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Artigo 19 - Fica sustado o Decreto9 34.366, de 28 de julho de 1994, em
• todos os seus efeitos.

Artigo 22 - Este Decreto-Legislativo entrará em vigor na data da sua
publica0o, revogadas as disposiOes em contrário.

Sala de SESStieS, em 2 de agosto de 1994
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JUSTIFICATIVA

O Decreto 34.366 de 29 de julho de 1994 dispbe
sobre Exame Médico admissional para candidatos a ingresso no Serviço
Público Municipal, e dá outras provid*Pncias.

Estabelece no parágrafo único do artigo IQ que "o
1, exame médico admissional tem por objetivo avaliar o estado de saúde

física e mental do candidato, o qual deverá apresentar capacidade
laborativa para o pleno desempenho do cargo ou função a serem
exercidos não podendo apresentar patologia, com perspectiva presente,
de incapacidade no futuro". (grifamos). Estabelece, também, nos mesmos
termos, no parágrafo único do artigo 10, com relação aos servidores
contratados em caráter emergencial.

Estamos propondo que o decreto seja sustado porque
além de ser inconstitucional, fere norma do Ministério da Saúde.

Com efeito, o regulamento editado pelo Município
não especifica quais. as doenças que poderiam comprometer a capacidade
laborativa do candidato, delegando tal decis'ão ao médico que faz o
exame. A fixação da norma impeditiva do ingresso para aqueles que

' apresentam patologias com perspectiva de comprometimento futuro da
capacidade de trabalho do candidato é um verdadeiro absurdo, pois
permite a discriminação, desde o candidato fumante (que pode vir a ter
um cJincer no pulmão), até o hipertenso, (que pode vir a apresentar um
aneurisma), e portadores do vírus HIV, (que podem manifestar a AIDS),
ou dos diabéticos, que por exemplo podem ficar cegos.

Também fere norma do Ministério da Saúde que proíbe
que exames de Aids sejam restritivos para admissão de funcionários.

Os médicos também est"ão proibidos de realizar
exames para a constatação do vírus HIV em candidatos a emprego.

Assim sendo, de se sustar todo o decreto, que,
afora essas disposiçbes discriminatórias, nada acrescenta 'aos
decretos sobre a matéria existentes, quais Sejam, o decreto 30.038 de
20/08/91, alterado pelos decretos 31.433/92 e 32.438/92.

Com essas razbes impe-se a aprovação do presente
por esse Egrégio Plenário.

ITALO CARDOSO - VEREADOR
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