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PROCURADORIA DÁ PARECER DESFAVORÁVEL
AO PCCS DO CIVIL E IMPEDE ENVIO DO
PROJETO DE LEI PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

Na Assembleia Geral, do dia 22
de novembro, aprovamos a proposta elaborada pela comissão
do PCCS do Civil (Executivo
e Sindicato). Após a aprovação
o anteprojeto de lei seguiu para
a Procuradoria do Município e
Secretaria de Finanças. A Procuradoria avalia tecnicamente o
projeto do ponto vista jurídico, e
a Secretaria de Finanças a viabilidade financeira.

pois o PL implicaria em aumento dos gastos com os trabalhadores nos últimos 180 dias de
governo. O mesmo argumento
pode ser utilizado na decisão
da assembleia de mudança do
nome de auxiliar de ensino para
professor auxiliar.
Portanto, as conquistas importantes da data-base 2012, tanto o
PCCS do Civil como a Hora Atividade em tempo para os que não
possuem, estão ameaçadas.

O parecer da Procuradoria foi
desfavorável alegando risco de O que houve?
improbidade
administrativa, A LC/428 de 04/04/2012 (lei

complementar) foi aprovada dentro do prazo legal exigido pela
lei eleitoral, respeitando a Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Naquele momento a Procuradoria não questionou os prazos e
concepções para elaboração do
novo PCCS. A lei diz que existirá
impacto financeiro fracionado em
2013, 2014, 2015 e 2016.
Por que naquele momento a
Procuradoria não se posicionou contrária? O Procurador do
Município foi irresponsável?
Apostava a Procuradoria ou o
Prefeito numa derrota dos trabalhadores dentro da comissão?
O Prefeito enganou a todos, inclusive os vereadores e as Procuradorias da Prefeitura e da
Câmara? Será que estamos sofrendo um golpe do Prefeito?
Queremos acreditar que se trata
de um mau entendimento sobre
o novo PCCS e que o Prefeito
cumprirá o Acordo e a lei enviando o PL do PCCS para Câmara,
respeitando a categoria.
O SINTRASEM está pressionando o Executivo para resolver
a situação, a categoria não ficará calada. A assembleia já está
marcada e nela iremos discutir os
próximos passos.

