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LEl Nº 006/2008. 

DISPÜE somu: o li.:STATUTO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS no MUNICÍPIO DE ARA IOSF:S f, DÁ OUTRAS 
PROV I Dl~NCI :\S. 

O Prefeito Municipal de Araioses, Estado do Maranhão , FAÇO 
SABEH, qUE! a Câmara Mu~icipal aprovou e eu, Prefeito Municipal, sandono a 
seguinte Lei: 

ESTATLTO DOS SERVIDORES PÚBLI COS MUNICIPAIS OE ARAIOSES 

TÍTULO I 
00 REGIME JURLOlCO 

Art. l º. Esta Lei disciplina o regime jurídico estatutário dos serv idores públicos da 
Adminis tração Direta do Município de J\raioses, dns autarquias e das fundações públicas 
municipais. 

Parágr:afo único. O disposto nesta Lei não se aplica: 

l -

IT -

l IJ -

rv -

aos servidores investidos em empregos públicos na Administração Diret:a, assim 
previsto5 em lei municipal específica; 
aos empregados de empresas públiéas, sociedades de economia mista e outras 
entidades da Administração Indireta que explorem atividade econômica; 
ª 'ºs con tratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, na lo rma da lei: 
aos ager.tes políticos municipais. 

Art. 2º. Para ns efeitos desta Lei , são servidores aqueles l.egalmente investidos ern cargos 
públicos de provimento efetivo ou c.le provimento em comissão. 

A rt. 3'1. Cargo Público é o conjunto de atribuições. deveres e responsabilidades cometido a 
determinado servidor, cri ado por lei. com denominação própria, número certo e remuneração 
especi fica u ser paga pelos cofres públicos, nccssível a todos os brasile iros que preencham os 
requisit.os estabelecidos cm lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei, para 
provimento etT carúter efetivo ou em comissão. 
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?? 1 n. C.i:rgn de t':.irrcirn é uqrn: lc que se agrnpa cm classes, corn diferentes atribuições, 
para <H..:cssn priv~1!ivn <lc seus titulares. até o dn mui s alta hierarquia profissional. 

§ 2º. Cé'll·go Isolado é o que não se agrupa c111 <.:lnsses, por ser o único de sua espécie, 
não pcrm.i lindo, assim, a promoçi:ío vcrtic<1 I. 

~ Jº. ( 'argo Técn ico ou Cic11tífieo é o que exige prévia habilitação profüsional 
cspc:cí lica pura n cxcrcit: io de suas atribui<,:fícs 11a úrea técni ca, cien tífi ca ou artística .. 

~ 4". Cnrgo cm Comissão é o que só admite provimento c m caráter provisório. sendo 
declarado cm lei de livre no mcnçfio e exoneração, dcs1ina11do-se apenas às atribuições 
de dircç:ão. chefia e assessoramen to. 

/\rt. 4'1• C lasse é o agrupamento de e<1rgos da mesma carreira, com idênticas atribuic;ões, 
responsabilidades e remunerações. constituiml<, os degraus de elevação na carreira. 

A r t. 5" .. Carrnirn é o agruparnl.!nto de classes da mesma categoria funcional, escalonadas 
segundo a hierarquia <lo serviço e acessível privativamente aos titulares dos cargos que 
a integram. mediante provimento originário. 

J>an'1grafo ú nico. As carreiras serão organi zadas cm classes e cargos, observadas a 
cseolarida<lc e a qual i licaç~10 prolissional exigida, bem como a natureza e a 
complexidade das alríbuiçücs a serem exercidas por seus ocupanlcs, na forma prevista 
na legi:slação específica. 

Art. 6". ()uatlrn de pessoa l é o conjunto de cargos púhlicos de carreira, isolados e de 
provimcnlo cm comissão de um <'irgão 011 de umn entidade da Administração Pública 
Municipal. 

Art. 7º. Os cargos de provimento efetivo da Adminis tração Dire ta, das autarq1uias e 
funda\:õcs públicas n1unicipais serão organi zmlos em carreiras, admi tindo-se se 
necessário, a cri ação ele cargos isolados. 

A r t. R,ll_ t'~ vedado comcler ao scrvi<lor at ribuições diversas das de seu cargo, cxc:eto as 

de cargo em comissfío. ou de comíssõc:-; especiais inslituí<las por ato da autoridade 
compclenle. 

Art. 9º. J~ proibido o exercício gratuito de cargos públicos, salvo nos casos previstos em 

lei. 
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TITULO li 

DO PROVIMENTO E 00 EXERCÍC lO 

CAPÍTULO 1 
DO Pl~OVlMENTO 

SEÇÃO 1 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 10. São requisitos básicos para a investidura em cargo público: 

I -
li -

IJJ -
IV -
V

VI -

VII -
vrn -

nacionalidade brasi leira; 
gozo dos direitos políticos; 
regularidade com as obrigações mi litares e eleitorais; 
nível de escola riúadc ex igido para o exercício do cargo; 
íclade mínima de 18 (dezo ito) anos: 
condiçõe~ de saúde fis ica e mental compatíveis com o exercício do cargo, de 
::t<cordo com prévia perícia médica olicial, na forma do art. 303; 
habilitação legal para o exercício de pro(issão regulamentada; 
idoneidade moral. 

§ l º . As atribuições do ctirgo podem justí ficar a ex igência de outros requisitos 
estabelecidos cm lei. 

~ 2º. Lei cspccíficn , obscrvnda a lcgislnçfio federal, poderá definir os critérios p::irn a 
ndm issfio de estrangci ros no serviço público. 

Art. 11 . O provimento dos cargos públicos for-se-á med irinte ato da autori <lndc 
compelente de cada Poder e elo dirigente superior de autarquia ou de fundação públka. 

Art. 12.. São fo rmas <le provimento em cargo público: 

1 -
II -

III -
IV -
V

Vl
VII -

VIII-

nomeação; 
promoção; 
readaptação; 
reversão; 
reintegração; 
recondução; 
aproveitamento; 
Lransf crência. 
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A l·L 13. O alo de provimento dcvcní. necessariamente, conter as seguin tes inclicé'lçõcs. 
sob pena de nulidade e rcsponsabilidude de quem der posse: 

1- fundamento legal; 
IT- forma de provimento; 

Jll- nome completo do servidor~ 
IV- denominação do cargo público; 
V - caráter efetivo o u cm comissão tia invcstitlura ; 

VI- indicação da remuneração; 
VII- intlicação de que o exercício do cargo <lar-sc-á cumulativamente com outro cargo 

público ou emprego públ icn, ohc<lccidos ns preceitos constituc ionais, qmmdo for 
o caso. 

-- A rt. 14. O servidor nprcscnlnrá. nhrigatnrinmcnte, quando do provimento do cargo, 
declaração dt: bens e valores que co11sli tucm o seu pntrimônio. 

Ar·t. J 5. /\ i11vcstidura cm cargo público ocorrcr~1 com a posse, observados os demais 
rcqui.sitos prna ingresso 110 serv iço rC1blico, estabelecidos pela lei que disponha sobre o 
sistema de carreiras nn /\dministração Pública Municipal ; 

SEÇÃO li 

DO CONCURSO PÚBLICO 

Art. 16. /\ investidura cm cargo rúblico de rrovimcnto efetivo, de carreira ou isolado, 
depende de ar rovação prévia cm concurso público de provas ou de provas e títulos. de 
<1~nrdo com a natureza e n complexidade do cargo, na forma prevista em lei. 

Art. 17. O cnncurso público terá validade de alé 02 (dois) anos, a partir da publicação 
Ut; sua lwmolngaçi'ío, prorrogável uma vez, p1>r igual período. 

Art. il8. /\s normas gcrnis para a realização do concurso serão fixadas em cdi1lal, que 
será publ icado no Diário Oficial do Município e cm jornal diário de grande circulação. 

Parágrnfo único. Além elas normas gerais, o concurso público será regido por 
instruçôcs csrcciais, que também serão lixadas em edital , <lc modo a atender ao 
princípio da publicidade. 

Art. 19. Fica assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de inscrever-se em 
concurso público, cm igual<ladc de condições com os demais candidatos, para 
provimento de cargo cujas alribuiçõcs sejam compatíveis com a sua deficiência. 
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~ 1 º. O rcgulnmento do concurso cstabclcccrú as condições para inscrição e realização 
de provas nos casos previstos no cnpur <leste art igo. 

§ 2º. Os candidatos portadores de deficiência, em razão da necessária igualdad<~ de 
cone.lições, corH.:orrerão a todas as vagas, sendo a eles reservado um percentual de 05% 
(cinco por cento) das vagas oferecidas no concurso. 

§ 3º. Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número 
fracionado, desde que igunlc ou ultrapasse o importe de 0,50 (cinqüenta centésimos), 
cslc dcvení ser elcvnclo até o primeiro número inte iro subseqüente. 

§ 4". O ed ita l poderá prever a reversão das vagas reservadas aos portadores de 
deficiência, na hipótese de o número de aprovados ser inferior ao número de v~1gas 
reservadas. 

§ 5°. No caso ela reversão prevista no parágrafo anterior, em não havendo mais 
candidatos classiõcaclos, os candidatos aprovados e não classificados que alcança1rem 
maior pd1ntuação na classificação geral forãojus ao preenchimento das vagas reservadas, 
nhscrva111do-sc, em caso de empate, as regras gerais do cd itaJ. 

i\rt. 20. Do edital do concurso deverão constar, entre o utros, os seguintes requisitos: 

l - o !Prazo de va lidade do concurso; 
11 - grau de instruçtio exigível e hnhilitaçfio legal, a serem comprovados pelo 

11omcado quando convocado por edita l para apresentar documentação 
competente, preliminarmente ao ato da posse; 

III - as atribuições e tarefas essenciais do cargo~ 
IV - número ele vagas a serem preenchidas nos respectivos cargos públicos, 

distribuídas por especialização ou disciplina, quando for o caso, com a respec tiva 
remuneração do cargo. 

§ 1 º. No~; casos de vagas destinadas aos poctadores de deficiência, observado o dispo:sto 
no arl. 1 <),o edital do concurso público deverá conter, além dos requi sitos previstos mo 
caput, também os seguintes: 

I - o número de vagas exis tentes, bem como o total correspondente à reserva 
destinada à pessoa portadora de deficiência; 

li - priev.isão de adaptação das provas, do curso de fo rmação e <lo estágio probatório, 
conforme as deficiências do candidato; 

rn - exigênc ia de apresentação, pelo candidato portador de deficiência , no ato da 
inscrição, de laudo médico atestando a espécie e o grau o u nível da mesma, com 
expressa referência ao código correspondente da Class ificação Internacional de 
Doenças - CJD, bem como a sua provável causa. 
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~ 2''. /\ aprov;içâo cm concurso rlihli cn 11iln gcrn direito à norneaçHo, rnas esta, quando 
ocorrer. scrú feita obscrva n<lo-i;c a ordelll ri gorosa de classificnção dos ca.ndidatos:. após 
prévia perícia médica. 

!:i J". Ni:ín se reali zará novo concurso pliblico. puni o mesmo cargo, enquanto este puder 
ser ocupado por se rvidor cm di sponibilidade ou por carn.licla to aprovado em concurso 
anterior com prn7.o de vai idade ainda. não cxpira<lo. 

A.ri. 21 . Assegura-se nos candidatos di reito de recurso nas fases de homologaçlfo das 
inscrições , puhlicaç;1o dn.s resultados parciais ou globais, homologação do concurso e 
nomeação. 

Are. 22. Será garantida a participação <l~ entidade o u comissão representativa dos 
servidores no processo de fiscalização do concurso. 

Art. 23. A nomeação far-se-á: 

SEÇÃO Ili 

DA NOMEAÇÃO 

1 - em caráter efeti vo, quando se tratar de cargo isolado ou de carreira; 
JT - cm comissão, pnra cargos de livre nomeação e exoneração. 

Ad. 24. A nomeação para cargo <lc prov imento e fetivo depende de prévia hab:ilitação 
cm enncurso púhlico <lc provas ou <lc provas e títulos, obedecidos à ordem de 
clC1ss ificação e ao prnz.o de sua validade e ocorrcní. sempre, em se tratando de c~1rgo de 
carre ira, na classe inicial , segundo o disposto na lei que instituir o s istema de carreiras 
na /\dministração Pública Munic ipal. 

Paní1grafo único. Os demais requisi tos para o ingresso e o Jescnvolvimcnto do serv idor 
nu carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que disponha sobre o 
s iste ma de carreiras e por seus respectivos regulamentos. 

Art. 25. Os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de d ireção, •chefia e 
assessoramento e serão providos mediante livre escolha da autoridade competente de 
cada Poder, salvo no caso de direção de escolas. 

Par:~grafo único. Será reservado o percentual mínimo de 50% (cinqüenta po r cento) 
para o provimento dos cargos cm comissão por servidores titulares de cargo de carreira. 

Art .. 26. Os cargos em comissão serão providos, respei tada a legislação federal. 

' 
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Art 27. 1~ vedado o exercício cumulat ivo de ma is de um cargo em comissão, res:salvada 
a nomeação cm caráter interino. sem pn~juí~w das atribuições do cargo ori ginári o, 
hipórtcsc em que o sc1•vidor dcvcrü nptar pela rcmuncraçi"in de um dns cargos durnnte o 
período <la in terinidade. 

SUBSEÇÃO 1 

DA POSSE E DO EXERCÍCIO 

Art. 2R /\ posse dar-sc-cí com a assi natura, pela autoridade competente e pelo 
empossado, do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as 
rcsponsabil idades e os cJi rei los increntes ao Gargo ocupado, que resultarão aceitos, com 
compromisso de hem servir. e não pm.lerão ser alterados unilatera lmente, por qualquer 
Jas partes, r~ssalvados os atos de oficio previstos cm lei. 

~ 1 º. /\ posse ocorrerá no prazo de at~ JO (trinta) dias contados da publicação Ulo ato de 
llOlllOaÇi\O, prorrogável, lllllé.1 VCZ. por igual período, íl t"Cl}ltCrimcnto do interessado C por 
rnnvcníêncin administrativa. rcss:.dvados l"is casos de urgência, a critério da 
/\dministraç:ão, hipótese cm que o prazo scrú de 1 O (de7.) dias. 

~ 2(\. Em se tratando de servidor que esteja na data da publicação do ato de nomeação 
cm gozo de licença ou ausente por qualquer outro motivo lega l. os prazos estabelecidos 
no parúgrafo anterior serfto contados do término da licença ou da ausência. 

§ 3°. A posse em cargo de provimento cm co1J1 issão ocorrerá no prazo de 05 (cinco) 
dins, contados da publicação do alo de nomeação. 

§ 4º. Somente haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. 

§ 5". Prelíminnrmentc ao ato <la posse, quando convocado por edital, o servidor 
nomeado deverá apresentar. obrigatoriamente: 

1 - comprovação que está quite com as obrigações eleitorais; 
II - declaração de exercício ou não de outro cargo, emprego ou função públi ca, 

especificando-o, quando for o caso; 
Ili - comprovação de estar em condições de saúde flsica e mental compatíveis com o 

exer:::ício do cargo, de acordo com prévia perícia médica oficial do Município; 
lV - comprovação do grau de instrução e da habilitação legal exigidos para o exercício 

do cargo. 
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* rt. /\ 11ut1;)rid<1dc que der posse, tcn\ <.k verificar, sob pena de responsabilidndc, se: 
rornm satisrc it u~ as ex igências estabelecidas parn n investidura no cargo. 

§ 7". Será tonrndo automaticamente sem efeito o ntn de nomeação se a posse não ocorrer 
nos prn7.0s pre, ·isto.s nos§§ l º , 2° e 3° deste artigo . 

Art. 29. Excrcít:io é o c rctivo desempenho das atribuições do cmgo. 

§ 1 º . 1~ de 15 (qu inze) dias o pra:w para o .servidor e fet ivo entrar cm exercício, sa lvo 
comprova<.lo caso fo rtui to ou força maior, contado: 

r - da posse; 
11 - da publicação oficial do ato, no caso de reversão, reintegração e aproveitamento 

- do servidor cm disponibilidade. 

~ 2°. O rrnzo a que se refere o § 1" deste artigo scrit de 02 (dois) dias em caso de: 
urgência por ncccssidad<..: <ln serviço, a critério da Adrn inis trnção. 

§ 3". /\ promoção, a readaptação e a rcc:ondução não interrompem o exercício. 

9 4°. Será exonerado o servidor empossado cm cargo de provimento e fetivo que não 
entrar cm exercício nos prnzns prcvisl<)S nos ~§ 1 ºe 2º <.leste artigo . 

§ 5º. Scrú exonerado o servidor empossado cm cargo de provimento em comissão que 
n~io cntrnr c m cxcrdcio no primeiro dia 1'1til imediato it <lata da posse. 

§ 6º. À autoridade do ó rgão ou entitlade onde fo r lotado o servidor, compete dar-lhe 
cxcrdcio. 

~ 7°. Na hi:pólcsc de o servidor encontrar-se cm licença ou ausente por qualquer outro 
mot ivo legal, os prazos previs tos nos §§ 1° e 2º deste artigo serão contados a partir do 
término da licença ou e.la ausência. 

Art. 30. Todas as altcrnçõcs pertinentes ao exercício do cargo serão obrigatoriamente 
registradas no assentamento individual do servidor. 

Panígrnfo ú nico. t\o entrar c m exercício o scrvi<lor apresentará ao órgão competen te os 
documentos necessários ao seu assentamento individual. 

Art. 31 . É vedndo o exercício simultâneo ele ca rgo em comissão e cargo de provimento 
efetivo. 

Art. 32. Os efeitos financeiros da nomeação terão vigência a partir do início do efetivo 
exercício. 

8 
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SUBSEÇÃO 11 

DO ESTÁGIO PR OBA TÓRIO 

Art. 33. O servidor nomeado parn cargo de provimento efetivo, ao entrar em e:<ercício, 
ficará suj cilo a cstitgio probatório pelo período de 03 (lrês) anos, durante o qmd serão 
aval iudas sua ê!ptidão e capacidade para n desempenho do cargo. observados os cri térios 
previstos no artigo seguinte. 

~ 1º . Como condição para a aquisiçüo de estabilidade, é obrigatória a avali ação especial 
de dlcsempcn ho, a ser protedida nos termos esLaht..: lccicJos nesta Subseção, por comissão 
inst ituída, na forma do arl. 35, par(I cssa finalidade. 

§ 2°. O órgiin competente de cuda Poder e d115 entidades da Administração Tnd i1·cta dará 
prévio conh~cimcnto aos servidores dos critérios, normas e padrões a serem utilizados 
parn a avaliação t.:specia l de descm1x:11ho de que trata esta Subseção. 

Art. 34. /\ avaliação especial de desempenho será desdobrada em avaliações parciais a 
serem n:ali;~adas a cada 1 O (dez) meses durante o período de estágio probatório. 
mcdiunte n (lbservt1ncía dos seguintes fatores: 

l -· 

11 -

llf -

IV -

V-· 

VI·· 

proc.lutividadc - capacidade de produzi r resultados na quantidade e qualidade 
ncccssúrias ús al ri buiçfies do rcspccli vo cargo; 
eficiência exa tidão. apresentação, ordem e esmero nas atividades, bc.m como 
hahí 1 idade e capacidade de descnvol vimcnlo normal das atribuições de seu cargo: 
iniciativa - ação indcpcndcntc na execução de suas atividades e aprescrntação de 
sugestões nl~jetivando a melhoria do serviço; 
assiduidadt.: - maneira como cumpre o expediente, exercendo o respccti vo cargo 
sem faltas injustificadas: 
pontualidade - maneira como observa os horários de trabalho, evitando atrasos 
injusli ficados; 
administração do tempo - capacidade de execução das respectivas atribuições 
com quali<la<le, ordem e esmero, na quantidade suficiente às necessidades de 
prazo do serviço; 

VII ·· relacionamento - habilidade pnra í11t.cragir com os usuários do serviço, ou órgãos 
externos. demonstrando tato, respeito, compreensão, buscando a convivência 
harmoniosa, cvilun<lo atritos e iníl ucnciando positivamente para a obtenção de 
bons resultados; 

Vlll ·· interação com a equipe - espírito <lc cooperação, colaboração na execução de 
trabalhos, atitude aberta para os trabalhos cm equipe, contribuindo para o alcance 
de resultados, bem como prontidão para colaborar com o grupo; 

_Jf--· 
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IX - interesse - açfío no sentido de 1.kscnvolvcr e progredir profi ssionalmente, 
h11sca11do meios para adqui rir nnvos co11hccimcntos dentro de seu campo de 
a!unçi'ío, bem como sendo receptivo às críticas construtivas, orientações e :ações; 

X - disciplina e id<.rncidmlc - ntc11di11u.:11to às normas legais, regulamentares e: sociais 
e aos procedimentos da unidade de serviço Jc sua lotação. 

Art. 35. /\.avaliação especia l de desempenho será realizada por u111a comissão e:special, 
composta por 03 (três) scrvidon:s, tmlos cfctivos e cslúvcis e c.le nível hierárqU1i eo não 
inrerior ao do servidor n ser avaliado. 
~ 1 º. Na impossibilidade de c0mposiçfío da comissão especial conforme dete1rmina o 
C'll/ml, poderá integrcí- la servidor estável Jesignado pelo Prefeito ou Presidente da 
Câmara. 

§ 2º. Não poderá part1c1par da comissão wn.1uge. companheiro ou tparente, 
consangüíneo ou afim. cm linha reta ou colateral , até o 3° (terceiro) grau do servidor em 
estágio probatório . 

~ 3". l lavemJo previs:io de uma com1ss<Jo de Jcscnvolvimento funcional na le i que 
instituir o sistema de canciras, poderá íicar a cargo e.lesta a avaliação especial de 
desempenho do servidor cm eslúgio probatório. 

Art. 36. Os conceitos de avaliação parcial de desempenho serão atribuídos com base na 
aferição dos crit~rios previstos nesta Lei, assim como em regulamentos próprios. 

§ 1 n. O rcsulta<lo da avaliação scrú afixado no mural da Prefeitura ou da Câmara 
Municipal, quanJo for o caso, c.Jc forma resumida, com menção, apenas, ao cargo, 
número de matrícula e lotação do servidor, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do 
términ0 Ja avaliação parcial correspondente. 

§ 2°. O serv idor poderá requerer, à respectiva comissão, reconsideração do resultado da 
avaliação, 110 prazo de 1 O (dt:z) dias, a con tar da publicação do ato, conforme disposto 
no parágrafo anterior, com igual prazo para a decisão. 

§ Jl''. Contra a dccisâo sobre o pedido de reconsideração caberá recurso ao Prefeito ou ao 
Presidente da Câmara, quando for o caso, no prazo de 1 O (dez) dias, na hipótese de 
conlfirmação do conceito de desempenho atribuído ao·servidor. 

Art. 37. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar todos os atos de instrnção do 
processo que tenham por objetivo a avaliação de seu desempenho. 

Parágrafo único. Todo procedimento de avaliação de servidor cm estágio probatório 
será arquivauo cm pasta ou base de dados individual, permitida a consulta pelo servidor, 
a qualquer tempo. 

~-
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Art. 38. Observados os fatores cstabclct:idos no arl. 34. a comissão adotará os seguintes 
conceitos de avaliação: 

I - excelente; 
II - bom; 

III - regular; 
IV - insatisfatório. 

Airt. 3 9. Será exonerado o serv idor cm estágio probatório que receber: 

1 - um conceito de desempenho insatisfatório; ou 
II - dois conceitos de desempenho regular. 

~ 1 º. Finda a tcrccirn nva li açfío parcial t1c desempenho. a comissão emitirá no prazo de 
30 (trinta) dias. pa recer concl us ivo. sugerindo a aquisição de estabilidade do .servidor 
avaliado o u a sua cxo11cração, considerando e indicando. exclusivamente, os c ritérios de 
normas estabelecidas nesta Subseção. 

~ 2". Se o parecer ror contrári o ci permanência do servidor, dar-se-lhe-á conhecimento, 
cm 05 (cinco) dias úteis, u partir da emissão do parecer conclusivo, para efeito de 
aprcscnlaçfio llc defesa cs<.:rita no prazo llc 1 O ( <lcz) dias úteis, a contar da ciênc ia, 
assegurados o contradi tório e a ampla defesa. 

§ 3°. /\ comissão encaminhará o parecer conclusivo e as aval iações parciais, bem como 
a defesa, quando houver, ao Prefeito e ao Presidente da Câmara , quando for o caso, que 
dccidirú sobre a aquis ição lia cstabilidmh: ou a exoneração do servido r avaliado. 

~ 4''. Se a autoridade de que trata o padgrali.) anterior considerar cahívcl a exoneração 
do servidor, scr- lhc-ú c11caminhadn u respectivo nto; caso contrário, ratificará n ato de 
nomeação. 

Art. 40. Comprovada administrati vamente a incapacidade ou inadequação para o 
serviço público, scrú o servidor cm C!-ilágio probatório exonerado, ou, se estável, 
reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, na forma do art. 53, T. 

Panigrafo único. O ato de exoneração do servidor municipal em estágio probatório 
será afixado no mural da Prefeitura ou da Câmara Municipal, quando for o caso, e 
publicado no Diári o Oficial do Município, de forma resumida, com menção, apenas, ao 
cargo, número de matrícula e lotação do servidor. 

Art. 41. A avaliação especial de desempenho será objeto de regulamentação própria, 
podendo ser diferenciada de acordo com as características do cargo e do órgão da 

respectiva lotação. i J-'J4 · · -, 
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Are. 42. O servidor cm cstúgio proh:itóri~) scrú subrnctido ao regime disciplinar previsto 
nesta Lei. 

§ 1 º. Suspcnder-sc-i1 o eslúgio probatório no período em que o servidor encontrar-se em 
1 icença prevista no art. 144, observado n disposto no seu ~ 7° e na situação prevista no 
arl. 177. 

§ 2º. /\s ausências legais referidas no parágrafo anterior, de até 30 (trinta) dias, não 
suspendem o cst<1gio prnbntôrio. 

~ 3e-. Rclorna11do o servidor ao exercício do cargo, se rá retornnda a contagem do período 
rcsümlc cio cstitg io probatório. 

Art. 43. O servidor cm cstúgio probatório Jcvcní. permanecer vinculado ao órgão ou 
cnlidndc (k lolaçfío 110 exercício de <\cu cargo, observando-se o seguinte: 

1 - não poclcrú ser nomeado para n cxcrdcio de cargo cm comissão ou ser cedido~ 
11 - nuo poderá ser mantido cm qual4ucr situação que prejudique sua avaliação, sa lvo 

nos cnsos previ::;tos nesta Lei. 

SUBSEÇÃO Ili 

DA ESTABILIDADE 

Art. 44. São cslúvcis, após 03 (três) anos <lc efetivo exercício, os servidores no.meados 
para cargo de provimento eletivo cm virtude de concurso público, desde que aprovados 
cm estágio probatório. 

Padig.-afo único. A aquisiçfio da estabi lidade de que trata o caput está condicionada à 
obrigatória avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa 
linalidadc, conforme disposto na Subseção anterior. 

Art. 45. O servidor estável somente pcr<lerú o cargo cm virtu<lc de: 

1 - sentença judicial transitada em julgado; 
11 - processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa; 

lTl - procedimento <le avalíaçfío pciiódica de desempenho, na forma do disposto cm lei 
complementar, assegurada ampla defesa; 

IV - quando houver ncccssídade de redução de pessoal. em cumprimento ao limite de 
despesa estabelecido na Constituição Federal e em Lei Complementar Federal. 

.JJj!_j? _ _ 
/ -fk1 
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Parágrafo tini(•o. O servidor que perder<' c:1rgo na forma <lo inciso IV deste artigo far:l 
í11.,· ü imkni1.açfio corrcspornknlc a lllll mês de rt:mu11cr:1ção por nno de serviço. 

SEÇÃO IV 
DA PROMOÇÃO 

/\rf'. 46. Promoção é n e levação <lo servidor efet ivo ;\ classe imediatamente superior, 
dentro ela mesma carreira. desde que comprovada, mediante avaliação prévia, sua 
capacidade parn u cxcrdcio das atribuições da clnsse correspondente. 

9 1 ". /\s regras <.:oncerncnlcs nu procedimento de promoção do servidor serão 
estabelecidas pela lei que instituir o sistema de carreiras. 

§ 2º. /\. promoção não inlerrompe nem suspende o tempo de exercício, que co1ntinua a 
ser contado no novo posicio11nmc11(0 na carreira. 

~ 3'''. O servic.lor promovido reiniciarú a contagem de tempo na classe superior, para 
efeito de novo promoção. 

SEÇÃO V 

DA READAPTAÇÃO 

Art. 47. Readaptação é a investidura do servidor efetivo em cargo de atribuições e 
responsabilidades compatíveis com a limi1ação que tenha sofrido em sua capacidade 
física ou mental, vcri ficada cm perícia realizada por Médico do Município. 

~ 1 ·::>.Se julgado incapaz panl o scr"iço público, o servidor será aposentado. 

§ 2.º. /\. readaptação será efetivada cm cargo de atribuições afins ao do anteriormente 
ocupado, respeitada a habilitação exigida. 

~ :; 0
• Inexistindo cargo vago, o servidor será colocado em disponibilidade, observnc.los 

os arts. 54 u 57, devendo ser aproveitado tão logo haja vacância de cargo compatível 
com a sua capacidade. 

§ 4°. Em qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar aumento ou redução da 
remuneração do servidor. 

/~ 
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SEÇÃO VI 
DA REVERSÃO 

Art. 48. Reversão é o retorno fi nt ividadc de servidor aposentado por invalidez quando. 
por médico tio Mun icípio, forem declarados insubs istentcs os motivos da aposentadoria. 

~ 1 º. /\ reversão far-se-á no mesmo cargo anteriormente ocupado o u em o utro de 
atribuições anúlogas e de igual remuneração. 

~ 2º. O lcmpo cm que o servidor revertido estiver cm efetivo exercício, contrihuindo 
para o 1111sti tuto de J>rcv idl:m:ia e /\ssislC::ncia do Município, será considerado para 
concessão de sua aposentadoria. 

Art. 49. Se o se rvidor nfto entrar cm exercício no prazo previsto no a 11 . 29, § 1 º, II :sua 
au:'il:ncia scrú considerada foi ta inj usl i ficadu, ~a i vo cm caso <le doença comprovm.la por 
meio de pciícfr1 realizada por médico uo Município. 

Parêlgrafo unico. /\ hipótese prevista n~ste artigo configurarf1 abandono de cargo 
npur:1dn mediante processo adrnin istrntivo disc iplinar. na forma desta Lei. 

Art. 50. Não hnvcrá rcvcrsã<i quando o aposentado já tiver complctac..lo 70 (setenta) anos 
de idade. 

SEÇÃO VII 

DA REINTEGRAÇÃO 

Art. 51. Reintegração é a rcinvcstidura do servidor estável no cargo anteriormente 
oçupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua 
demissão por clccisno acJministraliva ou juc..licial , com ressarcimento de todas; as 
vautagcns e rccnnhccimcnt(1 dos direitos increntes ao cargo. 

9 1 º . EnconLrando-sc provido o cargo, o seu eventual ocupante, se estável , será 
reconc.lu:1.ido ao cargo de origem, sem direito a indenização, ou aproveitado cm outro 
cargo, ou, ainda, posto em disponibilidade com remuneração proporcional, até a 
ocorrência de vaga. 

§ 2°. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, 
observado o di sposto no art. 54. 

/~:}í il---( í tv 
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§ 3c). A dct.:isõo ad mini strati va que dckrminar a reintegração dependerá de jprocesso 
auministrativo no qual n Procuradoria (jcral do Município tenha emitido parecer 
opinando pela nulid:t<.k da dcmis8iio. 

~ 4''. O servidor re integrado será sub1m:tido à perícia médica oficial e aposentado se 
julg::ido incapaz. 

Arf. 52. Se o scrv iuor não entrar cm exercício no prazo previsto no art. 29, § Jt ", TI sua 
aus<~ncia será considcrnda falta injustificada, salvo cm caso tlc doença comprovada por 
meio de perícia rea lizada por médico do Município . 

Pan:lgrafo único. A hipótese prcvisla neste artigo também configurará abandono de 
cargo apurn:lo mediante proces5o administrativo disciplinar, na forma desta Lei. 

SEÇÃO VIII 

DA RECONDUÇÃO 

Art. 53. Recondução é o retomo do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e 
dcc:orrerá de: 

I ·· inabi litação em estágio probatório relativo a outro cargo; 
11 .. desistência de exercer outro cargo ou função, até findar o prazo do estágio 

probatório do novo cargo assumido; 
111 ·- rcintt;gração do anterior ocupante. 

§ 1 ''. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aprovei tado em outro 
<lc alribuiçêks e vencimento compatíveis, ou posto em disponibilidade, observado o 
disposto no art. 54 e seguintes. 

~ 2º. O servidor rcco11c.lt1zido l~1mbém scr6 posto cm disponibilidade na hipótese de o 
cargo de origem houver sido extinto. 

SEÇÃO IX 

DA 1>1SPONIBILIOADF, E DO APROVEITAMENTO 

A rt. 5-1. Extint<.1 r> cargo ou dcdélrada 1:ua desnecessidade. o c;crvidor estável ficará cm 
,;,. ~.r.n 1 ri 1·1a·;-,ri .. c.r·~ Tr·r.~ ,. ~ ,. ·;.:· ;:,, ,,. •· y·' ",,, ... ;.: r ?.'J t1·rr1r.r1 rJ1· ~ 1·r·,·1· rr1 ::.•/. '.Í•u -...1'cr1u ... ,1,1 -- · · i ·"' ,,. · ;.<"" ""' ,, . J ' ... , ,:,..i, , J , .,. ,. .,. ~ 1 •. I ' ,, ., , • . 6 i "' 1. .,..11'}' ... '""' l" ~(..(... r ... •v) '1 wJ 

aproveitamento cm outro cargr> ~ 

15 



ESTAD3~NHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES - MA 

Rua Sete de Setembro, s/nº - Araioses - MA - CEP 65.570-000 
CNPJ nº 06.450.191/0001-70 

~ 1 º. O tempo de serviço público munic..:ipal se rá contado para efeito do ieá lculo da 
remuneração <lo serviJor cm disponibili<lndc. 

~ 2º. !\proporcionalidade Jc que trata o parágrafo anterior será reduzida em 05 (cinco) 
n11os pan1 professor que comprove cxdusivamcnlc tempo de efetivo exercício em 
ru1nções de mngistério. 

§ J"- J\ remuneração do scrvid<1r cm disponibilidade será composta pelo somatório do 
ve11ci111c11to huse propnrcio11al e a1111ênios. e 11fío poderá ser inferior a um snlário mínimo 
vigente no país. 

Art. 55. O retorno ii atividade de servidor cm disponibi lidade far-se-á mediante 
ilprovcilamcnlo obrigatório cm caso de vm:5ncia de cargo <le atribuições e vencimento 
compatíveis com o antcrionncntc ocupm.!o. 

Art. 56. O aproveitamento do servidor que se encontre em disponibilidade dependerá 
dos seguintes requisitos: 

li - previa comprovação de strn capacidade física e mental mediante perícia por 
médico do Municipio; 

ll - possuir a qualificação exigida para o provimento do cargo; 
11'1 - n~o houver completado 70 (sclcnt n) anos de idade; 
1 V - não ser ocupante de cargo inacumulúvcl comprovacJo mediante certidão cxpedi<la 

pelo órgão competente. 

~ 1 º. Se julgado apto, o servidor assumirú o exercício do cargo no prazo previsto no arl. 
29,§ 1°, lJ. 

~ 2°. Verificada a redução de sua capacidacJe física ou mental que inviabilize o exercício 
das atribuições untes desempenhadas, observar-se-á o disposto no art. 4 7. 

~ 3º Constatada a incapacidade definitiva para o exercício de qualquer ativh.ladc no 
serviço p1iblieo, o scrvi<lor cm disponibil icJade será aposentacJo. 

§ 4°. No aproveitamento, a preferência recaü·á no servidor com maior tempo de 
disponibili<lade e, cm caso de empale, 110 que contar com maior tempo de serviço 
público municipal. 

Art. 57. Será tomado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o 
s.crvidor não entrar cm exercício no prazo estabelecido no art. 29 § 1 º, II e s1ua ausência 
s.crá considerada falla ínjusl ifica<la. salvo cm caso de doença comprovada cm perícia 
por médico do Município. 
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Panígrnfo ún ico. t\ hipólcsc prcvis1a ncslt: arligo tnmbém con fi gurará nbnn<lono de 
cargo apurado mediante processo administrativo disciplinar. na forma desta Lei. 

CAPITULO 11 

DA MOVIMENTAÇÃO L>O SERVIDOR 

SEÇÃO 1 
DA Rl1:MOÇÃO 

Art. 58. Remoção é o ato pelo qual o servidor passa a ter exercíc io em outra unidade do 
mcsrm) órgão ou cm outro órgão da /\<lministração Municipal, no âmbito do mesmo 
quadro de pessoal. 

§ 1 º. Dar-se-á a remoção: 

1 - de ofício, para atender às necessidades do serviço, inclusive nos ca1sos de 
reorganização da estrutura interna da Administração Municipal; 

li - a pedido. a critério da /\dministraçfio. 

§ 2º. /\ rc11101;âo por permuta scrú precedida <le requerimento de ambos os interessados 
com n anuência da Administração. 

§ 3º. A remoção <lc que trata este artigo será concedida pelo prazo de OI (um) ano, 
prorrogável. 1.1mu vez, por igual período, quando se tratar de remoção para outro órgão 
mun:ici pai. 

§ 4°. Dar-se-:i a rl!moção, a pedido. para outra localidade, independentemen te dle vaga, 
pma acompanhar cônjuge ou companhei ro, ou por motivo de saúde do s0ervidor, 
cônj uge, companheiro ou dcpcndcnle, condicionada :'t comprovação por médico. 

SEÇÃO li 
DA RE O.ISTRUlU IÇÃO 

Art. 59. Redistribuição é o deslocamento do servidor efetivo, com o respectivo cargo, 
para o quadro de pessoal de outro órgão ou entidade da Administração Municipal, no 
âmbito do mesmo Poder, observado sempre o interesse da Administração. 

§ 1°. A redistribuição dar-se-á exclusivamente para ajustamento de quadros de pessoal 
às necessidades do serviço, inclus ive nos casos de reorganização, extinção ou cr1ação de 
órgã.o ou entidade da Administração Pública Municipal. 

(w-------
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~ 2º . Nos casos de reo rgnni.;.nçiio nu cxtinc,;fio de órgão o u entidade, os ser•vidores 
csl~vt.:is que não puderam ser rcdistribuídPs, na forma deste artigo, serão colocados cm 
disponibi lidwJc. ak seu aprnvc ita111c11fo na f{1rmn prevista nos arts. 54 ~ 57. 

§ 3". J\ redistribuição possui os seguintes pressupostos: 

1 - inlcrcsse Ja J\dministrnção Pública Municipnl ; 
ll - equ ivnlência de rcmuncraç.ão; 

111 - manutenção dn essência das atrihuiçôcs do cargo; 
1 V - vinculação entre os graus de rcsponsahi tidade e complexidade das ativiclacfos; 
V - compat ibilidacJc c111rc ns a1rihuiçõcs do cilrgo e as finnlidndcs institucionais do órgão ou ent idade. 

SEÇÃO Ili 

DA CESSÃO 

Art. 60. O servidor cslável poderá ser cedido, pelo prazo de até 04 (quatro) anos, para 
ter exercício ·~m outro órgfío mtmicipal , 110 5mbito do quadro de pessoal diverso ou para 
órgão ou cnl'dadc dos Poderes da llnião, dos Estados, do Distrito Federal e de outro 
Município, nas seguintes hipóteses: 

J - para exercício de cargo c m comissão; 
11 - em casos previstos cm leis espccí ficas; 

Jll - cm razão de cumprimento de convênio ou acordo. 

* 1°. J\ ccssnu s1.:ní li.>rn1al izadu cm termo específico firmado pelo Prefeito, Presidente 
da Câmara, ou diretor de autarquia ou fundação e pela nutoridadc competente do órgão 
ou entidade rcquisilnt1l1.:. 

§ 2°. O ônus da rcrnuncrairão e os encargos serão do órgão ou entidade requ isitantc, 
salvo nos casos previstos cm lei , convcnio ou acordo expressos. 

Ar t.. 6L fica vedada a cessão do servidor que estiver respondendo a processo 
administrati'v o disciplinar. 

A11 .. 62. Caso o servidor não retorne ao úrgão de ori.gem ao término do prazo previsto 
no art. 60, sua ausência será considerada falta injustificada, salvo em caso de: doença 
comprovada por meio de perícia realizada por médjco do Município. 

Panigrafo único. A hipótese prev ista neste artigo também configurará abandono de 
cargo apurado mediante processo administrativo disciplinar, na forma desta Lei. 
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CAPITULO Ili 

DA SlJBSTJTUIÇÃO 

A..t 63. A substituição dar-se-á cm canítcr lcmporúrio nos casos de impedimento legal 
ou ausência do titular do cargo cm comissão. 

~ 1° . !\ substitu ição scrú automúticH, 11a rorma prevista no regulamento de cada órgão 
nu cntidac.lc, ou dcpcndL:rél de prévia designação da autoridade competente. 

~ 2". /\ substituição será remunerada quando o período for igual ou superior a 30 (trinta) 
dius. inclusive 1rn ocorrC:ncia cJc férias rcgul:1111c11tnrcs do substituído. 

~ .V'. 1 ·:m caso de .o;ubsli tuição rcnwncrnda. o servidor poderei optar pela remunernçfü1 cio 
cargo q ue vinha exercendo ou a do cargo parn o qual foi designado cm substituição. 

~ 4". t ·: 111 nenhuma hipótese. a substituição ensejará ao servidor substituto direito à 
irn.:orpurnc.;i:iu, cm seus vt.:nci111e11los nu proventos, Jas vantagens rclntivas ao cargr1 parn 
o qual for designado. 

CAPÍTULO IV 
DA ACUMULAÇÃO 

Art. 64. Ressalvados os casos previstos na Constituição Federal, é vedada a acumulação 
remunerada de cargos públicos. 

§ 1 º . /\. proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange nutarquias, 
rundn.çõcs, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e 
sociedades controladas direta ou indirctumcntc pelo Poder Público da União, do Distrito 
Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios. 

& 2°. A acumulação, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação de 
compatibilidade de horários e. quanto ú remuneração, observar-se-á o limite previsto no 
art. 8 6, § 2°. 

Art. <•S. Ressalvadas as upnscntadorias decorrentes dos cargos constitucionalmente 
acumuláveis, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de 
Previidêneia previsto no art. 40 da Constituição federal. 

§ 1°. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria no serviço 
público, nos termos da Constituição Federal, com a remuneração de cargo, emprego ou 
função pública, ressalvados os cargos constitucionalmente acumuláveis, os cargos 
eletivos e os cargos cm comissão declarados cm lei de lívrc nomeação e exoncra<;ão. 

(-1#-
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!$ 2". Aplica-se o limi te fix.ado no arL 8ú, § 2°, ú somn total dos proventos de 
inatividalh~. inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos e empregos 
públicos. hem como de outras a li vidades s uje itas fl contribuição para o regime geral de 
prcvidêncin social. 

~ Jº. /\plica-se tambl:m o l imite fixado no a rt. 86, ~ 2° ao mo ntante resultante da adição 
de proventos de i11ativ idadc com a rc1nuncraçãn de cargo acumuláve l na forma da 
l \msl ituição Fc tlcrnl. de cargo cm comissfío declarado cm le i de 1 ivrc nomeação e 
exoneração. e c.le cargo eletivo. 

J\ rt. 1(1ú. O servidor que nwmtdar li cít<imcnte 02 (do is) cargos de carreira o u isolados, 
quando investido cm cargo de prov imento cm comissão, ficará afastado de am hos os 
cnrgos elet ivos. podendo optar pe la soma da remuneração destes. 

Art. 67. Verificada cm processo di sciplinnr c~pct:ia l que a acumulação ilíc ita se deu de 
hl,a-fi~. o scrvic..l(lr optará por um dos cargos 0 11 funções. não ficando obrigado a ro:~stituir 

o que houver percebido durante o período da acum ulação vctlada, desde que esteja cm 
exercício cm nmbos os cargos. 

Pmúg,rnfo único. Provada a má-fé: 

1 - perderá ambos os cargos, se a ac.umulação ilícita se vcrilicar no âmbito do 

Município de Arníoscs; 
li - será demitido do cargo efetivo, dcstituí<lo do cargo cm cornissão ou terá cassada a 

sua aposentadoria o u disponibil idade no âmbito municipal, comunicando-se o 
fato à outra ent idade govcnwmcnlal na qual o servidor detenha outro cargo, 

emprego ou função pública: 
li r - rcsliluirú o que houver pe rceb ido indevidamente. 

Art. 68. As autoridades e os chefes c.le serviço que tiverem conhecimento de que 
-.. qualq uer de seus subordinados acumule. indevidamente, cargos, empregos ou funções, 

comunicarão o fato ao órgão de pessoal. para os fins indicados no artigo anteri or, sob 
pena de co-responsabilídnde. 

CAPÍTULO V 

DA VACÂNCIA 

Art. 69. A vacância do cargo público decorrerá de: 

I - exoneração; 
n - demissão; 
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promoção; 
readaptação; 
aposentadoria; 

i11ves1 idura em outro cargo, emprego ou funções públicas inacumuláveis; 
fa lecimento; 
destituição. 

Art. 70. /\vacância ocorrerá na darn: 

l -
II -

Ili -

IV -

V -

do fa lecimento do ocupante do cargl); 
imediélta àquela cm que o servidor completar 70 (setenta) anos de idade; 
<la publicação da lei que criar o cargo e conceder dotação para o seu provimento 
nu da le i que <lctcnninar csrn últi ma medida. se o cargo já estiver sido criado; 
da publicação do <J to que aposentar, exonerar, demitir, destituir. readaptar ou 
conceder p;-omoção. 

dn invcstiJurn cm outro cargo. emprego ou funções públicas inacumuláveis. 

Ar t.. 7 J. /\ cxoncraçfio de cargo efcti vo c.lur-sc-1\ a pedido do servic.lor ou de o fic io: 

Parágrafo único. /\ exoneração de oficio c.lar-se-á: 

J - quando não sati sfei tas as com.l ições do estágio probatório, conforme o disposto no 
art. 40: 

11 - quando, tendo tomado posse, o serv idor não entrar em exercício no prazo 
cslabclccido no arl. 29, § 1°, 1; 

111 - quando o servido r não for aprovado na avaliação periódica de dcse1mpenho 
prevista no arl. 45, III ; 

Art. 72. A c)(oncração e.lo servidor ocupante de cargo em comissão dar-se-á: 

I - a cri tério da autoridade competente; 
II - a pedido do próprio servidor. 

Panigrafo único. Quando o servidor estiver respondendo a processo admini strativo 
d isciplinar, observar-se-á o disposto no art. 248. · 

Art. 73. Soirente se concederá exoneração a servidor que esteja quite, em sua situação 
funcional, com a Fazenda Pública Municipal. 
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CAPÍTULO V I 

DO TEMPO DE SERVIÇO 

Art 74. É contado para todos os ercilos o tempo de serviço prestado na Admini::;tração 
Pública do Município de /\.raioses. 

Pa rágrnfo ún ico. A apuração do tempo de serviço será feita em dias. que serão 
convc:1tidos cm anos, considerado nano como de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias 
ou 366 (l rc7,c11tos e SC:)SCnta e se is) dias cm casn de ser o ano bissexto. 

ArL 75. São tonsiderndas como de clctivn exercício as ausências cm virtude de: 

J -
IT -

l! 1 -

IV -

V
V I -

VI I -

férias; 
faltas abonados a critério <lo chcfC do órgão ou da entidade de lotaç:ão do 
servidor, no múx imo de 03 ( três) pnr mês, desde que não seja ultrapassado o 
limite de 12 (doze) por ano; 
faltas por motivo de caso fortuito ou força maior, canceladas mediante 
rcqucri111e11lo Jirigido ao chefe do órgão ou da entidade de lotação. encam:inhado 
pelo chde imediato; 
cessüo do servidor para órgãos ou entidades fora do âmbito municipal. exceto 
para efeito de promoção por mcrccime11Lo ou av:::iliação de desempenho: 
períoc.In de suspensão, quando o servidor for inocentado em processo de rev isão; 
com:cssõcs, previstas no art. 178: 
licença: 

a) para tratamento de saúde, até o limite de 24 (vinte e quatro) meses; 
b) por motivo de acidente cm serviço ou doença profissional; 
e) cm raz.ão da gestação, atloção ou paternidade; 
d) licença prêmio; 
e) para desempenho de mandato classista, exceto para efeito de promoção por 

merecimento ou avaliação de desempenho; 
1) para capac itação profissional do servidor; 
g) pnr motivo de doença cm pessoa da família, observado o disposto no art. 

171, § 1°; 
h) para concorrer a cargo elclivo, observado o disposto no art. 173 , § 3º; 
i) para o serviço militar obrigatório. 

VIII - prisão do servidor quando absolvido por decisão transitada em julgado ou quando 
dela não resultar processo; 

IX - afastamento preventivo do servidor; 
X - excJcício de mandato eletivo, federal, estadual , distrital ou municipal, exceto para 

promoção por merccime~:l/~!Q.-d€'·desempenho . 

(_·7lf 
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Ar t. 76. Contar-se-á: 

r - apenas para efeito de disponibilidade: 

a) o tempo de serviço público federa l, estadual , distrital ou prestado em outro 
município; 

b) o tempo de serviço correspondente ao desempenho de mandato ieletivo 
ícdcrnl, estad ual, distri ta l ou municipal anterior ao ingresso no serviço 
público municipal: 

e) o tempo cm que o servidor esteve em disponihilidadc 

11 - apenas para efeito de aposentadoria: 
a) o tempo de contribu ição correspondente às siluações previstas nas alíneas 

du inciso anterior; 
b) o tempo de contribuição cm atividade privada vinculada à Previdência 

Social devidamente incorporado cm seu assentamento funci onal. 

Art. 77. Ú vedada para qualquer lim a contagem cumulativa de tempo de serviço 
prcstrndo concon1il:.rnkmcnlc cm mais de um cargo ou função cm órgãos ou entidades 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Art. 78. Para cfcilo de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de 
l:Ontri buição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hnpótese 
cm que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, 
segundo critérios estabelecidos em lei. 

TÍTULO Ili 

OOS DIREITOS E DAS VANTAGENS 

CAPÍTULO 1 
DA .JORNADA DE TRABALHO 

Art. 79. A jornada normal de trabalho dos servidores municipais será fixada em razão 
das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxiima do 
trnballho semanal de 40 (quarenta) horas e observados os limites mínimos e máximos de 
06 (seis) horas e 08 (oito) horas diárias, respc<.:ti vamcnte. 

qr-
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* I ". O disposto no caput deste artigo não se aplica: 

1 - à jornada de trabalho diferenciada cslabc lccicfa em lei federal regulamentadora da 
profissão que o servidor exerce; 

11 - à jornada de Lrnbnlho fi xada cm regime ele escalonamento de traba lho, qiuando 
ncccssilria para assegurar o funcionamento elos serviços públicos in interruptos, 
respeitado o limite semanal; 

111 - ao servidor cm exercício de cargo cm comissão, submetido a regime de integral 
dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da 
Administração~ 

IV - aos profiss ionais do magistério. 

§ 2('1. Poderá ser <le nté 06 (seis) horas cJiúrías consecutivas a jornada de tr:abalho 
realizada por turnos íninLcrruptos de revezamento. 

* 31
'. O tempo gasto com o deslocamento do servidor até o seu local de trabalho e para o 

retorno à sua rcsidcncia. por qualquer meio de transporte, não será computado na 
jornada de traba lho. 

~ 4<•. O tempo despendido pelo servidor, na si tuação prevista no parágrafo anterior, será 
computado cm sua jorn:Hfa de trabalho quando. trntando-se de local de diflcil acesso e 
não servido por transporte públit:o, a Administração Pública forneça condução ao 

serv idor. 

Art. :~O. Poderá ser adotado o sistema de compensação de horários, desde que atend ida 
a conveniência da Adminis tração e a necess idade do serviço. 

§ 1 º. Para os fins cio disposto no c.:ttfWI deste artigo, observar-se-á que: 

I - não poderá ser ultrapassado o limite de 10 (dez) horas diárias e 40 (quarenta) 
horas semanais~ 

li - poderá ser efetuada cm qualquer dia, no período máximo de 01 (um) ano, sob 
pena de· decadência do direito. 

§ 2º. Havendo compensação de horários com a utilização das horas trabalhadas em 
excesso em um dia pela correspondente diminuição em outro, será observado o dl isposto 
no parágrafo único do art. 131. 

§ 3º. As horas de trabalho cm excesso, prestadas aos domingos e feriados, são contadas 
cm dobro, para os fins da compcnsnc,:ão de horários efetuada na forma do parágrafo 
anterior. 

Art. 81. O servidor terá direito a repouso remunerado, aos sábados e domingos, bem 
como nos dia:; de feriado civ il e religioso. 
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~ 1 ':'. Os órgãos que prcslcm sçrviços que exijam trabalho aos sábados e domingos 
dcv1crão estabe lecer escala de reve;1,amc11to entre os servidores e, quanto ao repouso 
rcrnuncrndo, obedecer à lcgislaçfío específica. 

§ 2<•. A remuneração do <lia de repouso c1)1Tcspnn<lcrá a mn dia normal de trabalho para 
cada semana trabalhada. 

§ 3". Perderá a remuneração do repouso de que trata este artigo o servidor que, durante a 
scrna11a , não comparecer no serviço sem motivo justificado , observado, ainda, o 
disposto no ari. 91, 1. 

* 4". As horas de trabalho presladas aos sábados, domingos e feriados que não forem 
compensadas e.levem ser pagas cm dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao 
repouso semanal. 

Ar1t. 82. J\os servidores públicos municipnis fi cam assegurados os seguintes intervalos 
durante a.jornada de trabalho: 

1 ·- de no mínimo 01 (uma) hora e, no max1mo de 02 (duas) horas, quando for 
submetido a trabalho contínuo, cuja duração exceda a 06 (seis) horas diárias; 

11 • de 15 (quinze) minutos, quando for submetido a trabalho contínuo que ultrapasse 
04 (quatro) horas enfio exceda a 06 (seis) horas diárias. 

§ 1l º. Os servidores que exerçam cargos cujas atribuições exijam trabalho contínuo em 
digitação, datilografia, cscriluraçfio ou cálculo, terão direito a 10 (dez) minutos de 
descanso a cada 90 (noventa) minutos de trabalho consecutivo nesta situação, que não 
serão descontados da clurnç<.io normnl do trabalho. 

§ 2º. Serão descontados da duração normal do trabalho os intervalos previstos nos 
incisos I e lI deste artigo. 

A1rt. 83. O horúrio do expediente nos órgãos e o controle da freqüência do servidor 
serão estabelecidos em regulamento expedido pela autoridade competente. 

~ 1 º. Compete ao chefe imediato do servidor ·o controle e a fiscali zaçfio de sua 
freqüência, sob pena de responsabilidade funcional. 

§ 2º. A falta de registro de freqüência ou a prática de ações que visem a sua burla 
irnplicará na adoção obrigatória das providências necessárias à aplicação de pena 
disciplinar 
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CAPÍTULO U 
DO VENCTMENTO F, DA UEMUNERAÇÃO 

Art. 84.. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo públ ico com 
valor fi xado em lei. 

Padg1rnfo ún ico . O vcm;i mcnlo do cargo púb li co e as vantagens permanentes são 
irredutíveis, ressa lvado o disposto na Constituição redera!. 

Art. 85. Os vencimentos dos cargos do Poúcr Legislativo não poderão ser superriorcs 
nos pagos pelo Poder Executivo. 

Art. 86. !\ remuneração, composta pelo vencimento do cargo e pelas vantagens 
pecuniárias. permanentes e lcmporúrias, somente pode rá ser fi xada e alterada por lc:i . 

§ 1 º. Nenhum servidor rccebcn\ a título de remuneração importância inferior ao salário 
mínimo. 

* 2('1. Nenhurr: servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, 
importância superior ao subs ídio mensal do Prefei to Municipal. 

§ 3º. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos rnunicipais será fei ta 
sempre na mesma data, no mês de maio. e sem distinção de índices. 

Art. 87. O servidor não poderá ser rcmuneraúo pela participação em órgifo de 
del ibernção coletiva. 

Art. 88. É vedada a vinwlação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias 
_,,,.-.. para o efeito de rcmuncraçüo de pc::;soul do serviço público municipal. 

Art. 89. Os Poderes Executivo e Legis lativo publicarão anual mente os valores do 
subsídio e da remuneração dos cargos p úblicos. 

Art. ~10. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do s istema 
rcrnuntcratório observará: 

I -

II -
III -

a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes 
de cada carreira; 
os requisitos para a investidura; 
as peculiaridades dos cargos. 

Art. 911 . O senidor perderá: 
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J - a remuneração do dia em que fallfl r ao serviço, salvo nos casos previstos nesta 
Lei; 

IT - metade da remuneração, na hipótese de conversão da suspensão em multa, de 
acordo com o disposto no art. 218. § 2º; 

li 1 - a parc:la da remuneração dic.'1rin. proporcional aos atrasos, ausências e saídas 
nntecipadé:•S, iguais ou superiores a 15 (quinze) minutos, exceto nos casos de 
compensação de horários ou quamlo devidamente autori;r,<H.los ou justificados pela 
autoridade competente; 

IV - 11rn terço dn rcmunerrn,;ão, quando afastado por motivo de prisão em flagrante , 
prcvcnti va ou ti.;mporúria, enquanto pcnJurar a prisão, com d ireito a restitu1ição, se 
ahsc> lvic.lo por sentença definitiva ou quando da prisão não resu ltar processo~ 

V - a rcmuneraçflo Jurante o afoslamcnlo cm virtude de condenação. por sentença 
definitiva, à pena que não delcrminc a perda do cargo. 

A rt. 92. O servidor, tlclcnlor de cargo cf\.:1 ivo, nomeado para cargo em comissão no 
servi<;o público municipal, deverá optar: 

I - pela rc1nuneração de seu cargo efetivo; ou 
II - pela re muneração elo cargo em comissão. 

Panigrnfo único. O servidor que optar pela remuneração do cargo efetivo fará jus a 
30% (trinta por cento) da remuncrnçãu do cargo cm comissão para o qual foi nomeado. 

Art. 93. Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto tncidirá 
sobre a remuneração ou sobre os proventos Jo servidor. 

Panigrafo ú n ico. Mediunle autorização prévia e formal do serv idor, poderti haver 
consignação cm folha de pagamento cm fovor de terceiros, por me io de celebração de 
convénio, a critério da /ulministraçâo, na forma <lciinida em regulamento, até o limite 
de 30% (trinta por cento) da remuneração ou dos proventos. 

Art. 94. J\s reposições e indenizações ao Erário poderão ser descontadas em parcelas 
mensais não excedentes a 10% (dez. por cento) da remuneração ou dos proven'tos, em 
valores atual i:~ados, informado o scrvi<lor sobre o procedimento, que deverá autorizá-lo 
por escrito. 

Parágrafo único. Quando constatado pagamento indevido ao servidor por erro no 
processamento da folha, a reposição ao Erário será feita cm uma única parcela, no mês 
subseqüente. 

Art. 95. O setvidor em débito com o Erário, que for demitido, exonerado, ou que tiver a 
sua aposentadoria ou disponibilida<lc cassada, ter~rrazo de . 60 (sessenta) dias para 
quitar o débito. ( ,..--:i 

.___ ' 
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Pará~;rafo único. A não quitação <lo débito no prazo previsto no caput deste artigo 
implicará sua inscrição cm Dívida Ativa, para cobrança judicial. 

Art. 96. O recebimento tlc quunlius indevidas ensejará processo administrativo 
di sciplinar para '1 apurnçfío de responsabilidades e aplicação das penalidades cabíveis. 

A r t. <J17. /\ remuneração e os proventos do servidor público não serão objeto de arresto, 
seqüestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão 
judicial. 

CAPÍTULO Ili 

DAS VANTAGENS 

Art. 98. Além do vencimento do cnrgo, o servidor lerá ai nda direito as seguintes 
vantagens: 

l - adicionais e gratificações; 
II - salário-família; 

III - gratificação natalina; 
IV - adicional pela prestação de serviço extraordinário. 

Parágrafo único. Além das vantagens prcvistus neste artigo, conceder-se-á ad icional de 
férias ao servidor, nos lermos do art. 187. 

Arl. 99. As vantagens pecuniárias percebidas pelo servidor público incidirão unicamente 
sobre o vencimento do cargo efetivo, não sendo computadas nem acumuladas par;a fins 
de concessão de vantagens posteriores. 

Art. !LOO. É vedada a percepção simultânea de mais <le uma vantagem com idêntico 
título ou fundamento. 

Ad. 101. As vantagens de que trata a Seção subseqüente serão regulamentadas por 
decre to, quando for o caso, no prazo estabelecido no art. 304 desta Lei e pelo Regime 
Jurídico Único do M un icí pio. 

SEÇÃO I 
DOS ADICIONAIS E DAS GRATIFICAÇÕES 

Art. 102. Além do vencimento, serão deferidos aos servidores os seguintes adicionais e 
gratificações: 
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adicional por tempo de serviço: 
adicional noturno; 
adiciona l pelo exercício de ativ idades penosas, insa lubres ou perigosas; 
adiciona l de informálica; 
gratificação de desempenho; 
gratificação de compensação orgfü1ica; 
gratificação de representação; 
gratificação de ri sco de vida. 

Pan\g nafo único. As vnnlagcns previstas neste artigo incidem, tão somente. sobre o 
venci1.11cnto de cada cargo e fetivo correspondente. 

SUBSEÇÃO 1 

DO AOJCIONAL POH TF.MPO DE SERVJÇO 

Art. ~03. O Adjcional por Tempo de Serviço é devido à razão de 05% (cinco por cento) 
por ano de efetivo exercício no serviço público municipal, incidente sobre o vendmcnto 
do cairgo efetivo de todos os servidores. 

§ 1 (\. A concessão do a<li1,;ional de que trata este artigo é automática e independe de 
requerimento do servidor. 
§ 2°. O servidor fará jus ao adicional a pari ir do dia imediato em que completar o tempo 
de serviço exigido. 
§ 3º. O Adicional por Tempo de Serviço incorpora-se aos vencimentos do servidor a 
cada qüinqüênio, observado o Jimil1; máximo de 35% (trinta e cinco por cento). 
§ 4°. O servidnr que acumular licitamente dois cargos pcrceben1 o adicional de que trata 
este artigo em relação a cada cargo. 

-.. § 5°. O servidor eontinunrá ú perceber, na aposentadoria, o adicional cujo gozo se 
encontrava na at ividade. 

Ar t. 104. Serão consideradas como tempo de serviço, para concessão do adlicional 
previs to no artigo anterior, as ausências computadas como de efetivo ex1ercício, 
confo rme estabelecido no arl. 75 desta Lei. · 

SUBSEÇÃO II 
00 ADICIONAL NOTURNO 

Art. 105. O serviço no turno prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) 
horas de um dia e 05 (cinco) horas do di a seguinte, terá o valor/hora acrescido de 20% 
(vinte por cento), computando-se cada hora com0-- 2'30" (cinqüenta e dois minutos e 
trinta: segundos). (5 
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* 1 º. Em se tratando de servi ço cx trnonlinúrio. o acréscimo de que trata este artigo 
incidirá sobre o valor da hora normal de trabalho. acrescido do percentual rela tivo à 
hora e:xtraordinárin. 

~ 2º. Nos casos cm que a jornada de trabalho d iári o compreender um ho rário entre os 
períodos diurno e no Lurno, o nd ic ional scr{1 pago proporcionalmente às horas de trabalho 
nolurno. 

SUBSEÇÃO 111 
l>O AD IC IO NAL Pl~LO EXERC ÍC IO 1>1;: ATIVIDADES PENOSAS, 

INSALUBRES OU PERIGOSAS 

Ar t. l06. Os servidores que trabalhem com habitualidade cm atividades pc111osas, 
insalubres ou perigosas fazem jus a um a<l icional calculado sobre o vencimento do 
cargo, cm pcn.cntuais de l O (dez), 20 {vinte) e 40 (quarenta) por cento, observando-se 
os grnus de pcnusidadc, insalubri<ladc ou periculos idadc a que estiver exposto o 
servidor. 

~ 1º. /\plicar-se-ão as regras <le linidas na Consolidação das Leis do Trabalho e a 
legislação fCJeral correl ata para <ldinir as utividadcs penosas, insalubres ou perigosas. 

~ 2º. O servidor que fizer jus a mais de um dos adicionais dispostos nesta Subseção 
dcveró optar p•) f um deles, sendo vedado o recebimento cumulativo destas vantage ns. 

§ 3º. O adicional de que trata esta Subseção é uma vantagem transitória, cessando o 
direito a sua p:!rccpção com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa 
à sua concessão. 

Art. 107. Haverú permanente c<rntro lc <la atividade <le se rvidores em operaçé5es ou 
loca is. considerados penosos, insalubres ou perigosos, visando à redução dos riscos 
increntes ao trabalho, por meio de procedimentos e normas de saúde, higiene e 
segurança. 

Parágrafo ún 'ico. A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto dlurar a 
gesta<~ão e a lactação, das operações e locais prev istos neste artigo, exercendo suas 
atividlades cm local salubre e em serviço não penoso e não perigoso. 

Art. 108. Os l0cais de trabalho e os servidores que operam com Raios-X ou substâncias 
radio:alivns se1ão mantidos sob controle permanen te, de modo que as doses de radiação 
ionizante não ultrapassem o nível máximo prev isto na legislação própria. 

(1tl--
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Art. 109. Todo servidor exposto a condições de penosidade, insalubridade ou 

pcrieulosidadc deve ser submetido a exames médicos a cada 06 (seis) meses. 

Arl. 1110. No exercício de atividades pcnos<ls e insalubres ou perigosas serão fomecidos 
pelo Município, grntuitamc nlc, os equipamen tos e acessórios indispensáveis à proteção 
física e a saúde do servidor. 

SUBSEÇÃO VIH 
DO ADIC IONAL DE INFORMÁTICA 

A rt. U 11 . O adicional de inform<Hiea é uma va ntagem de natureza transitória, concedida 
por alo do chefe do Poder Executivo, no exclusivo interesse da Administração. ao 
se rvidor e fetivo, que preste serviço de natureza técnica cm ciências da computaçlio e de 
programação de s is tema de infonnéltica. 

§ 1 º . O adicional de que trata esta Subseção não se estenderá ao servidor aposentado ou 
cm disponjbilidadc, não podendo ser incorporado, sob qualquer hipótese ou 
fi.11H.famcnto, ao vcncimcnlo ou à rc111uncrnção, nem computada para cálc1ulo de 
quaisquer outras vantagens, vedada a sua equiparação ou vinculação para efeito de 
revisfio de proventos. 

§ 2°. O percentual do adicional de que trata esta Subseção será de 25 (vinte e cinco) a 
l 00 (cem) por cento sobre o venci rncnlo. observando-se o grau de complexidade das 
funções desempenhadas. 

SUBSEÇÃO IX 
DA GHATIFJCAÇÃO DE DESEMPENHO 

Art. 112. A Gratificação de Desempc11ho será concedida por ato do chefe do Poder 
Executivo, no exclusivo interesse da Administração e como vantagem transitória, ao 
servidor ocupante de cargo cfotivo que, além de suas atividades funcionais, passe a 
desempenhar outras atribuições de carálcr especial. 

§ 1 º. A gratificação a que se refere o c:aput será concedida nos percentuais de 25 (vinte 
e cinco) a 100 (cem) por cento, calculados sobre o vencimento do cargo, observando-se 
o grau de complexidade dns atribuições desempenhadas. 

§ 2°. A gratificação prevista neste artigo não se estenderá ao servidor aposentado ou em 
dispotübi lidadc, não podendo ser incorporada, sob qualquer hipótese ou fundamento aos 
vencimentos do servidor beneficiado, nem compu~lculo de quaisquer outras 
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vantagens pecuniárias concedidas nu .scrví<lor. vedada a sua equiparação ou vinculnção 
parrn efeito de revi são de proventos. 

SUBSEÇÃO XI 
OA GRAT I FICAÇÃO D~ COMPENSAÇÃO ORGÂNI CA 

Art.. 11 3 . A Gralificação de Cornpcnsaçilo Orgânica será concedida aos integrantes da 
Guairda Municipnl, quando cm exe rcício das atividades inerentes à corporação, no 
percentual de 25% (vinte e cinco) por ccnll1 calculatln sobre o vencimento do cargo. 

SUBSEÇÃO XII 
DA G l{ATIFICAÇÃO OE REPRESENTAÇÃO 

Art. 1 l4. A Gratificação de Representação é devida unicamente ao Procurador do 
Município cm efetivo exercício das atribuições tio cargo, no âmbito da Procuradoria 
Geral do Município ou a lt1é.111do cm qualquer órgflo ou entidade da /\clmililistração 
Pública Municipal, cm pcrccntuul fixado mi legislação c~<>pecílica cm vigor. 

SUBSF:ÇÃO XIII 
DA GRATIFICAÇÃO DE RlSCO DE VIDA 

Artt. J 15. A Gratificação de Risco <lc Vida será concedida ao servidor que executar 
trabalho tle natureza especial com risco de vicia, no efetivo exercício da fünção, no 
percentual de 20% (vi11te) por cento sobre o vencimento do cargo dos seguintes 
servidores: 

1 - ocupantes de cargo efetivo de guarda municipal; 
II -- ocupantes de cargo efetivo de vigia~ 

Ili - ocupantes de cargo efetivo de motorista. 

SEÇÃO II 
DO SALÁRIO-FAMiLIA 

Art. 116. O valor da cota do salário-famí lia por filho ou equiparado de qualquer 
corndição, até 14 (quatorze) anos <lc idade ou, se inválido, de qualquer idade, será o 
va lor pago pelo Regime Geral de Previdência Social, conforme disposto em 
regulamento. 
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Parágrafo único . O pagamento do sa lihio-famíl ia fica condicionado à observânc;ia dos 
requisitos previstos para a sua conccssi.io pelo Regime Geral de Previdência Sociall. 

Art. 11 7. To das as impurl<lncias qllc integram o salário-de-contribuição serão 
consideradas como parte integrante da remuneração do mês percebida pelo servidor, 
exceto a gratificação natalina e o adicional de rérias, para efeito de definição do direi to à 
cota de salário-família. 

Art. 118. Quando o pai e a mãe forem serv idores do Município e viverem em comum, o 
snlilrio-frnnília sení pago num deles ; quando separados judicialmente. será pago a um e 
outro, de acordo com a di stri buição dos dependentes. 

Padg:n•fo írnico . A.o pai e u müc cquipnra111-sc o padrasto, a madrasta, e, na falta 
destes. os representantes legais dos incapazes. 

Art. 11 9. O salúrio-família não cst~1 sujei to a qualquer desconto, nem servirá de base 
para qualquer contribuição, inclusive parn a previdência social. 

Ad. Jl20. A. co11cess5o do sali1rio-fnmí lia terá por base as declarações do servidor, 
dcvidnmcntc crJmprov:.H.lus, que serão renovadas anualmente. 

Art. 12 1. O servidor ativo e o ínntivo suo obriga<los a comunicar ao órgão competente, 
dentro <le 15 (quinze) dias, qualquer alteração que ~e verifique na situação dos 
dcpcn<lcnles, da qual decoITa supressão ou dedução no salário-família. 

Art. J.22 . O servidor beneficiário do salário-família deverá comprovar, anualmente, a 
matric:ula do ckpcndentc cm estabelecimento de ensino devidamente registrado no órgão 
competente. 

Art. 123. Comprovada a <lcpcndêncía, a concessão do salário-famí lia retroagirá à data 
<la declaração cio servidor que serviu por base para a concessão do bcnel1cio. 

Art. l24. O salário-família será devido por cada dependente, a partir do mês em que 
tiver ocorrido o foto ou ato que lhe der origem, deixando de ser devido igualmente, cm 
relação a cada dcpe11clcnte. no mês seguinte ao ato ou fato que determinar a sua 
cxtinç.ão. 

Ar t. 125. Por cargo exercido cm acúmulo no Município não será devido salário-família. 

SEÇÃO III 
DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 
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Art. 126. A gratificação nu ln li na corresponúc a 1 /12 (um doze avos) da remuneração a 
que o servidor fizcr/us no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. 

§ 1 º. A fração igual ou superior a 15 (quin?.c) dias de efetivo exercício será considerada 
como mês iutegral, para efeito deste artigo. 

~ 2°. O adicional de le ri as não integra a remuneração para efeito de cálciulo da 
gratificação natalina. 

Art. 1127. A grntifi cação natnlina poderá ser paga cm duas parce las, a primeira em data 
a critério da Administração, e a segunda, ll té o dia 20 (vinte) do mês de dezembro de 
cada nno. 

§ 1 º. Em caso de parcelamento conforme o disposto no caput deste artigo, o pagamento 
da primeira parce la for-se-á tomando-se por base a remuneração devida no mês cm que 
o P<:tgamento ocorrer. 

§ 2º. A segunda parcela será calculada com base na remuneração cm v igor no mês de 
dezembro, abatido o valor pago na primeira parecia. 

Art. 1:28. O servidor exoncra<lo, demitido ou destituído do cargo em comissão 
percclbcrá a sua gratificação natalina proporcionalmente ao número de meses de 
exercício, calculada sobre a remuneração do mês da exoneraçi:io, demissão ou 
destituição. 

Art. 1129. /\ gratifi cação natalina não scrú considerada para cálculo de quialquer 
vantagem pecuniária. 

Art. 130. A grati ficação natnlina será estendida aos inativos e pensionistas, com base 
nos proventos e na pensão que perceberem na data do pagamento respectivo, cakulada 
na forma do arl. 126. 

~ 1 º. O servidor aposentado, que ti ver sua aposentadoria cassada, perceberá sua 
gratificação natalina proporcionalmente an núir1ero . de meses de exercício no ano, 
ca lculada sobre a remuneração do mês da cassação. 

§ 2°. Caso invalidado o ato de aposentadoria por vício de ilegalidade e retomando o 
servidor à atividade, sua gratificação natalina será calculada na forma do art. 126. 
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SEÇÃO IV 
no ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAOROJNÁJ.UO 

Art. 131. O serviço cxtraor<linário será remunerado com o acréscimo de 50% (cinqüenta 
por cento) em relação à hora normal de trabalho e de 100% (cem por cento) quando 
executado aos domingos e leriados, exceto nos casos cm que a escala de trabalho seja 
exigência do nirgo ou nos casos cm que haja legislação específica. 

§ 1 º. O cá lculo da horn serú efetuado sobre a remuneração do servidor. 

§ 2°. O serviço extraordinário realizado no horário previsto no art. 105 será acrescido do 
pcrcc1ntual relativo ao serviço noturno, em runção de cada hora extra. 

Art. 132. So1rn.:ntc será permitido serviço extraonJinário para atender a situações 
excepcionais e tcmpor<lrias. respeitado o limi te máximo de 02 (<luas) horas diárias. 

Parúgrafo único. Havendo a compensação de horários prevista no art. 80, § 2°, ni5o será 
concc-dido o adicional de que trata <.!Sta Subseção. 

ArL 133. O exercício de cargo cm comissão exclui a gratificação por serviço 
extraordinário. 

Art. 134. É vedado conceder adicional por serviço extraordinário com o objeitivo de 
remu;nerar outros serviços ou encargos. 

CAPÍTULO IV 

DAS INDENIZAÇÕES 

A rt. 135. Constituem indenizações ao servidor: 

I - diárias; 
II - ajuda de custo; 

JlI - indenizações de transporte. 

Parágrafo único. Os valores das indenizações, assim como as condições para a sua 
concessão serão regulamentadas por Decreto. 

Art. 136. As indenizações não sofrerão descontos de qualquer natureza e nem poderão 
ser computadas para a percepção de quaisquer vantagens. 

., 
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SEÇÃO 1 

DAS DIÁRIAS 

Art. 137. O servidor que for <lcs ign:ido para serviço. curso ou outra atividade fora do 
Mu11idpio, cm caráter eventual ou transitório, por período igual ou inferior a 30 (tri nta) 
dias. farájus H diárias destinadas a indcniznr as despesas com hospedagem, ali me ntação 
e íucomoção urbana, conforme disposto cm regulamento. 

§ 1 º. Não se incluem nas diárias as despesas com passagens. 

§ 2°. /\ diária scrú conce<lida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando 
o <lcs~ocamcnfn encerrar-se às 17:00 horas ou inicíar-se depois deste horário. 

* 3°. Nos casos cm que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do 
cargo, o servidor não forájus a diárias. 

§ 4°. Não se concederá diárias ao servidor cedido a qualquer órgão ou entidade não 
pertencente ao Município. 

~ Y'. /\ conce~ão de diárias impcdirú a concessão de ajuda de custo e vice-versa. 

Art. 138. O s~rvidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo. 
fica o brigado rr restituí-las integralmente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

Panígrnfo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o 
previsto para a sua ausência restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo previsto 
no caput. 

Art. 139. O total das diárins atribuíc.las ao servidor não poderá exceder 90 (nioventa) 
dias por ano, salvo em casos excepcionais e especiais, com prévia e expressa 
autorização d() Prefeito ou Presidente da Câmara. 

Paní1grafo único. O servidor não pode, cm hipótese alguma, receber diárias oriundas de 
mais de uma fonte simultaneamente. 

SEÇÃO 11 
DA AJUDA DE CUSTO 

Art. 140. A ajuda de custo, devida ao servidor por deslocamento superior a 30 (trinta) 
dias, paga uma vez, em uma única parcela, destina-se a compensar as despesas de 
insta.lação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, 
com mudança de domicílio. 
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§ 1 ''. Além da njuda de Gusto prevista no rnput, correm por conta da Administração as 
despesas de transporte do se rvidor e de sua ramília, compreendendo passagens, 
bagagens e bens pessoais. 

~ 2º. À famí lia do servidor que falecer na nova sede são assegurados ajuda de custo e 
transporte parn a localidade de origem, dentro do prazo de O 1 (um) ano, contado do 
óbito. 

§ 3°. A ajuda de custo correspóndcrá a uma remuneração mensal do servidor. 

Art. J 41. Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo em 
virtude de mandato eletivo. 

Art. 142. O servidor íicarú obrigado a restituir a ajuda de custo que tiver recebido: 

I - quando injustíficm..lamcntc nuu se apresentar na nova sede no prazo de 30 
(trinta) dias; 

lT - no caso de. antes de terminado o desempenho da incumbência que lhe foi 
cometida, regressar dn nova 1;Cdc, pc.;c..li r exoneração ou abandonar o serviço, antes 
de decorridos 90 (noventa) dias de exercício na nova sede. salvo se o regresso for 
determinado pela auloridadc competente ou por motivo de força maior, 
devidamente comprovado. 

Art. 143. Também fará jus à ajuda de custo o servidor designado para realizar missão 
ou estudo cm outra localidade do território nacional ou no exterior por período superior 
a 30 (trinta) d ias. 

SEÇÃO III 
DO AUXÍLIO-TRANSPORTE 

Arl:. 144. O Auxílio-Transporte destina-se ao custeio de despesas dos servidores com 
tari fàs de transportes co leLivos públicos no deslocamento residência-1trabalho
resi,dê11cia, sendo custeado cm parle pelo Município e cm parte pelo servidor, com 
parcela descontada de seu vencimento, cm percentual calculado conforme estabelecido 
em lei específica. 

§ 11°. Para fazer jus ao auxílio-transporte, o servidor deverá apresentar ao órgão de 
pessoal do Poder ou entidade a qual pertença, requerimento próprio e comprovante de 
residência. 

§ 2°. O órgão de pessoal poderá solicitar ao servidor, a qualquer tempo e se julgar 

necessário, a comprovação da residência permanente~ 
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~ J". Pé.ira fins de c{ifculo do vulnr deste m1xíli(> serão observados os decretos municipais 
rixados para as tarifas de transporte coletivo urhnno, quando fo r o caso. 

CAPÍTULO V 
DAS LICENÇAS 

SEÇÃO 1 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 145. Conceder-se-á licença ao serv idor efetivo: 

l - sem prejuízo da remuneração: 

a) para tratamento de saúde: 
b) por motivo de acidcnlc cm serviço ou doença profissional; 
e) cm razão da gestação, a<loçuo e paternidade; 
d) como prêmio à assiduidade; 
e) para desempenho de mandato classista; 
1) para capacitação prolissionul do servidor. 

II - com ou sem prejuízo da remuneração: 

a) por motivo de doença em pessoa da familia~ 
b) para concorrer a cargo eletivo; 
c) para o serviço mi li lar obrigatório. 

Hl - com prejuízo da remuneração: 

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro; 
b) para lralar de interesse particular. 

§ J º . As licenças previstas nas alineas "a" e "b'' do ·inciso I, bem como a licença em 
razão da gestação prev ista na alínea "e" do mesmo inciso, serão precedidas de perícia, 
realizada por médico do Município; 

§ 2°. O laudo do médico do Município não se referirá ao nome ou natureza da 
cnformidac.le, mencionando apenas o rc~pcctivo Código Internacional de Doenças -
CID, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço ou doença 
profissionaJ. 
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§ Jº. Ao beneficiári o das licenças previs tas nas alíneas " a", " b" e "e" do inciso T e na 
alínea " a·' do inciso 11 fica vedado o exercício de qualquer ocupação laboral remunerada 
ou nu.o, bem como o exercício de atividade considerada incompatível com a natureza da 
1 iccn<;u , sob pena de sua suspensão e i rnccl ia ta dcvo l ução do que foi percebi d o, sem 
pr~juízo de outras providências cabíveis. 

~ 4". Excepc.:ionalmcntc, cm caso de n servidor encontrar-se impossibilitado de 
com1>arcccr pt.!n1ntc an médico du Munidpio para rcnliznção prévia de perícia, na fon11a 
prev is ta no§ 1 º, th.!vcrú fazê- lo cm momento subseqüente. 

~ 5". Sempre que necessário. a perícia mc.;dica, efetuada nos casos prev istos nas alíneas 
·•a" e ''b'' do inc iso 1, rca lizar-sc-ú na residência do servidor ou no estabelecimento 
hospitalar onde se encontrar internado. 

~ 6°. O servidor ni:ío poderá pcnn::incccr cm licença úa mesma espec1e por período 
super ior a 24 (vinte e quatro) meses, salvo nos casos previstos nas alíneas "e'' e "r· do 
inciso 1. na alínea "e'', do inciso Il e nas alíneas cca" e " h", <lo inc iso Ili deste artigo. 

~ 7". /\o servidM que se encontrar cm estágio probatório, somente poderão ser 
cnnn:didas as licenças previstas nas alíneas "a". " b", ' \ ;"e "e", do inciso J e nas alíneas 
"a··, "·b'. e "e", do inciso li , deste artigo. 

§ 8°. Ao ocupante exclus ivamente de cargo cm comissão serão concedidas as liiccnças 
previstas nas alíneas "a", "b" e "e" do inciso J deste artigo. 

* 9<>. Em caso de impossibilidade do servidor pleitear a licença, esta poderá ser 
requerida pelo seu legitimo representante. 

§ 1 O. Os .:itos de concessão <las licenças previs tas neste capítulo deverão 
ubrig,aloriamcntc ser publicados no Diúrio Oficial do Município. 

~ 11 .. O servidor c.kvcrá aguardar cm excrdcio a concessão da licença, confi~:urnndo 
l'alla os dias cm que ele não trabalhar, exceto nos casos das licenças previstas nas 
alínc.ns "a" e "b" do inciso 1, bem como no caso da licença em razão da gestação 
prevista na alinca "c" do mesmo inciso. 

§ 12. O servidor ocupante de cargo em com1ssao e titular de cargo efetivo ficará 
cxonera<.lo daquele e licenciado deste sempre que a licença ultrapassar 30 (trinta) dias, 
salvai na hipótese da alínea "e" do inciso 1, deste artigo. 

Art. 146. São competentes para conceder licença: 
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l - o Secretário Municipal de Administração, aos servido res do Poder Executivo da 
Ad ministração Direta e aos servidores da Administração Autárquica e 
Fundacional, sa lvo, se lei espccílic.:a dispuser de modo em contrário~ 

II - a Diretoria de Ad ministração Geral do Poder Legislativo, aos que lhe são 
diretamente subord inados. 

Art. 147. O pedido de prorrogaçfío de qualquer licença, exceto as previstas nos a1rts. 151 
e l 68, deverá ser apresentado cm alé 1 O (dez) <lias antes de findo o prazo es tabelecido. 

Pan\grnfo único. Indeferido o pedido, contar-se-á como licença o período 
compirccndicln entre a <lata da conclusfin c..lcslu e a do conhecimento do despacho 
denegatório <la prorrogação requerida. 

Art. J 48. Terminada a licença, o servido r reassumirá o exercíc io do cargo no p1rimeiro 
dia úllil subseqüente, sob pena de ser co11sit.!cra<..lo como faltoso neste e nos demais dias 
cm que não comparecer, salvo jus tifi cação prevista nesta Lei. 

Art. 149. A licença concedida dentro <lc 30 (trinta) dias do término de outra da mesma 
espéc ie será considerada como prorrogação. 

Art. 150. Caso fique comprovado que o serv idor gozou indevidamente Jice:nça , o 
mesmo estará sujeito ô penalidade ele suspensão pelo período de 60 (sessenta) dias, 
observado o disposto no arl. 218, § 1 º. 

SEÇÃO li 
DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 

Art. 151. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de 
ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus à 
época da licença. 

§ J º. Quando a licença for de até 15 (quinze) dias, poderá ser deferida com base em 
atestado médico. 

§ 2º. A partir do 16° (décimo sexto) di a, o servidor deverá requerer o auxílio-doença ao 
Regime Geral da Previdência Social. 

§ 3º. O servidor ocupante exclus ivamente de cargo em comissão gozará de licença para 
tratamento de saúde remunerada pelo Município até o 15° (décimo quinto) dia de 
afastamento; a partir do 16° (décimo sexto) dia deverá também requerer o auxíl.io
doern;a ao Reg ime Geral de Previdência Social. 
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Art. 152. Findo o prazo da licença. caso ncccssúrio, o servidor será submetido à nova 
pcríci.n médica oficial, que podem concluir pelo retorno ao se1·viço, com ou sem 
limilnção de larcfos, pda reDtJaplaçiio , pela prorrogação dn licença ou1 pela 
aposentadoria. 

§ 1 º. No curso da 1 icença poderá o servidor requerer perícia médica, caso se julgue cm 
c<HH.l i·~ôcs de reassumir o exercício ou com direi lo à aposentadoria. 

9 2º. O lapso de tempo comprccndidn entre o término da licença e a publicação do ato 
de apc)scnladoria será consjdcrado como de prorrogação da 1 icença. 

Art. 1153. O servidor será licenciado compulsoriamente, a critério do Regime Gi:m1I da 
J>revid cncia Socia l, quando acometido de qualquer doença que impeça a sua locomoção 
ou torne o seu estado incompatível com o exercício do cargo. 

Panígrafo único. No caso de recusa injustificada à realização de perícia médica 
determinada no copill deste artigo, o servidor ficará sujeito à pena de suspensão prevista 
no ar!.. 2 18, § J", considerando-se fa llns ao serv iço, para fins de processo administrativo 
disciplinar pr.r abandono c.Jc cargo. os <lias que excederem a essa penalidade, cessando a 
suspensão ou as fa ltas com n realizaç1io da perícia. 

Art. 154. Verificada a recuperação de sua saúde, deverá o servidor licenciado retornar 
ao exercício, ainda que permaneça em tratamento das seqüelas, desde que as funções 
sejam compatíveis com as suas condições orgfinicas. 

Art. 155. O servidor que permanecer cm licença para tratamento de saúde por 24 (vinte 
e quatro) meses consecutivos será submetido compulsoriamente à pericia médica 
oficit1l. 

§ l º.. O servidor também será submetido à pcncta médica em caso de 1 iccnças 
conciedidas cm pron-ogação, com intervalo de tempo não superior a 30 (trinta) dias entre 
elas, e cujo somatório alcance 24 (vinte e quatro) meses. 

9 2°. Efetuada a perícia, o médico emitirá laudo conclusivo nos termos do capul' do art. 
153. 

§ 3°. Considerado aplo, o servidor reassumirá o exercício do cargo, sob pena de os dias 
de ausência serem considerados fa ltas injustificadas. 

SEÇÃO III 
DA LICENÇA POR ACIDENTE EM SERVIÇO OU DOENÇA PROFISSIONAL 
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Art. 156. Será concedida, a pcdidn ou ele ol'ício, licença ao servidor acidentado cm 
scrvi(;o ou acometido de doença prolis~iona l . com base cm perícia reali zada por H.cgimc 
(icral de Previdência Social, sem pn;juí1.o ela remuneração a que fi zer j11s à época dn 
licença. 

§ 1 n. Acidcnlc cm serviço ê o dano fí s ico ou mental que estiver relacionado, medliala ou 
imcdiiolamcnle, com o exercício das atribuições increntes ao cargo. 

§ 2º. Equipara-se ao dano em razão de acidente cm serviço o dano: 

1 - decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor, cm razão do 
desempenho <lo cargo. ainda que fora <lo local de trabalho; 

11 - sofrido no percurso da residência para o trnhalho e vice-versa; 
1 li - :mfrido no pcn..:urso de ida ou de volta do local de refeição no intervalo de 

trabalho; 
J V - :mfri<lo cm razão de doença consi<lcra<la profissional ou ocupacional. 

§ Jº. l ~ntcn<lc-sc por doença profiss ional ou ocupacional aquela prevista na legislação 
11.:<lt.:ra l pertinente e que decorra délS w ndi<y:õcs de serviço ou dos fatos nele ocorridos, 
devendo o laudo 1nédico cstabdcccr- lhc ri go rosa carn<.:terização e nexo de causalidade. 

J\rt. 157. O ~.crvidor que, na hipótese de acidente em se-rviço ou acometido por doença 
proli:ssionul, necessitar <le tratamento especializado, não disponível em instituição 
pública, po<lcrá ser tratado e1 11 insliluic,;ão privada, correndo as despesas por conta do 
Município, desde que atestado por médico <lo Município. 

Art. t 58. /\ prova do acidente cm serviço será fei ta cm processo especial no pra7.0 de 1 O 
( dcz)i dias, prorrogável por igual pcrímlu 4uando ns circunstâm.:ias o exigirem. 

A1·t. 159. Aplica-se ao servidor acometido de doença profissional ou acidentado cm 
serviço o disposto na Scçfío i l deste Capítulo, no que couber. 

SEÇÃO IV 

DA LICENÇA EM RAZÃO DA GESTAÇÃO, ADOÇÃO OU PATERNllJIADE 

Art. 160. /\. servidora gestante fará jus à licença de 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos, sem prejuízo da remuneração, mediante atestado médico. 

§ 1 º .. /\ licença poderá iniciar-se a partir do primeiro <lia do 9° (nono) mês de gestação, 
salvo antecipação por prescrição médica+-
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~ 2". A servidora geslnnlc é êlS$cgurado o dcsc111pcnho de a tri buiç<1es compatíveis com 
sua <.:élpac idadc de trabalho, desde que o 111(·.dico assim 1.:11tcnda necessári o, sem prejuízo 
da remuncrnção percebida. 

~ 3". No caso de nost:i111cnto pre maturo. n lice nça ter{1 iníc io a partir do dia do parto, 
provndo mediante certidão de registro de 11ascimc1110. 

* 4". No caso de natimorto ou de aborto alcstado pelo médico, decorridos 45 (q uarenla e 
cinco) <lias <lo even to, a servidora será subme tid a à perícia médica e , se julgada apta. 
rcassumirti o exercício. 

~ 5°. Fica assegurado ~1 servidora o di reito de requerer mais dois m eses de licença pnrn 
amumcntar o filh o, mediante comprovação alcslada pelo médi co do Município. 

* 6n. Terminada a licença. fica assegurado à servidora o direito de amamentar o filho 
n<.1s termos do inciso V,~ 2c•. do arl. 179. 

Art. 16 t. /\ se rvidora que adotar ou obtiver guarda judicial com fins de adoção de 
criança com até 15 (qu inze) dias de idade, terá dire ito à licença remunerada de 1 :80 
(cento e oilc;nta ) di~1s, a pnrlir da c1<11a de adoção ou concessão da guarda da c riança. 

~ !º. A partir do LSº (c.h;cimo quinto) dia e.lo nascimento. a licença de que trata este 
artigo será concedida na seguinte pro porção: 

l - do 161
' (décimo sex to) dia do na:::c imcnlo alé o 60° (sexagésimo) dia, 150 (cento e 

cinqüenta) dias~ 
11 - do 61 () (scxngésimo p rimeirn) até o 90° (nonagésimo) dia , 120 (cento e vinte) 

dias: 
lil - do 9 J 0 (nonagésimo primeiro) dia cm diante, 90 (nove nta) dias. 

§ 2°. /\l icença de que trata este artigo somente será concedida mediante aprescnta~~ão 
do lermo judicial de guarda pela servidora adotante ou guardiã. 

§ Jº - /\o servidor rn.lotrn1lc, sem cônjuge ou companheira, aplica-se o disposto neste 
artigo. 

Art. 162. Pelo nascimento ou adoção de filho, o servidor terá direito à licença
palcrnidadc <le 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do nascimento ou da adoção da 
cnança. 
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SEÇÃO V 

DA L ICl':NÇA- PRÊMIO POR ASSIDUIDADE 

Art. 163. /\. cada 05 (cinco) anos de cícti vo exercício no serv iço público munic ipa l, 
desde que não tenha .sofrido pc11nlidatlc nd111inistrativn, o servidor fará jus a 03 (t.rês) 
meses Jc licença, a título de prGmio por as:<idu idade, com a remuneração do cnrgo 
cfotivo. 

§ 1 º. Considerado o período aqu is itivo , computnndo-sc, ano a a no, o efetivo tempo de 
scrviç.n. exclu ído o pe ríodo anual cm 4uc o servido r tiver regis trado falta injustificada 
ou o período qüinqücnal se ti ver sofrido penalidade adminis trativa. 

~ 2(1. Ao titula r de ca rgo c fotivo, durante o exercício de cargo em comissão, é vedada a 
conccss5o de 1 iccnça-prêm io. 

§ J". Não podcrú exceder a 5°/cJ (cinco po r cento) do lotai de servidores lotados no órgão 
o u na •t.:ntidadc o número de servidores cm go:;:o simultâneo de licença-prêmio. 

§ 4º. O direito à li cença-prêmio não está sujei to à decadência. 

§ 5°. /\. licença-prêmio não poderá ser convert ida cm pccúnia. nem contada em dobro, 
qunndo não gozada, para efeito de aposentadoria. 

Art. li 64. Pura fins de li cença-prêmio, não se considera interrupção de exercício as 
ausências enumeradas no art. 75. 

Art. li 65. A requerimento do interessado, a licença-prêmio poderá ser concedida cm 
dois períodos nilo inferiores a 30 (trinta) dias. 

Art. J,66. O servidor que estiver acumulando nos termos da Const ituição, terá direito à 
licença-prêmio pelos dois cargos, <.;ontando-sc scpara<lamcnte o tempo de serviiço cm 
relação a cada um deles. 

SEÇÃO VI 
DA LICENÇA PARA DESEM PENHO DE MANDATO CLASSISTA 

Art. 167_ É assegurado ao servidor o direito à licença remunerada para o desempenho 
de mandato :;indica] em centrais sindicais, em confederação, em federaç~ío, cm 
sindicatos e as~ociaçõcs, sendo vedada a sua remoção, redistribuição e cessão .. 

. ,. 
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~ 1 º . Para cada cnlidade mencionada IH) ' ·a1m1 so111cnlc poderão ser 1 icenciacllos os 
seguintes quantitativos de servidores: 

1 - para os :-:indicatus de base mt111icípal, representativos do conjunto dos serv idores 
municipais de Arnióscs, pmlcrão ser licenciados 04 (quatro) servidores; 
11 - p<lr<l as Centrais Sindica is e ConfCdcraçücs poderá ser licenciado O 1 (um) servidor. 

~ :Zº . 1\ licc1H,:a lcrü durac:;ão igual ú do mandato, podendo ser prorrogada, no c<:1so de 
rcckiç5n, por 11111a vez. 111c(fo111lc <1prcsc11lt1<;fín de documentação comprobatória. 

SEÇÃO Vil 
DA LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR 

Art. 168. O servidor poderá pleitear 1 icença para sua capacitação profissional, que 
dependerá de riutorizaçfío prévirr do Prcfcilo ou do Presidente da Câmara, devendo ser 
dispensado tcmpornriamcntc do exercício intcgrnl ou parcial das atividades de seu 
cargo. 

§ 1 º . A 1 iccnça de que trnla este artigo somente scr{i concec.lida quando relacionada com 
a atividade prolissimml do servidor e precedida de assi11atura de termo de compromisso. 

* 21
'. No cm;o de prorrogação da liccnçn, o pedido deverá ser feito cm até 30 (tri nta) dias 

antes do término do prazo autorizado inicialmente. acompanhado da documentação 
específica. 

§ 3°. Não scrú permitida nova licença, nem concedida exoneração, antes de decorrido 
prazo igual ao da licença. ressalva<la a hipútcsc Jc ressarcimento da despesa havida, 

- devidamente atualizada. 

§ 4°. Não p0<.krú exceder a 10% (dez por cento) do total de servidores lotados no órgão 
ou na entidade o número de servidores cm gom simultâneo de licença para capacitação 
profissional. 

Art. Jl69. O servidor licenciado pura capacitação deverá, obri gatoriamente, participar 
de atividades de aperfeiçoamento ou freqüentar cursos de especialização, mestrado e 
doutorado, que venham a contribuir com o seu desenvolvimento, com a melhoria de sua 
eJiciêrncia e com a qualidade dos serviços prestados. 

~ l º. A solicitação da licença prevista nesta Seção deverá ser acompanhada de 
comprovação da inscrição do candidato, com a respectiva carga horária, além da prova 
do credenciamento, quando se tratar de mestrado ou doutorado. 

/#-~ 
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9 2". O servidor li cenciado para aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado 
fica olbrigado a e1H.:aminhar ao chefe imcdinlo, semestra lmente, relatório das atividades 
executadas, hem como apresentar relató rio geral por ocasião do térmíno da lictença e 
que, se for o caso, poderá ser constituído pela monografia, dissertação ou tese. 

§ Jº. O período de licença para apcrleiço:.11ncnto e especialização não excederá 02 (dois) 
anos, incluindo-se o período destinado ú elaboração de monogrníia; para os cursos de 
mestrado e dn11lorn<lo, não cxt:cdcrú 04 (quatro) ancis, incluindo-se as prorrogaçõe:s. 

At·t. 170. O servidor podcrú, i11dcpc11dcntcmentc de so licitação, ser afastado do 
cxcrcicio do seu cargo, para sua capacit<1ção profissional, mediante ato e.lo Prefeito. 

~ 1 º . No caso previsto no caput deste artigo, o servidor somente poderá afastar-se por 
no máximo 15 (quinze) dias consecutivos ou 45 (quarenta e cinco) dias por ano. 

§ 2°. O servidor fará jus a diárias durante o período do afastamento previsto neste 
artigo., nos termos do arl. 1J7 e as despesas com a capacitação correrão por conta e.lo 
Erúrío Municipal. 

SEÇÃO VIII 
DA LICENÇA POR MOTIVO OE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA 

A rt. Jt 71. Poc.lcrá ser concedida licença ao serv idor, por motivo de doença do câ•njuge, 
companJ1círo, padrasto, madrasta, ascendente, descendente. enteado, irmão, criança ou 
adolescente sob guarda, tutc.:la ou curatcla, <.JUC vivam às suas expensas e constem de seu 
assentamento funcional. 

§ 1 º.A licença será precedida de comprovação da relação prevista no caput, hem como 
de atestado e relatório médicos, acompanhados de exames complementares, se 
necessários. que serão avaliados pelo mé<lico <lo Município, que poderá ratificá--los ou 
não. 
§ 2º. Se a licença não for superior a 1 O (dez) dias, poderá ser dispensado o relatório a 
que se refere o parágrafo anterior, devendo o atcst~do médico ser homologado pelo 
médico <lo Município. 

§ 3°. A licença ou sua pro1Togação somente serão deferidas se a assistência direta do 
servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do 
cargo, o que deverá ser verificado através de aco mpanhamento por assistente socia l. 

§ 4°. Quando mais de um servidor guardar com o enfermo a relação prevista no caput 
deste artigo, somente um deles poderá licenciar-se, sendo concedida a licença àquele 

/J./J_., 
~~ 
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que ricunir as n1clhorcs comliç.õcs dt.: prestar n assistência requerida, conforme la1udo de 
assistente social. 

Art. t 72. A licença será conccdidu, sem prejuízo da remunei·ação do cargo efetivo, por 
até 03 (três) meses. podcmlo, por meio de parecer do médico do Município e 
mani fostaçâo de assistcnk soc ial , ser prorrogada nas seguintes condições: 

J - com remuneração, por mais 03 (três) meses; 
11 - sem remuneração, quando exceder 06 (seis) meses. 

§ 1 º. Não será consid..:rado corno de efetivo exercício o período de l icen~;a sem 
remwncração previsto no inciso II deste artigo. 

§ 2°. A licença prevista nesta Seção, induídas suas prorrogações. não poderá exc<~der 24 
(vinte: e quatro) meses. 

SEÇÃOlX 
DA LICENÇA PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO 

Art. 173. O se rvidor terá dire i·to à licença, sem remuneração, durante o período entre a 
sun escolha, em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo e a véspera do 
registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. 

§ 1 º . A partir do registro da candidatura e até o 5º (quinto) dia seguinte ao da eleição, o 
servidor fará.fus à li cença como se cm efetivo exercício estivesse, sem prejuízo de sua 
rcm uncrnçâo, mediante comunicução por escrito do afastamen to, acompanhada de 
documento comprobatório. 

§ 2°. O servidor candidato a cargo eletivo, na localidade onde desempenhar ~1s suas 
funçôcs e que exerça cargo em cornissão, arrecadação ou fiscalização, dele será 
afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça 
Eleitoral, até o 10° (décimo) dia seguinte ao do pleito. 

§ 3°. Não será considerado como de efetivo cxercicio o período de licenç.a sem 
remuneração previsto no caput deste artigo. 

Art. 174. A rem'.mcia à candidatura ou o cancelamento do seu registro acametará a 
extin~~ão da licença com a obrigatoriedade do retorno ao exercício no primeiro dia útil 
subseqüente, sob pena de as ausências ocorridas nos dias que excederem a renúncia ou 
cancelamento serem consideradas faltas para fim de processo administrativo disc:iplinar 
por abandono de cargo. 
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SEÇÃO X 
DA LICENÇA PARA O SERVIÇO MI LITAR OBRIGATÓRIO 

A rt. J 75. /\o servidor convocado para o serviço mi 1 itar obrigatório, será concedida 
licença à vista ck c.locu111cnlo oíic ial que comprove a obrigatoriedade de incorporação ou 
a matri cula em curso de formação da reserva, na forma e condições previstas na 
legi si ação cspccí fica. 

§ 1 ". A 1 icença prevista no caput deste artigo será remunerada, sa lvo se houver opção 
pela remuneração do se rviço militar. 

§ 2º. O servidor desincorporado terá o prazo não excedente a 05 (cinco) dia.s útei s a 
contar da data de sua des incorporação para reassumir o exercício, sem perda da 
remuneração, sob pena de as ausências ocorridas nos <lias que excederem o prazo 
previsto neste artigo serem consideradas folias para rim ele processo administrativo 
<lisciplinnr por aban<lono de curgo. 

SEÇÃO XI 

DA LICl~NÇA PARA ACOMPAN HAR CÔNJUGE OU COMPANHE.IRO 

Art. 176. O servidor efetivo Lerá direito ú licença sem remuneração para acompanhar o 
cônjuge ou companheiro que for lransfcrido, para fora do Município de Ar.aioses ou 
para exercer mandato e leti vo c.Jos Poderes Executivo ou Legislativo, mediante sua 
sol icitação. 

§ 1 º. /\ licença será concedida mediante pc<lido devidamente instruído e vigorará pelo 
prazo que perdurar a siluayão prevista no caput deste artigo. 

§ 2°. A licença será renovada a cada 02 (dois) anos, mediante apresentação de 
documento comprobatório da permanência da situação prevista no caput deste artigo. 

§ 3°. O tempo da licença a que se refere este artigo não será considerado para nenhum 
efeito legal. 

SEÇÃO XII 
DA LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR 
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t\ rt. 177. /\ critério da /\dminí strnçüo, pmkrá ser concedida ao servidor, desde que não 
csl~ja cm estágio probatório, licc11ça p~irn tratar de interesse particular pe lo prazo de até 
OJ (três) anos consecutivos, sem remuneração. 

§ 1 " . O tempo dn licença a que se n:ícrc cslc artigo níío será considerado para nenhum 
efeito legal. 

§ 2°. /\ licença podcn\ ser interrompida a quolqucr tempo, a pedido do servidor ou, 
cxccpcionalmcntc, por motivo ele cn lamidac.lc púhlica , comoção interna, ou por outro 
motivo de superior interesse público. 

~ 3° . Somente r odcrú ser conccdidn nova licença de igual natureza depois de decorrido 
período de e fetivo exercício equivalente ú duração da licença gozada, contado da data 
cm que o se -vidur reassumiu cm dccorrê11cia do té rmino tio prazo autorizado ou da 
interrupção da anterior. 

~ 4". Não podcní exceder de 5% (cim:o por cento) do total de servidores lotados no 
úrgãu ou na enlidadc o núlllcro <lc servidores cm gozo s imultâneo de licença para tratar 
de inlcrcsse particular. 

CAPÍTULO VI 
DO EXERCÍC IO DE MANUATO ELETIVO 

Ar t. 178. Ao servidor mui1icipal investido cm mandato eletivo aplica-se o disposto no 
art. 3 8 da Constituição Federal. 

§ 1 º. No caso <le afastamento do cargo. o servidor permanecerá contribuindo para o 
- Regi me Geral da Prev idê nc ia Socinl como se no exercício estivesse. 

§ 2''. O servidor investido em mandato eletivo municipal é inamovível e não poderá ser 
exonerado de ofíc io pelo tempo de duração cio seu mandato. 

CAPÍTULO Vll 
DAS CONCESSÕES 

Art. 179. Sem qualquer prejuízo, será concedido ao servidor: 

§ l º. Ausência ao serv iço: 

1 - por 01 (um) dia: f#-. 
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a) cm cada 03 (três) meses. para doação de sangue; 
b) por motivo de aniversário <lo servidor. 

IJ - por 08 (oito) dias: 

a) cm razão de casamento civil ou re li g ioso, contados <la realização do ato; 
h) cm decorrência de falecimento de cônj\tge, companheiro, pais, padrasto, 

mudrasla , filhos. enteados. criançn e ndolcsccntc sob guarda, tutel;:t ou 
cura tela e irmãos. 

li 1 - pelo prazo da convocação, para participar de júri e outras obrigações legais: 
fV - nél data do exame, cm caso de ingresso cm c urso regular de ensino ou prestação 

de concurso público; 
V - pdo prazn da autmiz<ição. parn participar de compcliçfio desportiva nac ional ou 

i11tcnwcioiwl ou pelo prnzo da convm:açiio. para integrar representação desportiva 
estnc.Jual ou nacional, cun forme c.Jispuscr o regulamento. 

§ 2°. llorário especial: 

1 - quando portador uc deficiência, se assim atestado pela Junta Médica Oficial do 
Município, com antecipação ou adiamcn(o do início e do término da jornada de 
trnbu lho ou com reduc.:ão da cargu horária diária, independentemente de 
c10111pcnsnção das horas não trabalhadas; 

li - quando pai , mãe, cfrnjugc ou rcspons{1vcl por portador de deficiência, 
devidamente comprovada, com redução de até 02 (duas) horas diárias, exigindo

sc cornpcosaçõo de horário; 
111 - quando estudante do ensino fundn111cntal , médio ou superior, corno incentivo à 

sua formação profissional, com reduç<lo ele até 02 (duas) horas em sua jornada 
-.. diária de trabalho, desde que devidamente comprovada a incompatibilidade entre 

o horário escolar e o <lo órgão ou entidade cm que esteja em exercício; 
IV- para os servidores que cngrtsscm no Ensino Superior será reservado período de 

for ias. 

V- quando lac tante, por O 1 (uma) hora diária dun:~nte a jornada de trabalho, a qual 
podcrú ser dividida cm dois períodos <lc meia hora, a critério da servidora, para 
amamentar o filho, até a idade de 07 (sete) meses. 

§ 3°. Nfio havendo a compensação de horário prevista no inciso II do § 2° , aplica·-se o 
disposto no inciso III do art. 91. 

§ 4°. As concessões, previstas no § l º deste artigo, poderão ser comprovadas 
posteriormente, mediante documento idôneo, anotando-se na ficha funcional do servidor 
a sua data de inicio, término e sua cau'4a. /. 

~1 

l_ -- . 
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CAPÍTULO VIII 
DAS FÉIUAS 

Art. 180. O servidor farájus a 30 (trinta) d ias de férias remuneradas, anualmente. 

~ 1 º. Para o primeiro período aqu isitivo de férias serão exigidos 12 (do:r,e) meses de 
efetivo exercício. 

§ 2º. O período aquis it ivo de férias será suspenso durante o intervalo em que o servi<lor 
estiver cm gozo de licença sem remuneração, reiniciando-se quando o servidor rctnrnnr 
ao serviço. 

§ 3°. É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. 

§ 4°. O servidor que opere direta e continuamente com Raios X ou substâncias 
radioativas, terá direito, quando no efetivo exercício de suas atribuições, a 20 (vinte) 
dias consecutivos de ferias por semestre, nfío ae11muláveis e intransferíveis. 

9 5°. Os casados ou conviventes, se ambos servidores do Município, poderão g:ozar 
lerias no mesmo período, desde que não haja prejuízo ao serviço. 

§ 6". /\o servidor estudante é assegurado o direito de fazer coincidir as férias funcionais 
com as escolares. 

Art. HH. As férias poderão ser parceladas cm até 03 (três) etapas, desde que assim 
requeridas pelo servidor e no interesse da /\dministração Pública, observada a escala 
organiz:ada pelo chefe imediato no mês de dezembro de cada ano, não podendo cada 
uma das etapas ser inferior a I O (dez) dias. 

Panígrafo único. Em caso de parcelamento, o servidor perceberá o valor do adiC:ional 
de férias quando do gozo do primeiro período. 

Art. 182. Excepcionalmente, cm caso de imperiosa necessidade do serviço, será 
permitida a acumulação de férias, por no máximo 02 (uois) anos, mediante despacho da 
autoridade competente, justificando a razão do seu cancelamento e definindo nova data 
de sua concessão. 

Art. 183. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade 
públicR, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral. 

Parágrafo único. O restru1le do 
observado o disposto no art. 182 

período interrompido 

fJfl-
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Ar t. 184. Ao entrar em férias, o servic.lor comunicará ao chefe imediato o seu eventual 
ende reço e o local onde possa ser cncontrn<lo. 

A r t. 185. O servidor ljUC obtiver prnmoção, rcadapta~o, remoção e redistrihuição. 
durattilc as férias. não scní obrigrnJo a apresentar-se antes do seu término. 

J\rt. J 86. Durante as lerias, o servidor tcrú direi lo à remuneração integral do seu cargo. 

Art. 187. lndcpernkntcmentc de sof içit<11,:ão, será pago ao servidor, por ocasifío c.las 
ferias, atlicionul de l /3 (um terço) da remuneração elo seu cargo. 

P:•dgrafo único. Scdi considerada no dlcu lo do adicional de que trata este artigo, a 
remuneração percebida cm razão <lo cxcrdcio do cargo em comissão, caso o servidor 
efetivo faça a opção cstabelccicla nu inciso IT elo arl. 92. 

Ad . 188. O servidor em regime de acumulação lícita perceberá o adicional d!e férias 
c:-ilt:u lado sobre a remuncraçfio do cargo cujo período aquisitivo lhe garanta o g,ozo das 
fé rias. 

Ar t. J 89. O pagamento e.la remuneração das férias, incluído o adicional previsto no art. 
193, poderá ser crctua<lu, a critcrio do servidor, no mês de gozo das mesmas. 

Ar t. 190. Ao servidor efetivo exonerado ou demitido será devida a remt11neração 
corn::spundcnfc ao período de lerias cujo direito tenha adquirido e ao incompleto na 
proporção de 1/ 12 (um dtw,e avos) por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 14 
( qu~lltorze) dias. 

§ lº. Ap lica-se o disposto no caput deste artigo ao servidor exclusivamente ocupante de 
cargo em comissão exonerado ou destituído. 

§ 2º. A indenização serú c::ilculac.la com base na remuneração do mês em que for 
publicado o alo de exoneração, demissão ou destituição. 

CAPÍTULO IX 
no DIREITO DE PETIÇÃO 

Art. 191. É assegurado ao servidor o direito de requerer ao Poder Público Municipal, 
cm defesa de direito ou interesse legítimos, independentemente de qualquer pagamento. 

Parágrafo único. O requerimento será dirigido à autoridade competente para dec:idi-lo. 

~ 
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Ar·t. 192. Cabe pedido ue rcconsidernçfüi dirigido fi autoridade que houver expcuido o 
ato ou prolcriclo a primeira decisão, nüo podendo ser renovado. 

A1·t 193. O requerimento e o pcui<lo de reconsideração <le que tratam os ar1igos 
anteriores deverão ser encaminhados ô autoridade competente para a decisão por meio 
da :1utoridndc a que estiver imediatamente subordinado o requerente. 

~ 1" O requerimento c o pedido de recons ideração de que trata o caput deverão ser 
cJespuchados no prazo de 05 (c inco) <li as e dcci<lidos no prazo de 30 (trinta) dias. 

§ 2º . l ~m casos que exijain a realização <lc diligência ou estudo especial, o requerimento 
de que trata n caput poderá ser decidido no prazo müximo de 45 (quarenta e cinco) dins. 

Art. 194. Caberá recurso: 

1- do indcíerimento do pedido de reconsideração; 
li - das decisões sobre os recursos sucessi varnentc interpostos. 

~ I''. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior à que tiver expedido o 
uto ou pro for ido a dec isão e, !'iucessi vamcnte, cm escala ascendente, às demais 

autoridades. 

§ 2c'. O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver 
imcdiatrnncnlc subordinndo o requerente, no prnzo ele 05 (cinco) d ias. 

Art. 195. O prazo para inte1vosição de pedido de recons ideração ou de recurso é de 30 
(trinta) dias, a contar tia publicação ou <.la c iência, pelo interessado, da deci são 
denc gatória. 
Art J 96. O recurso poderú ser recebido com eleito suspensivo, a juízo da autoridade 
compelente e deverá ser julgado no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. 

Padigrafo ún ico. Em caso de provimento de pedido de reconsideração ou do recurso, 
os eleitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. 

A rt. 197. O direito de requerer prescreve: 

1 - em 5 (c inco) anos, quanto aos atos de disponibilidade, demissão, cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créd itos 
resultantes das re lações de trabalho ; 

11 - em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for 
fixado em lei. 

§ 1°. O prazo de prescrição será contato da data da publ icação do ato impugnado ou da 

data da ciência, pelo interessado, qu~~ for publicado. 
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~ 2". O requerimento. o ped ido de n.:considcrnção e o recurso, quando cnbíveis. 
interrompem a prescrição. 

§ 3". A prescri ção é <..lc orde m públic a, nCTo podendo ser rel evada pela Administração, 
devendo ser susc itada de o f"íc io a qual4ucr tempo. 

Ar L 198. Para o exercíc io de seu direito de pc!içi'ío, é assegurada vista do processo ou 
documento no órgão. ao servidor ou a procurador por ele constituído, scmlc1-lhcs 
faclllllado fotocopiá-los a suas expensas. 

Ar t. 199. /\Administração Pública dcvcd1 anular seus pró prios atos, quando eivados de 
vícios que os tornem ilegai s, ou podcdi revogá-los, por motivo de conveniência e 
oportunidade, rcspciwdos os direitos adquiridos e rcssa lvadtt, cm todos os casos, a 
aprc:c iaçfio judic ia l. 

~ 1 º. O direito da /\d ministração de anu lar os atos adminis trativos de que decorram 
cíci tos íavodvcis para os eles ti natêí rios decai cm 05 (cinco) anos, contados da data cm 
que íoram praticados, salvo compro vada 111ú- fÇ. 

·~ 2"1
• No caso de eleitos patrimoniais co11lí11uos, o prazo de decadência contar-::-c-á da 

percepção cio primeiro pagamento. 

§ 3°. Considera-se exercício <lo direito de anular qualquer med ida de autoridade 
administrativa que importe impugnação à validade do ato. 

Ard. 200. São fata is e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste Capítulo. 

Pa1rágrafo único. Por motivo de íorça maior, os prazos previs tos nos arts. 193, 194 e 
196 desta Lei poderão ser prorrogatlos. 

CAPÍTULO X 
DOS BENEFÍCIOS PREVlDENCIÁIUOS 

Art. 201. O Regime Geral de Prev idência Social concederá aos segurados e seus 
dependentes os seguintes benefícios: 

l - aos segurados: 

a) aposentadoria por invalidez; 
b) aposentadoria compulsó ria; 
c) aposentadoria voluntária; 
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d) auxílio-doença; 
e) salário-família; 
f) salário-maternidade; 

g) por tempo de serviço. 

li - aos dependentes: 

a) pensão por morte; 
b) auxílio-reclusão. 

Art. .202. O Município muntcrá Plano de Previdência Social para o servidor efet ivo 
ativo, inativo e pension ista e pnrn seus respectivos dependentes. 

~ 1º. O servidor que exerça exclusivamente cnrgo em comissüo estará vincul:ado ao 
Regime Gera l de Previdência Sociu l. 

§ 2(1. llm.kpcndcntcmcntc c.k requerer a 11ia11utcnçüo de sua inscrição, o servidor cm go7.0 

de 1 icença não remunerada mantcrú <t sua cond íçãn de segurado, devendo rcc<.,lhcr n 
contrnbuição prcvi<lcnciúria mcnsnl. 

9 J". O disposto neste artign scr;'1 regulamentado cm lei específica. 

Art. 203. Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de proventos ou 
pensfío, cumulativamente ou não, irnportfüicia superior ao subsídio mensal do Prefeito 
Municipal. 

Art. 204. A aposentadoria, a pensão e ou tros bcneficios previdenciários estão 
rcgulamcntac.los na Constituição FcJcrnl e cm lei específica. 

Art 205. Os proventos correspondem à soma e.los valores pecuniários devidos aos 
servidores inativos. 

~ 1 º. Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião ele sua concessão, não 
p<Jdcrão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo cm que se <leu 
a aposentadoria ou que serviu de referência prtra a co1.1ccssão da pensão. 

~ 2º. Os proventos <le aposentadoria e as pensões não poderão ler valor inferior a O 1 
(um) salário mínimo vigente no país. 

§ 3°. Os proventos de aposentadoria e as pensões serão atualizadas, na forma da lei. 

Art. 206. Para os fins do disposto no arl. 40, § 1 º, I, da Constituição Federal, 
consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis: tuberculose ativa, alienação 
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço 

,(Jif 
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público, hnnscníasc. paralisia irreversível e im:apacitantc, cardiopatia grave, doença de 
Parkinson. ncfropalia grave, cspondiloartrnsc anquilosante, estado avançado de Paget 
(oslcítc deformante), síndroirn; da imunodeficiência adquiriua - SlDA, contaminação 
por rndiação e outros previstas cm lei fhleral, com base nas conclusões da medicina 
especial izada. 

Art. 207. A aposentadoria por invalidez scr:l precedida de li cença para trntame1nto Je 
o;núdc, observando-se o c.Jisposto nos arts. 151 e seguintes desta Lei. 

TÍTULO IV 
DO REGIM~: DISCIPLINAR 

CAPÍTULO 1 

DOS DEVERES 

Art. 208. São deveres do servidor: 

T
Ii-

l ll-

TV 
V

Y l
VJI-

Vlll
IX
X

XI-

observar as normas legais e regulamentares; 
exercer com zelo e dedicação as atribuições legais e regulamentares inerentes ao 
cargo; 
reali:rnr missão ou estudo relacionada às suas funções em outra localidatle do 
território nacional ou no exterior, com o prazo máximo de 02 (dois) anos; 
cumprir normas de saúde, higiene e segmança do trabalho; 
ser leal às instituições a que servir; 
cumprir as ordens superiores, exceto quando ma11ifcstamente ilegais; 
atender pref crcncial e prontamente: 
a) à solici taçCTo Je expedição de ccrlidões requeridas para defesa de direito ou 

esclarecimento de situações de interesse pessoal; 
b) às requisições para a defesa da Fazenda Pública Municipal, bem como às 

solicitações da Conlroladoria Geral do Município, Procuradoria Geral do 
Município e Câmara Municipal; 

e) às decisões e orc..lcns emanadas do Poder Judiciário, bem como requisições 
advindas do Ministério Público e Tribunal <lc Contas; 

d) às solicitações de diligências para instrução de processo administrativo 
disciplinar. 

zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público; 
guardar sigilo sobre assuntos do órgão; 
manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 
ser assíduo e pontual ao serviço; 
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tratar com urbanidade os demais servidores e o público em geral: 
representar conlrn ilegalidade, omissão ou abuso de poder; 
manter espírito de coopcrnçiín e solidariedade com os companheiros de trabalho; 
rnprcscntar-sc convenientemente tn1jado cm serviço ou com uniforme que for 
determinado para cada caso; 
sugerir providências tc:ndcntes ú melhoria d<.lS serviços; 
levar ao conhecimento da autorit!adc superior as irregularidades de que tiver 
ciêncin cm razrto do cargo que ocup<1 ou <la função que exerça; 
atender ao público cm geral, prestando ns informações requeridas, ressalvadas as 
protegidas por s igilo; . 
providenciar para que esteja sempre atualizado o seu assentamento individual; 
submeter-se ú pcrkia realizada ror 111édico <.lo Município dcterminadn por 
<lUloridack competente. 

§ 1 ''. ;\ rcprcscntnçüo de que traia n inciso XI II ser:.í, obrigatoriamente, apreciada pela 
autoridade superior àqucln contra a qual 0 formulada, assegurando-se ao rcprescntndo o 
direito à ampla deresa com os meios e recursos a ela increntes. 

§ 2º. Scrú rcspo nsabilií'.ado o superior hjcrúrquico que. recebendo denúncia ou 
representação a respeito de irrcgulHridades no serviço cometido por servidor 
suboruinado. deixar <lc tomar as providências necessárias a sua apuração. 

CAPÍTULO II 
DAS rnOIBIÇÕES 

A rt. 209. Ao servidor público é proibido: 

1-

II-
J Ir-

IV-
V-

VI-

VJJ-

VIIT-

ausentar-se do servjço durante o expediente, sem prévia autorização escrita do 
chefe imediato; 
recusar fé a documentos públicos; 
exercer atividade estranha durante o horário de trabalho, negligenciando o serviço 
e prejudicando o seu bom desempenho; 
recusar-se a atualizar seus t!aclos cadastrais quari<lo solicitado; 
deixar de comparecer ao serviço sem c;.iusa justificada pcrnntc o chefe imed~ato; 
opor res istência injusti li cada ao nncJamcnto <le documento e processo ou 
execução de serviço; 
cometer a pessoa estranha 
desempenho de atribuições 
subordinado~ 

ao órgão, fora dos casos previstos cm lei, o 
que s~1am de sua responsabilidade ou de seu 

coagir ou aliciar outro servidor a fi 1 iar-se a associação profissional ou sindical, ou 
a partido político; 
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aceitar comissão, emprego 011 pensfío de Estado estrangeiro; 
exercer quaisquer atividades bi.lbitunis que sejam incompatíveis com o exercício 
do cargo ou função e com o horário de trabalho; 
ingerir bebidas alcoólicas ou fà?.er uso de substancias entorpecentes durante o 
hor{lrio ele trabalho ou apresentar-se habitualmente sob sua influencia ao serviço; 
exceto quando comprovada a dcpcndência por perícia medica oficial do 
Município; 
impedir ou dificultar o curso normal <lo serviço público, por ação ou omissão; 
asscdinr normalmente subordinado ou colega de trabalho, mantendo conduta 
abusiva caraclcri:1.mlo pela repetição prolongada de comportamento hostil que 
ofcmfo a sua digni<ladc ou intcgridndc física ou psíquica; 
ofender fi sicamente, cm serviço, a servidor ou a parliculur, sa lvo se cm legitima 
defesa própria ou de outrem; 
acumular ilcgalmcnle cargos, empregos ou funções públicas, inclusive de 
proventos deles decorrentes, quando eivados ele má-fé. 
praticar ntos de sabotagem contra o serviço público: 

Paníg rafo único. I~ facullndo ao servidor, vítima do assédio sexual ou moral, pleitear 
junln a Adminíslra~ão. a mudança do local de trabalho, sem prejuízo de sua 
remuneração, até a conclusão do respectivo processo administralivo d isciplinar. 

CAPÍTULO Ili 
DAS RESPONSABILIDADES 

Art .. 210. Pelo exercício irregular de suas atribuições o servidor responde civi l, penal e 
administrativamente. 

Pa r ágrafo único. As responsabilidades civil e penal serão apuradas e punidas na forma 
da legislação federal pertinente. 

Art. 211. /\responsabilidade civil decorre de ação ou omissão antijurídica, dolosa ou 
culposa, que acarrete prejuízo ü l'azcnda Pública Municipal ou a terceiros. 

§ 1 º . A indenização de prejuízo dolosamente causado à Fazenda Pública Municipal se 
não reparada na forma prevista no arl. 94, ensejará inscrição na Dívida Ativa e 
conseqüente execução do débito pela via judicial. 

§ 2º. Tratando-se de dano causado a terceiros, o servidor responderá perante a Fazenda 
Pública Municipal, por meio de ação regressiva. 

§ 3º. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será 
exe<:ulada, até o limite do valor do patrimônio transfer~ 
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Art. 212. /\ rcsponsabil ida<.k pcnnl nbn111ge os c rimes e contravenções imputados ~o 
servidor, nessa qua lidade. 

Ar·t. 213. /\ responsabilidade adm inisrrativa, apurada mediante processo administrat ivo 
disciplinnr, decorre da prútica de inírnc;fio di sciplina r prcvisla nesta Lei , llílecliante 
condutn comissiva ou o llliss ivu. Julosu 011 cu lposa, no desempenho uo cargo ou runção. 

Panígrafo ítn ico. A rcsp<>m;abilidmlc.: <1lhninistrativa do servidor será afastada no caso 
de sentença <.:riminal absolulória que reconheça estar provada a incxistêncin do fato ou 
existir circunstância que exclua o crime ou isente o servidor ue pena. 

Ar·t. 214. /\s sanções c iv is, penais e ad111inistrntivas, poderão cumular-se, sendo 
independentes entre si. 

CAPÍTULO IV 

DAS P E NALIDADES 

Arlt. 215. Siío penas disciplinares: 

r .. advet1ência; 
II ·- suspc:nsão; 

III -- demissão; 
IV - cassação de aposentadoria ou disponibilidade; 
V - desti tuição do cargo cm comissão. 

Pa,rágrafo único. Deverão constar do assentamento individual do servidor as penas que 
lhe forem impostas. 

Arrt. 216. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gra1vidadc da 
infração cometida, bem como os danos dela decorrentes para o serviço público, as 
circunstànc:ias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. 

P:anígrafo único. O alo de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento 
legal e a causa da sanção disciplinar. · 

Art. 217. São infrações disciplinares, puníveis com pena de advertência por escrito, os 
casos de inobservância de dever funcional previstos no art. 208, e em regulamentação 
ou norma interna, que não justifique imposição de penalidades mais graves e os casos 
de violação de proibição constantes do art. 209, incisos Ia V. 
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Art. 2 18. A .suspcnsiio scrú apl icada cm cuso <lc reincidência das infrações disciplinares 
punidé1S com nllvcrt ência e <lc violação dns proibições prev istas no art. 209, incisos VI a 
VIII. não podendo cxcc<lcr a 90 (noven ta ) dias. 

~ 1 n. O servidor s uspenso pcrderú todos os direitos e vantagens do cargo durante o 
período de suspensão, exceto o salürio-ramília. 

~ 2º. Por conveniência do serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa, 
na hnse de 50% (cinqi.icnta por ccntn) por dia de remuneração, na proporção de tantos 
dias-nndla quantos forem os dias de suspensão, Ílcando o servidor obrigado a 
permanecer em serviço. 

* 3º . Será punido com s uspensão de até 15 (quin7.e) dias o servidor que. 
injusti ficadamcntc, rc<.:usar-sc u ser submetido à perícia médica determinadn pela 
autoridade cornpc.:tcnlc, cessando os cfoiln;:; <la penalidade, 11ma vez cump1rida a 
determinação. 

§ 4<>. Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o servidor que, 
injusti ficadamcnte, deixar de comparecer, quando comprovadamente convocado, para 
prestar depoimento ou declaração perante quem presidir, na forma desta Lei, a 
sindicância ou processo administrntivo disciplinar. 

§ 5°. /\.autoridade que der posse sem cumprir o disposto no arl. 28, § 7°, ficará sujeita <I 
pena de suspensão por 30 (trinta) dias. 

Art. 2 19 . As penalidades ele advertência e suspensão terão seus registros cancelados 
após o <lecurso de 03 (três) e 05 (cinco) anos cJe efetivo exercício, respectivamente. 
desde que nesse pcrío<lo não haja o servidor praticado nova infração disc iplinar. 

§ 1 º. O cancelamento do registro a que se reporta este artigo não surtirá efeitos 
retroati vos nem ensejará nenhuma indenização ou reposição pecuniária. 

§ 2°. O servidor não será considerado reincidente, para quaisquer efeitos discipfürnres, 
após io decurso do prazo previsto no caput deste artigo. 

Art. 220. A pena de demissão será aplicadu quanJo houver transgressão do art. 209, IX 
a XV I ou forem cometidas as seguintes infrações disciplinares: 

I -
1l -
III -

IV -
V -

crime contra a administração pública; 
improbidade administrativa; 
abandono de cargo, configurado pela ausência intencional do servidor ao serviço 
por mais de 30 (trinta) dias consecutivos e nas hipóteses dos arts. 49, 52, 5 7 e 62; 
aplicação irregular de verbas públicas; 
lesão aos cofres públicos e dilapidação do patn~~nicipal ; 
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VI - corrupção; 
VII - exigir, solicitar, receber ou aceitar promessa de propina, comissão, presentes ou 

vantagens de qualquer c~pécic, cm razão <le suas atribuições; 
V 111 - revelar scgrc<lo de que teve conhecimento cm razão do cargo ou função; 

IX - valer-se tio cargo ou função para lograr provei to pessoal ou de outrem, cm 
dclrimcnto da dignidade da função pública; 

X - utili zar pessoal ou recursos materiais da Administração Pt'.1blica Munidpal em 
serviços ou atividades particulares: 

XI - retirar, modi íicar ou substi tu ir. sem prévia anuência da autoridade competente. 
qualquer documcnlo oficial de órgi'io municipal com o fim de criar direitos ou 
obrigações ou de alterar a verdade dos fotos. 

§ l '". Aplicar-se-á a pena uc dcmissi:ío quando o servic.Jor for reincidente cm i,nfraçõcs 
disciplinarc:-; penalizadas com suspcnsuo. observado o disposto no art. 2219. 

~ 2'º. Para a aplicação tla pena de demissão no caso previsto no inciso 1, deste artigo, 
observar-se-á se houve sentença criminal condenando o servidor à pena privativa de 
liberdade por tempo igual ou superior a O 1 (um) ano, quando este tenha praticado o 
t:rime com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública e o 
juiz tenha declarado expressa e motivadamente a perda do cargo, nos te:rmos da 
legrislação penal vigente. 

~ 3°. Também será aplicada a pena de demissão quando houver sentença criminal 
condenando o servidor à pena privativa de liberdade por período superior a 04· (quatro) 
anos e o juiz tenha declarado expressa e motivadamcnle a perda do cargo, nos termos da 
legislação penal vigente. 

§ 4°. Para a aplit:ação da pena de c.Jcmissi.io no caso previsto no inciso II , des:te artigo, 
observar-sc··á se houve sentença condenatória transitada em julgado, nos termos e.lo art. 
20, da Lei Federal nº 8.429, de 02/06/92. 

§ 5°. Não dependerá de sentença condenatória a punição com demissão nos casos 
previstos nos incisos II1 a XI, deste artigo. 

/\r't. 221. A destituição de cargo cm comissão ex~rcido por não ocupante de cargo 
efc:livo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de 
demissão. 

§ l º. O servidor efetivo, no exerc1c10 de cargo em comissão, ao cometer ilícito 
administrativo sujeito à pena de suspensão ou de demissão, será, cumulativamente, 
destituído do cargo em comissão e suspenso ou demitido do cargo efetivo. 

§ 2°. Constatada a hipótese de que trata este artigo, a exoneração efetuada nos termos do 
art .. 72 será convertida cm destituição de cargo cm comissão. 
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A r t. 222. A demissão, a destituição do cnrgo cm com1ssao ou a cassação de 
apos1~11tadoria ou di sponibi lidade. runda<las cm infração disciplinar q ue cause prejuízo 
ao Erário, implícurão cm rcssnrcime11to. efetuado na forma do art. 95, sem preju ízo da 
ação penal cabíve l. 

Art. 223. A demissão, n destituição do cargo em com1ssao ou a cassação de 
u.poscntadoria ou díspon ibi lidadt.: fundadas cm inf"ração disciplinar prev ista no art. 209, 
IX, X. XT, XJV, XV e art. 220, 111 , incompatibilizará o ex-servidor parn novn 
investidura cm cargo público municipal pelo pra7.o <lc 02 (dois) anos . 

§ 1 º. Não poderá reto rnar an serviço púb lico munici pal. pelo prazo de 06 (seis) anos, o 
servidor que for dem itido, dest ituído do cargo cm comissão ou tenha tido cassada a 
apo~entadori ... 1 ou disponibiliJude por infringência do arl. 209, X I, XVI e do art. 220, V I 
a XT. 

§ 2º. Não poderá reto rnar ao servi ço público municipal , pelo prazo de J G (dezesseis) 
anos, o servidor que for demi tido, destituído do cargo em comissão ou tenha tido 
cassada a aposentadoria ou di sponibi lidade por infringência do art. 209, XIII e do arL 
220, I, H, IV e V. 

Art. 224. São causas que diminuem em 1/4 (um quarto) as penas previs tas no artigo 
antecedente: 

I - a prestação de mais de 15 (q uinze) anos de serviço com exemplar comportamento 
e zelo. 

11 - ler o servidor: 

a) procurado, por sua espontânea vontade e com e ficiência, logo após o ilícito, 
evitar- lhe ou minornr" lhc as conseqüências, ou ler, antes do julgamento, 
reparado o dano: 

b) cometido o ilícito sob coação a que podia resisti r, ou em cumprimento de 
ordem de autoridade superior; 

e) confossado espontaneamente, perante a auto ridade, a autoria do ilíciito. 

Pan1grafo único. Na aplicação da pena, serão admitidas até duas causas de diminuição. 

Art. 225. São causas que awm:ntam cm 1/4 (um quarto) as penas previstas no art. 23 1: 

l - a reinódência genérica ou específica do ilícito; 
li - ter o ~.ervidor cometido o ilícito: 

a) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a 
vantagem de outro ilíc ito; 
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b) com abuso tlc f)()dcr, q uando este nuo conligurar elemento integrante do 
ilícito; 

e) cm conluio para a pr<llica da infração. 

Padgrafo único. Na aplicação da pena. scriío ndmili<las até duas causas de aumento. 

A 1·t . 226. /\inda que tenham lrnnscorridos os prazos estabelecidos no art. 223 e seus 
parúgrufos, a nova invcstiúurn somente po<lcrú se dar após o ressarcimento, com o valor 
alua liL.ado, dos danos nu pn:~juíws dccorrc.:nlcs das infrações disciplinares cm razão das 
quais fornm as penas aplicadas. 

Art. 227. J\..s penalidades disciplinares serão apli caúas: 

[ - pelo Prefei to, pdo Prcsidcr1te da C'i1mara Munic ipa l e pelo dirigente superior de 
nutarquia ou fundaçfío, quando se tratar de demiss§o. destituição de cargo em 
comissiio ou cassaçfío de aposc.:t1tadoria nu disponibilidade de servidor vinculado 
ao respect ivo Poder ou cnli<ladc: 

[[ - pt.:las autori<lac.ks a<lministrntivas tk hierarquia imediatamente inferior àquelas 
1m:11cionaJns no inciso anterior, quando se tratar <le suspensão de servidor 
vinculado ao respectivo órgão; 

Ili - pelo chefe imc<liuto ou <lirctor competente, na forma dos respectivos regimentos 
ou regulamentos, nos casos de ndvcrtência; 

IV - pela autoridade que tiver fci to a nomeação, quan<lu se tratar de desti(uiçãn de 
cargo cm comissão de servidor não ocupante de cargo efetivo. 

Art. 228. A ação disciplinar prescreverá: 

l - cm 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade e destituição do cargo cm comissão; 

ll - em 02 (dois) anos, quanto à suspensão; 
III - em 180 (cento e oi tenta) dias, quanto à advertência. 

§ 1 ·::>. O prnzo de prescrição começa a íluir da data em que o fato se tornou conhecido 
pela mlloridade competente para a aplicação da pena. 

§ 2º. /\ abertura de sindicância ou a instauração de processo administrativo di1sciplinar 
parn a apuração de infração disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final 
pro ferida por autoridade compelente. 

§ 3°. Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr do início a partir do 
dia em que cessar a interrupção. 

Arit. 229. Quando houver indícios de que a infração disciplinar configure ilíc:ito penal 
ou ato de improbidade administrativa, a autoridade com

1
peten;c deverá requerer ao 
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Ministé rio Público a adoção das mec.Ji<lns cabíveis, independentemente da instauração de 
processo administrativo disciplinar. 

TÍTULO V 

DOS PROCEDIMENTOS AJ>MIN ISl' l~ATJVOS DISCIPLINARES 

CA PÍTULO 1 

DISPOSIÇÜES GERAIS 

Art. 2J:O. /\ Administração Pública Municipal obedecerá, dentre outros, aos princípios 
da legalidade, finalidade, motivaçiio, razoabllidatlc, proporcionalidade, moralidade, 
amplti cfo lc1m, contraditório, scgurnnça jurídica, i111 eresse público e eficiência. 

Panign1fo único. Nos procedimentos administrativos serão observados, entre outros, os 
critérios de: 

l -
li -

l ll -

lV -
V-

VI-

Vil -
VIII -

IX -

X-

XI -
XII -

aituação conforme a Jci e o Direi to; 
(.lltcndimento a Gns de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de 
poderes ou competências, salvo autori zação em lei; 
objclividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de 
agentes ou autoridades~ 
rtluação segundo padrões éticos <lc probidade, decoro e boa-fé; 
divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo 
p revistas na Constituição; 
adequação entre meios e fins , vedada a imposição de obrigações, restriçi5es e 
sanções cm medida superior àquelas estritamente necessárias ao atend imento do 
i nteressc público; 
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão; 
ob!:iervãncia das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos 
admi nistrados; 
adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, 
segurança e respeito aos direitos dos administrados; 
garantia dos di reitos à comunicação, à apresentação de defesa escrita, à produção 
de provas e à intcrposiçüo de recursos, nos processos de que possam resultar 
sanções e nas s ituações de litígio; 
proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em k:i; 
impulsão, de oficio, cio processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos 
interessados; 
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XI II- inlcrpretaçüo da norma mJ minis trativa da forrna que m elhor garanta o 
~1tcndimcnto do fim público a que se dirige. vedada aplicação retroativa de nova 
interpretação. 

Art. 23l. São modali<la<lcs de procc<limcntos administrativos disciplinares: 

1 - Sindicância; 
li - Processo Administrativo Disciplinar. 

Art. 2.32. l\s infrações disciplinares serão apuradas por meio de: 

J - sindicância, quando: 

a) n:'io houver indícios suficientes para a determinação do autor do fato; 
b) sendo determinado o autor do fato, não for a infração confessada, 

documentalmente prov::ida ou mnni íestamente evidente. 

li - processo disciplinar sumário, quando: 

n) houver indícios suficientes da autoria e da infração disciplinar capaz de 
tornar o servidor passível de sujeição às penas de advertência e suspensão 
de até 30 (trinta) dias; 

b) na si11dicfü1cia forem encontrados inJícios da autoria do fato e da ocorrência 
de infrnção disciplinar punível com as penas previstas na alínea anterior. 

fll - proccs~~os disciplinares ord inário ou especial, quando: 

a) houver indícios suficientes de que a gravidade da ação ou omissão torne o 
m1tor passí vcl de sujciç5o às penas ele suspensão superior a 30 (trinta) d ias, 
demissão, eassnção d...: aposcntndoria ou disponibilidade e dcstitu:ição de 
cargo cm comissão, previstas nos incisos Tii a V do art. 215; 

b) 1:a sindicância forem encontrados indícios da autoria do fato e da 
c-corrência de infração disciplinar grave, punível com as penas previstas na 
alínea anterior. 

Art. 233. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público mtUnicipal 
é obrigada, sob pena de responsabilidade, a promovcr-Jhc a apuração imediata. 

Art. 234. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que 
cont·cnham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, 
confirmada a autenticidade junto ao órgão competente. 

Par:ágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração dis<Ciplinar, 
ilícitto civi l ou penal , a denúncia será arquivada por falta de objeto. 
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Art. 235. São competentes para instaurar e julgar: 

1 - a s indicância e o processo disciplinar sumário: 

a) no Poder Executivo, os Secretários do Município e dirigentes superiores das 
aularquius e fundações cm suas áreas funcionais~ 

b) no Poder Legislativo, a autoridade competente, de acordo com a leg islação 
pertinente e regulamentação específica. 

II - os processos d isc iplinurcs or<J in<í ri o e especial, o Prefeito e o Presidente <la 
Câmara Municipal. 

Arr. 236. A sindicância e o processo administrativo di sciplinar serão con<luziidos por 
comissão designada por a to da autoridade competente, nos termos do artigo anterior e 
serão compostas por 03 (três) sçrvidorcs cfdivos e estáveis, sendo um deles dc:signado 
para exercer a presidência. 

§ 1°. Os membros da comissão, a que se rcrcrc o caput deste artigo, deverão: 

J - ser ocupantes de cargo efetivo de hierarquia superior ou equivalent1e ao do 
acusado; ou 

li - ter nível ele escolaridade superior ou igual ao do acusado. 

§ 2º. A comissão rdcri<la no caput deste artigo assegurará ao processo o sigilo 
necessário à elucidação do fato exigido pelo interesse <la Administração e exercerá suas 
atividades com independência e imparcialidade. 

§ 3º. Ao presidente da comissão caberá: 

l - designar um servidor efetivo e estável para funcionar como secretário, o qual 
poderá ser um dos membros da comissão; 

11 .. designar, se necessário, um servidor efetivo e estável para funcionar como 
auxiliar da comissão, o qual ficará responsável pelo cumprimento dos mandados 
e diligências determinadas pelo presidente. 

§ 4°. Não poderão participar de comiss5o <le sindicância ou de processo disciplinar 
cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consangüíneo ou afim, em linha reta ou 
colateral , até o terceiro grau civil ou terceiros que, de alguma fo rma, tenham qualquer 
intieressc <.:em relação aos falos apurados. 

§ 5°. As atividades da cotnissão terão preferência a quaisquer outras, ficando os seus 
111cmbros dispensados dos demais encargos durante o curso do processo e do registro de 
ponto, enquanto durarem os trahalhos. 
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§ 6º. Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos. 

§ 7º. As reuniões e as audiências da <.:omissão terão caráter reservado e serão registradas 
cm atas que deverão dctalhn1 os íatos e as deliberações adotadas. 

Art. 237. Arquivados a s indicéincia ou o processo administrativo disciplinar, ccJJn base 
110 di sposto nos incisos 1 do arl. 242 e 1 ou IJ do nrt. 251. respccti vanJente, poderão ser 
cks reabertos cm vi rludc <lc novas provas. dcs<lc que não tenha havido prescri ção, na 
forma do art. 228. 

~ 1 ". /\ dcci . .,ão pela reabertura da s indicíincia ou processo admini strativo disciplinar 
cabcrú à autorjdadc competente para a instauração, a qual, em despacho f undamcntado, 
expedirá novo alo. 

~ 2°. Não haverá, cm qunlqucr hipótese, mais de um desarqui vamento dos autos. 

CAPÍTULO Il 
DA SINDICÂNCIA 

Art. 238. A s indicfincia é o procedimento util izado para apurar infrações disciplinares 
cometidas 110 servi ço público municipal, quando não houver indícios sufic ientes quanto 
à autoria dos fatos ou, scncl<> determinado u autor, não for a infração con fessada, 
documentalmente provm.la ou manifestamente evidente. 

Panigrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, a s indicância: 

[ - será instaurada por ato da autoridade competente, contendo a designação da 
comissão, a descrição sumária do fato e a indicação do suposto infrator, 
aplicando-se, subsi<l iariamentc, o disposto no caput do art. 26 l ; 

11 - será realizada por uma comissão. constituída na forma do art. 236 e parágrafos; 
Ili - não comporta o contrnditório, devendo ser ouvidos, se houver, o autor da 

denúncia e o serv idor s ind icado, hem como to<los os outros envolvidos, se 
necessária a prova testemunhal , como fo rmn de encontrar indícios sufici entes da 
autoria e materialidade do fato; · 

IV - terá caráter s igi loso quando for necessário à elucidação dos fatos; 
V - será concluída em até 30 (trinta) dias, podendo, no entanto, ser prorrogada por 

tmia vez, por igual período, a critério da autoridade competente. 

Ar t. 239. A sindicância precederá o processo a<lministrativo disciplinar e terá por 
finalidade fornecer elementos concretos pura a sua instauração. 
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~ 1 º. Na hipótl!Se prevista neste artigo, P S <1ulos da sindicância integrarão o processo 
ndmini·strativo dist:iplinar e terão carúter nH.:rmm:ntc informativo. 

~ 2<'. Torna-se desncl:csstirin a i nstauraçãn de sindicância sempre que houver elementos 
de convicçuP suíicicnt~s para n imediata instauração <lo processo adminis;lrntivo 
disciplinar. 

Art. 240. Reunidos os cl0mc11fos apurados, a comissão sindicante traduzirá no relatório 
as suas co11clusõcs, descrevendo arlic.uladamentc os fatos, recomendando o 
arquivamcnlo do leito , a absolvição do servidor ou a instauração de processo 
administrativo disciplinar, indicando o possível autor, a infração disciplinar e o seu 
cnqtwdrnmenlo 1ws disposiçCícs dcst~1 1 .ei, quando os fatos apurados a tal eo11du1zircm, 
na forma dos inci:m.s li ou Ili do arL 232. 

Ad. 24 1. /\ autoridade, de ptissc <lo relatúrio da comissão sindic<U1te, acompanh:a<l() de 
elemento~ que instruírem o processo, decidirá, no pra?.o de 05 (c inco) dias útci:s, pela 
instauração Ul' processo mJministrativti disciplinnr, pelo arq uivamento da sindicância ou 
pela ubsolvição do servidor, se for o caso e estiver dentro de sua alçada. 

Art. 242. Da ~ in<licfincia poderá resultar: 

1 - arquivamento, por falta de prova tla existência do foto ou da sua autoria; 
li - absolvi1;ão, por existência de prova <lc não ser o sindicado o autor do fato; 

lll - absolvit;ão, por existência de prova de não-ocorrência do fato ou por este não 
constitc.ir infração de natureza disciplinar; 

IV - instauração de processo administrativo disciplinar. 

Parágrafo único. Em caso de arquivamento, a sindicância poderá scr reaberta, 
observando-se o disposto no art. 237. 

Art. 243. Aplica-se ú sindicância, 110 que couber, o disposto no Capítulo IV., deste 
Título. 

CAPÍTULO Ili 

DO AFASTAMENTO PREVENTlVO 

Art. 244. /\ fim de que o servidor não venha a influenciar a apuração da infração, a 
autoridade instauradora da sindicância ou <lo processo administrativo disciiplinar, 
quando julgar necessário, poderá ordenar, como medida cautelar, o seu afastamento do 
exerc:ício do cargo, sem prejuízo ela remuneração 
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§ 1 (1. O prazo do afast<ll11c11ln, previsto no caput deste artigo, correspc;111dc rá, 
rcspcclivnmc11le, nos pra:1.os de conclusfü1 da sindicância ou do processo a<.Jrninis lrativo 
disciplinar, podcmJo ser prorrogado. uma vez. por igual período, findo o qual cc-ssDrão 
os seus efeitos, ainda que nfit> concl uídos a s i11dicfmcia ou o processo. 

§ 2º. Trnl;mdo-se de <1lcance ou malvcrsaçüo de dinheiro público o afaslnmcnlo será 
obrigatório durante lodo\) período do processo administrativo disciplinar. 

§ J ". O servidor lcrú direito <.i contagem do tempo de serviço relativo ao pcríock) c-m que 
est iver afrtstndu prcvenlivamcnlc. * 4". /\juízo da autoridade competente. o afastamento preventivo poderá r-;cr revingado. 
sempre que cessarem os motivos de sua necessidade. 

CAPÍTULO IV 

DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES 

SEÇÃO 1 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 245. O processo administrativo disciplinar é o instrumento destinado a apurar as 
responsahíli<lades do scrvitlor por infra~:ão praticada no exercício de suas atribuições ou 
relacionada com o cargo que oc:upn, assegurando-se ao servidor processado o 
contr:cidilórío e a ampla delesa, com os meios e recursos a ela increntes. 

Pan1~grnfo único. Constitw..:111 meios de processo Hdministrativo disciplinar: 

1 - o processo disciplinar sumário; 
II - o processo disciplinar ordinário; 

lll - o processo disciplinar especial. 

Art. 246. J~ assegurado ao servidor o dircitn de acompanhar o processo, pessoalmente 
ou por intermédio de procurador, arrolar, inquirir e reinquirir testemunhas, produzir 
provas, contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. 

§ 1 º . O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados imperti.nentes, 
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. 
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* 2º. Será indcfcri<lo o pedido de prova pericia l quando a comprovação do fato 
independer de conhecimento espec ial de perito. 

Art. 247. Considerar-se-á revcl o servidor que, regu larmente citado, não se apresentar 
ao interrogatório. 

§ 1 º. /\o servidor rcvc l scní designado um defensor dativo, de preferência bach:arcl em 
Direito ocupante de cargo eletivo no scrvic,:o público municipal ou, na ausência deste, 
um servidor que preencha os requisitos do art. 236, ~ 1 º, l ou II. 

§ 2º. A revelia será decretada por lermo nos autos e devolvení o prazo para a defc:sa. 

Art. 248. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do servidor, a comissão 
proporá ú autoric.Jadc competente q 11c i11staurou o processo admi ni strativo discipl inar 
que ele seja submetido a exame reali:t.ado pnr médico do M11nícípio, da qual participe 
pelo menos um médico psiquiatra. 

Paní1grafo único. O incidente de sanidac.Jc mental será processado cm autos apadados e 
apensos ao processo principa l, após a cxpcJição do laudo pericial. 

Art. 249. O servidor que rcspomkr a processo administrativo disciplinar somente será 
cxoneraJo a pedido, ou aposentado, apús a conclusão do dev ido processo e o 
cumprimento da penalidade, caso aplicada. 

Art. 250. O alo de exoneração do servidor que não satisfez as condições do estágio 
probatório será convertido cm demissão sempre que do processo administrativo 
di sciplinar resultar ap licação desta penalidade. 

Art .. 251. Dos processos administrativos disciplinares poderão resu ltar: 

l - arquivamento, por faita de prova da existência do fato ou da sua autoria; 
II - arquivamento, por falta de prova suficiente à aplicação da penalidade 

administrativa; 
!II - absolvição, por cxistcncia cJc prova de não ser o acusado o autor do fato; 
IV - absolvição, por cxislên<.:ia de prova de 1150-ocorrência do fato ou por este não 

constituir infração discipl inar; 
V - apl icação de penalidade de advertência ou suspensão; 

VI - aplicação cJe penalidade cJe demissão, cassação de aposentadoria ou 
disponibilidacJc ou destituição de cargo cm comissão. 

SEÇÃO U 
DO PROCESSO DISCIPLINAR SUMÁRIO 
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Art. 252. Instaura-se o prnccsso disciplinar sumário quando a infração disciplinar for 
punível com adverténc i<J ou suspcns~o <lc até 30 (trinta) dias. 

~ I ". A ins tauração dar-se-á com a publicação <lo ato da autoridade competente, 
observando-se o disposto no a rt. 259 e s<.:rú inic iado no prazo previsto no arl. 261. 

§ 2". O prazo para condllsão do processo di sc iplinar s umário não excederá a 30 (trinta) 
d ias, contados da data du i nstalaçfio dos trahal hos, a<lmi Lida a sua prorrogação, uma vez, 
por igual período, quan<lo as circunstâncias a exigirem. 

§ 3''. O processo di sciplinar s umário seguirei o rito previsto pura o processo disciplinar 
ordinário, desde que nflo contrarie n previsto nesta Seção. 

SUBSEÇJ\.OI 
DA INSTRUÇÃO 

A r t 253. !\ instrução ser:.\ rea li :/,adr1 cm uma única audiência, onde todas as provais serão 
apresentadas, inclusive o interroga tório do indiciado e a oitiva das testemunhas. 

§ lº. A citaç~ío do servidor indiciado será realizada em até 10 (dez) dias úteis da data 
marcada para a audiência de instrução. 

§ 2°. O mandado de c itação deverá conter, além dos requisitos previstos no art. 267, § 
JI>, 1 e Ili , a ciência ao servidor indiciado para arro lar as testemunhas de defesa, no 
múxi mo de 02 (<luas). com nnlcccxlência mínima de 05 (cinco) dias da audiência de 
instrução. 

§ 3º. O indiciado e as testemunhas serão ouvidos sobre os fatos expostos, obs:ervado, 
neste Ílltimn caso, o disposto 11<1 art. 27 1. 

§ 4°. Não sendo possível a realização da instrução em uma única audiência. outra será 
marcada para um dos 05 (cinco) dias subseqüentes, cientes, desde logo, o indiciado, as 
testemunhas e o denunciante, cvcnlualmcnte presente$. 

Art. 254. Imediatamente após a oitiva das testemunhas, a com1ssao detemlinará a 
realização de diligências, inclusive a produção de prova pericial, sempre que necessário 
para a elucidação dos fatos, cientificando, desde logo, o indiciado. 

§ 1°. O indiciado poderá requerer dentro de 24 (viole e quatro) horas, contadas da 
audiência de instrução, as dili gências ctüa necessidade se origine dos fatos apurados, 
observado o disposto no § J º, do art. 246. 
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~ 2º. Sendo determinada pela comissão ou requerida pelo indiciado a prova pericial. 
focultar-sc-lhc-ú fo rmulação de quesitos, no prazo previsto no parágrafo anterior. 

Art. 255. Concluídas as diligêneia5 ou esgotado o prazo previs to no artigo anterior sem 
rcqucri111c11tos, a comissfio formula r<i termo de ac usação do servidor, ,com a 
cspcc ilicação dos fatos a ck imputados, das respectivas provas e a tipificação da 
i11fra<;ão disciplinar apurados na fase instruléJria . 

SUBSEÇÃO li 
DA DEFESA E no RELATÓRIO 

Art. 256. Após procedida a instrução, o acusado será intimado para apresentar tlc íesa 
escrita no prazo de 05 (cinco) dias úteis, observado o disposto no arl. 275. 

Art 257. Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório final em até 0.3 (três) 
dias, observado o disposto no arl. 276. 

Parágrafo único . Concluindo o relatório linal tia comissão que a infração disc iplinar 
não é punível com pcnalid<1dc de advcrt.cncia ou suspensão de até 30 (trinta) dias, os 
autos serão remetidos ú autoridade co111petcntc para instaurar o correto processo 
ad ministrati vo tlisciplinar, servindo como i11stn11ncnto informativo. 

SUBSEÇÃO 1ll 
DO JULGAMENTO 

Art. 258. Recebendo os autos, com o relatório final da comissão, a autoridade jllllgadora 
proferirá sua decisão no prazo J c 05 (cinco) dias úteis 

SEÇÃO III 
DO PROCESSO DISCIPLINAR ORDINÁRIO 

Art. 259. O processo disciplinar ordinári o será realizado por comissão, constittuída na 
forma do art 236 e parágrafos, para apurar infrações disciplinares nos casos previstos 
no art. 232, IH. 

Art. 260. O processo di scip linar ordinário <J~scnvolve-se nas seguintes fases: 
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1 - instauração, com a publicação tio alo que consti tuir a comissão; 
II - instrução; 
m - defesa; 
IV - relatório~ 
V - julgamento. 

P:ir:.igrafo único . De todas as ocorrências e alos do processo d isciplinar ordinário, 
inclusive do relatório final da com issão, dnr-sc-ú c i ~ ncia ao servidor processado ou, se 
rcve l, ao defl.!nsor dativo. 

Art. 261. O processo disciplinar ordinário inicia-se no prnzo improrrogáve l de 05 
(cinco) dias contados da data da publicacyfin, no Di<irio Oficial do Município. do ato do 
Prefeito ou do Pres idente da Câmara que instituir a comissão, designando os seus 
membros. 

Panígntfo único. O prazo parn conclusão tio processo não excederá a 60 (s:essenta) 
di as, contados da data tia ins talaçiio tios trabalhos, admitida n sua prorrogação, uma vez. 
por igual período, quando as circunstâncias a ex igirem. 

SUBSEÇÃOI 

DA INSTAURAÇÃO 

Art. 262. A instauração dar-se-á com a publicação <lo ato do Prefeito ou Presidente da 
Câmara que instituir a comissão e designar os seus membros o qual deverá conter, 
ainda, a descrição sucinta do fato, bem como a indicação de sua autoria, por intermédio 
do nome e matrícula do servidor, observado o disposto no art. 261 e parágrafo único. 

SUBSEÇÃO II 

DA INSTRUÇÃO 

Art. 263. Instaurado o processo, o presidente da com1ssao lavrará termo de 
indiciamento que conterá a qual ificação do servidor, a especificação dos fatos a ele 
imputados e suas circunstâncias, os dispositivos legais violados e aqueles que prevêem a 
penalidade aplicável, ordenando a sua citação e de tudo notificando as aurtoridades 
interessadas. 

Art. 264. A instrução obedecerá ao princ1p10 do contraditório, assegurando-se ao 
indiciado ampla defesa, com a utilização tbs meios e recursos admitidos em direito. 
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Art.. 265 . .'\ comissão promovcni, na fosc.: in stru(ória, a tomada de depoimentos, 
acareações. in vc::;tigaçõcs e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, 
n:corrcm.lo, quando necessário . u téc nicos e peritos, <lc modo a permitir a complcla 
elucidação dos fatos. 

Art.. 266. O presidente da comissüo. ao instalar os trabalhos, autuará o ato de instituição 
da comissüo e as <lcmais peças cxislentcs e dete rminará dia, hora e local para a primeira 
audiêncin e a citação do indicindo. 

J\r t.. 267. !\citação sc.:rü pi..:ssoal, p0r man<ladn ou aviso de recebimento, e realizada com 
Hlltccedência mínima Jc J ()(dei.) dias utcis da data marcada para a audiência inicial. 

~ 1 t• _ O nwnda<lo de citação <lcved conter n indic.:uçâo de dia, hora e local da rcaliznç5o 
da audiência. st1r~·1 m.:ompanhndo da cópia do termo de indic iamento, deverá conter 
rcfcTência ao alo que inst ituiu a comissflo. bcrn como sua composição e informarú ao 
indiciado: 

f - que poderá comparecer à audiência acompanhado de advogado regularmente 
constituído; 

11 - que deverá apresentar o seu rol <lc testemunhas, no máximo de 03 (tr(:s), caso 
hajn, ao final da audiência inicial; 

IIl - que poderá requerer, se for pobre na forma da lei, a assistência de um defensor 
<lativa , designado de acordo com o disposto no § !",do art. 247. 

§ 2(1. Caso o indiciado se recuse a receber a citação, deverá o fato ser certificado, na 
presença de, no mínimo, 02 (duas) testemunhas, que devcr5o assinar o respectivo nto. 

§ 3º. J\ cópia do mandado com o c iente do indiciado ou o aviso de recebimento dos 
correios será juntado aos autos. 

§ 4(). A citação por edital dcver:í conter os requisitos previstos no § 1° deste a11igo e 
ocorrerá nos seguintes casos: 

l - quando houver fundaua suspeita de ocultação <lo indiciado; 
lI - quando o indiciado se encontrar cm lugar incerto e não sabido. 

§ Y'. Nos casos previstos no parágrafo anterior, o edital deverá ser publicado por duas 
vezes com intervalo de 05 (cinco) dias, no Diário Oficial do Município e em jjornal de 
grande ci rculação, juntando-se o comprovante ao processo. 

~ 6°. Na hipótese do parágrafo anterior, o prazo para comparecimento à aLUdiência 
inicial, será de 15 (quinze) <lias a contar da última publicação do edital. 
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§ 7°. /\citação pessoal. as ínlimaçõcs e as notificações serão realizadas pe1o auxiliar da 
comissão, J cs ignac.lo na forma cio art. 236, § 3°, 11 , apresentando ao dest inatário o 
ins.trwm:ntu correspondente cm Juas vins pura que. retendo uma delas, passe recibo 
devidamente datado na outra. 

~ 8°. Fe ita a c itação e niio comparecendo o indiciado, o processo prosseguirá à revelia 
com defensor dativo, designado na forma do art. 24 7, § 1 º. 

§ 9". QuanJo o indiciado comparecer voluntariamente perante a comissão, será 
considcrnc.lu cí tado. 

~ 1 O. O incliciado que mudar de residência fica ohrigado a comunicar à eomissífo o lugar 
nn·dc poderá ser encontrado. 

Ad. 268. /\ comissiío promoverá o interrogatóri o do indiciado, observados os 
procc<l imcntos previstos para a o i ti va das testemunhas, no que couber. 

Pa rá~rafo único. 1 la vendo mais de um indiciado, cada um deles será interrogado 
scparudamcnte e, sempre que houver di vc rgêm.:ia cm suas dcc.:larações sobre fatos ou 
circunstâncias, poderá ser promovida acareação entre eles. 

A1 ·t 269. O indiciado, por si ou por seu advogado, deverá, ao final do interrogatório, 
arro lar as testemunhas de delesa, no mí1xi1110 de 03 (três), observado o disposto no ~ 5º 
elo artigo seguinte. 

J\l"I. 270. Tcstc111u11lta é a pessoa que prcslêi dt.:poi11H.:11lo soh o co111pro111 isso legal de 
dizer a verdade e 11üo omiti-la. 

§ I º. Se a testemunha íor servidor público municipal , será intimada a depor mediante 
111rnHlado ex pedido pelo prcs i<.l c.:nt c da comissão, <.lcvcn<.lo a 2n (segunda) via. com o seu 
cic:nte, ser anexada aos autos. 

§ 2º. A expedição do mandado será imediatamente comunicac.Ja ao chefe do óirgão onde 
servir a testemunha. com a indicação de dia e hora marcados para a inquirição. 

§ 3°. Os servidores públicos federais. distritais e cstac..luais serão notificados para depor 
por intermédio do órgão ou unidade a que pertençam. 

§ 4°. Se a testemunha não for servidor público. será convidada, mediante carta, a depor. 

§ 5". As testemunhas de defesa comparecerão à audiência levadas pelo indiciado, 
independentemente de intimação, ou mediante esta se assim for requerido, observando
se, neste caso, o disposto nos parágrafos an teriores deste artigo. 
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Art. 27 1. A s testemunhas :;crão ouvidas. prclcrcncialmcntc, na seguinte ordem: 

1 - as apresentadas pelo denunciante, caso haja; 
11 - as indicadas pela com issão; . 

111 - as arroladas pelo acusado. 

§ 1 "'. Antes c.Je depor, a testemunha será devidamente qualificada, declarando nome, 
..:stado cívil, idade. profissão, residência. se é parente ou não do indiciado, ou se é amigo 
íntimo ou inimigo do mesmo. 

§ 2º. O depo imento será prestado oralmente, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por 
escrito, podendo, entretanto, fazer breve consulta a apontamentos. 

§ J<'. /\s testemunhas serão inquiridas separadamente, de modo a ev itar que uma ouça o 
dcpoimcnlo da outra. 

~ 4<'. Sempre que divergirem cm seus depoimentos sobre fa tos ou circunstâncias 
rdevantcs para o esclarecimento da verdade, proceder-se-á à acareação das 
testemunhas, que serão reinquiridas para que expliquem os pontos controversos. 

§ 5'º. O depoimento e a acareação das testemunhas serão reduzidos a termo, nssinados 
por elas, pelo presidente da comissão e pelo indiciado. 

~ ()<). Se as testemunhas de defesa intimadas não fo rem encontradas, ou se não 
comparecerem na data e hora designadas para sua oiti va . o acusado poderá, no prazo de 
01 (três) dias, sob pena de pre<.:lusão, indicar outras cm subst ituição, devendo, 
obrigatoriamente, aprcscntú-las quando c.la ocasião <la nova audiência. 

Art. 272. Assegura-se ao indiciado o direito de ser acompanhado por seu advogado à 
inquirição das tcstemunlws e, não comparcccn<lo, por este será representado, ao qual 
não .será permitido iníluir, de qualquer modo, nas perguntas e respostas, facultando-se
lhc, porém, reinquirir as lcstl,;munhas, por intermédio do presidente da comissão. 

Parágrafo único. Verificando que a presença do acusado, por sua atitude, podierá influir 
no ân imo e.la testemunha, de rno<lo que prejudique a verdade do depoimento, o 
prt:sidcntc da comissão ordenará sua sa ída, fazendo· constar do termo a ocorrôncia e os 
motivos que a dctcrminarnm, prosseguindo na inquirição com a presença do advogado 
do indiciado. 

A irt. 273. [mediatamente após a 01tiva das testemunhas, a com1ssao determinará a 
reali zação de diligências, inclusive n produção de prova pericial, sempre que necessário, 
pru·a a completa elucidação dos fatos, cientificando, desde logo, o indiciado. 
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~ 1 º. O indiciado poclc1'{1 rcquc1•cr dentro <lc 48 (quarenta e o ito) horas, contadas a partir 
elo LC::rmino Lia oitiva das testemunhas, as diligências cqja necessidade ou conveniência 
se origine de c ircuns tflnc ias 011 ele fotos apurados, observado o di spos to no§ Iº. do art. 
246. 

~ 2°. Sendo determinada pela comissfto ou requerida pelo indiciado a prova peric ial , 
lacultur-sc-lhe-ú a formulaçiio de quesitos. no prnzo previsto no parágrafo anterio r. 

Ar L 274. Concluídas as diligências ou exp irado o prazo previsto no artigo anterior sem 
rcqui:; rimc ntos, a comissfto Rm11ulrirú te rmo ele acusação do servidor, com a 
especificação dos falos a ck imputados. tias respectivas provas e a da tipificação da 
in rração discip linar apurnuos na fosc i nslrulória. 

SUBSEÇÃO 111 
DA DEFESA 

At·t 275. O acusado será intimado por mandado expedido pelo presidente da comissão 
e acompanhado de cópia do termo de acusação, previsto no artigo anterior, para 
apresentar defesa escrita. no prazo de 1 O (dez) dias, assegurando-se-lhe vista do 
processo no local onde funcionar a comissão. 

§ 1°. Havendo 02 (dois) ou mais ~1cusaJns, o prazo será comum e de 20 (vinte) d ias. 

§ 2°. No caso de recusa do acusado cm apor o ciente na cópia do mandado, o prazo para 
dcfc:sa contar-se-á da data da intimação, declarada, em termo próprio, pelo auxiliar da 
comissão que a rc31izou, com a assinatura de 02 (duas) testemunhas. 

§ 3<:>. Não tendo sido encontrado o indiciado, será intimado seu advogado e, na ausência 
deste. será decretada a revelia e nomeado defensor dativo para apresentação dlc defesa 
escrita. 

§ 4°. Aplica-se à intimação o disposto nos §§ 3°, 7° a 1 O, do art. 267. 

SUBSEÇÃO IV 
DO UELATÓRIO 

A r lt. 276. Apreciada a defesa, a com1ssao elaborará relatório minucioso em até 05 
(cinco) dias, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas cm que 
se baseou para formar a sua convicção. 
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9 1º. O relatório scní sempre opinalivo quanto ú inocência ou à responsabilidade do 
servidor. 

~ 2º. Reconhecida a responsabilidade <lo servidor, a comissão indicará o dispositivo 
lega l ou regulamentar transgred ido, a pena aplidvcl, bem corno as circunstâncias 
agravantes e atenuantes. 

~ :F. O processo di sciplinnr ordin{1ric1, com o relatório da con'lissão, será remet ido à 
autoridade que tktcrrninou n s ua instauração, rara julgamento. 

SUBSEÇÃO V 
DO .JULGAMENTO 

Art. 277. No prazo <lc 15 (quinze) dias. contados do recebimento do processo, a 
autorid.u<lej ulgadora proferirá a sua dccisflo. 

Art. 278. O julgamento scrú baseado no rcJntúrio da comissão, não obrigando, contudo, 
a autoridade julga<lora, que poderá, analisando os autos, apresentar conclusão diversa, 
formando sua convicção pela livre apreciação das provas. 

§ 1 º. Caso julgue necessário, a autoridade julgador~ poderá solicitar parecer 
fundamentado Je assessor ou de sclor jurídico do Município a respeito do processo. 
§ 2º. J\ aulorida<le julgadora poderá, motivadamcntc, agravar a penalidade prü[POSta, 
abrandá-la ou inocentar o servidor. 

Ar t. 279. V cri ficada a ex istência de vício insanável, a autoridade julgadora ou outra de 
hierarquia superior <lcclarará u nulidade do ato e daqueles que dele dependam ou s~jam 
conseqüência. 

§ 1 º. 1 Iavendo nulidade total do processo, a autoridade determinará nova instauração, 
designando outra comissão. 

§ 2º. Poderá o servidor processado argüir a existência de vício sanável no mome1nlo da 
sua oco1Tência ou até a apresentação de sua <lcícsá escrita, sob pena de preclusão e 
convaJlidação. 

§ 3°. Atgüida e verificada a existência de vício sanável, a autoridade julgadora declarará 
a nulidade do ato e daqueles que dele dependam ou sejam conseqüência, ordenando o 
normai.l prosseguimento do feito. 

§ 4º. /\s irregularidades processuais que não constituírem vícios suscetíveis de influírem 
na apuração da verdade ou na decisão do proccssof ~-determ inarão a nulidade. 
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§ 5". O julgamento fora do prazo lega l nfio implica nu lidade do processo. 

Art. 280. Quando a infração disc iplinar esti ver tipificada como crime, a copia 
autent.ícuda do processo disciplinar oruinárín será remetida ao Ministério Público para 
instauração da competente <lção penal. 

SEÇÃO IV 

DO PROCl~SSO DISCIPLI NAR ESPECIAL 

Art. 281. Instaura-se o processo disciplinar especial quando o servidor cometer as 
seguintes infrações di scipl inares: 

1 - acumulação ilcgnl de cargos, empregos 0 11 funções públicas; 
li - abandono de cargo; 

111 - inass iduidudc habitual ao serviço. 

~ 1 º. O processo disciplinar especial desenvolver-se-á nas seguintes fases: 

J - instauração; 
lJ - acusação; 

lll - defesa; 
IV - relatório; 
V - julgamento. 

§ 2°. O processo disciplinar especia l será instaurado com a publicação do ato da 
autoridade compelente que constitui r a comissão e designar os seus membros e será 
iniciado no prazo previsto no art. 26 1, devendo conter ainda: 

1 - a indicação da autoria da infração disciplinar, por intermédio do nome e matrícula 
do servidor; 

11 - a materialidade tias infrações disciplinares indicadas no art. 28 1 da seguinte 
forma: 

n) no inciso 1, pela <lcscriçfio dos cargos, empregos ou funções públicas em 
si tuação de acumulaçiio ilegal nos órgãos ou entidades de vincula;ção do 
servidor, com as respectivas datas de ingresso. horários de trabalho e o 
correspondente regime jurídico; 

b) no inciso li , pe la indicação precisa do período de ausência intencional do 
servidor ao serviço por período superior a 30 (trinta) dias consecutivos; 

e) no inciso Ill , pela indicnção dos dias de falta ao serviço sem causa 
justificada, por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias 
intercaladamente, duran te 12 (doze) meses. 
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~ 3". O termo de acusação do servidor será lavrado pela comissão a té 03 (três) dias após 
a pu blicação do a to que a constituiu , o qual deverá conter a qualificação do servidor, a 
cspccifica<;ão dos fatos a de imputados e suas c ircunslânci as. os di spositivos legais 
violados e aque les que prevêem a penalidade aplicável, ordenando a sua citaç:ão e de 
tudo not ificando as autoridades interessadas. 
§ 4r·. O prazo para conclusão do processo disciplinar especial não excederá a 45 
fqmncnla e c inco) dias, contados dtt data da instalaç5o dos trabalhos. admitida a sua 
prorrogn1,:ão, uma vez. por 15 (quinze) dias. quando as cin:unsUincias a exigirem. 

§ sn. O processo disciplinar especial rege-se pelas disposições desta Seção. ohscrvando
sc. no que lhe for npli cúvcL subsidiarin111cnte. o disposto no Título V, Capítulo IV. 
Scçiio III desta Lei. 

SUBSEÇÃO f 
DA DEFESA E DO RELATÓRIO 

Ar t. 282. O servidor scrú cilada pessoalmente, por mandado ou por aviso de 
recebimento, acompanlrndo de cópia dn termo de acusação, para apresentar <lefesa 
escrita no prazo de 1 O (dez) dias, observado o disposto no arl. 267, §§ 3", 7°. 9" e 10, 
asscguran<lo-sc-lhc vista dos autos. 

~ I" . No caso de recusa do acusado cm apor o ciente na cópia do mandado, o prazo para 
n defesa escrita contar-se-á da data <la citação, declarada, em termo próprio, pelo 
aul":iliar da comissão que a reali zou, com a assinatura de 02 (duas) testemunhas. 

§ 2.0
• A citação por edital deverá conter cópia do termo de acusação e ocorrerá quando 

houver fundada suspeita de ocultação do indiciado ou quando o indiciado se encontrar 
em lugar incerto e não sabido. 

§ 3°. O edital de citação deverá ser public.:aclo por 02 (duas) vezes com intervalo de 05 
(cinco) dias, no Diário Oficial do Munidpio e em jornal de grande circulação,juntando
sc o comprovante ao processo. 

~ 4°. Regulam1ente citado o acusado e não apresentando a defesa no prazo, será 
decretada a revelia e nomeado defensor dativo. 

A1rt. 283. Apresentada a defesa. a comissão elaborará relatório final em até 03 (três) 
dias, observado o disposto no art. 276. 
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Pad~rnfo único. Em caso de acumulação de cargos, empregos ou funções públicas, o 
relatório opinará sobre a lici tude da i1cu111ulnçi'ío e, cm sendo ilícita, se o acusado agiu 
de boa ou má-fé. 

SUBSEÇÃO li 
DO .JULGAMENTO 

Art. 284. Recebendo os autos do processo disciplinar espec ial, com o relatório final da 
cumiss:ão, a autoridade julgadora profcrirú sua dec isão no prazo de 05 (c inco) dias. 

~ 11
'. Vc1i ficada que a acumulação ilícila se deu de boa-fé, o servidor optará por um dos 

Girgos ou funções plihlicas no prazo de 1 O (dez) dias, a contar da intimação <la dec isão. 
sob pcm1 de caradcrizn r-sc a mú-íé. 

* 2º. Provada ou curn<.:tcrizada a mú-fc. upl ic:ar-sc-6 o disposto no parágrafo único do 
art. 67. 

* 3º . Apl ica-sc o dispos lo nos arts. 277 a 280 desta Lei ao julgamento elo pmcesso 
disciplinar especia l. 

CAPÍTULO V 
DA 1u:v 1SÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

Art. 2:~s . A revisão será processada mediante requerimento ou de oficio, quando: 

l - a decisão for manifestamente contrúria a disposi tivo legal ou a fato comprovado 
nos autos; 

li - n decisão fundar-se cm depoimento~, exames periciais, vistorias ou documentos 
comprovadamente íalsos ou eivados de erros; 

111 - rorcm aprcscntm.los novos f~1t ns ou circunstâncias suscetívei s de justificarem a 
inocência elo punido nu a inadcquaçfio <la penaliela<lc aplicada; 

1 V - surgirem, após a decisão, provas <la inocênc ia do· punido. 

§ 1 º. No processo revi sionai, o ônus da prova cabe ao requerente. 

~ 2°. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento jpara a 
revisão, que requer novos e lementos ou ainda não devidamente apreciados no processo 
origirni rio. 
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§ 3º. A revisão, que potlcrá ser realizada a qua lquer tempo, não autoriza o agrava mento 
da pena. 

§ 4n. Trntando-sc de servidor folccitlo. ausente ou desaparecido, a revisão poderá ser 
rcLJucrida pelo conjugc, companheiro, tksccmlcntc, ascemlcntc ou ieola tcral 
consangüfneo até o 2º (segundo) grau civ il. 

~ Y'. Em caso de irn..:apacid ntlc m e ntal do scrvitlor. a revisão será requer ida pelo 
respectivo curador. 

Art. 286. O requerimento da revi são do processo admi nistrativo disciplinar será 
apensado aos autos principais e di ri gido ú autoridade que apl icou a penalidade, a qual, 
se autori 7.ar a revisão, providcndarlt a co11slil11ic,:ão de comissão revisora , na f()rma do 
art. 236 e parágrafos. 

Pan igrafo írn ico. Na petição inicial, o requerente solíc ita rá tlia e hora para a produção 
de provas e a inquirição das testemunhas que arrolar. 

Art. 287. Aplicam-se aos trabalhos da com issão revisora, no que couber, as no rmas e 
rroccdimcnlos próprios das comissões de processo administrativo discipl inar. 

P:U'ágrnfo único . A comissão revi sora terá o prazo de 60 (sessenta) dias para a 
conclusão dos trabalhos. 

Art. 288. O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade. 

Pan1grafo único. O prazo para julgamento será de 1 O (dez) dias, contados do 
rcc<.;biincnto do processo, no cu rso do qual a autoridade julgadora poderá determinar 
diligências. 

Ar1t. 289. Da revisão j ulgada procedente resultará: 

1 -· reconhecimento da inocência do requerente e invalidação da penalidade aplicada, 
restabelecendo-se todos os direitos do servidor por ela atingidos, c><ceto em 
relação à destituição do cargo cm comissão, que será convertida em exoneração: 

li ·· reconhecimento da inadequação da pcnalidadc-e aplicação de pena mais lhranda. 

TÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
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Ar t. 290. /\tendendo sc1nprc as necessidades do serviço e o interesse púhlico, o 
Sc<.:rct5ri o Municipal de /\<lminis trnçiio poJcrá alterar, de ofício ou a ped ido, a fo lação 
d() servidor, mediante rcmoçi.lo ou rc<listribuição previs tas nes ta Le i, desde que nfüo haja 
desvio de função e decrésci1110 de remuneração. 

A r t. 291. Aos servidores q ue est iverem cm gozo de licença, concessão ou cedidos para 
out ro órgão ou cnticfadc tios Poderes da U11 iiio, dos Estados, <lo Distrito Federa l e dos 
M1111icípios, nos termos da lcgislaçfío nntcríor, não serão aplicadas as novas disp<::>s ições 
desta Lei. 

Art. 292. Os servidores que esti verem recebendo re muneração acumulada d0t cargo 
c fê::t ivo com o cargo cm comissão deverão, a partir da vigência desta Lei , fazer a opção 
prevista cm seu art. 92. 

Ar t. 293. Os instrumentos de maud<ltO util izados para recebimento de direitos ou 
van!<tgcns de serv idores municipais te rão validade por 06 (seis) meses, devendo ser 
renovados após findo esse prazo. 

Ar t. 294. Para todos os c!Citos previs tos nesta Lei, os exames de sanidade f1sica e 
mcnt;.1! serão obrigatoriamente reali:r.ados pdo médico do Município. 

Art. 295. São contados cm dias corridos os prazos prev is tos nesta Lei, observado o 
seguinte: 

1 - na contagem do prazo, exclui-se o dia do início e incluí-se o do vencimento; 
rr - quando o prazo iniciar ou vencer cm dia cm que não haja expediente, fica adiado 

o seu início ou prorrogado o seu término para o primeiro dia útil seguinte. 

Parágrafo único. Sendo suspenso ou interrompido o prazo, observar-se-á, 
respc:ctivamente, que : 

I - continuará a correr a partir do primeiro dia útil após o motivo da suspensão; 
1l -
Ili - começará a ser contado do início a partir <lo primeiro dia úti l após o motivo da 

interrupção. 

Art. 296 . O Dia do Servidor Público será comemorado no dia 28 (vinte e oito) de 
outubro. 

Art. 297. É assegurada a concessão de aposcn ladoda e pensão, a qualquer tempo, aos 
serviidorcs municipais, bem como a seus dependentes que, até a data da publicação da 
Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, da Emenda Constitucional nº 
41, d e 19 de dezembro de 2003 ou da Emenda Constitucional nº 47, de 06 de Jl ulho de 
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2005 tcnhnm cumprido os requisitos p:1rn a nbtenção destes benefícios, com base nos 
crító-ios da legislação então vigente. 

Ar- t. 2998. 17ica vedada a co11ccssfio de quaisq uer gratificações, adicionais ou 
vantagens. ressalvados lwnorúri~lS advn1.:alícíos, que nfio estejam expressamente 
previstos neslii Lei, 110 Estatuto lf\> Mngislérin. 110 que lhe ínr especifico, e na Lei que 
inst ituir n sistema tlc carrei ras do Município. 

A.-t. 299. Po<lcrüo ser inslituíúos 110 fünbito de çada Poder, incentivos funcionais aos 
servidores, comprccndcndn basicamente: 

1 - prêmios pela apresentação de ic.h:ias, inventos ou trabalhos que favoreçam o 
aumento de produtividade e a rcd11ç:io dos custos operacionais; 

11 - concessão de medalhas. diplomas de honra ao mérito, condecorações e elogios 
por serviços prcsta<los à Administração Pública Municipal. 

Art . 300. Sfín assegurados ao servidor público os d ireitos t.lc associaç~o profissiona l, 
sindicn l e de greve. 

~ 1 º'.São direitos que c.k:corrcrn da livre associação sindical: 

I - a representação jut.licial e cx trajut.lic iaL na defesa de interesses coletivos ou 
individuais dos filiados, pe la entidade associativa, quando expressamente 
autorizada; 

rr - a inamovibilidade do dirigente da en tidade de classe, da organização profissional 
ou sindical, alé 01 (um) ano aplis o final do mandato, salvo se a pedido. 

~ 2·:). O servidor terá descontado cm lo lhn o va lor das mensalidades e contribuições 
sindicais ddinidas cm assembléia gemi <la categoria. 

§ 3°. O direito <lc greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lc~ federal , 
resguardando-se, cntrctnnto, o funcionamento dos serviços de natureza essencial. 

~ 4°. Nenhum scrvi<lor scrú compelido n associar-se a entidade de classe, organização 
profi ssional ou s indical. a partido político ou a credo re li gioso. 

Art. 301. Por motivo de crença rcligíosn ou de convicção filosófica ou política, nenhum 
scrvjdor, nesta qualidade, poderá ser privado de quaisquer de seus d ireitos ou sofrer 
discriminaçfio cm sua vida funcional, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação 
legal a todo:; imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. 

Art. 302. O servidor que esteja suj eito it fiscalização de órgão profissional e for 
suspenso do exercício da profissão, enquanto Jurar a medida, não poderá desempenhar 

atividade que envolva responsabilidade técnico-profisi ---.., 
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Art. 303. É vcdudo ceder servidor para cnli<la<lc <lc dircilo privado, estranha ao Sistema 
Admi nis trati vo Munic ipal, salvo cm caso dl'. t:onvênio, para exercer função considerada 
de rc levante interesse social. 

Art. 304. O Prc!Cito baixarú. por dci;rcto. no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a 
contar dn vigência tlcsta Lei . os regulamentos necessários à fiel execução da presente 
Lei. 

1\t-t. 305. /\plica-se esta Le i aos ~crvi<lores <la Câmara Municipal, cabendo ao seu 
Presidente as atri bui ções reservadas ao Prefeito. 

Par:lg rafo único Em relação aos servidores de fundações e autarqu ias, aplicar-se-á o 
disposto nesta Lei. cabendo às suns autor1Jadcs máximas exercer as atribuições 
reservadas ao Pre fo it u, caso lrnja prev isfio nas no rmns ins tituidoras e organizadoras da 
c11tid11dc. 

Art. 306. O regime jurídi co dos servidores contratados para atender a neeessidaue 
temporária de excepcional interesse público será estabelecido cm lei especial. 

Art. :\07. Ficam assegurados nu scrviJo r público municipal os direitos adquiridos até a 
data de vigêPcia desta l,<.;i , cm rnzfio do inciso XXXV I do ar1. 5° da Constituição 
Federal. 

Art. 308. Ao serv idor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em 
le i de livre rnmeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de 
emprego público, aplica-se o Regime Geral de Previdência Social. 

Art. 309. O órgão de lo tação do scrv i<lnr providenciará gratuitamente carteira de 
idc11tidadc profiss ional , da qual conslarfio os elementos de sua idenlifieação pessoal e 
funcional. 

Art. 3il0. Será fornecido uniforme ao servidor, quan<lo seu uso for obrigatório. 

Art. 311 J. Fica assegurada ao servidor com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos 
ou po rtador de defic iência, devidamente compro vadas, a prioridade na apreciação de 
seus d irei tos, i:1dcpc11dc11lcmcnte do pedido. 

§ 1 º. Aos servidores que não se enquadrem na idade ou na condição flsica ou mental 
previstas no caput <leste artigo, será obsc rvatla a seguinte ordem <le prioridade: 

l - processos de revisão de proventos de aposentadoria ; 
li - processos de aposcnludoria; 

111 - demais requerimentos. 
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~ 2°. O servidor que .iá tenha completítdo os requisitos para a aposentadoria poder:á requerer 
n afos1ta111cn tn do exercício <lo Sf~u curgo nrós 90 (noventa) dias da instuurnção <.lo processo. 

~ "tº. O requerimento dl' que trata u pud1grnfn anterior serú encaminhatlo no chefe.~ imedinto 
do servidor. que poderá indeferi-lo. nHHivadamcntc, por inkressc do serviço ou o utras 
l'Í~Tun stüm:ias devida111c11lc justilicadus. 

Ar t. J l 2 . O servidor púb liw municipal fará j us n um recesso de 06 (seis) dias liteis 
imcJintnmente ante rior ou posterior ao dia 25 (vinte de cinco) de dezembro. 

§ 1 º. O dia que. durante o rece:;;so, for decretado ponto facultativo será contado como li til 
para os fins do disposto no caput deste artigo. 

§ 2°. O servido r poderá fazer a opção pelo período em q ue gozará o recesso. a qual será 
submetida à apreciação do chefe imediato. que poderá allen.í-la confo rme a conveniência c.Jo 
serviç(). 

§ 3º. Não se apli ca o disposto 110 caput deste artigo nos setviços públicos considera<.los 
esscne iais . 

Ar t. 3 13. !\ comprovação do tempo de serviço, dependência econômica, identidade e de 
relação de parentesco, para os efeitos desta Lei , inclusive mediante justificação 
adminis trativa ou judicial, só produzirá efeito quando baseada em indício de prova material. 
não sendo admitida prova exclus ivamente testemunhal, salvo na ocorrência de força maior 
ou Cfü:o fortuito. conforme disposto em regulamento. 

Art. J 14. Para as despesas decorrentes da aplicação desta Lei, serão utilizados recursos 
orçamentários próprios em cada exercício. 

Art. 3; 15. Esta Lei entrará em vigor a partir ele l ºde janeiro de 2009. 

Art. 31 6. Revogam-se as disposições em contrário 

Gabinete do Prefeito Municipal de Araioses(MA), 05 de Dezembm de 2008. 

JOSE CARDOSO DO NASCIMENTO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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