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GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL N" 690/202t, l7 DE MAro DE 2021.

Dispõe sobre a rlteraçâo na Lei Municipal
n" 500/t996 e dó outras providências.

TITULO I
DAS DI§POSIÇôES PRELtrvflN.{RE§

Art' l'-Estâ Lei instirui o Regime Jurídico único e derrne direitos, deveres, garantias evantagens dos servidores públicos do MunicÍpio de Inhangapi _ pA.

{rt.2 - Para fins desta Lei:
I - Servidor é pessoa legalmenre investida em cargo público; I
ll - Cargo Publico é o criado p.r Lci, com àenominação própria, quantitativo erencimenro ceÍo, com o conjunto de atribuições e responsabilidade pre,ista naestrutura organizacional que devem ser come(idas a um servidor;
lll - categoria de cargos é o conjunto de categorias funcionuis da mesma natureza de
trabalho;

Paragrafo único - As suas
Executivo e Legislativo.

Iv - Grupo Ocupaciona
escalonados segundo a
rcsponsabilidade.

disposições aplicam-se aori servidores dos poderes

I é o conjunto de categorias funcionais da mesma nâtureza,
cscolaridade, o nível de complexidade e o grau de

Paragrafo único - os cargr,s púbricos serdo acessíveis aos brasileiros que preencherem
os requisitos do Aí' l7 desta Lei, e poderão ser de provirnento em caráter eÍ.etivo ou emcomissão e contratação temporária.

Art. 3" - É vedado ao servidor atribuições e responsúilidade diversas.tâs inerentes
ao seu cargo' exceto paÍicipaçâo assentida em órgão colegiado e em comissões



Flxcelenríssimo Senhor EGILÁSIO AL
lnhangapi, Estado do pará, usando de suas
Municipal, o presente projeto de Lei, de
apreciado pela Casa Legislativa [dunicipal.

DAS DISPO§IÇôBS rn ELIMrN.A,RES

AÉ' l" -Esta Lei institui o Regime Jurídico único e derrne direitos, deveres, garantias e\/antagens dos servidores públicos do MunicÍpio de Iúangapi _ pA.

Dispõe sobre a elteração na Lei Municipal
n" 500/1996 e dá outras proüdências.

TITTILO I

disposições aplicam-se aoo servidores dos poderes
Paragrafo único - As suas
Executivo e Legislativo.

.4 rt. 2" - Para fins desta Lei: ,r, .,
t - Servidor é pessoa legalmente investida em cargo pthlico; ?

ll - Cargo Publico é o criado por Lei, com ãenominaçâo própia, quanritativo e
'encimento certo, com o conj unto de atribuições e responsab,idade prevista naestrutura organiTâcional que devem ser cometidari a um servidcrr;
lll - Categoria de catgos é o conjunto de categorias funcionuis da mesma natureza detrabalho;

Iv - Grupo Ocupaciona
escalonados segundo a
responsabilidade.

I é o conjunto de categorias funcionais da mcsma natureza,
escolaridade, o nível de complexidade e o grau de

Paragrafo único - os cargos públicos serão acessíveis aos brasileiros que preencherenr
os requisitos do An. I7 desta Lei, e poderÍto ser de provimenro em caráter er.etivo ou emcomissão e contrataçâo temporária.

Art' 3" - É vedado ao servidor arribuições c responsabiridade diversas das inerentesao seu cargo, exceto participação assenticía em órgão coregiado e em comissões

@
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legais.

Art,4'- Os cargos referentes a proÍissões regulamentadas serão providos
unicamcnte por quem satisfazer os requisitos legais respectivos.

CAPITULO
I

DO
PROVIMENTO

§eçâo I
Das Dirposições Gerais.

I

Art, 5'- São requisitos básicos para investidura em cargo públic
I - a nacionalidade brasileira; ": 

;;, 
'

lI- o gozo dos dircitos políticos;
Ill- a quitação com as obrigações milt@es e eleitorais;
IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
V- a idade minima de dezoito anos;
VI- AptidÍlo fisica e mental.

§ 2" Às pessoas portadoras de dríiciência é asseguredo o direito de se inscrever em
concurso público para provimento de cargo cuias atribuições sejam coinpatíveis com a
deficiência de que são poÍadoras; para tais pessoas serâo rcservadas até 207o (vinte
por cento) das vagas oferecidas no concurso.

Art. 6o o provimanto dos caryos iúblicos .far-se-á me,liante . a&o da auroridade
compctente de cada Poder.

Art. 7n A investidura em cargo público occrrerá com a posre.

Art. to São formas de provimenlo de cargo público:

I - nomeação;

!l - promoção;

lll - readaptação;

IV- reversão;

V- Aproveitamento;

@

§ l" as atribuiçôes do cargo podcm Justiíicer a erigôn.:ia de outros requisitos
cstabelecidos em lei. ,i,
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Vl - reintegração;

Vll - Recondução.

Seçilo II
Da Nomeação

Art. 9". A nomeação será feita:

I - Em caráter efetivo, quando exigida a prévia habilitação em concurso publico, para

cssa lbrma de provimento;

tt - Em comissão para cargc s dc coirfiança. sendo estes de livre nomeaçâo e exoneração,

declarado em lei;

função de comissão grati ficada recairá.§ l' A designação para o exercício de

preferencialmente, para servidores efetivos,

Perágrafo único. O servidor ocupônte de cargo em comissllo ou de natureza especial

poderá ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outio cargo de confiança, sem

prejuízo das atribuições do que atulmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela

remuneração de um deles dulante o período da interinidade

Art. 10". Compete aos poderes Executivo e Legislativo na árc1 de sua competência,

prover por ato singular. os cargos públicos

as seguintls indicações, sobArt. ll.- O ato de provimerrto conterá, necessari

pena de nulidade e responsabilidade de quem der posse.

l - Modal idade de provimento e nome completo do interessado.

ll - Denominação de cargo c forma de nomeação.

III - Fundamento legal.

d

SeçIo III
Do concurso Público

Art. 12. O concurso será de prova.s ou de provas e títulos. podendo ser realizado em

duas etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plâno de

carreira, condicionada a inscrição do candidato ao pagamento iJo valor fixado no edital,

quando indispensável ao seu custeio, e tessalvadas as hipóteses de isenção nele

expressamente previstas.



Prefcitura Municipal de lnhrngapi
GABI'ITETEDO PREFEITO

Ar1. 13. O concurso público terá validade de até 2 (dois) rnos. podendo scr

prorrogado ume única vez, por igual período.

§ l' O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão

fixados enr edital, que será publicado no Dirário Oficial da União ou Diririo Oficial

do Estado ou em jomal diário de grande circulação.

§ 2' Nno se abrirá novo concurso enquanto houver cantlideto aprovado em

concurso anterior com prazo de validade não expirado.

Art. 14. A aprovação em concursr) público em principio gera o direito a nomeação,

devendo ser respeitada a ordem de classiÍicação dos candidatos habilitados e as

quantidade de vagas previamcnte estipuladas pelo edital.

i,;x iíi
§ l" - Para fins de desempare entre os candidatos, decide-se-á aqüêle quc,contar com

maior tempo de serviço público ao Municipio e persistindo a igualdade enhe'Õses, será

decidido a favor do mais idoso.

Art. 15. A instrumentação €r execuílão dos concursos serão centralizados na secretaria

Municipal de Administração, no âmbito do poder Execúivo. e no órgão competente do

poder Legislativo.

§ l" - O concurso público será realizado, preferencialmeolo na sede do Municipio.

§ 2'- Fica assegurada a fiscalização do concurso pübüco.61a 1s.las as fases, pelas

entidades sindicais representativas cios servidores pt&Ii(Aq.

Art. 16. As provas serão avaliadas na escala 0 (zero) a l0 (dez) pohtos, e aos titulos.

quando afins, serão atribuídc,s, no máximo, cinco pontos.

rrreramente classiÍicatório.

Art, 17. O edital do concunjc disciplinara os requisitos para a inscrição, o processo

de realização, os critérios de olassiÍicação, o numero de vagas, os recursos e a

homologação.

Art, lE. Na realização do concuÍso, serão adotadas as seguintes normas gerais.

I - Não se publicará edital na vigência do praz.o de validade <b concurso anterior, para o

mesmo cargo, se ainda houver candidato aprovado e não convocado para a investidura,

ou enquanto houver servidor de igual categoria em disponibili*"@

Parágrrfo Único - As provas de tínrlos, quando consta e do edital, serão caráter
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funçào de confiança.

§ lc E de quinze dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em

cxercício, contados da data da posse.

§ 2o O servidor será exonerado do cargo ou será tornado ,lem efeito o ato de sua

designação para função de confiança, se não entrar em exercício nos prazos previstos

na neste artigo, observado o disposto no art. 29.

§ 40 O início do exercício de função de confiança coincidirá ccm a dala de publicação

do ato de designação, salvo quando o servidor estivcr em licença ou afastado por
qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término
do impedimento, que não poderá exceder a trinta diâs da publicação.

Art.31. O início, a suspensão, a intem.rpção e o reinício do exr:rcício serão registrados no

lussentamento individual do servidor.

Parágrafo único. Ao entrar enl exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os

L.lcmentos necessiârios ao seu assentamento individual,

Art. 32. O servidor poderá se auseÍltar-se ao Uunictpio, pfla sstudo og missão de

t;ualquer natureza, com ou scm vencimento, mediúte autorização ou designação do

titular em que servir.

Art. 33. O servidor autorizado a afastar-se para estudo em área dô interesse do serviço

público, fora do Município, com ônus paÍa os cofres do Município, deverá,

sequencialmente, como contrapartid4 preslar serviço, por igunl período, ao Município.

Art.34. O afastamento do servidor para participação em cougresso e outros eventos

culturais, técnicos e científicos será estabelecido em regulÍrmento.

Arl. 35. O servidor no exercício de cargo de provimento efetivo, mediante a sua

concordância podení ser colocado á sua disposição de qualquer'órgão da administraçâo

direta ou indireta com ou sem ônus para o MunicÍpio, Cesde que observada a

reciprocidade.

Aí. 36, Ao entrar no exercício. o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo
licani sujeito a esuigio probatório por período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual

§ 3e À autoridade competente do órgão ou eniidade para onde li:r nomeado ou designado
o servidor compete dar-lhe exerclcio.

d
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II - Poderão inscrever-se candidato até 69 anos de idade;

III - Os concursos terão validade de 2 anos. a contar da publicação da homologaçâo do

resultado. nos principais prédios públicos do Município, prorrogável expressamente

uma única vez por igual período;

lv - Comprovação. no ato da inscrição, dos requisitos previsto no edital.

Art, 19. A administração proporcionará aos portadores de deficiência condição para a

participação em concurso de provas ou provas e títulos, conforme o § 2o do art. 5o desta

lei.

Seçío IV
I)e |torse e do Exercício,

'
Art. 20. A posse dar-se-á pela assinâtua do respectivo termo, no qual deverão constar

as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos itrerentes ao cargo ocupado,

que não poderão ser alterados unil,:Íeralmente, por qualquer das partes, ressalvados os

atos de oficio previstos em lei.

Parágrafo Único - Não haverá posse nos casos de promoção e reintegração.

^Ít.22. ^ 
compatibilidade das pessoas de deÍiciência, de que trata o Art. 5, § 20, será

declarada por junta especial conlÍituída por médicos espccializados na área da

defi ciência diagnosticada.

Art. 23. São competentes para dar posses:

| - Poder Executivo;

a) O Prefeito, aos nomeados para cargo de direção, ou as§essoramento que lhe sejam

diretamente subordinados:

0

Art. 21. Sâo requisilos cumulativos para a posse em czirgo público:

I - Ser brasileiro nato ou naturalizaclo, nos termos da constihriç:âo federal;

ll - Ter completado l8(dezoito) anos;

lll - Estar no pleno exercício dos seus direitos políticos; ,r,:,'

IV - Ser jugado apto em inspeção de saúde fisica é.gren úi4giilizada em órgâo médico

oficial do Município ou do Estado;

V - Possuir a escolaridade exigida para o exercício do cargo;

VI - Não exercer outro cargo ou emprego cíüacterizante de aôumulação indevida quais

constem vedaçâo na constituição federal;

vII - A quitação com as obrigações eleitorais e militaresl

Vf - Não haver sofrido sanção impeditiva do exercÍcio do cargo público.
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b) Os Secretários Municipais ou a qrrem for delegada competêrrcia.

ll - No poder Legislativo, conforme dispuser sua Legislação especifica.

^Ít.24. 
O ato de posse será transcrito em livro especial assinado pela autoridade

competente e pelo servidor empossado.

Peregrrfo Único - Em casos especiais, á critério da autoridâde competente, a posse

poderá ser tomada por procuração especifica.

Aí. 25, Â autoridade que ter posse veriticará sob p€na de responsabilidade, se

foram observados os requisitos legais para a investidura do calgo ou funçâo.

Arr. 26. A possê ocoÍre á no prazo de 30 (trinta) dias contados A. puUti."çao do ato de

provimento nos principais prédos públicos Municipais. ffi
§ t" - O pmzo para a posú podeú ser prorrogado por maif3ffi
requerimento do interessado.

triota) dias, à

§ 2" - O prazo do servidor em férias, licença, ou afastamento 1,or qualqlÉ ôufro motivo

legal. seni contado do termino do impedimento.

§ 3" - Se a posse não se caracterizat dêntro do prazo, o ato de provimento será tornado

sem efeito.

§ 4" - No ato da posse, o servidor apresentará declaraçõe i de bens e valores que

constituam seu patrimônio, e declaração quanto ao exercício, ou não, de outro cuügo,

emprego ou função pública.

: lo,.g.i 
L

Art. 27. Exercício é o efetivo desempeúo das atribuiç§cg o rqsponsabilidsdes do

cargo.

Art.28, Compete ao titular do óryão para onde t'or nomeado o servidor, dar-lhe

exercrclo.

Art. 29. O exercício do caigo terá inicio dentro do prazo de 30 (trinta) dias

contados:

I - Da data de posse, no cargo de nomeação;

lI - Da data da publicação oficial do ato, nos demais casos;

§ l" - Os prazos poderão ser pronogados, a requeÍimento do interessado, por 30 (Einta)

dias.

§ 2o - Será exonerado o servidor ernpossaCo que não entraÍ em exercício nos prazos

previsto neste artigo.

Art.30. Exercício é o efetivo desempeúo das atribuições Jo cargo público ou da

d
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a sua aptidão e capacidade serão objetivo de avaliação para o desempenho do cargo

observados os seguintes fatores:

I - Assiduidade;

ll - Disciplina;
III - Capacidade de iniciativa;

IV - Produtividade;

V - Responsabilidade;

§ l'- Quatro meses antes do fim cio período do estágio probatório, será submedida á

homologação da autoridade competente a avaliação do dcsempeúo do servidor,

realizada de acordo com o que dispuser a lei ou regulamento do sistema de carreir4

sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumcrados nos incisos I a V

deste artigo. ):

§ 2" - O servidor não aprovado no estágio probatório será

devido processo legal.

§ 3o - O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento

em comissão ou funções de direção. chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de

lotação, e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade pâra ocupar cargos de

Natureza Especial, cargos de provimento ern comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores - DAS, de níveis 6, 5 e 4, ou equivalentes.

§ 4 - O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos

previstos nesta legislação, bem assim na hipótese de participação em curso de

formação, e será retomado a partir do término do impe dimento.

Art. 37. O termino do estágio probatório sern nenhuna incgtsitência verificada importa

no recoúccimento da estabilidade de oficio.

Art. 38. O servidor estável aprovado em outÍo concurso público fica sujeito a estágio

probatório nâ investudira de novo cargo público.

CAPÍTULO II
DA ESTABILIDADE

Art.39. O servidor habititad<; em cor)curso público e empossado em cargo de provimento

efetivo adquirirá estabilidade no servigo público ao completar 3 (três) anos de efetivo

cxercício.

cxonerado, obscrvado o

d
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.,\í.40. O servidor esúvel só perderá o cargo em vinude de sentença judicial transitada

crn julgado ou de processo administlativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla

delesa.

Art. 41. E vedada a exoneração, a strspensão ou a demissão do servidor sindicalizado. a

paÍir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito'

ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salr o se cometer falta grave,

devidamente apurada em processo administrativo.

Art,42. A promoção é a progressão funcional do servidor estáv

lhe assegure maior vencimettto bas(. dentro da mesma categot ia

os critérios de antiguidade e merecitrrento, altemadamente.

el a uma posição que

fi:ncional, obedecidos

Art. 43. A promoção por antiguidade dar-se-á, pela progrcssâo á referência

imediatamente superior, observado o intcr§tício de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

Art. 44. A promoção por mereüimento dar-se-( pela progressão à referência

imediatamente superior, mediante a avaliação do desempenh,r a cada interstício de 2

(dois) anos do efetivo exercí,:io

Art. 45. O servidor que não estivcr no exercício do cargo, ressalvadas as hipóteses

consideradas como de efetivo exercicio, não concorrerá a prolltoção'

§ l'- Não poderá ser promovido o servidor que se encontre cumprindo o estágio

probatório.

§ 2. - O servidor em exercicio de mandato eletivo somente terá direito à promoção, por

antiguidade. na forma da constituição obedecidas as exigências legais e

regulamentares.

Art.4ó. No âmbito de cada oder .u Órgâo, o setor competetlle de pessoal processará

as promoções que serão efetivadas por atos específicos no pr)zo de 60 (sessenta) dias'

contado da data de abernrra da

CAPÍTULO III
DÁ. PROIVÍOÇÃO

parágrafo único - No criterio de nrerecimento será obedecido o que dispuser a Lei do

sistema de carreira, considerando-se em especial,".na avaliogão do desempenho, os

cursos de capacitaçâo profissional realizados, e assegurada no processo, a plena

paíicipação .lrs entidades de classes dos servidores.
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Parágrafo Único - O critério adotado para a promoção deverá constar

obrigatoriamente do ato que a detertninar.

CAPITULO ry
DA

REINTEGRÂÇÃO

Arl. 17. Reintegração é a reinvesüdura do servidor estável na administração pública'

quando invalidade a sua demissão em deconência de dccisão administrativa ou

sentença judicial transita ern julga;rlo, com ressarcimento de prejuízo_s resultantes do

afastamento.

§ l" - A reintegração sera feiü no cargo anteriormente ocupado oáiiliver siao' .í:t
transformado, no cargo resultante.

§ 2'- Encontrando-se regularmente provido o caÍgot o seu ocupante"lrÍá deslocado

para o cargo equivalente, ou se ocupava outro carEo' a este será reconduzido, sem

direito a indenização. .i' 
''

§ 3" - Se o cargo houver sido extinto,.,a- Íeintegração dar-sc'á em cargo equivalente,

respeitada a habititaçâo profissional, ou sendo possível, Íicará o reintegXado em

disponibilidade no cargo quc exercirt.

Art, 4t. O ato da reintegÉçâo será expedido no 30 (trinta) dias do

pedido, reportando-se sempre á decisão administrativa teÍrça judicial,

transitada em julgado.

Art. 49. O servidor reintegrado scrá submetido à inspeção de srÚde na instituição

púhlica competente paÉ o seu retonro, sendo aposentado, quando incapaz'

CAÚTUI,o V
DA

REMOÇÃO

Art.50. A remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento

el'etivo, para ouü'o cargo de igual denorninação e forma de provimento, no mesmo

Poder, e no mesmo órgão em que é lotado.

Art. 51. A remoção, pode ser feita a pedido do servidor ou de oflcio conforme o

interesse da administração públic4 podendo ser tbita nos:

| - De uma para outra unidade administrativa da mesma secretari4 ou órgão análogo

@
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dos Poderes Executivo e Legislativo.

II - De um para o outro setor, na mesma unidade administrativa'

CAPÍTULO VI
DA

REVERSÃO

l - por invalidez, quando porjunta m&ica oficial, forem declarados insubsistentes os

motivos da aposentadoria

II - no inte Pública desde que:

a) teúa
b) a apo otuntiirir i . .. .

c) estável quando na atividade; ^.:.

d) a aposentadoria teúa oconido nos cinco anos anteriorcs à solicitação;

e) haja cargo vago

§ l" - A reversâo ex-oÍicio ou a p€(lido dar-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante

de sua transformação.

§ 2" - A reversão, a pedido, dependeú da existência de cargo vego'

§ 3" - Não poderá revener o aposentado que já tiver alcançarlo o limite da idade para a

aposentadori a comPulsória.

§ 4s No caso do inciso I. encontrnndo-se provido o cargo' o servidor exercerá suas

atribuições como excedente, até a ocorÍência de vaga. r, 1.

§ 5s o servidor que retomaÍ à atividade por interesse da ad:ninistragão perceberá' em

substituição aos proventos da aposentadori4 a remuneragílo do cargo que voltar a

cxercer, inclusive com as vdntagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à

aposentadoria. :' {

Art. 53. será tomada sem efeito a revcrsão 'ex-oÍicio do srrvidor que não retornar e

entrar no exercício do cargo dentro rlo prazo legal'

Art. 54. O aproveitamento é o reingresso, no serviço público' do servidor em

disponibilidade, em cargo de mesma natureza e padrão de vencimento e corÍespondente

âo que ocupa

Art. 52. Reversão é o retomo á atividade de servidor aposentado:

CAPiTULO VII
DOAPROVEITAMENTO E

DITiPONIBILIDADE
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Art. 55. O aproveitamento será obrigatório quando:

I - Restabelecido o cargo de cuja extinção decorreu a disponihilidade;

II - Deva ser provido o cargo anterioÍnente declaÍo desneces:ário.

CAPÍTULO VIII
DA

READAPTAÇÃO

Art. 57. Readaptaçâo é a investidura do servidor, em c.ugo elo

servidor que teúa sofrido lirnitação. em sua capacidade ffsica o em

inspeção médica ofrcial. '',!no ,

§ l" - A readaptação ex-oficio ou a pedido será efetivada em cargo vago, de atribuições

aÍins, respeitada a habilitação exigida,

§ 2" - A reabilitação não acarretará dimiqúçâo ou aumento da remuneração.

§ 3' - Ressalvada a capacidade deÍinitiva para ô servidor público quando será

aposentado, é direito do servidor renovar pedido de readaptação'

CAPIIULOIx
DA RECONDUÇ

I - Inabititação em estágio probatório relativo a outro carSo;

II - Reintegração do anterior ocupatlte.

Prrágrefo Único - Encontrando'se provido o cargo de origern, o servidor será

aproveitado em outro, observado o qrre dispôe a prcs€nte Lei nos casos de

disponibilidade e aproveitamento.

CAPÍTULO X
DA VACÂNCIA

Art. 59, A vacância do cargo público decorrerá ,r@

Aí.56. Será tomado sem efeito o aprovinrento e cassada a Cisponibilidade do servidor

que, aproveitado, não tomaÍ posse e não entraÍ em exercício dentro do prazo legal.

AÉ. 58. Recondução é o retomo do servidor estrível ao caÍgo anteriormente ocupado

e decorrerá de:
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t-
II-
III-
IV-
V.
vl-
vtI

Exoneraçã;
Demissão;
Promoçil,o;
Aposentadoria;
Readaptação;
Falecimento;

Posse em outro cargo inacumulavéI.

Parígrefo Único - A vaga ocorrerá na data:

I - Da publicaçâo do decreto que ocorÍer algum das hipoteses elencadas nos incisos

do presente artigo.

Art. ó0. A exoneração de calgo efetivo dar-se-á a pedido do servi

Parágrafo Único - A exoneração de oficio dar-se-á:

I - Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório;

II - Quando, tendo tomado posse, o servidor nâo entra em exercicio no prazo legal.

Art. 61. A exoneração em cargo em oomissão daÍ-se-á:

I - A juízo da autoridade competente;

II - A pedido do próprio servidor.

dor ou de oficio

^Ít. 
62. A vacância de função gÍaliÍicada dar-se-á

ou por redistribuição

por disperrss, a pedido ou de oficío,

CAPÍTULO XI,
DA REDISTRIBUIÇÃO. a

AÉ. 63. A redistribuição
lünção, para o quadro de

^dministrâção.

§ lo A redistribuição sera sempre ex-officio, ouvidos os ttspcctivos órgâos ou entidades

interessados na movimentação.

§ 20 A redistribuição dar-se-á exclusivamente para o ajustan-Í:nto do quadro de pessoal

às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização' extinção ou criação

de órgão ou entidade.

§ 30 Nos casos de extinção de órgão ou entidade, os servidorcs estáveis que não puderam

ser redistribuídos, na forma deste artigo, serão colocados c:n disponibilidade até seu

aproveitamento.

é o deslocamento do servidor, (Í)m o Í€spectivo cargo ou

outÍo ór!ão ou entidade do mesmo Poder, no inleresse da

ô
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TÍTIILo II
DOS DIREITOS E VANTAGENS

CAPÍTULO I
DA DURAÇÃO DO TRABALHO

Art. 64. Os servidores cumprirão .iomada de trabalho Íixads em razÁo das atribuições

peninentes aos respectivos cargos, rcspeitada a duração máxima do trabalho semanal dc

quaÍ€nta horas e observados os limites minimo e máximo de seis as e oito horas diií,rias,

respectivamente.

§ lo - Nas atividades de atendimento público que exijam jomadas superior, serão

adotadas tumos de revezamento. 
. ;jí5

§ 2" - A duração normal <la jomada, em caso de comprovada rrecessldaâe, @rá ser

antecipada ou prorrogada pel;r admiristração.

§ 3" - O horário oÍicial de funcionamento do serviço público dar-se-á 'lnc 08:00 as

l4:00 horas, podendo sofrer alteraçe,es conforme o paragrafo ;í{terior.

Art. 65. A frequência será aJrurada diariamente:

I - Pelo ponto de entrada e saída;

Il - Pela forma determinada quando aos servidores r:ujas atividades sejam

p€rmanentemente exercidas externamente, ou que, por sua natureza, não possa ser

mensuradas por unidade de tempo. " 'í

Art. ó6. Na antecipação ou prorÍogação da duração da jorÍtaà de trabslho suplementar,

na forma prevista neste estâtuto.

Art. 67. O servidor ocupante de carJo comissionado, independe de jomada de trabalho,

submetendo-se a regipe de tempo integral a fim de atender as convocaçõ€s decorrentes

da necessidade de serviço dc htcÍ€sse da administração.

CAPÍTI.ILO II
DO TEMPO DE SERVIÇO

Art. 6t, Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado a

União, Estado, Disrito FeCeral, Municípios, AutaÍquias e Fundaçôes instituídas ou

mantids pelo Poder Público.

d



Art. 69. A apuraçâo de tempo de set'viço será feita em dias:

§ l" - O numero de dias será conv.'rtido em anos, considerados sempre como base a

contagem do ano comum, que contém 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

§ 2" - Para efeito de aposentadori4 feita a conversão, os dias rrcstantes,'ate 182 (cento e

oitenta e dois), não serão computados, arredondando-se PaÍa I (um) ano quando

excederem a egse numero. .1'

Art. 70. Considera-se como efetivo exercício, para tdos I os Íinsl o ' afastamento

decorrente de:

| - Férias;

II - Casamento, até t (oito) dias;

tII - Falecimento do cônjuge, companheiro(a), filhos e irmãos, até 7 (sete) dias;

lV - Juri ou outros serviços obrigatório por Lei;

V - Desempenho de cargo ou emprego em órgão de admüii§tÍaçâo direta ou indireta

de Municipios, Estados, Disuito Federa.l e Uniâo, quado colocado regularmente à

disposição; '. 1':t:. I l

Vl - Missão oficial de qualquer laÍureza. ainda quó,scm vcqfimento, durante o tempo

dc autorizaçâo ou designação.

VII - Estudo, em área do interesse c1o sewiço público, durante o pcifodo de autorização.

VIII - Processo administrativo, se declarado inocente.

IX - Desempeúo de mandato eletivo, exceto para promoção por merccimenlo;

X - Participação em congltssos ou em outros eventos cultursis, esportivos, técnicos,

sindicais, ou científicos, durante o período autorizado;

XI - Licença-matemidade com duração de 180 (cento e oitenta) dias;

XII - Licença-patemidade com duração de 5 (cinco) dias;

XItl - Licença para lrataÍnento de saúdei

XIV - Faltas abonadas, no máximo de 3 (três) ao

mês; XV- Doação de sangue I (um) dia;

XVI - Desempenho de mandato classista;

§ l' - Seni contado em dobro o tempo de serviço prestado às Forças Armadas em

operação o" *""h

-ãl1T'.BHts'8f 
i$",'f,"t*''

§ lo - Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais salvos para a

estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que teúa sido a forma

de admissão ou de pagamento.

§ 2'- Para efeito de aposentâdoria e disponibilidade e assegurada, ainda, a contagem

do tempo de contribuição financeira dos sistemas previdenciários, segundo os critérios

estabelecidos em Lei.
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§ 2'- As férias serão contadas em dobro para efeito de aposentadoria a partir da

rcnúncia do servidor.

Art. 71, É vedada a contagem acumulada de tempo de serviço, simultaneamente

prestado em mais de um cargo, emprego ou funçâo.

Parágrefo Único - Em regime de acumulação tegal, o Mrrnicípio não contará o

tempo de serviço do outro cargo ou emprego, para o reconhecimento e vantagens

pccuniária.

Art 72. O servidor, após cada 12 (doze) tneses de exercício adquire dircito a Íérias

anuais, de 30 (trinta) dias.

§ I'- E vedado levar, à conta das férias, gualquer falta do serviço.

§ 2' - as férias somente serão interrompidas, por motivo íle calami(adá-púbticas,

comoção intem4 convocação para júri. serviço militar ou eleitoral, ou Por motivo de

superior interesse público. Podendo ser acumuladas, pelo prazo máximo de 2 (dois)

anos consecutivos.

§ 3o - as férias poderão ser parceladas em até duas etâpas, sendo cada uma no mínimo

no prazo de l0 (dez) Dias, ciesde qtte assim requeridas pelo st,rvidor, e no interesse da

administração pública.

Art. 73. As férias serão de:

I - 30 (trinta) dias consecutivos, antlalmenÍe;

II - 20 (vinte) dias consecutivos. semestralmente, para os servidores que operem.

direta e permanentemente, com raios-x ou substâncias radioatiYas.

Art. 74. DuÍante as férias, o servidor terá direito a toíleq as vantagen§ do exercicio do

cár8o.

§ l" - As férias serão renunrerada-s com ua1 terço a mâis qlle a remuneração normal,

pagas antecipadâmente, independente de solicitação.

Art. 75. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública,

comoção inlema. convocação para júri, serviço militar ou eleitoral. ou por necessidade

<io serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou enticiade.

CÀPÍTI,TLO UI d
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DA§ LICENÇAS
Seçâo I

Das Disposições Gereis

Art. 76. O servidor terá direito a licença:

I - Para tratamento de saúde;

II - Por motivo de doença em pessoas da familia;

III - Matemidade;

IV - Paternidade;

V - Para serviço militar e outras obrigações previstâs em Lei;
YI - Para tratar de intercsse particular;

VII - Para *iüdades pollticasüu cla$istts, na forma da

Lei;

VIII - Por motivo de afastamento do cônjuge ou

companheiro;

IX - Licença para Capacitaçâo

§ l" - As licenças previsus nos incisog I e II dependerão de inspeção médica,

realizada pelo órgão compett nte.

§ 2" - Ao servidor ocupante de cargo ern comissão nâo serão concedidas as licenças

previstas nos incisos VI, VII e VIII.

§ 3'- A licença, da mesma espécie, concedida ) dias, do

término da anterior será considerado como

I

§ 4" - Expirada a licença, o servidor assumirá o

§ 5" - O servidor não poderá p€rmanecer em licença da mesma

superior de 24 (vinte e quatro) meses, salvo os casos previstos aos incisos V' VII e

VIII.

dia útii subsequente.

espécie por período

tG.

Art. 77. A ücen c p@rá rr prormgada de oÍicio ou mcdisÉG 8 §olidtaião.

§ l'- O pedido de prorrogação deverá ser apresenmdo pelo menos t (oito) dias antes de

findado o prazo.

§ 2" - O disposto neste artigo não se aplica ás licenças prevista no artigo 75' inciso III'
lV. VI e IX.

Art.78. É vedado o exercício de atividade renumerada durante o período das licenças

previstas nos incisos I e Il do artigo 75.

Àrt, 79. O servidor notiÍica.lo que se recusar a submeter-se a inspeção médic4 quando

6
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julgada necessária, terá sua licença cancelada automaticamente,

Art, t0. A licença paÍa tratamento de saúde será concedida a pedido ou de oficio com

base em inspeção médica realizada pelo órgão competente, sem prejuízo de

remuneração.

Parágrefo Unico - Semple que necess:ârio. a inspeção médica seú realizada na

residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar que se encontrr internado.

Art. 81. A licença superior d 60 (sessenta) dias só poderá

inspeção realizada por junta médica oficial.

ser coDcedida mediante

§ l" - Em casos excepcionais, a prova da doença poderá ser feita por iri&Áto médico

paíicular se a juízo da administraçào for inconveniente ou i;npossÍvel a ida da junta

médica a localidade de residência do serlidor.

§ 2o - Nos casos referidos no parágrafo anterior, o âtestádo só produzirá efeito depois de

homologado pelo serviço médico oficial do Municlpio ou Estado.

§ 3o - Verificando-se, a qualquer tempo, teÍ ocorrido má-fé na expedição do atestado

ou do laudo, será suspensa de imediato a licença e a adpioistração promoverá a

devida punição dos responsár'eis. 4 tri'

Art. E2. Ficando o prazo da licença, o servidor r".fupei ot,to a nova inspeçâo médica

que concluirá pela volta ao serviço, pela pronogação da licença ou pela aposentadoria.

Scçtro III
Da Licença por Motivo de Doença em Pessoas da Família

Art. E4. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doenga do cônjuge

ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madÍasta e enteado' ou

dependente que viva a suas expensas e conste do seu assentamento funcional'

mediante comprovaçâo por perícia médica *"rW

Seção II
De Licença Para Tratamento de saúde

Art. E3. O atestado e o lauoo da junta médica não se referiríio ao nome ou natureza da

docnça,

Salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidentes em.§crviços e doença

proÍissional.
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§ leA licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for

indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercicio do cargo ou

mediante compensação de honírio se compativel com o horario de firncionamento

dos orgãos públicos.

Art. 85, A licença de que tratâ este capitulo será concedida sem remuneração ao servidor

público.

Art.86. O órgão oficial poderá opinar pela conc€ssão de licença pelo prazo máximo de

30 (trinta) dias, renováveis por período iguais e excessivos. até o limite de 2 (dois)

anos.

Art. 87. Será concedida a lit,ença à servidora gestante, por 1E0 (cento o oitÊnta) dias

consecutivos, sem prejuízos da remrnergção.

§ l'- A licença poderá ter início no primeiro dia do nono ruês de gestação, salvo

antecipação por prescrição médica.

§ 2' - No caso de nascimento premantro, a licença terá início a partir do parto.

§ 3" - No caso de aborto, atestado por médico oficial, a serridora terá direito a 30

(trinta) dias de repouso renumerado. 
- ,iÉ.

Aí. EE. Para amaÍnentaÍ o próprio Íilho, até a i
lactante terá direito, durante a jomada de trabalho,

ser parcelada em 2 (dois) períodos de meia hora.

' §eçto IV
Das Licenças Matcrnidade e Paternid ade

dade de 6 lseis) meses, a sen'idora

á uma hon de descanso, que poderá

Art. 89. Á servidoÍa que adotar ou obtiver a guarda judicial dt criança até I (um) ano de

idade, serão concsdidos I 20 (cento e vintÉ) dias de licença renumerada-

§ l" - No caso de adoçâo ou guarda judicial de crimça com de I (um) a 4 (quarto)

anos de idade, o prazo de que trata este aíigo será de 60 (sesseotâ) dias'

§ 2" - No caso de adoção ou guarda júicial de criança de 4 (quatro) a E (oito) anos de

idade, o prazo de que trata er.te artigo será de 30 (trinta) dias.

Art.90. Ao servidor será concedida licença- patemidadt: de 5 (cinco) dias

consecutivos, mediante â aprcsentação do registro civil' retroagindo esta à data do

nascimento.

Art. 91. O servidor será licenciado. quando;

d
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a) Convocado para o Serviço Militar na forma e condições estabelecidas por lei;

b) Requisitado pela justiça eleitoral;
c) Sorteado paÍa o trabalho dejúri;
d) Em outras hipóteses previstas em Legislaqão Federal es1rccífica.

Perágrefo único - Concluído o Serviço Militar, o servidor terá até 30 (trinta) dias,

sem remuneração, para reassumi o exercício do cargo.

Seçlo V
Da Licença prrn de Interessec Paíiculrres

v AÍ1.92. A critério da adninistração, po'derá ser concedida ao servidor estrível, licença

para o trato de assuntos particr$res, pelo prdzo de ué 2 (dois)

remuneração. jii

§ t% A licença poderá ser interrompid4 a qualquer tempo, a pedido d"{êriidor ou no

interese do serviço.

§ 2" - Não se concede nova licença aÍes de decorrido 2 (dois) anos do término da

anterior.

Seçlo VI
Da Llcença pare AtMdrde de

anog @nsecutivo
;r- .'

s, sem

obedecido o disposto na
I

Art. 93. O servidor terá direito à licença pra aüvi

I.egislação federal especial.

Prrágrafo Único - Ao servidor investido em mandalo eletivo aplicats-se as seguintes

disposiçôes;

I - TratandosÊ do mandsto Fedcral ou hlrlduá ficará a&,tarlo doL*go or firnção;

II - Investido no inandsto de pr'êfeito, será afastado do cnrgo ou fi'rnção, sendo-lhe

làcultado optar pela sua rernureração;

III - Investido no mandato de Vereador:

a) Havendo compatibilidade de horário, perceberá a.i vantagens de seu cargo, sem

prejuízo na remuneração do cargo efetivo;

h) Não havendo compatibilidade de horários, será afastado do cargo sendo-lhe

làcultado optar pela sua remuneração.

Âr1.94. E assegurado ao sen'idor o direito de licença para desempenho de mandato em

confederação, associação de classe de ârnbito nacional, sindicato representativo da

@"
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categoria, com remuneração de cargo efetivo.

§ lo - Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargo de direçâo ou

representação nas referidas entidades, até o máximo de 2 (dois) por entidade.

§ 2o - a licença tení duraçâo igual a do mandato, podendo ser pronogado, no caso de

rceleição, e por uma única vez.

§ 3'- o período de licença de que tÍata este ârtigo será conlado pata todos os efeitos

legais, exceto para a promoção por merecimento.

Seção VII
Da Lir:ença por Motivo de Afastamenlo do Conjugê

Art. 95. Ao servidor esúvel, será concedida licença sem remuçtÍttáo, quando o

cônjuge ou companheiro. for sewidor civil: 'Is ná

I - Assumir mandato conquistado em eleição majoritária ou proptticíonal para

cxercício de cargo em local diverso do da lotaçâo Do compuüeiro;

lI - For designado para servir fora do Município.

^rt. 
96. A licença senl conce{ida peio prazo da duraçâo do ma.ndato ou nos demais casos

por prazo indeterminado.

§ l"- A licença será instruída com a prova da eleição posse

§2', na hipótese do deslocamen'.o de o servidor poderá ser

lotado, provisoriamente, em repetiçíio da diretâ, autiirquica ou

fundacional, desde que para o exercício de atividade compatít'el con o seu cargo.

SoçIo VItr
Da Liccnçe Pah Capaciteçlo

Aí.97. AÉs cada qüinqüênio de efetivo exercicio, o servidor poderá, no interesse da

Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração,

por até dois meses, para parti,:ipar de curso de capacitação prolissional.

Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o crput lrão sâo acumuláveis'

']APÍTULO IV
bo ornuro DE PETIçÃo

@
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Art. 9t. E assegurado ao servidor:

I - O direito de petição em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder

Il - A obtenção de cenidões em defesa de direitos e esclarecimentos de situações de

interesse pessoal.

Art.99, O direito de peticionar abrange o requerimento, a reconsideração e o recurso.

Paragrafo Único - Em qua.quer drrs hipóteses o prazo para decidir será de 30 (trinta)

dias, não havendo a autoridade conrpetente, prolatada a decisão considerar-se-á como

indeferida a petição.

!; Art. 100. O requerimento será dirigido a autoridade competente para decidir sobre ele e

encaminha-lo a quc estiver inrodiatamente subordinado o requerenQs*5 . 
.. -/t l

Art. l0l. Cabe pedido de reconsidcação a autoridade que hc,uver expg.dido o ato ou

proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.

Art, 102. Cabeú recurso.

I - Do deferimento do pedido de reconsideração

II - Das decisões sobre recursos sucessivamente interpostos,

§ t" - o recuso será dirigido a autoridsde superic a_.qut tiver expedido o ato ou

proferido a decisão e, sucessivamente. em escala ascendiilie, al dpmais autoridades,

§ 2" - O recurso será encamiúado por intenpédio da ;utoridade I que estiver

imediatamente subordinado o requerente. 
,r,,

Art. t03. O prazo para interposição de perJido de reconsideragão ou de recurso será de

30 (rinta) dias, a contar da publicaçâo ou da ciência.pelo interessado, da decisão

reconida.

Parrgrrfo único - em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do

rccuso, os efeitos da decisão retroagirão a dau do ato impugnndo.

Art. 105. O direito de requerer prescreve.

I - em 5 (cinco) anos quando aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou

de disponibilidade, ou que afetem ir.teresse patrimonial e cr&itos resultantes da relação

d

Arl. 104. O reóürso quando tempesti.vo, terá efeito suspensivo c interrompe a

prescrição.
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funcional.

Il - Em I20 (cento e vinte) dias nos demais casos, salvos quando outros fixados em lei.

Parrgrafo único - O prazo de prescrição será contado ada data da publicação do ato

impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado.

Art. 106. Para o exercício do direito de petiçào, e assegurado vista do processo ou

do documento, na repartição, ao servidor ou ao procurador por ele constituído.

Peregrefo único - Os prazos contam-se continuamente a paÍir da publicação ou
ciência do ato, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimonto.

Art. 107. A administração deverá rever seus atos, a qualquer t,:m

de ilegalidade.

po. quando eivados

CAPITULO V
DA APOSENTADORIA

Art. 108. O servidor será aposentado.

I - por invalidez p€rmanente, com pÍioventos integrais, quando decorrente de um

acidente em serviço, moléstia profissional, doença grdvÉ ou inorável especificada em

lei, e proporcionais nos demais casos ,'

II - Compulsoriamente aos 75 (setenta e cinco) anos .de idade som proventos

proporcionais ao tempo de serviço.

lll - Voluntariamente.

a) Aos 35 (trinu e cinc,:) anos de contribúção.de sewiço se homem, e aos 30

(trinta) se mulher, com pÍovcntoq integlais,. ''

b) Aos 30 (trintâ) aÍros de efctivo exerc{cio uír n nçlo do magistério se Professor,
e aos 25 (vinte e cinco) se proTessora, com proventos integÍais.

c) Aos 30 (trinta) anos de serviço de homem, e aos 25 (vinte e cinco) anos se

mulher. com pÍovent('s prop«;rcionais a esse tempo.

d) Aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade. se homem, e aos ó0 (sessenta). se

mulher com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

§ l" - No caso de exercício de atividades consideradas p-'nosas, insalubres ou
perigosas, no inciso IIl, (a) e (e) obedecerÍo ao que dispuser a Lei Complementar

Federal.

d
§ 2" - A aposentadoria em caÍgo ou emprego temporário observara o disposto nas



Legislações Federais.

Art. ll0. A aposentadoria voluntaria ou por invalidez, vigorara a partir da data da

publicação do respectivo ato.

§ lo - A aposentadoria por invalidez precedida de licença paró tmtamento de saúde, por
período não excedente a 24 (vinte e quatro) rneses.

§ 2" - Expirado o período de licençtr e nÃo estando em condigôes de rcassumir o caÍgo,

ou de ser readaptsdo, o se

§ 3" - O lapso de tempo c da lic de

saúde e a publicação do a iderad da

licença.

§ 4'- Nos casos de aposentadoria yoluntÁÍi& ao servidor que Íequer, fica assegurado o

direito de não comparecer ao trabalho a partir do 9l' (nonagésimo primeiro) dias

subsequente ao do pÍotocolo do requerrimento da aposer,,-rdoria sem prejuízo da

percepção de sua remuneração, caso não seje antes certificado do indeferimento.

Art. lll. Será aposenudo com os proventos conespoadgrrtcs á remuneração do cargo

em comissão, ou de função gratificada o servidoÍr ailp os t€nha exercido por no

minimimo 5 (cinco) anos consecutivos, ,: 
i '

. ,ji L.,

§ l" - As vantagens definidas neste artigo, são extensivas ao servidor que, à época da

aposentadoria, contar ou perfizer I0 (dez) anos coÍBecutivos ou não, em cargo em

comissão a função gratificada.

§ 2'- Quando mais de um cargo ou funçao tenhs sido exercido, serão atribuidos os

provenlos dc Àaior padrão, deadc que contspoil$ o cxeruíoio. mí{no de 5 (cinco)

anos consecutivó§; ou padrão ihedidtamente tiiferioi, se menor o lapsô de tempo desses

exercícios.

§ 3'- A aplicação do imposto neste anigo inclui as vantagens previstas no aíigo
anterior, bem como os adicionais pelo exercício do cargo de direção ou

assessorünento, ressalvado o direito de opçilo.

@
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Art. 109. A aposentadoria r:ompulsória será automática e o servidor afastar-se-á do
serviço ativo no dia imediato aquele que atingir a idade limite., e o ato que a declarar,

terá vigência a partir da dau que o servidor tiver completado 75 (setenta e cinco) anos

de idade.

Art. ll2. Os proventos da aposentadoria serão revistos! na mesma proporção e na

mesma data, sempre que o modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo

também estendido aos inativos, guaisquer beneficios ou vantagens posteriormentc

seÍlçsdidqs aos servidores em âtividades, inclusive quando decorrentes da
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transformação ou classificação do cargo ou funçeo em que se deu a aposentadori4
i ndependente do requerimento.

CAPITULO VI
DOS DIREITOS E VANTAGENS

I'INANCEIRAS

Seção I
Do Vencirnento e da Remuneraçno

Art ll3. O vencimento é a remuneraçâo pecuniária mensal devida ao servidor,

corÍespondente ao padrão fixado em [,ei.

Parígrafo Único - nenhum servidor receberá o título de v

infcrior ao salário mínimo vigente.

.fÁ

enclmeflo, tmportanc ra

Arr ll4. Remuneragão é o vencimento acrescido das demuis vantagem de caniter
permanentes atribuídas ao servidor pelo.cxeÍcício do cargo público.

Peregrrfo único - as indenizaçõeg auxílios e demais vantagens ou gratificâção de

caráter eventual não integram a remuneração.

Art. l15. Proventos são rendimentos atribuidos ao

ou disponibilidade.

servidor eat ÍazÁo da aposentadoria

Art. 116. O vencimento, a remuneração e os proventos não são gbjetos de arresto,

sequestro ou peúor4 exc(:to nos casos de prcst8ção de alimentos ltsultantes de

decisão judicial.

Art. ll7. A remuneração do sen'idor não exçder{ no âmbito do respectivo poder. os

valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualqrer titulo, pelo Prefeito,

Vice-Prefeito e Secretários.

§ t" - Na Prefeitura Municipal, o lirnite.máximo é o valor perr:ebido como rcmuneração,

em espécie, a qualquer titulo, pelo Prefeito e o Vice-Prefeito.

§ 2'- Os acréscimos pecuniários, p':Ícebidos pelo servidor. nílo serâo computados nem

acumulados para fins de concessão de acréscimos anteriores, sob o mesmo tínrlo ou

idêntico f,urdamento.

#



§ l" - O 13" (décimo tcrceiro) sakinio corresironderá a l/12 (unr doze avos) por mês de
serviço, e a fraçâo igual ao sup€rior a quinze dias será considerada C@ mês integral.

§ 2" - Na exoneração ou na demissão, o l3'(décimo terceiro) r;aláriô sd pqSo com base

no mês da ocorrência. ,#à:.
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Art. tl8. É assegurada isonomia de vencimento para cargo de atribuições iguais ou
assemelhados aos servidores do Poder executivo ou entre os servidores do poder

executivo e Legislativo, realçadas as vantagens e caráter individual e às relativas a
natureza ou loca.l de rabalho.

Paragrafo único - Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser
superiores ao Poder Executivo.

Art, 120. O servidor perderá:

| - No caso de ausência injustificada e impontualidade:
a) O vencimento ou remuneração do,riâ, quândo nâo comparccer ao serviço.

lI - Metade da remuneração, na hipótcsc de suspensào disciplinar conveÍida em multa.
III - O vencimento, a remuneração ou paíte deles nos demais casos previstos nesta Lei.

Parágrafo Único - As faltas ao serviço, em razão de'dáusrtrr rclevantes, poderão ser

abandonadas, p€lo titular do órgão, quando requerido no diâ subsequente, obedecido o

disposto no Aí. 69 inciso )fly'I.

AÍ. l2l, As reposições devidas e as indenizações, por prcjuízo qui o servidor causar,

poderão ser descontadas em parcelas mensais monotariai4ente corrigidas, nâo

excedente a décima parte da remuncração ou ptovçoto.

A11.. 122. As consignações em folha, pala efeito de desct;nto, nâo poderão, em

somarória com os decorrentes de tlisposição em Lei, exceder a l/3 (um terço) do
vencimento ou da remuneração.

Paregrafo Único - A consignação em folha servié unicamente como garantia de:

I - Débito á fazenda pública;
lI - Contribuições para associações ou sindicatos representantes das categorias de

\y

â

Art. ll9. O 13" (décimo terceiro) sakírio será pago com base na remuneração ou
proventos integrais do mês de dezembro.

Peragnfo Único - a faculdade de reposição ou indenização parcetada não se

cstende ao servidor exonerado, dem.itido ou licenciado sem verrcimento.
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servidores públicos municipais.
III - Dividas paÍa cônjuges. ascendentes ou descendentes, ern cumprimento à decisâo

judicial.

lv - conlribuições para aquisições de casa própria negociada através do órgâo oficial.
v - Autorização do servidor a favor de terceiros, a crirério da administração, com
reposição de custo definida em regulamento.

Seçno Il
Drr vrntrgcn!

Art. 123. Além do vencimento o servidor poderá perceber vanragens:
I - Adicionais;
II - Gratificaçôes;

lIl - Saláriofamilia;
lV - lndenizações;
v - Outras vantagens e concessões previstas em Lei,

§ le As indenizações não se incorponm ao vencimento ou provento para qualquer
efeito, sendo estas:

a) Diárias;

b) Ajuü de custo;

c) Transpone;

d) Auxilio - Moradia.
e) Auxilio - Natalidade
Í) Salário - Familia.

§ 3" As gratificações serão calculadas e pagas com base de r:alcúlo no salário base do
servidor.

Paragrrfo Único - executados oi cásos expressâmente previstos nestc aÍtigo, o
servidor não poderá receber, a qualquer título ou forma de pagÍrmento, nenhuma outra
vantagem financeira.

S€ção III
Dos Adicioneis

fi

§ 2a As gratiÍicações e os adicionais licitos e devidos incorporam-se ao vencimento ou
provento, nos casos e condições indicados em lei.

{rt. 124. Ao servidor será concedido adicionais:
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I - Pelo exercício do trabalho em condições penosÍur, insalubres ou perigosas, conforme
previsto nas legislações correlatas;

II - Pelo exercício de cargo em comissão ou firnçâo gratificada;
III - Por tempo de serviço;

Art. 125. o adicional pelo exercício de atividades penosasr insalubres ou perigosas
será devido na forma previsto em Lei Federal.

§ lao servidor que fizerjrs aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá
optã por um deles.

Paragrafo único - os adicionais de insaluoridade, periculosidrde ou pelo exercício em
condiçôes penosas não são acumuláveis e seus pagamentos cessarâe.com g eliminação
dos agentes causadores, não se incorporando ao vencimento sob nenhut flmdamento.

Art. 126. Ao servidor será devido n adicional pelo exercício ao 
"rrgoiãmissão ou

t-unção gratificada.

§ 1' - O adicional corresponderá a.5% (cinco por cento) da gratificação, pelo
cxercício do cargo ou função em cada slo de efetivo, até o lilrite de 50% (cinquenta
por cento).

§ 2" - A perda do adicional serii autornática, a pâíir da exoneração do cargo
comissionado ou da dispensa da função gatificada.

§ 3" - Não fará jus ao adicional o servidor enquanto ruli$futciodo cargo em comissão
ou função gÍatificada, salvo direito de opção, sendo irliçurouláúel com a vantagem
prevista no An. lll. a.,. .''.t..

Art. 127. O adicional por tempo de serviço será devido por quin(uênio de efetivo
exercício até o máximo de 7 (sete).

§ l' - os adicionais serão calcutados sobre a Í€ínuneraçâo do cúgo, nas seguintes
proporções:

I - Aos 5 (c.inco) anos 5% (cinco por cerno)
ll - Aos l0 (dez) anos I 07o (dez por cento)

III - Aos I5 (quinze) anos t5% (quinze por cenro)
lV - Aos 20 (vinte) anos 20o,á (vinte por cento)
V - Aos 25 (vinte e cinco) anos 25o% (vinte e cinco por cento)
VI - Âos 30 (trinta) anos 30% (trintr por ccnto)
VII - Aos 35 (trinta e cinco) anos 35% (trinta e cinco por centrr)

§ 2' - O servidor fará jus ao adicion; , a panir do mês em que compleurá o quinquênio,
independente da solicitação.

W,
Seção IV



Peragrafo Único - os cascs considerados como de eÍbtivo exercício pêlo Art. 69.
Executados os incisos v, Iv, xvl nJo implicam a perda das gratificações prevista neste
anigo, salvo a do inciso I. .-

Aí. 129. o serviço extraordinário será pago com acréscimo de jlh(ciaq,cnta por
cento) em relaçâo a hora normâl de rrabalho. -*,= 

. ,. ,

§ I " - somente será permitido serviço extraordinário para atendçr .*, sitruçoes
temponírias e excepcionais. respeitando o limite máximo de ? (duas) hrari firr jomada
dc trabalho.

§ 2" - será considerado serviço ext'aordinário aquere que exceder, por antecipação ou
prorrogação, a jomada normal diárirr de trabalho.

§ 3" - A prestação de serviço extraordinária não poderá exceder ao limire de 60
(sessenta) horas mensais, salvo para os devedores integrantes de categorias funcionais
com horários diferenciados em legislaçâo própria

,,,1!

Aí. 130. o serviço norumo, prestado em horário comprcendido crntrc 22 (vinte e duas)
de um dia as 5 (cinco) horas do dia seguinte, tera o 

-v$ihtri 
acrescido de 20%o (vinte

por cento), computando-se cada hora como 52 (cinquenu e dois) mi4rtos e 30 (trinta)
segundos.

Art. 128. Ao servidor serão concedidas gratificações:
I - Pela prestação de serviços extraordinários:
ll - Pelo regime especial de trabalho;
Ill - Pelo exercício da função;
IV - Pela escolaridade.

Paragnfo Único - Em se tratando de serviço extraordinif io, o acréscimo de que trata
esrc artigo incidirá sobre a remuneração que o scrvidor percebe.r.

Art. l3l. A gratificação por regime especial de üabalho é a retribuição mensal
destinada aos ocupantes do cargo qrrc, por sua natureza, exijam a prestação de serviço
em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva.

§ t'- as gratificações devidas aos funcionários convocados F'a prestarem sewiço em
regime de tempo integral ou de dedicaçâo obedecerão escala variável, Íixada em
regulamento, rcspeitados os seguint,:s limites percentuais:

4 Pelo tempo integral, a gratificação variará entre zlyo (ytÍúe por cento) e 50%
(cinquenta por cento) do vencimento atribuídos ao cargo;

b) Pela dedicaçâo exclusiva, a gratiÍicação variará entre,l0% (quarenta por cento)

@
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Das GraliÍicações
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e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao czlrgo.

§ 2o'a concessão de gratificação por regime especial de trabalho, de que trata este
artigo, dependera em cada caso, de ato expresso das autoridades referidas no Art. 23 da
presente Lei.

Art. 132. As gratiÍicações por prestaçôes de serviço exfaordinários e por regime
especial de trabalho excluem-se mutuamente.

§ l" - Ao servidor sujeito ao regime de dedicação exclusiva é vedado o exercicio de
outro cargo ou emprego.

§ 2" - A gratificação em regime de tempo integral, não coaduna com a mesma vantagem
l'ercebida em ouro cargo, de qualquer eslbra arlministraiv4 exercido
cumulativamente no seniço públlco.

t
Aí. 133. A gratificação de iscolaridade, aerá calculada sot,re
concedida ao servidor com graduação de nír'el supedsl, observada a relação direta com
o cargo que ocupa. em percentual calculado sobrc o vencimerlrobase doÍiferido cargo,
nos seguintes percentuais:

a) Especialização - l5% (quinze por cento);
b) Mestrado - 20o/o (vinte por cento);
c) Doutorado - 25%o (vinte e cinco por cento) e;
d) Pós-Doutorado - 35o/o (trinta e cinco por cento).

Art. 134. A retribuição de função será devida por cúgo de :,hefia e outros que a Lei

sendo

Seção V
Das

Diárias

I

Art. t35. Ao sqvidor que a serr;ço, afastar-sc temporarilmente para outro ponto
nacional ou paÍE o exterior, fará jus a pansagens e diiírrias destinadas a titulo de
indenização sobre despesas de alimentação, transporte. além de hospedagem e

locomoção urbana

§ l'- As diárias serão pagas antecit,adamente, devendo prestÀr contas posteriormente a
adminstração pública.

§ 2'- A diária seú concedida por dia de al'astamento, sendo devida pela metade
quando o deslocamento nâo exigir pernoite fora da sede.

Art. 136. No arbitramcnto das diárias seni considerado o local para o qual foi
deslocadoo **a*rm

determina.
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§ 3" - o 13'(décimo terceiro) salário dos aposentâdos e pensionistas, terá por base o
valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano.

CAPÍTT]LO Iv
DA ASSISTÉNCIA SOCIAL

Art. 152. A Âssistência Social será prestada ao servidor e seus dependentes.

Art. 153. A Assistência Social tem por objetivo:

| - Proteçâo ao servidor, sobretudo nos trabalhos penosos, insal
Il - Proteção à famíli4 à maremida«le e a inÍância;
IU - Amparo as crianças em creches:
IV -À culrur4 o esporte, à recreação e o lazer.

rigosos;

Art. 154. É assegurado ao s'rrvidor público do Município de Inhangapi, o direito a rivre
associação, como também, eDtÍe outrcs, os seguintes difeitos dela d..á...nt.r,

a) De serem represenlados peros sindicatos na formd$à klishçao processuar civir;
b) De inamovibiridade dos dirigentes dos sindicatos atérl{uÍn) ano após o finar domandato; 'l- i:' ,.'
c) De descontar em folha, mediante autorização do servidor, 8êm ônus para a

entidade sindical a que for filiado, o varor das menr;alidades e contribuições
definidas em Assembleia Geral da categoria-

Art. 155. É assegumda a partioipação pfinsn€írre do sen idc nos iolegiados dos
órgãos do Mmicípio de Inhangapi, em que seus intçresses proÍissionais ou
previdenciririos sejam objetos de discursão e deliberação.

CAPITULO V
DA ASSOCIAÇÃO SrXOrCel

TITULO IV
DOS DEVERES, DAS PROIBIÇÔES E DAS Rf,SPON§ABILIDADES

CAPÍTULO I
DOS DEVERES

Art. 156, São deveres do servidor;.

fi,
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I - assiduidade e pontualidade com o serviço;
II - TÍatar com Urbanidade as pessoas;
III - Discrição;

lV - Obediência às ordens superiores, exceto quando manifestadamente ilegais;
V - Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo
Vl - Obscrvância aos princípios éticos, morais, às leis e regularnentos;
VII - Atualização de seus dados pessoais de seus dependentes;
vIII - RepresentaÉo contra as ordens mani festamente ilegais e contra ineguraridades;
lX - Atender com prestezâ:

a) Às requisições para a defesa Jo Município;
g Às informações, document.rs e previdência solicitadas por autoridades

legislativasou administrativas, ressalvado os casos sigilosos.
c) À expedição de certidtes para a defesa de direitcs pftJt aorúsicão de

ilegalidade ou abuso de autoridade. - #*tF , +rl 
'

, .,iet

CAPÍTULoT }.. "
DAS PROIBIÇÔES

.4n. 157. É vedado ao servicior:
I - Âcumular inconstitucionalmente cargos ou emprego na administraçâo púbrica;
ll - Revelar fatos que de tem ciência em razão de cargo, e que deve perÍnanecer em
sigilo, ou facilitar sua revelação;
Ill - Pleitear com intermedirário ou prtrcu
se tratar de interessc do cônjuge ou depclrd
lV- Deixar de comparecer ao selviço,

v - valer-se do exercício do cargo para auferir proveito pessoat ou de outrem, em
detrimento da digFidade da Íirnção;
Vl - Com@r em enc,irryo lcgítino,te sonridor público à pesoa estranha, à rcpartiçâo
Í'ora dos casos p,rwistos emlei; ' r ,'^"' '

vII - Panicipar de gerencia ou administração de ernpresa privada de sociedade civil,
ou exercer o comercio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário;
vIIl - Aceitar contratos com a administração Municipar, quando vedado em rei ou
regulamento;

IX - Participar da geÉncia ou administração de associação ou sociedade
subvencionada pelo Município, excero entidades comunitárias e associação profissional
ou sindicato;

X - Tratar de interesses particurare:; ou desempenhar atividadcs estranhas ao caÍgo, no
recinto da repartição;
XI - Referir-se, de modo ofensivo, ao servidor público e a ato de administração;

@,
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CAPiTULO vII
DAS ACUMULAÇÕES REMUNERA DAS.

Art' 144 - É ve'r"da a acumuração remunerada de cargos púbricos municipais, exceto
quando houve compatibilidade de horários, rros seguintes casos:

a) A de 2 (dois) cargos de professor;
b) A de I (um) cargo de professor com outro técnico ou científico, de nível médio ou

superior;

c) A de 2 (dois) cargos privatorios da áreâ da saúde.

. ,.:i
Parágrafo Único - A proibiçâo de acumurar etende-se a emr»egos e fun@"e abrange
autarquias, fundações mantidas pelo poder púbrico Munir:ipat, ernftsas públicÃ,
sociedade de econômica mista, da União, do Municipio, não se aplicando, porém, ao
aposentado, quando investido em cargo comissionado.

AÍ1. 145 - A acumulação de cargog ainda que rícit4 fica condicionada a comprovação
da compatibilidade de horrlrios.

Parágrafo Unico - O servidor não poderá exceder mail daüm cago por comissão.

TÍTT]Lo III
DA SEGURIDADE SOCIAI,

CAPITULO I
DAS DISPO§IÇÔEs crncrs

Art. 146, A seguridade rccial comprcende um curjunto ,Je ações do Município
destinadas a assegurü os direitos a saúde, a previdência e à assistência sociar do
servidor e de seus dependentes.
Paregrefo Único - Na seguridade social prevalecem os segu;rtes objetivos:
I - Universalidade da cobertura do etendimento;
II - Uniformidade dos benefÍcios;
III - Ineduübilidade do valor dos b.:neficios;
lv - caráter democrático dâ gestão administrativ4 com participação paritária do
servidor estável e do aposentado eleito para o colegiado do órgão previdenciário do
Municíoio. .r

d
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Atl' 147. A seguridade oficiar será financiada através das seguintes contribuições:
I - Contribuição incidente sobre a folha de vencimento e remuneração;
lI - Dos servidores do quadro funcional;
lll - De outras fontes estaberecidas em Lei destinada a garantir a manutenção ou
expansào da seguridade social.
Paragrafo Único - As receitas destinadas a seguridade sociar, constarão do orçamento
do Município.

Aí' 148. As metas e prioridade ç4inçggli,urras dos progra,as, projetos e atividades
estabelecidas no orçamento, manterão absoruta fidelidade à finalidade e ao objeto do
órgão de previdência e assistência dos servidores do Município.

CAPfTULO
II

DA SAÚDE

Art' 149. Â assistência a saúde será prcstada pero órgão municipar competente e de
lbrma complementar por instituições púiblicas e privartas.

Art. 150. Nas situações de urgê,cia e emergência o setor de recursos hum,nos
comunicará' formalmente, ao órgão de seguridade sociar, no..primeiro dia útil seguinte,
o atendimento médico do servidor ou de seus dependeptery

.'.

§ l" - A assist&rcia a saúde fora do domicílio ao wvidor, dcpende da manifestação
favoúvel do órgão de seguridade social do Municípiã. . - , t
§ 2"'o atendimento de urgência e emergência fora do dorqicllio do servidor
obedecerá ao que dispuser o regulaÍnento.

,CAPfTIJLOIII
DA PRUVIDENCIA SOCI,AL

Art. l5l. os planos de previdência social atenderão, nos teÍmos da legislação
pertinente:

I - As coberturas dos eventos de doenç4 invalidez, morte, incluindo os resultantes de
acidente de trabalho;
ll - A pensão por morte de assegurado, homem ou mulher, ao cônjuge e dependente.
§ l" - A contribuição previdenciriria incidirá sobre a remuncração rotal do servidor,
exceto salário-família, com a consequente rçpercussão em bencficios.
§ 2'- É assegurado o reajustamento de beneficios para pr(:servar-lhes, em caráter
permanente, o valor real da épocaaaconisseofrl



'ãl*lã+,#3ffi[11;"..0'
Art. 137. Não cabeni a concessão de diárias, quando o desrocamento do servidor
constituir exigências permanentes do cargo.

Art' l3t' o servidor que receber dirí,rias e não se afastar da sede, por quarquer motivo,
tica obrigado a rcstituí-las integralmenre, no pr.rzo de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único' Na hipótese de o servidor retomar à sede em prazo menor do que o
previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas ., 

"*a"rro, 
no ioroprevisto no caput,

Seçlo VI

Do Srlírio-Frmília

Art. 139. O salário-família é devido ao servidor ativo ou ao inaü
r:conômico

vo,. por dependente

§ I 
o- considera-se dependentes econômicos para efeito de percepção do sarririo- família:

I - os filhos, inclusive os enteados c t.telados até 14 anos de idade, se inváridos de
qualquer idade.

Il - o menor de 14 (quaÍoze anos) anos que, guarda 
"n 

rdiiao, * forma da lei, viver na
companhia e iui expensas do servidor ou inativo. i'

Aí. t40. Não se conÍigura a depen,Jência econômida!üanàolo beneÍiciririo do salário-
làmília perceber rendimento do rabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou
provento da aposentadoria, em valor igual ou superior ao salário,mlnimo.

.{rt. l4l. Quando o pai e mâe forem servidores pü$ricos e vivereryr em coouÍD, o salário-
t'amília scrá pago a um deles; quando separados, será pago a uÍn e outro, de acordo com a
distribuição dos dependentes.

Parágrafo único. Ao pai e à màe equiparam-se o padrast., a madrasta e. na farta destes, os
repres€ntantes legais dos incapazes.

Art. 142. o salário-famÍlia nào está'sujeito a qualquer tributo, nem servirá de base para
tlualquer contribuição, inclusive para a previdência Social.

Art. 143. o afastamento do cargo ef:tivo, sem remuneração, nao acârreta a suspensão do
pagamento do salário-famí lia..

@
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XII - uti rizar-se a. *oor.,,f tI'X"p:H:rlff 
tfi:IL.,,.,

XIII - Permutar ou abonar serviço essencial, sem expressa autorizaçâo;
XIV- lqsrg5peltar ou procra-ctinar o cumprimento de decisão judicial;
XV - Deixar, sem justa caus4 de obsewar prazos legais administrativos ou judiciais;
XVI - PraÍicar aro lesivo ao patrimônio Municipal;
XVII - Solicitar, aceitar ou exigir vantagem indevida pela obtenção ou pratica
regular de ato de oficio;
XVm - Aceitar representação de Esudo Estrangeiro, sem autorização legal;
XIX- Exercer atribuições sob as ordem imediatas de parentes até o segundo gau, salvo
em cffgos comissionados;
XX - Praticar atos' tipificados em Lei como crime, contra a administÍaçâo púbrica;xxl - Exercer a advocacia fora cas atribuiçôes institucionais sc ocupante do cargoincompativel; .' 

,,.WXXII - Rerardar, injustificadamente, a nomeaÉo ae classifiéltá& E_+oncursopúblico. ;..>-
xxIII - AusentaÍ-se do serviço durante o expediente, sem prévia autoizaçao do chefe
imediato.

XXIV - Proceder de forma desidiosu.

§ lo - considera-se acumulaçâo proibida a percepçâo de vencimento de cargo ou
emprego público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que
decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade.
§ 2'- o servidor vinculado ao regime desta Lei, que acumular licitamente dois cargos
efetivos, quando investido em cargo de provimento em conrissão, ficará afastado de
ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de ho*ário
e local com o exercício de um deles, declarada peras autoridades máximas dos órgãos
ou entidades envolvidos.

Prrag.fo Único - Não se compreende na proibição do inciso vIII o exercício de cargo
ou função na admini$ação indirct4 quaodo rgularmente colocado à disposiçâo.

'Aí. lsE' o servidor responde civir, penal e administrarivamente, pelo exercicio
irregular de suas atribuições.

AÉ. 159. A responsabilidade civil decorre do ato comissiv. ou omissivo, doloso ou
culposo, que resulte em prejuízo ao eúrio ou terceiros.
§ l' - A indenização de prejuízos dolosamente causados ao erário somente será
liquidada na forma prevista no Art. l 2 t, na. Íàrta de outros bens. assegurem a execução
do débito pela viu J"di"iffi

CAPTTULO III
DAS RESPONSABILIDADES
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§ 2" - rratando-se de danos:iH:L3,3.,1Hf.[:..,, o servidor peranre a
Fazenda Pública em ação regressiva.

§ 3'- A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucesÍiores e contra ere será
executada, até o limite do valor da herança recebida.

Art. 160. As sanções civis, penais e administrativas, poderão acumular-se sendo
independentes entre si.

Art' 16l' A absorvição criminar somente repercute na esfera aaministrativ4 se negar
a existência do fato ou afastar do servidor a autoria.

CAPITT]LO IV
DAs PENALTDADES E suA ApLrcAÇ^or.ri

Art. 162. São penalidades disciplinr.res:

I - Advertência;

l[ - Suspensão;

lll - demissào;

IV - Cassaçâo de aposenradcria ou disponibilida dr, , .,.;,

V - Destiruição de cargo em comissão;

Vl - Destituiçâo de função comissionada.

I

§ l'- o servidor indicado em procssso adminisrativo não podení ser exonerado, sarvo
se comprovlda a sua çulpúilidade ao frq6l.do proc{xso.
§ 2" - o abandono do cargo so se configurar pela ausência inrrmaciqnal do servidor ao
serv'iço, por mais 30 (trinta) dias consecutivos e justificados.

Art. 163. Na aplicaçÍIo das penalidades sedo consideradas a natureza e a gravidade da
infraçâo cometida' os danos que dera provierem para o serviço púbrico, as circunstâncias
agravantes ou atenuantes e os antecedentes Íirncionais.

Parágrafo único. o ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento
legal e a causa da sanção disciplinar.

Art. 164 - A advertência será apricada por escrito, nos casos de violação de proibiçâo
constante do an. 150, e de inobservância de dever funcional previsto em lei,

w
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regutamenhção ou norrna t,ffjTJ"J"t :§flX:'Jflposição de penaridade mais
8rave.

Art' 165 - A suspensão será apric«ra em caso de reincidência das faltas punidas com
advertência e de violaçâo rros demais proibiçôes que não tipifiquem inrraçao sujeita apenalidade de demissão, não podendo exceder de 90 (noventa) dias.

§l! Será punido com suspensão de até 15 (quinzc) dias o servidor que,
injustificadamente. recusar-se a ser submetido a inspeçao médica determinada pela
autoridade competente, cessando os efeitos au p"naíiAra" uma vez .r.p.ia" 

"determinação.

§20 Quando houver conveniêqci a l,ara o serviço, a penalidade de
convertida em mult4 na base dc 50% (cinqüenta por cento) por
remuneraçâo, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço.

ser

ento ou

Art' 166' verificada em processo disciplinar, a acumuração proibida . Êr;;"d" a boa-fé,
o servidor optará por um dos cargos.

§ l" - Provada a má-fé, perderá o carBo qu€ exercia a mais tenlpo e restituirá o que tiver
percebido indevidamente.

§ 2" - Na hipotese do parágrafo anterior, sendo ção ou empnego
exercido em outro órgão ou entidade, a de rissão I

Art. 167. A destituição do cargo errr comissão 
", 

j"U*not 
ificada será aplicada

nos casos de inÊação, sujeita à penalidade de demissão.

Perágmfo Único - Constatada a hipótese de que trata cste artigo, exonerqção efetuada.
nos termos do Aí. 60, serÉ convertida em destiüriçâo de cargo em coutissão ou de
tunção gratificada

Aí. 168. A demissâo ou desünrição de cargo em comissâo ou de funçào gratificada,
nos casos dos incisos Iv, uII, X e XI do AÍt. r62, implica a <{isponibiridade dos bers e
o ressarcimento do erário, sem prcjuízo da ação penal cabível.

Art. 169. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

I - Crime contra a administraçllo pública;

II - Abandono de cargo; .

@
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III - inassiduidade habitual;

IV - Improbidade administrativa;

V - Incontinência pública e conduta escandalosq na repartição;

VI - lnsubordinação grave em serviço;

VII - ofensa ÍIsic4 em xrviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa
própria ou de ouEem;

VIII - aplicação irregular de diúeiros públicos;

IX - Revelação de segredo. do quat se

X - Lesão aos cofres públicos e «iilapidaç

X[ - comrpção;

XII - acumulaçâo ilegal cie cargos, egrpregos ou funçõe püblicas;

§ I' - conÍigura abandono de cargo a ausência intencionar do servidor ao serviço por
mais de trinta dias consecutivos.

AÍt. l7l. será cassada a aposentadoria do inativo que houvcr praticado, na atividade,
falta punivel com demissâo.

§ 2" - Entende-se por inassiduidade habitual a farta ao servigo, sem causa justificada, por
sessenta dias, altemadamente, durante o periodo de doze meses.,

Art' 170. A pena de demissâo será aplicada com a nota "a lrem de serviço público,,
sempre que o ato fundamentur-se no Art. 162 incisos I II,, VI, V, VII, X e XL

Paregnfo Único - o sewidor demitido ou destrturdo do cargo eur comissâo ou de
Íirnção gratificad4 na hipótese prevista nestç artigo, não poderá rctornar ao ,errifo
Municipal.

§ l" - A cassação da
administrativo;

aposentadoria será precedida de competente processo

§ 2'- Aplica-se, aind4 a pena de cassação de aposentadoria se ficar provado que o
inativo:
I - Aceitou ilegalmente representâção, cargo ou fiurção pública;

@
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tr- Aceirou iregarmenre #,l3'J,"rHi:.IHf*r;;" 
", pensão de EstadoEstrangeiro.

lll - Praticou a Usura em qualquer de suas Íbrmas;
IV - Nâo assumiu no prazo legal o exercício do cargo em que lbi aprovado.

AÍl' 172' As penaridades disciprinares serào apricadas, obseruadas a vincuração doservidor ao respectivo poder, órgão ou enti ladei

I - Pela autoridade competente para nome€Í em qualquer casô e, privativamente, noscasos de demissão, destituição e cassação de aposentadoria ou disponibilidade;
lI - Peros secreúrios do Municipio e dirigentes do órgão a esres equiparados, noscasos de suspcnsâo supcriores a 30 (triota) ,tias;
lll - Pelo chefe de repaniçãO e outras autoridades, na f,orma vosregirnentos ou regulamento., 'no. .r"o, de rcprcen.áo ou (le s 30(trinta) dias. 

.-.rr,i, _
Art. 173. A ação disciplinar prescroverá
I - Em 5 (cinco) anos, quantos as irúações punÍveis com demissâo, cassação deaposentadoria cudisponibilidade de destituição;
lI - Em 3 (dois) anos, quanto à suspensâo e advertência;
§r' - O prazo de prescrição começa a coner da data em que o Íato se tomou coúecido.
§2" Os prazos de prescrição prt:vistos na Lei -se às inÊações
disciplinares capituladas também como crime.
§ 3" - A abertura de sindicância ou instauração ,dirciplinar interrompe aprescrição, até a decisão final proferida por autori

Art. 176. Da sindicrância poderá resultar:
I - Arquivamento do processo;
ll - Aplicação de penalidade de advsrtência ou suspensão de ate 60

Art- 174. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é
obrigada a promover a sua apuração imedia4 med.iaate sindicância ou processo
adminisharivo disciplinar, assegrrada ao acus$o urpla defesa.

Art. I75 As dáuncias sobrc irrcgularidades serão oUleto 03, ap\iração, :i.rd" qr.
contenha a identificação e o endereço do denunciante e seja formulada po, 

"rc.ito,conÍirmada a autenticidade.

Parágrafo Único - euando o fa.:o narrado não configurar. evidente infraçâo
disciplinar ou ilícito penal, a denuncia será arquivada, po. f.lu de objeto.

@

(sessenta) dias;
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Perágrafo Único - o prazo para concrusão da sindicância não excederá I30 (trinra)dias, podendo ser prorrogadc, por igual período, 
" 

..iierio a. *aridade superior.

Art. 177. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor, ensejar a imposição depenalidade de suspensão por mais de 30 ltrinta) dias river pcr objero apuração dedemíss.o' de cassação de aposentadoria ou desiituição de cargo será obrigatória ainstauração de processo disciplinar.

CAPITULO V
DO PROCESSO DISCIPLINAR

I

*:,4,AÍ. l7E, A autoridade que ularidade no serviço p,f,ifi." e obrigadaa promover a sua apuração sindicância ou pl.,occsso adminisrrativodisciplinar, assegurada ao ac es&

1rt' t79' o processo disciprinar é o instrumeÍlto destinado a apurÍú responsab idadede servidor por inflaçâo no exercicio de suas aribuições, ou rlue teúa relação com asatribuições do cargo em que se encontra investido.

Art. lm. Como medida cautelar : a fim de qr" o ú,rri&, aâo venha a influir naapuraçào da inegularidade, a autorirtqrte instaura{pJa do processo A*Lfi* *a"*determinar o seu afasramenro do exercício do crrgo.'pá6 pdit;. 
"é 

rO ür;;,tJàr,sem prejuízo da remuneração.

Panígrafo unico. O allastâmento poderá ser pronogado por 1gual prazo, findo o qual
cessarilo os seus efeitos, ainda que irao m cluldo o processo.

Art'. t'l' o procàsso disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 (três)
servidores estáveis, designados pela autoridade competentes que indicará, a"nt . .ta.,
o seu presidente.

§ l" - A comissão terá como secretário, servidor designado pelo seu presidente,
podendo a indicaçâo recair em um de seus membros.
§ 2'- Não poderá panicipar de comissão de sindicáncia ou de inquérito: cônjuge,
companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, enr linha reta ou colateral,
até o terceiro grau.

§ 3'- o servidor presidente da cornissão cleverá ser de car6o efetivo superior ou deigual nivel, ou ter nivel de escolaridade igual ou superior ao inrliciado.

ffi,
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Art. 182. A comissão exercerá suas atividitdes com inder

:ilil'.*"d''eir""""a,ar;ü;"r"";;#:f :X',ffi :;:,Ti:H:l',1"r:
Paragrafo Único - As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado.

1.: ,O. O processo disciplinar se desenvolye nas seguintes Íases:I_- Insrauraçâo, com a publicação d(, ato que constiu;; ;omissão;II - Inquérito administrativo.
III - Julgamento 

que compreende instruçâo' deferrt e relatório;

Art' 184' o prazo para a concJusão rto processo disciplinar não excede 60 (sessenta)dias, conrados da data de publicação doato que 
";;rrlil; Íniridr a suaprorrogaçào por igual a praz , quando * al.a*rt_aiu, o a . .. ,

§ lo - Sempre que necessrário a c.omissão dedicará tempo integral aos rr;,Jiin"r,fi cando seus membros dispensados do ponto, ; ;'.-",,:;; ;" .elatório final.§ 2' - as reuniões da comissão *à ,egist."d".-;- ;,, que deverão detalhar asdeliberaçôes adotadas.

I]APITULO VI
DO

INQUÉRITO

Art' 185' o inquériro administrarivo obedecerá 
$,. rrncipio do contraditório,assegurada ao acusado ampla defesa, .oa , ,,iti?a'çao dos meios e recursosadmiridos em direito.

Art. lt6. Os
informativa da

Iinu como peça

Parrgrafo único - Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que ainfração está capitulada com ilícito penal, a autoridade compÊtente encaminharácópia dos autos ao Ministério público, independentemente da imediatarnstauração do processo disciplinar.

. 
autos da sindicância integrarâo o processo discip

inscriçâo.

inquérito, a comissâo promovení a tomada de depoimentos,
ôes e diligências cabíveis, objetivando a coleta 

.a" 
p.oru,

cessário, a técnicos e peritos, de mocto a permitir 
" ";;l;;
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Art. ltt, É assegurado ao servidor o direito depessoalmente ou po-r intermédio de procurad; 

",-,; 
"J:li#fl ,lrrll_fil,

ffi,'.i"T 
prov6 e contraprovas e formular er"ri,*'! ando se ratar de provas

§ I" - O presidente da comissão. poderá denegar pedidos consideradosimpertinentes, merünente protelatórios, ou a" iant.rrn= intcresse para oesclarecimento dos fatos.

§ 2" - Seni indeferido o pedido. Je.prova pericial, quando a comprovação do fatoindepender de coúecimento especial do perito.

Art' r89' As testemuDhss seÉo intimsdas a depor mediante mandato expcdido pero

:fiÍilj: 
da comissâo, deveodo a segunda ,ir,... o'"i.n," ao anexada

Paragrafo Único - se a testemunha for servidor púbrico, a expediçtod§ iàandato seráimediatamente comunicada ao chefe aa rcparriçao'oJ. .. ,., .o, a indicação do dia ehora marcados para a inqürição.

ente e rcduzido a termo, não sendo

ente.. ..!
_.J

careação entre os depoimentos. ou tit@ ;nfiim"t' proceder-se-á à

1t. ,:

Art. l9l. Concluída a inquiriçâo das "{e"ú, o-

intenogatório do acusado, observados os
§ l" - No caso de mais de um acusado,
sempre que divergire6 em suas deôlaraç
a acareação ente os mcsmos.

assístir ao lnterrogatório, bem como à
interferir n
i" d"p,*iâ"ftxn;fr1"*

Art' r92' Quando houver dr'rvida sobre a sanidade mentar do acusado, a comissãoproporá à autoridade compelcnte que lhe scja submetido a exame porjunta médicaoficial, da qual participe, pelo menos, um me dico psiquiatra.

Peregrafo único - O incidente de sanidade mental será p'ocessado em autosapartados e apenso ao processo principal, upO. u e*peaiçao do laudo pericial.

d
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Art' 193' TipiÍicada a infração disciplinar, sení formulada a indiciaçâo do servidor, coma especificação dos faros a ele imputados 
" 

A* ..rp..Jãp.or*.

§ l" - O sindicato será citado
para apresentâr d"fesu 

"s"rit, 

por mandato expedido pelo presidente da comissão

do processo na repartição. 
a' no prazo de l0 (dez) dias, assegurando-lhe vista

§ 2" - Havendo 2 (dois) ou mais indicados, o prazo será comum de 20 (vinte) dias.§ 3'- 
9 prazo de defesa poderá.", p.ooogudo .rn d;;;: para ditigênciasreputadâs indispensáveis.

§ 4" - no caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da oitaçâo, o prazopara defesa contar-se-á da data declaraja, 
", t"Ão-'p.q_q pelo membro dacomissãoquefezacitação,comaassinaturade2(duas),...",',,*fr;,

Aí.. 194. O indiciado que mudar de rcsidência fica obrigado a qomihicar acomissâo o local onde poderá ser encontrado.

Art' r95' Achando-se o indicado em Iocal inserto e não sabido. será por edital, publicadono Diário oficial do Estado e em jomal de grande circulaçâo na localidade do últimodomicílio coúecido, para apresentar defesa-

l":*.:ti único - Na hipótese deste artigo, o prazo,Ilr, defesa será de 15(quinze) dias, a partir a ultima publicação do edital. * :§.'. ,

Aí. 196 Considerar-se_á revel o indiciado que, irgr.rlamcnte citado, não apresentardefbsa no prazo legal.

§ l" - A revelia será declarad4 POr temlo, nos autos do pocesso e devolverá o prazopara a defesa.

§ 2' - ParS defender o iinaiciado revel, a suoridade in§[fluradorE do processodesignará um servidor como defensor auti.*.o, o.ufrrrti d"- c*rgo de nível igual ousuperior ao do indicado.

efes4 a c0missão elaborará relatório minucioso em que
ais dos autos e mencionará as provas nas quais se baseou
ão.

§ l'.: o reratório será sempre conclusivo quando á inocênciir ou a responsabiridade doservidor.

§ 2' - Recoúecida a responsabiliclade do servidor

ffi
, a comissão indicará o dispositivo
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GABINETE DO PREFEITO

DAS DrsPôstÇÕBS rn ANsITónns

Art.2l9.. Ficam submetidos no regime previsto nesta Lei os servidores estatutários dsAdministração direra, das autarquias e das fundações públicas municipais.

§ lo - As disposições desta Lei apricam-se aos servidores dos poderes Executivo eLegislativo, das auarquias e fundaçôes públicas.

§2"- os atuais servidores municipais estatuÉrios admitidos mediante prévio concursopúblico ficam submetidos ao regime desta Lei.

Art, 220. Ficam consideraveis estáveis os servidores que se enquadrem no Art. 19. doato das Disposiçôes Transitórias da Constiruiçâo Federal.

AÍr.221. E assegurada ao serv idor a contagem da soma de tempo de
à União, estados, Distritos Federal, Tenitórios e Municípios, desde que esucesstvaÍnente, para efeito da aÍbrição da estabilidade nas condigões prcvistas no An
I 9 do Ato das Disposiçôes Constitucionais Transitórias da Constituição Federal

Art- 222. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas asdistribuições em contrário.

GABINETE Do PR.EFETTo IVTI,INICIPÁL DE
DE 2021.

IIIIEÂNGAPI, EM 17 DE MAIO

EGTL/ISI
PRETE

O ALYES FETTOSA
ITO MUNICIPAL



legal ou
atenuantes.

e Inhrngapi
FEITO

omo as circr.rnstâncias agravantes ou

CAPITULO VIl

JULGAMENTO

Aí' r,,' A autoridade jurgadora proferirá a sua decisão, no prazo de20 (vinte) dias,contados do reccbiruento do processo.

§ l" - Se a penalidade a ser apticada excedcr à alçada da autoriprocessor este será encamiúado á autoridade
do

competente, que deci igual
I

prazo.

caberá à autoridade competente para a fmposiçâo de pena mais gra

§ 2'- Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgemento

§3" Se a penalidade prevista tbr ê dcmissâo, cassação de aposentadoria ouresponsabi lidade, ou destituição o julgamento caberá ás autoridades de que rata o art23 desta Iel.

ve.

Art' 200' o jurgamento acahrá o 
'eruório 

da comisi{ry,rarv,q quando contrário àprovas dos auros. 
, ,T I i, ., 1

Paregrero único - euando o relatório d" *,ni*n1t;;#ií,^ oro*" oo, ur,or, 
"autoridade julgadora poderá, motiva 

.amente, 
.gora o f"nu,,.ta.te proposta, abrandií-la ou isentar o servidor de responsabilidades.

Art' r98' o processo disciprinar, com o reratório da comissão, será remitido à autoridadeque determinou a sua instauraçâo, parajulgamento.

Aí. 20t.'verificada 
" *ooerri1" dã vício insanável, , 

"utorid"d" 
qu"o"Ti:l a instauração do pro...i,o ou )utra a. t i.r".qui" ,rperior declarará asua nulidade, total ou parcial, e ordcnari! no mesmo uro, 

".on.titriçllo de outracomissão para instauraçâo de novo processo.

I l" 
- 
?t'tryn:o.fo.'u 1o 

prazo legal nâo implica nulidade do processo.
§ z, - ,1 aurondade julgadora que der causa à prescriçào de que trata o Art. 166,
§ 2o, será responsabilizada na forma da presente Lei. 

'-- -'

ção, a autoridade julgadora determinará o
ais do servidor.



Art.2o3. euando a infracãr 
ngePi

será remetido ao Ministiri me, o processo disciplinar
transladado na repaÍiçeo. 

o Público paÍa in§tauração da ação p*"r, 
-iãr"il

.4rt 204. Serâo assegurados pones e diárias:

I - Ao servidor convocado na
.""oaa" a.i".,ffi;::Ifr:,:fil lffill]to 

rora da scde de sua repartiçâo, na
II - Aos membros da comissâ

sededost.uu.*,o,pu,u.;JJuiffi i!.Jil"Tli;,Hli.i:lffiHff .xilfiffi ,.:

CAPITULO VIII
na nrvrsÂooopRoccsso

--j Â.à

rempor.a,Êeáido ou
tíveis de justificar a

u desaparecimento do servidor, qualquer
do processo.

respectivo curador. servidor' 
: 

tfp .S' será requerida pelo

Arrt. 206. No processo revisional, o ônus da prova. drcnt.. .] 
,,

.,"
Ar1. 207. A simples alegação de injustiça da penalidade nàl constituirfundamento para a revisâo, que reguer etementos roro, , aioda não aparecidosno processo originário.

Art' 2.n' o reqüerimento de revisâo do processo 'será dir.igido ao prefeito, que seautorizar a revisão' encamiúará o pedido ," arrig""i.'a" órgâo ou entidade, onde seoriginou o processo disciplinar.

Paragrafo Único - deferida a participaçâo. a autoridade c(,mpetente providenciará aconstiruição de comissâo na forma do an. 174.

Art. 209. A revisão conrrá em apenso ao processo originário.

Paragrafo Único - Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora à produção de



prova e inquiriçâo rlas 1s51., 
trgrpi

Art' 2r0' A comissão reviso terá 60 (sessenta) dias a concrusão dos trabarhos.
Art. 2I l. Aplicam-se aos tra
procedimentos p.op.io. au .ol?]hos 

da comissão revisor4
nissão do proce.r" r;;;i;.'o 

que couber' as normas e

Art 212. O julgamento caber
An. lg2. ----- --*'á a au:oridade que apricou a penaridade, nos termos do

co - O prazo para julgamento.sef. 
A1 ZO (vinte) dia* conrados doÍnocêsso, no curso ,lo qual ,r autoridade julgadora poderá deterÍninar

rrsultar agravamento de penalidades.

TITULO V
DAS Dr§PosrÇôrs cpnrus

!:r. .2.rn: 
O dia 28 (vinte e oiro) de « 

'*t*',

Municipal.

forma da Lei Complemeotar Fedcral.
uiparado ào mesmo, sujeito à fiscalizaçâo
4 suspenso do ex:rcício profissional, não

enquanto perdurar a medida disciplinar. 
a responsabilidade técnico'profissional,

Ârt' 2IE' Fica assegurada a panicipaçâo de I (um) representanre dos sindicatos deservidores púbricos no conselho de porítica a.'crrgoí. sarários do Município deIúangapi, na forma de regulamento.

Prragrefo úni
recebimento do
diligências.

$
TITUI,O VI


