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-ASSESSORIA JURÍDICA- 

Proc. n.° 5383103 
PLC n.° 11103 
Ver Walter Hayashi 
(Pasta: Servidores - Prefeitura) 
Ref.: Parecer 

Modifica o art. 81 da Lei Complementar n. °  056, de 24 de julho 
de 1992. 

Pretende o ilustre Vereador Walter Hayashi, com a 
propositura em epígrafe, modificar o art. 81 e o § 3.° da Lei Complementar n.° 
56/92. 

A proposta objetiva suprimir do texto do caput do 
artigo 81 a expressão "fora do município", ampliando, o benefício concedido aos 
servidores estudantes, qual seja a saída do servidor 30 minutos antes do 
término do expediente também para aqueles que estudam no município. 

Altera o § 3.° do mesmo artigo, permitindo que a 
compensação, hoje permitida a cOmpensação no horário de almoço, tenha como 
alternativa o horário de entrada, a critério da respectiva chefia. 

Todavia, a matéria abrangida é referente ao regime 
jurídico do servidor público, sobre o qual é defeso ao membro do Poder 
Legislativo o impulso inaugural respectivo. 

Tal assertiva decorre da disposição legal contida na 
LOM, que estabelece ser da competência privativa do Prefeito a administração 
superior do Município e sobre ela dispor, ex vi do que estatui os incisos II e XIII, 
do art. 93, do diploma legal retro referido. 

E, o inciso III do art. 65 da LOM, concede ao Chefe 
do Executivo a competência privativa de iniciativa legislativa para a matéria 
abordada no presente projeto. 

Assim, é de nosso entendimento que a propositura 
não reúne condições, sob o aspecto jurídico, de ser apreciado pelo E. Plenário 
desta Casa e Leis. 


