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Art. lº - Esta Lsi institui o
T.'~.lblicosdo l:unicínio de Nova- -

reGime jur{clico C.OE f'uncí on ár-Lc s /
Gua~aporanga, tanto do Poder Execll

{tivo como do Pode r- Lc;::l.sl2.ti'.ío.

aos seTvi-doTes
res-i salvada e resguardada a situ~ç~o da~ueles que, por

t js t.enharn a Qualidade de i\mcion{ric r:.úblico.
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111- lltrj.buiçõe~:O conjunto h,det.ar-e f'as e resr;onàabilido.des cometi":".
.-das ao f'unc i.onarLo pÚbltco;

IV- vencimento: a retribuiçno pecunia.ria básica, fixada em lei, PQ
ga mensalmente ao funcionário público pelo exercício do car go ,
correspondente ao seu padrão;

V- remuneração: o venc~ento acrescido das vant2.gens pecuniárias a (
que o funcionário tenha direito;

VI- padrão: o símbolo indicativo do v3.lor do vencimento fixado pa~
1'ao cargo público;

VII- classe: o conjunto de carEos públicos d~ mesma denominação e /
atribuições;

VI11- carreira: o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho,
escalonados hier2.rquicamente de acordo com a complexidade das/

r--::"
atribuições, para progressão privativa dos titulares dos cal
gos que a integram;

IX- quadro: o conjunto de cllrgos de urcmesmo órgão po Poder;
X- lotação: o número de fUl1cion::riospúblicos fixado para cada uni.

dade administrativa;
YJ- relotação: a transferência do c~rgo de carreir~ ou isolado dei

urna repartição para outra, sempre prevista em lei; ,...,0
XII- gr-aus valores fixados para un.a referênci2. numêr-Lca ; ~\

XIIl- função atividade: trabalho de qualquer natureza exercido fora/
do quadro de cargos e funções reservadas aos funcionários admi
tidos em caráter efetivo e em comis~~o;

)~V- servidor: pessoa arunitida para exercer função-atividade.
T1TULO 11

DO PROVIMENTO, DO E)~RC1CIO E DA VACD~CIA DOS Cft~GOS PtlBLICOSc

CAPiTULO I
OOS CLBGOS PÚBLICOS

Art. 5º- Os c~rGos públicos S20 isolados ou de carreira.
Parágrafo w1ico: Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasi
leiros, observad2.s as condições de capacidade e habilitação prescri _

~'

tas eo lei.
Arte 6º- As 2..tribuiçõe~é serem desenvolvidas pelos titul~res dos car

GOs públiàos serão estGbelecidas em regulamento, observad~s 2S dire-
trizes fixad~s na lei Que os .criar.
P~rácr~fo único: E'ved~do atribuir ao flulcion~rio público enc2rgos ou
s crv íços diversos dos .i.ncren t.e s 2.0 seu c:-,:,,::,co,conf'or-ne prcsc:,:-'itosn;,
lei ou no r egu'Lamen t.o, ex cet.oas f"Unções de che f i a , dire;:ão e 2S conris
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Art.7º- Não poderá haver equivalenci& entre as diferen~es carrei-
ras,no tocante us respectivas naturezas de trabalho.
Art. 8º- Os cargos de carreira serão sempre de provimento efetivo;
os cargos isolados serão de provimento efetivo ou em comissão, CQl

soante dispuser a lei que os criar; as fW1ções-atividaues serão /
sempre ~ em comissão'.

CAP1TULGl 11
DO PROVHfENTO

Art. 9º- Os cargos públicos serão providos por:-1- nomeaçao;
11- transposição;

111- promoçao;
IV- reintegração;

V- reversao;
VI- aproveitamento;

VII- readaptação;
VIII- readmissão;

IX- transferência.

.- .....•••

Art. lOº- são requisitos mínimos Obrigatórios para o provimento dei
cargo público:
1- ser brasileiro;

11- ter 18(dezoito) anos completos; ..-
111- -estar no gozo dos direitos políticos;
IV- gozar de boa saúde, comprovada em exame médico;

V- ter boa cond~ta;
VI- estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino;

VII- possuir aptidão para o exercício de:..s2.tribuições;
Parágrafo m1ico: A prova dos requisitos referidos nos incisos I e 11

, ,deste artigo so sera ex í.g í.da no caso do insiso I, do artigo 9º, desta
Lei.

CAPíTULO 111
DA N01-lEAÇÁO

Arto 11- As nomeaçoes serao feitas:
1- em comissão, quando se tratar de cargo que em virtude de lei

assim deva ser preenchido;
11'- em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de provimento/

dessa natureza; e
111- para função a.ti.v.idade quando se tratar de fun:;;ãonão .iricLu.Ída
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Art. 12- A nomeação em caráter efetivo obedecerá, rigorosarnente,à
ordem de classificação em concurso, cujo prazo de validade esteja
em vigor. Os carGos de provimento em comissão são de livre nomea- -
ção e exoneração. As nomeações para função atividade também serão
de livre nomeação e exoneração.
Parágrafo único: A nomeação para ?argo de carreira dar-se-á sempre
no cargo inicial.
Art. 13- Ser~ tornada serrefeito a nomeaçao se a posse no cargo não
se verificar no prazo estabelecido no artigo 74 desta Lei.

CAPiTULO IV
DO ESTÁGIO PROBAT~RIO

Art. 14- Est~gio probatório é o períOdO de 2(dois) anos de exercíc~
do funcionário nomeado em car~ter efetivo, durante o qual serão ap~
rados

/~.

1-
11-

111-
IV-
v-

VI-
VII-

§ 1Q-

os seguintes requisitos:
idoneidade moral;
assiduidade;
disciplina;
eficiência;
aptidão e dedicação ao serviço;...
inexistencia de penalidade administrativa;
cumprãsnent;odos deveres e obrigações I'uncí.ona í.s,
O serviço de pessoal manter~ rigorosamente em dia um cadastro
dos funcionátiPs em est~gio probatório.
Cinco(5) meses antes de findar o estágio probatório, o servi-
ço de pessoal solicitará, reservadamente, informações, tendo/
em.vista os requisitos enumerados neste artigo, sobre o es;ta-
Giário, ao seu chefe direto, ~ue deverá respondê-1as no prGzo
de lO(dez) dias.

~ 3º- Desse parecer, se contrário à COi1firmação, será dado vista ao
fQDcipnário para apresentação de defesa no przo de lO(dez) diQ

§ ~Q_. Se, após a defesa, for aconselhada a exoneração do filllcionário
o processo será remetido à autoridade competente para a deci-
são final'.

§ 5º- A confirmação do funcionrio no cQrgo nao dependerá de qUa4 -
quer novo ato.

§ 6º- A apuração dos requisitos de que trata este artigo deverá pro-
cessar-se de modo que a exoneração do funcionário, se for o c,ª
so, possa ser feita antes de findo' o prazo do estágio.

§ 7º- Transposto o período' do estágio probatórlo, o fQncion~rio 2d -
. . ,QUlrlra estabilidade nos termos da presente Lei.
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§8º- .Enquanto em estágio probatóriot o funcionário não poderá ser
designado pare. exercer care;o diverso daquele para o qual foi
nomeado.

CAPiTULO V
DO CONCURSO

Art. 15- A nomeação, para cargo de provimento efetivo, será prede
dida de concurso público de provas ou de provas e títulos, de cOD
formidade com a legislação em vigor, sem prejuízo do disposto ns/. •
arts. 23 a 28, desta Le{~
Art. 16- Os concursos públicos
em razão da natureza do cargo,
gatórios:

reger-se-ão por instruções especiais
~ . .observados os seguintes m~lIDOS obri

1- ,se o concurso sera:
a) de provas, ou de provas e títulos·.

11- quais as condições para provimento do cargo referentes a:
a) diplomas;
b) e::x.periênciade trabalho;
c) cap~cidade física;
d) idade.

111- o tipo e o conteúdo das provas e.as categorias de
IV- a forma de julgamento das provas e dos títulos;
v- os critérios de habilitação e calssificação;

VI- ~pr.azo de yalidade de concursoo -

Parágrafo ÚIlico:Independerá do limite máximo de idade, quando fixa-
do, para inscrição em concurso público, todo aquele que contar com!
mais de 2(dois)o anos ininterruptos de ]restação de serviços à muni-
cipalidade, sob qual.quer- vínculo jurídico.
Art. 17- A aprovação da inscrição ao concurso dependerá do preenchi
mento pelo candidato, das exigências est abe'Lecí.dos,
Art •.18- Encerradas as inscrições, não se abrirão novas, antes da /
realização do concur so,
Art. 19- Os concursos públicos terão validaàe mÍnima de l(um) ano,!
até o máximo de 4(auatro) anos.
Parágrafo único: O prazo de validade do concurso pOderá ser prorro-
.gado até perfazer o máximo de 4(quatro) anos.
Art. 20- O concurso, uma vez aberto, deverá ser homologado dentro /
do prazo de 6(seis) meses, contados da data de encerramento das ins-

c{
títulos;

crições.
Art. 21- Homologado o concurso. , , -ser~ expedido. pelo orgao competen-
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Parágrafo único: O certificado de habilitação conterá o nome doi
concorrente aprovado, a denominação do cargo posto em conclITso,1
a média geral das notas e a classificação final por ele obtid2.s.
Art. 22- Os concursos serão julg~dos por wna comissão de 3(três~
membros, dos quais, pelo menos l(um) seja estranho ao ser-v.í ço pú
blico municipal e todos possuam C9ndição hierárquica ou profissJn
nal iqual ou superior ao cargo que está em concurso.
Parágrafo único: O concurso público poderá ser realizado através
de emp:esa técnica especializada, hipótese esta que dispensa a p
observancia do disposto neste artigo'~

CAPiTULO VI
DA TRANSPOSIÇÃO

Art. 23- Transposição é a passagem do funcionário público de um!
para outro cargo de provimento efetivo, porém de conteúdo ocupa-
cional diverso'.
Art. 24- A tr~nsposição efetuar-se-á mediante processo seletivol
especial, respeitadas as exigências de habilitação, condições e/
requisitos do cargo a ser provido, conforme previstos em_lei~
Arf~ 25- Antes da abertura de concurso público para proviemtno de
cargos, até 1/3 ( hum terço) das vagas da classe em concurso, x

, ~,'

isoladas ou inicial de carreira, poderão ser reservadas para pro .
vimento por transpOSição, consoant-e o disposto neste Cap.ítu'Lo, ..c(1
Ar t , 26- Quando o número de candidatos ha'bilitados para provimen
to mediante transposição for Í11suficiente para preennher as vagrs
respectivas, reverterão essas para os candidatos habilitados par.a~
provimento mediante nomeaçãoo
ParágrafO w1ico: O mesmo procedimento será adotado na hipótese I
inversa.
jl..rf~28- Em C8.S0S excepcionais, quando em decorrência de inspeção
médica verific~r-se modificações do estado físico ou mental do I
funcionário, modificação essa que venha 2 alterar sua c2pacidade
para o trabalho, poderá o fW1cionário ser readaptado mediante I
trmsposição para cargo mais compatível e de iqual padrão'~
Par&~rafo ~Dico: Na hipótese pre~ista neste artigo não se aplica
o disposto nos ar t s, 25 e 26 dcs t.a Lei, ficando o f'urrc í.on.ir-í o su
jeito à prova de habilitação que for julgada necessária.

CAP1TULO VII
DA PRo}~OÇÃO
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em que se encontra, dentro da
Art. 30- A promoção obedecerá
c írnent.o , al.ber-nadament.e,
Parágrafo únic~: Havendo fusão de clrrsses para os efeitos deste a~
tigo será considerado o exercício na classe ant.erLor-,
Art. 31- O merecimento é adquirido na clãsse~
§ lº- Não pOderá ser promovido por merecimento o funcionário que,
na classe em promoç~ tiver sofrido quaisquer das penalidades pre-
vistas nesta Lei-~' •
§ fº-.O merecimento qpurar-se-á em P?ntos, avalia~os em escala de
O a 100, para cada um dos seguintes fatores:

1- eficiência;
11- dedicação ao serviço;

111- disciplina;
IV- pontualidade;

V - inicia tiva:~'
§ 3º- 86 serão considerados, para efeito de promoção por mereci ~,~
mento, os funcionários que obtiverem o mínimo de 350 pontos, ma I

,soma dos fatores enumerados neste artigo.
§ 4º- Quado ocorrer empate na apuração do merecimento dos funcmo
nários, serão levados em consideração, sucessivamente, para efeito,
de desempate, os seguiütes elementos:.·' ,~.,",';'. .~' ;,

,1- títulos, e'comprovantes de conclu~ão. oufreguência em cursos',/.
seminários ou simpósios, desde que relacionados com a função eÃerQ'
cida;
11- assiduidade;
111- nrunero de-dependentes;
1V- maior tempo de serviço público mlli~icipal.;
V- maior tempo de serviço público'.

Arf. 32- A antiguidade será determinada'pelO tempo de elfetivo exeI
cício na cLas se,
§ lº- Será contado em dias o tempo de efetivo exercício na classe
para apuração de ant í gulúade,
§ 2º- Para efeito de apuração de antiguidade será considerado o pe.
ríodo dos a.fn.starnentosreferidos no arte 102 desta Lei-~ , ",'.
§ 3º- O f'uncí.onár Lo reintegrado no seu cargo fará jus.às promoções
cabíveis por anti6uidade, como se não tivesse interrompido o eÃer-,, - -ClClO.
§ 4º- Quando ocorrer empate na apuração na antiguidade, terão pre-
ferência os funcionários que apresentarem os seguintes requisito~,

respectiva cn.rreira.
aos critérios de ~1tiguidade e mare-

,\
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11- Haior tempo de serviço público;
111- }'íaior número. de dependentes;
IV - 'maior' idade'~

Art. 33- As promoções poderão ser realizadas anualmente, desde que Ir
verificadas a existência de cargos vagos.
Parágrafo único: o processo das pr~moções deverá ser instaurado e c~
cluído no primeiro semestre do ano e seüsefeitos pecuniúrios vigerão
a partir do lº (primeiro) dÔlado mês de julho'~'
Art. 34- Para todos efeitos, será considerado promovido o funcionúr~
que falecer sem que tenha sido decretada, no prazo legal, a promoção
a que teria direito, quer por merecimento, quer por ~Dtiguidade~
Art. 35- O órgão competente organizará as listas de promoção para ca-;
da classe, que deverã.o conter tantos nomes de funcionários classifica
dos quantas forem as vagas a preencger, mais dois". .Ó'Ó, ~

Art. 36- Não poderá ser promovido o funcionarionos seguintes casos:
1- quando não tenha o interstício de 730( setecentos e trinta) l~;.,

.:. :--
dias de efetivo e ininterruptoexercício na classe, na data de insta.YA:t~~. " : - ~ . ..•. ....•:;. ;:

ração do processo das promoções, salvo se ll1exi~t~ Qualquer cubr-o :l,;,.~{;
funcionário que preencha esta exig~Ecia; .". ",:>~::.:~,:; ;.. ' . '.' , ~>.. ~n.?l

IT t t' . b t' . ' ..' ,"" ". - . 0,.,..;:.~- enguan o em es aga,o pI'O a or ao; . . ·,>·'\:i::;.::~···: ,:,., ;:',;;,:,~:r/~Ji
111- se estiver suspenso disciplinarmente.,·\~ni'·;~irtude·.,de :áecisãQ10:fu)~

administrati va-:.-' ; "'r': -li:;~,l";':~(t1'<*t~rd!,J:r1!l",·.··.,r~f/('!iJ1fit,1
Parágrafo ÚJ;lico:',Ao i'unci9nar.~~,:-:~f?;s.t~d.?~·~~,~!J{~~~tP:::,~?,,~i,?:te:r~s s~",:.~:?:r~~i~
ticular, somente se' abonarãÓ :;:"i~:,'f~~ta'g~~s"'::d~'~~!ri~~e'~~d~':~:proID~'çãCi1:h't~(}~
partir da data da r eas sunçâo," . " . ~,':;::~>FJ1r:í~t,':· .'.<. ':;, :;:'>.:j~~~~~l
Art·. 37- O í'1l:.'"1CiOl~iosuspenso pr~vent:iJ;:amente·p;~erá·, ser pro~18V~~?;c:::.j~::~~i~:~:O::i::::,tor~ad2.seTereito se .SO~;d,8t~r::pr~fe1~~~G~~\~~~
Paragrafo único: Na hipotese 'deste artigo, o Suncionllriopercebera·;ti;p~~~Dt

"' . "~' ".';' .' '>, .~ ,. ~. . :-.' - ,~ ;~.~ -: '/: t.'.:<~1~1
venc í.mcrrto cOl:'respondentea.'nova classe e' som~n:~~.:)apos.t~rs~;~~.,,:~:t?r~a~~~J
da sem,efeito a penaLidade' ap~.~ca~a, caso =. g~r:/~.~~::-~p~o~1Oçãosur~i:r:;~.!\lj
seus efeitos, de conformida<?-e,..C?m, o di~posto·no,:.,.~:rtigo 33, })arágr~.:f,~t:~::tJ
úumco, desta Lei~~'" .',' .. ;c,):':: .,': ~-. , :('; .. ·•. c '/' ',.', :·~~:::;,i.·,<:·:; ",':', : :.' '·.t:;.~;}~~;.~·~tJJ
Art-. 38- O período em que o I'unc.lonár i.o estiver, suspenso não será~·om.::~~~·
put.ado para efeito da promoção e a aplic2.ção dessa penalidade in~~:rrén )~:

~. • r_';..

pe o curso do il1sterstício mínimo previsto no artigo 36, .iric í.so I, dEs.,.
ta Le'i'~'·

Art , 39- Só por antiguidade poderá ser promovido o i\U1cion~ri~ em ~x..§f
c:Lcio de mandato eLe t i.vo,
Art·. 40- Os direi tos e vant.agens que decorrem da promoçao serao conta
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Art·. 41- Será anu'Lada a promoção feita indevidamente e, assim ocor-
r-endo, será promovido quem de direi to'.

§lº- O f'unc Loriàr-i o indevid::unente promovido nao ficará obrigado ài
I

restituição do que a mais houver percebido, salvo se compro~ i
vadc dolo ou má fé de sua par te, I

{
§2º- O funcionário a quem cabia a promoção será entaõ promovido, I

fazendo jús às diferenças de vencimento a que tiver direito,1
desde a data 'prevista no parágrafo único, do artigo 33, des~ I
ta Lei'~ J

Arf~ 42- E'facul tado ao funcionário provocar a abertura do competej; I

te processo de promoções, quando não for instaurado no prazo previ2 I
I

to nesta Lei( ar t, 33, § 1º ). !
Arf. lt3- Compete ao órgão de pessoal processar as promoções, cujas i

I
normas, repeitadas as prescrições desta Lei, serão est.abe'l.ecí.daé em
Regulamento-~'

"
C.AF1TULO VIII

;1-."*
nA REINTEGRAÇÃO' j.,.:; '. , --;1 "; ,.

• ' .' -, --o .".' •.•••.• :''':.: •• ' Lt) -"',..'
. " . .. -'., .. •• , ':;:: • ',,; ~i' . " -i. ..•..

Arf~ 44- Reintegração é o retorno. do i,'uncion~io ao. s~~go.públ:iC.O _~J

municipal, em virtude de decisão .judicial transitada'em:'jul:.gado;·~anJ
• !; • • • ~ 'J ~ " .- r ••• t

r,essarc~,ento dos prejuí~0s. "result,~~-,~~ .,~;,.~:.~;~~:Ae~~~E~~;!'" :,,:~~t;j~~i~'jJ!,
Arf~' lt5: A .r-eãnt.egr-açáo soerá 'feita, :no" car.go'-'l1illteriorn1enteo;:~ucupado~'~',,:V
§iº~' ~e.·:o,,~~g.~"ho~ver, sid~,~,i~~~~'ci.f~~:~~~'''~::~~i~tup~~,i?nár~?,~~·~~;á,~~,·~fl:·~;1;'

~ '". , o,' ,/ ""'.' ,I''' \ .~ :'._ ,.: ~~I' " :' .(~: .!' . -ÓÓ, ·.~!;f·': r,

tegrado no cargo resultante .da .transform~ç~o ': _' ;', ., : o.),', - y ~~oi__ ,
§2º- Se' o' car-go houver sid?~'xt~t;',\'s~rá ;e'~tegrado .em;C2.I'gode'.j :1

o • ", ". • - I

pa~.ão. e a~ri~~-Ções egui~~~~t~~,o.~~sj)fit~~~.~, ~aDilit~?,~~;]Jr.~.~7.~:~t~.]

~:~ Não s~nd:p~ssível ~t'~~cl~;)~isp~~:~{~~:t;arágr~f~~)~'~~~~:,~~~~q
tes, o funcionário reintegrado 'fic2.rá~em·,:dis.ponibilidade~ >com.·:ven~>~~4'

. . . . .,"..... . :-,. ~:~'.':"~',:::f.;;'~~;':-., 1:.,.', .:"l-'··:~:" ·:f·~:·:.i.'-, ":_~.:·-;~:::.A·::r'.'~":~,~"~1

:~:n~~_ p;.::::~~:~ :?f:::~~~~:i:!~~:·:~:'(~~~ve;::"~~~;~~O' ?~~I:~~~f~~j{
, . " ,..... I.: \ ',' . ,~..~-=.' A " • ~:::. .~.:. '.,~: •• '":.- •••••• ,,\''j,;:.~.-;~';

sera exonerado ou sera r-econduzi.do ao, carg9':'d~<oorigem, sem direito;;' ":'
a' qual,<lu~r'inde~iz ~ção~:,:;o:;;:~\M~g~·j~/o'~;;:;:,.·')'~iJr{i~~1;):~'.i~.'.. . ." i'. :·:(':?;;"H~J.~~~t.~tE.r:
Arf~' 47-"Transi tada"em jlÜgad.~:'~:';;'"'decisão"'j~diei~ que deteTm'inãX';:~'~~V"~:'~

_ . ',' i; '.,.1". ' :. ,.' ".:" ,!" . o', • ' " • ;' ", '. ...':." i;.,{<,~;.:' ".•," .',

reintegração ,o órgão .incumbdôo da defesa' do Nurácípio repres8ptá.râ "
imediatamente à autoric12.de·c~mpetente para cue seja expedido';~"~~~~ie

• • .- ..1 • _

to de reintegração no prazo 'máximo de 30( trinta) di as, .,.,',:-'-""
Art, 48- O f'unc Lonár-í.o reintegrado será submetido a exame mé4i'co ·e--
aposentado quando incapaz ~ .' , :..,

i' ",
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DA REVERSÃO

Art. 49- Reversão é o retorno do funcionário ao serviço público
munã.cí.pal., após verificação de que não mais subsistem os motivos de-

t.errnànant.es da apo sent.ador La,
Art'~ 50- A revers3.o dar-se-á a pedido ou de ofício'~

§lº- Não poderá reverter à atividade o aposentado que tiver mais
de 60 anos de idade'.'

§2º- No caso de reversao por ofício, n;o se aplica o disposto no
parágrafo precedente~ •

§3º- A reversão de ofício será feita quando insubsistem as ra':'/ ~\
"

izoes que determinaram a aposentadoria. i
§ltQ- A reversão de ofício não poderá ter lugar em cargo de pa -f.'. 1

":' 1

drão inferior àquele em que o funcionário se aposerrtou, '. .' !
.' '.' 'I

§5º- A reversã~, em ~Ual;u~r caso, só ~oderá ,efetivar-se ,.s~ ~~·r-'~:';;'.:.l
car comprovada, em an speç ao medica, a capac í.dade para o exer-ca.ca.o ~o!;:~.:'1

• .,.:- +-': I

car-go; 6º- Arevers ao a .pedido dependerá da exis ~~~~~a, de ,;vaga_:;:; }sfJ/'::':;'ji
§7º- O apo sent.ado em C2.reO isolado não podera.xev~rter para:';;c?T--'''~>'

~o de..er-rreira.·· _ ' '>""',,":" ':'. - ',' ::~"':;·i·:.~F?::;~?~·rt;~':~:;.~..: .." ''':~:T:?f:'D.J~~:)
Art. 51- A xeversao fê.I'-se-á no. mesmo cargo 'ocupado .pelo ~:funciOnar.~7Jk;

.na ~ata. da.~po~~n,tadoria'~ ;j" .: ;' :;.b:~~~;~:;;.:~., ,',< •. :~::;i.:../:~·~:<~1i;~i:f~~~~if;~i:0E~M~jÓfv~.~:,:t~~!f~;?
Parágrafo,:ÚIl.iéo: Em casos' eS:p'e~;iais ;:>aj~i,o.};A~~~;p:p,toriq~,~~;.:cçml1>e~:~'·

te, a reve~são".,~:~o'd~ráser .fe~ t~~:P.~~·~.'(o~tro'~~~~~~{~'~~;:,~~~,;~fu~~~o(~~~~~;
..' .'- 'i ,'j .•~ ..,~ • " ,.... "~\f ••• \-J~.;~~j:~':':~~:R·>~·f~I~.,,;'f,...~·~~··,··~~.~Iq{~~,.~~r~·~t:tl;:;~í~::,~!~;::}~·.!§.;l::f;:~,~;.'~::;:1;~t;'';l{~,

vo, desue que .r-espe í.t.ada a habil:Ltaçao·pror:L~s~Og~~:t,}<f.1::":t':;;;.:F'}:_~\ .. ~.
• . :..(, ',' .,,~.~,'',. . .•••.-., '~"t':~'r;';';:'!:.· ....l'..~ ~''''.~'''''''''' (. •.•.,'. ''''::-:'''.:.'!·:"~~·t f:r::.\~·

Art-~ 52:' Será tornada sem e:feito''-:,:a!-reversão," cassada::a':rlis:ponlbil'~~adei
". '., " ".' . ''':! "" .. "..:, "::,-lb'c ',;1- ' - " ..•~ .. {. ...•.e exoner-ado o revertido que náort.omar-. 'p~sse oU.Tm~~ce.n~rarem Exerc.~r'-;Q;;1..jl

no prazo le.gal, .s al.vo por motivo' d'~"d;~nça~: ~~n~pr~v~da<e;n::"inspeç~'o?~eJ!Wri
dica. .:: .: ;·~',~'f>t-:,:f':.' ".); ;"';.i'~~:::~~~'~~~.:~.?'~~~~~(.~~... i~o.;~~F~· 'ffJl

Arf~ 53:" .Não'será contado ,':P~~~,.~o~a"·apos·~lf~ad9;'i.;'\..~~~:"di,'~':po~iq:gi~ .
, • _ ,." . .-!.. , . "i. .1 :':\"" ··;:'f;·.~ ..r :.. :,~ .•..~. r.:~b.1-=7;;"l!ik

de, o per'Lodo de tempo em Que 'o .f,\U1C~(:mario"estey.~.:'a·~?~e::-~ati0"i;:~~~~~

.. ,DOC~~~~~T:'éSJ:ITO ':·'i /i.."':· ',~'~'~r~ti11
Ar t , 5'+- Aproveitamento e o ret0J?1:0, ',ao serviç?~·.~~Pti~.q~",do,;!lhY\~~i,g~il1l.:;ff;
rnl.O co'Locado em ô i spon i'b í lid~de~~"~'·:;( ."'.'. ::,~<..::<:,·~'~.:õ,:'·:~.~·"."".,'}'.:':·~·';i~f.~?tt{~~l!

§lº- E' ObriGéJtó~~io o aprov~itanlento do :funci~n~~io; ;e~;tável ~m;~~~~~t;lr
go· de natureza e venc ímcnt.o compatíveis· com o anteriorruerite ocui;ad~";~::t~~l~
respeitada a habilitação proflission21 e condicionada à e}:istência.:·,·Cl://:/:Jf

vaba~2º- O apr oveLt.amerrt.o depcnder~ de prova de cap~cid2~e medi~:::~'~,;y'~,']1
inspeção médica; se o Laudo Déõ.ico não for favorável, novo exame médi-::'.;:'II·
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§3Q- Havendo mais de um concorrente à mesma vaGa, terá prefcrcn
cia o de maior tempo de serviço e, em caso de empate, o de maior/
tempo de disponibilidade'.

§4Q- O aproveitamento de funcionário em disponibilidade terá /
precedência absoluta no preenchimento da vaga qu~do satisfeitas as
exigencias legais e regulamentares.

: i
Arfo ·'55- O aproveitamento far-se-á de ofício ou a pedido, respei i

, I

tada sempre a habilitação profissional. :1
! i

§lQ- E'vedado o apr-ove í.t ament.o em cargo de padrão superior ao do· ; I
i j

cargo anteriormente ocupado,' i~
I I

§2Q": No caso do aprovei t.ament.o se dar em cargo de padrão LTlfericr i i
o funcionário aproveitado terá direito à diferença'~ .:II:Arfo 56- Será aposentado no cargo que ocupava o f'uncd.onár-Lo em dí.s-, ,! 1

ponibilidade que, em inspeção médica, for j~gado incapa.: ~ara o / l;l
serviço público, ressalvada a possibilidade de readaPtaçao.cí·l~
Ar-t., 57- Será tornado sem efeito o apr-ove í.t.ament.o , ca s suda a diSpoii"";,L'

bilidade e ex~n~rado o aproveitado q~e não tom~ posse ~ou ,n~o en:.·:<Y~t{~
trar em exer ca.cac no prazo legal, SaLVO por' mot.ãvo de Qoença,~om.p~9.~~~

_ , . .: . ...". .. :.c.• ;. ':J~'.,..y.~
vada em inspeçao medica. '-.. - .. : '~;Yl~c3~~:p.~

. ... ,., • :;;.{ ':'~I:~~~

... ...•."..~_F~;;:it'i'[ilê,:.;. '. ..',~LD~~~:;ÃO.: '"<,,;,' .~,2,n;;~;f:d.:~.i~\'2

,Art·~~58...:~~.Re,adª"Pt:açãoe ·,·,a:.investidur.:8-..do: funci..c?p:'arJo-:~!P,~car go maã.s~]-&.\Si<'
••. " , "'.' ·c, ",~' ,",!:-"",.;';'.. , . ":.:;- .,r . t: " .." -.::.!.. ','! ~ <";..s: ... .'.;, .... "·,;J·':'·';·.'l.;·;:·f"';·:!· ,;,:./ :'i'~,;:';'.'.>:, '." '. :, .",.,1i.,.~,I~:'~..

compa~J...~~~~;.ep.~·".'a;'"sua capacãüàde :.f~sic~ e~ou :~~t~~ec~ú~~~>~~T.~pe~~a.~~~~:~~I~
a habilitação. prof:i.ssionalnecessária.· ':::.,':~ .. ',;, 7, ••.• ' .: '~ ..: ;":~:.:;;.:'td~~

: . , .. , . ,.,'.:... !.,

Art', 99- A r~adaPtaçãoserá feita de conf or-rri.dade com ,o .s:~.lin~e::'::~·~:::.}.~}l
1- dependerá, sempre:;!' de insp8ção médica ~~e.ds,·existencia.:":de·.::··'!~<Hd
.... ~:,!a~~;:·· , . "~'o . '.... .. .: .. <~ ..: ..;;i~;'-. ,..c: <~.',.::.;>~:~{~~~~~~

.., . I~~=~~!~~~~d:~!t:;~::t~~r:::n:: :;o!:~~~~cD.~o:;~~s~~~~1~i~1~
J?2..Tág;~f~":·ún·{9o.:·Â juízo ",'ci;; .aut.or Ldade competente " o :ru-~cio~&:ri'o I "';::~l~

. pod~.~á .~~~~~~~~~:"~>~~f~r~~ç'f::":~i~'~:e:c:~ento" ~o>~~:~~,~,;.~.~:,:~ea~~Ptação.IJ::J~~
para cargo, q.e"padrao mJ.e.:r:J..(:>:I~._..;;<!::.:;\ .. ' ,~:'.';:,: ,'h';;, .. , ,. ." : ~,'.:?i.'.#~
Art; 60~E' v~d;"d~a r~adaptaç ã~·j;;r',;ca~g~; d~pr;:';:iJn~nto~m eomis sro~l~

DA~~:S~Ã~II .:j~
Arf. 61- Readmissão é o reingresso no serviço público, do f'unc í.onà-, ',l.I
rio demitido ou exonerado, sem qual.quer' direito a ressarcimen:'t.o ~~.. . ,I

j J
I l
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§3º- Havendo mais de umconcorrent.e à mesma vaca, terá preferêú
cia o, de maior tempo de serviço e, em caso de empate, o de maior/
tempo de disponibilidade'.

§4Q- O aproveitamento de funcionário em disponibilidade terá /
precedência absoluta no preenchimento da vaga quc.ndo satisfeitas as

.•..
exigencias legais e re[Ul31Ilentares.
Arf~-'55- O aproveitamento far-se-á de ofício ou a pedido, respei
tada sempre a habilitação profissional.

§lº- E'vedado o aproveit~Dento em cargo de padrão superior ao do
cargo anteriormente ocupado,

§2º- No caso do aproveit~lento se dar em careo de padrão inferior
o funcionário aproveitado terá direito à diferença'~
Art'o 56- Será aposentado no car-go que ocupava o funcionfrio em dis"':
porrí.bí.Lí.dade que, em inspeção médica, for j~gado incapaz para o "..--;.,
serviço .público, ressalvada a possibilidade de r-eadapt.açâo, "
Arf. 57- Será tornado sem efeito o aproveitamento, cassada a diSPoii.:~",'j

bilidade e ex~n~rado o aproveitado que não tom~~ posse ou,"n,i'~"~~\"eI1,:':~~~~rt
trar em exer-ci.cao no prazo leg2.1, salvo por mot.ãvo de doença,comprº:',(;

~ • -:; ..• " " . . ~ .. , . ·'5~:.. :!,;<~. '; ~... : ·',3J;::-, i
vada em anspeçao med.i ca , >::' ,- . :.~,:;;·::,~c~':-'.,;~:n;~...;:'~

";:, . D~P~:~~~T~ÃO ': <tr, ,),;;·,f,;çri~;~j
Arf~ 58- Readaptação é, a investidura do funcionário emcargo'nais:j" ';

, "':. ' ' t , ,. "~ . . .• e: ., ~ , /" ~::"~;:J .. ;;t.~~~~~:..~.~',..'::'i.· >.. :- . '~.:~,~_:~.,"_v,.: 1!-,~\ . -,h-,", ~
compatdve'L eom a sua capacádade f'Ls i.ca e"o1l,~~:~~:~lectual,' respeitàda, ,~..:

~ il-it,...- .,....f''' ~-i ~l"r';:~~F"""'; .~_ .. ~, ~-~'J:; .•~...:'':~.:y.~.-..'.'.~.. :: .'.'~; .. ~ .. ~~: \~.~.<:.~~:-'/ '.~'J~{:a hab __ aç ao p.J..O~ls~~on, ",,~,_.:>S_Tl,-,. ", ::,~'.",' " ,_ ",' .. ,:'_';'
, "'.,:' , .'" ..;," .' ;'.r J

Art. !t9- A r eadapt.açâo serzl feita de conf'ormí.dade com o: se~~~::~'.~~~~l
1- dependsrá, sempre, d.e :L'lJ.sr-ecãc,médi'ca 'e da existência': de ;~tl

II- :~!a~oderá acar-r et.ar- a"",ent~ de ]J"aill'ã~.:>i' ',)~;,:;ii,-,'~~
I11- 'poderá efetu::r-se at.r avé s de tra.~;ferê~c'~a':~·~;.:t~~'~;.'~~;içã~~J~

,. ,. • .", • , . ,'., -",. -':' ';'. ,'';:;1'1
Paragrafo um.coe .A J'~lZO ca autoT;:LQ3,de ccmpet.errt e , o -runc~?p.arJ..ol,~;>
poderá perceber a diferença do venc unent.o no caso' de readl1pt~ç~Oyl &~~l
para cargo de padrão inferior'~', . ':':' ':,;; . :':~::;~.' ':}'::l
Ar t, 60- E'vedada a readaptacã~' pa.r a cargo"'de pr-ovrimen t.o em ~omi~~~~'~~ - , ,," "I;. '>:~~:'I'~

CAPfTULO XI I ',~:t'j.: '1
DA fu-:JtDHISSÃO . ,':{:,r

Art. 61- Headm.is siio é o rein[re~so no SETYiço público, do fl.lllCiO:~á-~;"'J
- d "" d ." . . .L , J... -- •. , ,rn.o enn.t.auo ou exonera 0, serr QU2.J..C2uerQl::'8ll-0 2. ressarc:L~ento • . ,i: I

I
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I
Parágrafo único: Dependerá, ainda, de prova de capacidade física e I
intelectual, mediante inspeção médicao 1

Art"~E>3-A readmissão será feita no car-go anteriormente ocupado ou, :1
! I.se transformado, no cargo resultante da transformação, desde que ha i I

ja vaga. i
Parágrafo w1ico: O tempo de serviço anterior não poderá ser computa i I

, I
do para rtemissxrn efeito de promoção. 11 I
Arf. 64- E'vedada a readmissão para cargo de pr:>vimento em comissão

i
e se a demissão tiver ocorrido a bem do serviço público'~' I,,' ,/,.1

DA ~=~~~~":~::~,'.i,;'.'.;.·.~.:,:.:~~,~~,~:.;.(,~i~.;.:' : ·5 ,":1
, A, _ -., .: . , ' =: ,,~:,~."....J I

Art·. 05- Tra..'1sferencia e a passagem do funclOn2.r~~ ~~~~'~'\T~l de, 'um -P~,;,-. _~_l I
r~ outro cargo de nrovÍlliento efetivo •. ,..: ' , .·.7;~',é ;?~~:;:~.~'. .-'.' ~,;',;~.:':.:',~.~,.: .!
p~ágrafO único:, A· transf~rência 'pOd~~~;s~~,f~'i'~~J~~~~'4{a~,?:d~~~~~'t'~~~~~:\'j'i~~,~~t

~ ,". -. , .:.' ,~~ ,:,:~~:~:#;:>~.~,;'~~':},~r~~~~.~ titttrt #;~~~:~'-':~;:~.;.~'-:"~I.·:·~~~·~~;:.~;~f".~:~,ressado ou ue of'Lcã.o , . . ,",,_ ',' , ;'''';'A"' ~~ _"",.,. ,.". ~r,'.<.;,._,~~~ '~
, ',\~)p>r~~· •. l;\l! "tA.' • :~~'::.','~~~~J,~~:~'J:,~!:~,~~,lft:~f~\!;j~'7:~i':-:'':.t;'·'·~~..;:''~,~·~J.{<;::4;'í~t_:"\.·'':·~~'~~'':.\i~

Art. 66 .Cabera·:'a'~ransferencia··~~·,< 'i, ·Y':'C:""'.·.,.t:\ ,d'''':':, ." ;;<':'~i9'.~~t,t''',' ' ,,'" ~,!:,'~'·'(c;:."1:
1--d~um~p~~ out.r a c,2Tre~;~'(;:ji":}/Uf~:'~"~~::/:l~~:~:%~~T~H~:~·f'.~'::':",j'. ".~':.~'·:·:··<·)51'···i

'11- de um cargo i201ê,Qo, de provimento 'efetiv~; .',par'a c~rgo' d~(t.<:'[, .1, I'
car-re.í.r a; . . ' ;'.:,,··:t\ <~;;','" .:.:{ "~~~:~F:;:{l<I

I11-',:de um cargo.' de car-r ei.r a para .out.r-o is>ola~? ~;~~~ ':P!'~·i.'imen~?_J.~·~:\.é;I::I,
efetivo·':; ," .~". ~' .",f •.,':~;:""·"~~·;:"'\:' ~..':, , ,:'.,'.;::~\I'~r h

IV-' de~ c:rgo isolado,' de :p;~-;im~nto' ef~tiy~~~":t~a~~:-:;~t;~ d~·~;7~·~;:~~~:t::t
',mesma-r;tatureza. "::, ,/' .. ':':~,:i,'" . . . " :,~~;::~":/:,:.' <~';.: '): .:,:~~,.:':jl·,p

Parágrafo ,único: .No caso d0,·:LTl~is.oIIT;",·doartigo~'oi:pr:ecedente; a;I~;:,I:j:;:d"~,.
• •.••• •••••.••• i,"_.~ • ,:"" ."'l:,:·~!,". ".~ .. , .... "'i,.'.,~;.:~~,·"·~~;·· ( ~. c- _ •. .;. ,'-t •. , '?"\ "".~

transferência, sÓ :poderá .servf'e.í, ta:;a"j)edido do:intêressado-~'};;-');" ,:,.,.,,';';'.:::\\};:'1~:> ~
_'o ~, " •••••. : ".-~ • ~. A .. # ••• '.:' •••• ': -\.;...; ••• ~ .~~'::f',;:r~~:,:~' r. -: I "~ .,..' ",,- "!~"'" ,,_ ;'~.:" ...:.. -'-; ,: . -·':··:-'\~):~\~"l!".~~~i~

Ar t , 67-:. A transferencia' subor-ô ínavse .a ocor-rencãa xtas' segui!1tes' cm~«,:Z~t;, ':

diçõe:~ = ~:;n:e~u!c ~:~~:~!ê:c~:b~~i :::~!Ç~~'O fissLorraLeu gida p:rao;';~rr
r ~ , .,' 1

'1
!

Parágrafo tlnico: O readmitido terá assegurada a contagem do tem
po de serviço anterior para efeito de aposentadoria J disponibilida
de e ad1cionnl por tempo de serviço.
Art. 62- A readmissG.o será, ObriGatoriamente,
do processo administrativo respectivo, e será
demonstrado que nao acarretará inco;nveniência

prededida de revisão
determinada se ficar
para o serviço públi-

co.

. ,

cargo;
111- existir vag~;
IV- efetuar-se p~ra cêrGO de igual padrão;



i ,
tt: li:: '. ' .. i .
, ,! ••. ./:~ l ;. .,':.";.:

:l:;>tjf~r·:;~:·~~r lH·:-
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VI- ter o illterstício mÍnimo de 365( trezentos e sessenta e cincq)

dias de efetivo exercício no cargo;
VII-'se for a pedido, só Poderá ser feita para vaGa a ser provida~/

por merecimento;
VIII- não poderá exceder de um terço de cada cla~se.
Parágrafo único: Desde que a pedido, a transferência poder5 ser efe-
tuada para car-go de padrão inferi~r à do Lrrtcr-es s ado,
Arf~' 68- Não poderá ser transferido funcionário investido em mandato

luo
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e'Let.Lvo,
Arf. 69- A transferência por permuta processar-se~á a pedido de ambos
os interessados, repeitadas as disposições do artigo 67, no que coubel
Parágrafo único: A permuta entre funcionÍios da Prefeitura e da câm~-
ra só poderá ser efetuada a pedido dos interessados e mediante prévio
consentimento das autoridads a que estejam sUbordinados:- ~

CAPITULO XIV '. "~: ;1 f,

DA POSSE .....c.i;iEy,úii::, , .' f.ç
Arfo 70- posse é a investidura do cidadão em'ca:rgo~pÚbird(i~4&~\~;;~;;~":i.·~d~,t"{;l

__ ' ;-" . ",- ,.~.'".!~'::\"-~;~/;"·-,·:~·~(i.;.':.. ·~~f~t~t.~:,~~~r;f~\<~~l:tit1J/~~~\
Art. zi- Independe de pos se ~. prov~to de '~a~gop~:ssP~B~R,9.!t:R~;~~6W~-?fii~
rellrtegração. e d~:ignnção1>,~a de sempenho jâe :!~Ç~0:~~~~~t.~i~~i~;~~i1;~ri:~~
Art-: 72- A deficiencia na capacidade" física, :c6mprovaçl~EHi~?1~~~~aC;icq~,~

, .' o. , -Ó:e>; 0"0" " -o. :-:. . . ; .~ _p'..\ :-0,;_." 't,:~ "J~-.X';.~n~;'}~7-;:::;o-~:~:~~::--.q~·~~·~r('~ "'1~t...~
nária, não ~erá ...consâde rada ·inÍpedim~:r.ltó'para ::e,f,e-1.tor:'d~rlJaf~PAA~~~9:'~';~
:inciso 11,' dO~'~'tig~lo, ~·de~d~':.4ue::t.ai}ae:f~ci~~b~ili.:~~6· r~~~~~~é~p'~

• -". "~ ••• ;,~ •• ~ ~ 'jl _' • '-. . •... ~ 7 ;0:". :~:~.~;:a.'~í~~O~~!~7~'"o·-~~;,~~,?,~~f~~.~ff~~r#if~:j~.j.::::,~··~'ft/..J;(..:> . .1 .~~ :;~~

000 normal;d~:~i:"!~~oe!? ~~r:eIl~e,s!3-g..:;~,-~!,'~~,,~;"~:~;~:~i'~Xif.r-:~~,;;·,::frt~~!~; f;J!-
~ I' 'O ••t l" . ;"-'~' ..,-~'''' "f·:.t .•. \:.... ;.,.~.:.;"".'''\ ......•': . .':{~.~.;~ . .:);~\ '._,' . ,~·!: ..-,.••s-: , ...• Lt:~

Art-~' 7"2.- A· posseverificar-se':"a'meaiante': ;:':assinatura;~~_ .-tti'u-n..díotia':'::'~i:1
-' ., 'v-, '.' - - ,l:... (...... -t..'~" :.,~--~:'...:.~ á.\- .~i~···~,·t~.'l',!.-r{'l-'_·."'·

rio e pela autoridade competente .á.-~.d~r\:posse;·::·de-terrno·iayr'2:,dÓ;':te!r\~:r~~.~~,~
, ..,' "', :- ~.,o·, ". , ..• ', ." '.:,.. •• _ '".\ •••••;.--:;.'\.~ .•••• ,:. .. "~ ~. ~r-:-..~

vro príópri.oJ do qual ucver-a cons t.ar. obrigato:.ria.,'nente o):ColIip.~f'i1li.i.~?h-,,.J:.g'tli
- .' . ; ",' \ . :1.' ".:.:: " .'.'. " .,!.; ..... , " -, _: :.,,~.:~;: ..; !:,,~·:}··~::;,,;··:::·~,y·:'1; •.!-.f~~-';;:

que o funclon:::.rlO--J..ra_Cill:ipl'll' .~:rleLilente o~ dever es e SP:S.' g.ª,W?~'~;':~8-.9;·~F2:.:r;:,
t .L de st L ~'-:.' .1.;, ~ . • -' .• ' - .~' : .... _ ..- - . t:' ·l;r.;~:;.,~;~..,it~..:~;~'Ç:"'I~~..~·~' ..i:<~~go e os vcons arrt.e s e s t a e.í., "'.;. .1' ,,:'·:'·':·"·;'i.I.~\.':O.1;;~k"t(-~~~Nii;;·~~·~',:,Fi:'ii fi;!i~

-.' -. o ' , , • • _ • • :' • o.' ·~7~\:~~~::~'~}i~.;~,Çé~;:~:~~~~~~~_.~_..}~~~
§lº- A:posse poderaser tomada por procuração· o.utorgiªà1f~9TIf?R9a..f.t:é:s.?~i~rl

- .,. :" '" "'. o.,'· '. . •.·.Tf~-.·.~ ,"r ....• ~!;'•• .- "..,.1 .~'·vl·: '..•..•·,[1

~es1)eciais para tanto, o"Íla.~dose'; tratar' d~i'~cí~IITir/~~usen.têj,LâC;Y~j

L~icÍ pio e~ ~~m~~são .~o,po~er>~blicD,:~Ú, e~. J~l~1i~!'i~ii,~l~~~J'~1
lUlZO da aut-or ~dú.o.eCornnetente .'.; '.:. t~.;.:'t:;;;.i".':':.~·:{'" '''..'.'~ ·;r::·'''~;.-'~'~;::'''l
'-= , :-. . , <..... , .". ".. ; ..... ~~;~.:.;~-:r~~.!,..;::\,~'f,~j:}.r:: .,.~(,-",,~~:,:;~~,q:.;..

§2º- O serVi_:_or.qU,e e:;:er~a ~unçõe_s_ti:: fiSCa2~z~ção, ~.~?~~I~_~}i~~~~:~~-:~L:<'I
de guarua de oens publ~cos, oem como os que exe:r:ç~{l./~-lç~e~~:9;~i:;;.':1
chefia e de direç3:o', os engenheiros e procur2.do~e·S:-·'dO).hu1.i"C~'p·~q·'-;f
f i.can obr i gados a apresentar sua cieclaração de bens '110.'(1to da':~
no ss e , e renová·-la nos' anos par-es, ,.;..,;.. ;. 'i::: "._::::-:t.~':;:;-'-

§3º- ~. autoridr:.de competente para dar possepoder2 ed~~~'r~"~e~~~i~~~~·.:1
. ." .' .' ." ,-.. --' i

sob ~~n.3. ~: reSpOns.~bilidade, se for31TI'sa~isfei~~s ~s_,conc.içõ~:~,:·i
e3t:;;.oelecJ..G.2.Sem Le í, ou r-egu'Lamerit.o par-a .irrve s tLdur-a 0.0 C2.I'f;Q.: I

.' ~
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Arf~ 74- A pos:..;e deverá verficG..r-se no przo de 30(trinta) diCls,/
contados da data de publicação do ato de provimento'.

§li- O prazo previsto neste artigo poder~ ser prorrogado por /
30( trinta) dias, a requerimento do .írrt.cr-cs s ado,

§2º- O termo inicial para contagem do prazo para (l posse do :fn
funcionário em férias ou licença, exçeto por motivo de licença para
tratar de assuntos particulares, será o da data em que retomar ao/

.~

serviço.
§3º- A contagem do prazo a Que se refere este artigo poderá s~

suspensa até o máximo de l20(cento e vinte) dias, a partir da data!
em que o funcionário demonstrar estar impossibilitado de tomar pos~
por motivo de doença apurada em inspeção médica'~ O prazo recomeçará
a correr sempre que o flli"'1cipnalismo, sem motivo justifj,cado, deixar
de submeter-se aos exames médicos julgados nece ss árãos,

§~- O prazo previsto neste artigo, para aquele que, antes de

t~mar posse, for ~c~rporado _à.s Forças Armadas, s~rá contado ;-,~p'~~ () , !
t~r da data de de~,~co:rpc:raçt?~ .. '." J' .: ,~,/:.: ).-. ,.' ;';:;,:' ,·:;t,'J;,··J"l;-<LT1iit" 1-

Art'~.75-·A })osse::.'defuncionário estável,- ·.de·sdé·,:gue'em'exe~g~~~~o;f{Q)J;;
indeuenderá de 'exa:m~'médic~-. '. ..(i ':.~, .' . ···f:~s~f!~r=;-;;i~\;(~~~f;:r'.li:

- ..' -~ :" > - .Ó: . '..-' . • . ;.1',;"": ,-;:_~.~\; : .:i:~~,;~~!4i.~,T ';',
Art.76- Se 'a posse n3.O se der no prazo previsto no artigo~-::7.Y:,rel:jillV~·:i;··

, ", . , ' _'.,~~~~~':,",.~~;::\~~"~~:'~'..L:::')') ~,
seus paragrafos sera tornado. sem efeito o ato de prov:i.mentoJ~l'J~:f";~'~\;~:'.),

. .' .,">i;;;'D~ =::o~ ".~,':'''~':·~ti'';?~:êi~:,t~,.,:~~J
.Arf~ 77- Exercício e o desempenho d3.satribuiçõe~ J.Ilerentes·'no<z.i.;~·f.~/..."'j

c2.rgo.
, • Aa frequen.cia

e

ccuberem~,:;~':':~T;~}:r~':. . ',';:::" ._.", ' .. ',:,;:?{,:;':.::::,; :,:;.-.; ..;5W~;.~t~~;jkf&~'~\~).:
§2Q~Oiruci.o, ':a susperisjio , a il1terrupçao' e'oTeinício,d6'~exê:r';;~;",ci~.U:

. ,•• " , , .;' ~ .'.. " '. »: ......, r' ... ~._\"ú: ,~. ". . ~,' . ~"'" ~-i..-::;-:-- ::-:. ~ '~:;~_Y1t': 's:~~::'1:. '
, cício serão registrados no as s errt.amerrt.o individuai ~do' func-ionárJ:.o:''::J~f::;'~'·:·.I.-

Arf~ 78-' Ao:r~~p~nsável pelo órgão .• onde;ier'a:·se';·lotado~~\~!;.,:i\L;fô~tfi·:A::'
. '. . cÓ» ~.. . •... "~~ .• ;,..... ~~ ", i'.:·"l'.~\.~.tr~t.:i-,:-;:,~ .

cionário, compete dar-lhe exercício·~- . '.:, .,..;.....!i.';:'<>;::..Ki\~~st311,.;
,'. '. , , .",. ~ •. l~· ••.~ •••• :···.: .• , :~~-"':.t}#",:-~~:~l?~~f:;,:~#:..;~

Art. 79- O exer ci.cão do cargo devera,' obr~~atoriamente, ter :.~i.r:'~~~g23~~~Nr:'

no pr;~o d:ed~~~t::'1::~S:~~~'contaàos:'" ; "'J!1j1~",I"
11- da dat.a da pub'I'í.c açjio oficial do ato, no caso de reintccra·::.>;:·.:;'--!

ção. §lº- A pr omoçjionão i.'1ter:rompe o exer c ÍcLo, oue é contcdo·:~:~~[?tl
va classe a partir da d::::.ta, inclusive, da public2ç8.o do uto que pro

, e-.
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, . , 4Aplica-sc ao e::CI'ClC:LOo d~osto nos p:lro..8rafos do o..rtigo 7
desta Lef.

Art. 80- N f'unc í.onár-Lo que nao ent.r-ar em exer cIc Lo dentro do pr-azo /
prcvisto ser;Í exonerado.

Art. 81- Nenhum f'unc Lonâr-Lo poder;Í ter exercício em órgão diferente/
daquele em que for lotado, salvo nos C;J.sos previstos em lei.

§lº- A autoridade competente pOdérá autorizar que o funcionário /
tenha exercício fora do órgão em que for lot~do, desde que seja para /
fim detennrim.ado e por prazo certo'.

§2º- Será indispensável a expressa anuência do funcionário quando
se tr~tar de exercício em w~idade admmistrativa ou entido..de diversa da, . ....
quela onde devereia ter exerClClO.

'- Ar t', 82- Ao entrar em exercício, o f'uncã.oriár-Loapresentará ao órgão/
, .

competente os elementos e docwnentos necessarlOS ao respectivo assen ~.
t.ament.o individual'~

Art. 83- Em caso de mudança de sede, será concedido ao funcionário / n
", /11um pez-Lodo de trânsito de ate 8(oito)dias'~ U

.' '<;'ik
Art'~ 84- Nenhum f'uncLonár-Lo poderá ausentar-se do Hunicípio para' es~;J;3..J

_ A' ~~.'~'-.'~-:..,.'."(.::-":~~'''.{
tudo ou IDJilSSaOde qualquer natureza, com onus para o erario, sem auto-;*:::'<j
rizaç2.o ou designaçãõ expressa da au tór-Ldade compe t.ent.e , inCIUSiY~f~,~~~á~~:{:,::
z-a p:lrticip2..!' de provas de compet.Lçóe s desportivas culturais, ca~~~:.J~~:J.'~'>i.

, • • t* • • - ,,..., •..... . . '!' .",~':~.\6···~;~·"'c:.::(;~~'~"Y

que s er-a J..mprescJJl~~vel r-equa.saçao do orgao compe t.ent.e, '. ,lt',· ~~." '.~~~g:~~~~~~~i~~~~~1~t
§lº- Silvo ca~o de ~bs~l~ta. conv:niência~'. ·a. juízo. ~~ autorid~~t:fj~(;%1t%;'~~1

competente, nenmnà Tunc í.onár-í.o 'pod~~a :perrn2-necer por maa.s de 2(d?tS)X]j~\~~)
êIlOS em missão fora do J.Iunicípio., .e .somente 'pOderá .:Ler·outra a'pós' 4' <.'i~~:"'::/

. ..' =

(c}'~~atro) anos de efetivo exercício no Hunicípio, contados da data':'Qo:/
. ./.\,.: ,

r8g1~esso. .~> ,

§2L lndependerá de autorização da autorid,;!!e competente o a!a.st~~{,;',1
mente do fu..,YJcioD2rio:par:: e:z:ercer função e'Let.Lvc e car-gos de proyJJjlen-~··Ç;'\'l
to em comissao, em Qu2.1q,uernível de Governo'; . ·:::;<.jF;~~iif';::.;J

Art. 85':' SJ.lvo os C2.S0S pr evLst.os ne s t.o Lei, o I'unc.íonán.í.o C21ile,'dU:.:«:r
rante um ano, :iJ.ljustific2.dmer~te, suspender o e:,:ercíciopor mais õ.e 30("':i
(tr:L."'1ta) dias consecutivos, ou f2.l tar 60( sessenta) di.as alternados, dll';',~':~;l

.... . , ... , <..... :l
T2...,.T1teo 3110 C2.'\~, flC2..ra sUJ el to a pena de demissao por abandono de I >:: '-I

, 1

I
j

1
I

I
!

86- O fU21CioYl~rio~ pr eso 8Ll :fl::.:.g::'::.nteou
,. .

o exc rc a.ca.o st.lspcnso /. ,2.te 2.. decis ão fi na.L tr::'.l1Si tada
DUTo..ntea suspensão, o f'uncLonar Lo perceber:: c!.pSD2.::: 2/.3( ó oí.s /
Q';" 'Y'e"""VIDr,,>r>::; t.cndo dir"'l·..LO~C' 'i-i-'" =r: r·.-,C' c:«:, -~ ~ "'''''-1 ~«;r'"~ ,I. ,,,\.AL •..... ".-:; •..•.0, V~ h_C. w, c.l..:.> c._.!.C18n~,-"..;> ..:>~, .lO~ .__', O~'\ __,_'-).

Ilír. (•....•rn rln ';llnr-ir',·n·'...,...-jn c-;pr ('nllnp'1"\"'I~n "",lrl"'" rie:.r>-i",';"" ,,'1C. ':1'1::;0.,.'ldJl·;::,r·" I " I \ I \ i \ •\., ••• ,I..i\"{ \1 \(\\,r. I!!"'~ I ••.· •."'· '-
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DA FIA1~ÇA

da pena, com dircito ~ 1/3C ~ terço) da

CAPíTULO XVI

Arf~ 87- O funcionário design:ldo para ocupar carGo, cujo provimento
depende dê. prestação de f í.ança , n~o pode ent.r-cr em exerc1.cio sem prévia
satisfação dessa exigênci~.
Parágrafo único: O valor da fiança será estabelecido em reGulamento, nno
podendo ser de valor inferior a l(um) v210r referência viGente no HuniQ, . ....
ClplO.
Art. 88- A fiança será prestada:

1- em dinheiro;
11- em apólices de seguro de fidelidade fu...'1cional, emitid::s por /

Institutos oficiais ou compnhias leg21mente autoriz~das;
111- em títulos da dív"ida pública de:União, do Estado ou do Euni-

, ...
C:1.p:1.o.

§lº- Não se admitirá, emhipótese. algülma, o .Levant.amerrto c.a fiança XK~

antes de tomadas aa contas do fU!)·c'Ü)nário:~,':~/;ft~,(;~~~:'!t:'...,· ),
§2º- O responsável por alcance ou desvio n*2.oficará.isento C2. ação /'

adm,inistrativa, ou criminal que couber, ainda que 'oval'or tis fi,ahça sei
,j a superior 'ao prejuízo verificado~; . ;. "~i?i.'::.i.·;. , ,~'

'. •. . . "o, • '" •• i ~: .•: ,·t"4. ..•."'.. "~i~';""~~'I..." 0,1 ~~:,'\ . ( .

§3º~ Os:f:unci~~,ár~,?s referidos no -art'~' m ,96,(l1ÓY.;~~~-~.}i.Ist'{s)·;~;co!n"a / '1

fiança gue.p~est~;I?;,.,~esponderão ~ela gestão '.~r,~',~~~f:i·,;~g~~t~~lly~;;~"l~i...:'f
cados. na .f'orrna 'dqquele dá.spos í.t.ávo , -- ;,,-;..; '," ,:'i:,:" ·r::<'.~;:~;:,: . ::,~.;.

'.'~":.~ "r- . ,1- •• . n <~.:.,:.!":'~~.~~':~'~.~~ r.'}'-
. -~-~:~. .-; - ..~..;', . -~ , . \. \ .

, ,.' '.;~:;;:' ' CAP1TULO XVII";'·: .~';-~'\ ..;~=..
:..~.:. JJA REI,10ÇÁO .<: .. ' .. ,.;I!~-.r. ·.;:: -v. '·~~~h

Art. 89~ A '!remoção';. a pedido ou 'de óf'ícic, ro'd'er:f-~~:~~~~i(;itoa: ,. .':
I-de urna, para ~utra, Un'~dad.e':a~inistr:;.tiv~;':~j:ft.;L;",-'~Y.~::;<','. ." " ••

11- de um'para' outro orgao, dentro da mesma w"lidade:aGIlllIli.strativa, -:
Parágraf~ único: A remoção só poderá ser f'ei ta Qes,:e';Ç~;2';esp:i~;],d~ a t
lotação de'cada unidade administrativa, s2J,vo nos C2.5DS., de intere3se .da:
AdElinistração, feita a competente 'relotação no pr-azo de 30(trint,:j dias'
Art. 90- Dar-se-á r emoçáo apedido, por motiv~ deS~Úde,<"~esue' Q.Ul2··'fi:-,

quem comprovadas, por j,nspeção médica, as razões aduzid,as ,p~lo l'lteres':':
sado.
Art'~ 9l- Aplica-se à remoção o disposto nos artigos '68' ~ 69 08SL2, J..,ei-.-

CPY1:T1JLOXVIII
DA SlJBSTITUIÇliC

f-rt' 92- H~vpr; subst í tu í.cáo no -i,-.·,~J(:;-i,',--,··.~·o'''''-~''."l:-n. _'-""' __ ...J _v_v_'-)\....- _..!.......l •.••• _' • ..:.....l.L .•.._ •...•• ...Lc..i1C--ir....
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-,'--- Parúgrafo único: Ocorrendo a vac2nci2., o substituto pas sar-á a
responder pelo expediente da unidade ou IDrGãocorrespondente até
o proVL~ento do c~rgo.

Art. 93- A substituição
Art. 94- A substituiçuo

da autoridade competen te'.
§lº-A substituição automática

gulamento; a dependente de ato da
necessidade de serv.Lço,

§2º- O substituto exercerá o cargo enqu3l1to dur2.r o impedimen
to do respectivo ocupante.

Art'~ 95- O substituto, durante o tempo da substituição, terá/
direito a perceber o valor padrão e as vantagenspecuni2rias ine-
rentes ao cargo do substituído, sem preju{zo das vcmtagens pesso- .~~
ais a que tiver direi t.o,

§1.2- O substituto perderá, durante o tempo da substituição, ,o '. -/\ ,_:
vencimento e demais vantagens pec~~iárias inerentes 'ao seu cargo, .a::I .)
se peLosmeamea nãoopt2.T até o momento de entraI:"em e:;:;:ercício no/ ):'~ii';?'::~;
cargo do 's~bstitu~dO-~'~ ". ;;':~J:J.:~.,~~:'.• :).,< ;·.:~,-:·::T~r~~:f::%t;;d~;':·~,~.···.. -. ::".:~~~~~1;1~~}~':j

§2º- A.:sul>s~ituiçao autoL'lat?-,ca ~era .gratllit~~';~:e.:·,inf~r~or~ :i?:~r:~,{Ft:~~i~~~'~d
c'Lusãve,' ..~a·~~.Si.TIc.O~.;..'dias, ..~te~~.?!Ú:5.tÚ·:':;i.<I;,,":,,' ..·;~;·~::~.:d:IW~;~:;~:·"".~j~'~: ... ':.',:.' ,·.\.~~\;'t~~:I~::1

•.Arto-~'·96:::/95' <t,esoureiros: ···')êatias']~e;:·:outr9s··I;í\iil9iónfiº.?~~;que;terilià;~~') ~~l
. ."- .~,,,: '.",t\<:·:;~:~,.,;.:... '-:'.•: . \': ' ;-r~~~:,-,,:;;..j~,;,r.;\f:,·.r'::{ir",\:/',·~~;;"~~·~'T~·:lH·:!!i,'·~r,i\f:~~i!f\~~:~~·t'lt.n._"~t','~.;;r.,~\I1;.!r';.~!~:;'' ·~'~·.<~;:~~;.t;t~ e

val.or-estsob.isua .guar-daçrem caso,~;:dé\":un:pedimento"l!i(pôd,érão'l;séI:'subs~':'~:~~;1

tituld~s.por~i:U11~..i~nár~o~~~[~~~~g?~t~;çâ~';'·~~~Mi~~s~ii'nf'f.i:,t~~j'i~K*,...1
Parágrafo' único :Feita .a ihaic'ação ~ por ;esér':tto't::ã;:"àlitoridade! ~;~.~~r~~tl~~f;~!

". .7'" .1:_:.:; ..•_;;.: ...•.••... '.;' .;.~_ , .. f,~·I·:.- ' • ,"''', '."_""! .~_.- .--.:,-.:.,. ~.~:-._!.-_~;::::'i·-~.·~.
competente', •~.sta devera propor a expedâ.çao do ato de 'deslgnaçao ,f>::~,::ó,";
ap.li.cando=se ao' subs t.i. tuto o.·disposto·no' ar t í.go 95 e s~us ·.pa:rá~r2.i:·~~~~~·:(·J
IaS, desta Lef~' : .•.-:. :...~. "''', " '<' -: ~:'-:!-,~.~>; i:r • ~}:J~~~l·L

Art-~ 97~ A SUbs~itui~~O não .:~er~; ~~m. h~pó~es;e .•~gum~:~ ..gu"l ~A~:~~·~~nk.n.:
quer que sej a o per Lodo de SUbstl~ul~ao, dlrelt:-~ ·~o s.~~:~~~~.o.- de,7;~:j}~!r.n
efetivar-se no c~rgo.

. '.<':, "1'"'
.'- ..

I
I

c.o.c. n.o 4U32.223/0'J0l·C'3

Ruo Brasil n.o 71 - Fone 201 - CEPo 17.950 - NOVA GUAT APORANGA E. S. r.

recair6 sempre em funcion6rio público
será automática ou dependerá de ato ~

é" a~uela prevista em lei ou re-
autoridade só se efetuará por /

CftYfTULO xrx
- .' ~ ,

DA YAC'p..NGLit •. '

Art"~ 98- Diz-se vago o car-go que .nao tem titular' em decorrência:
1- -exonar aç ao ;

11- c1emissao;
111- trwsposição;

IV- proQoçao ;

v- A, ~ .t.runs r er'enc i.a.j
VI- aposent3.ã.oria ;

VII~ fclecicento.
.
i
i.
I
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c.c.c. ".0 44.SS2.223jOOO1-03

Ruo Brasil n.o 71 - Fone 201 - CEPo 17.950 - NOVA GUATAPORANGA - E_ 5_ P.

§1º- Dar-se-á exoneraçao:
T- a pedido do f'unc í.onar-Lo

11- a critério da autoridade cOT:1petente, quando se tratar de
ocupante de cargo de provimento em comã.s são.

111- se o funcionário não ent.r-ar- no prazo le[;o..l-;.§&2º- A demissão será aplicada como penalidade, nos casos prevres_
tos em lei.

cia

A vaga concorrerá; na data:
do falecimento do i'uncion<Íri'o;
da publicação;
a)da lei que criar o cargo;
b)do ato administrativo cabível,nos demais casos.

Arf:l~O:': Quando se tratar de função r;ratificada,dar-se-á
por dispensa, a pedido ou de ofício, ou por de st.Lt.uí.çjio,

TíTULO 111

a vaco..n

Art. 99-
1-

11-

I
. ';~-. :. .

Dos Direitos e Vantagens

,.
])0 Tempo de Serviço . >"1

I

Art.10l _A apuragão do t.enpo de serviço seráfei ta' em d'í.as, ·;,~1·
... .;

§lQ - OnÚIDero de dias será convertido em anos, considerado- ·,·,';'·-if.

o ano de 365(tre~e~t.~s::~:: s ess errt a:e cinco dia.'sr;· ..;;~,..·;;;:.·.t~.tt?~~.. \: ····'-t1É~'J:.l
~ :;:. '.:. .' u~r' v. • ~..' . ~ • <!...... • ~ " :", "~ . - -. .' .' I.

§. :2~:,,:;.:;:!..::\~~Ü.~~.~?n~e-,:t;sã?, o~ ·~~a.;~,,·,~~~:~:<~~h~~_,,~~f~:~82(cento. e , .:···~~.,qi~
oitenta e dois) i.: riao' s.eraq computados;~~-.se::~~s?_e·umer-of'or- exced í.doçhavg . '.

, "",;,' ':.~.-'~"" .Ô , '.-- ,.,~' ',; •. '~,- -, • - --, .;.. ' t;
"- Ta. ar-r-edonüamerrto ::para.:-um· ano, "par a .efeito:, de aposentadoria.
~ Lrt.102 - Se:r~' ;~;nside:r3.do de efetivo exercício o ps::,íodo de 21f::2.

CAPíTULO
z., ., .

t.amcnt.o , em v í.r tude dez-

I ~, -
I eTl2..S.,;

".;:

11 cas~e~to,até 8(oit~)di3.s;
111 nascimento de filho ,3.té 2( dois) dias mllª, semana;

TI! - luto,até 2(dois) di2.s,por ft.:leciI:Jento Cietios,padr<lsto
maür-as t.a , cunhados , genro e nora;

V - lut?,até BCoito) dias,por f2.1ec-i~lBntode cônjugue,pais
filhos, irn-;ãos',so gr'os, e descendentes;

VI - exerci cio de outro car go municipal, de pr-ov írnent.o em

\,'"11 - CODvoc:::çaopc..r a o~rib2.ções decorrentes do serviço

j.
. I

'j
i

1
j

- -CODlSS2.q;

VIII j~ri e outros se~viços obriGa.t6riospor lei;
n: de senpenho de manó at.o eLet í.vo feder21,esL'_d.l1:l1 ou l:1U:'"1J,



:; .1

~úU ii l L~~~
. ; ,; . ' , ; , : } l' ; 1,' ~ t~n. 't--'l ~~~.~ . titf"

" L~~'~! toH\. -hit:JH
=-=-~~ . - ---_....:-=:.=-======-=-=
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X licença-pr~ruio;
XI 1icenç2. à f'uncLoriár-La gestante;

XII licença a fW1cionário acident3.do em serviço,ou aco-
metido de doença profissionul ou mo1étia grave;

XIII : miss~o ou cstudo,em outros pontos do territ6rio na-
cional ou no exterior,quando o afns~amento houver sido autorizado -
por ato da autoridade competente;

XIV - f'a'Lat as abonadas;
m patticipação em deleGação esportiva oI''icLa'I,

Arf~ 103 - Para efeito de aposentadoria e disponibilidade , compu
tar-se-á,integralmcnte:

I - o tempo de serviço público federal,estadual e mW1ci
pal;

11 - o per1.odo de serviço ativo nas forças armadas , corrt ai ~
do-se em dobro o t.ernpo correspondente a operações de guerra, de que-
o f'uncí.onár.i.o Lenha ef'etLvarcnt.e participado; . .()

r ir - o t.cupo de ser-ví.ço prestado C01-:10 ext.r-anumer-ár-Lo ou- d~:J:
sob que.Lquer forma de admissão ou cont.r-at.açâoj desde que re~e;ada-;.:,1ft?\··'

. -.:':~.~~}~.:.~~pelos cofres muní cí.prri.s; :<!.',' "
\ ·.'_:.0~;:".:

IV - o tempo em oue o funcionário esteve em disponibili- )""'>}\;

-. '" ,L;~\';;*:'fj;kiÚ,:;\":' ,.,:;~~\ i,
V o tempo de af'as t amcnt.o emvlrtude·.de ,:l::LCença.par'a .-(:~*!~i~~'L:.

tna t.amerrto de saúde. ..;: :;~~t,.'.~":. ·i .. ·,':>·"}t\;,}~,·,,: ::.,'. '.··::>.:~·~~~;rt,~:':,::
Art'~- lO~ b vednd 2. cu;:-iL'.lnçãodotemoo 'de serviço prestado con- .f{;j:;'·7·\.·

. , ,- . o~ n' -~; ~ "r --: -i ';/~. rr .:cor-r-en t.ement,e 8:::J dois ou r:~:.is cargos ou I'unçóe s púb'Lí cas da. I~d:'.Ln......§..;;,;.c,,~t,.;'.

. ..:' .~~~;J
Ar-t , 105: O funcionário nomeado em c2.ráter efet-ivo';"'dauire' eC't'-";·'~;';'!i:·~\::>'·1

, ~ . ;~-:, ~: ,.'.a. :?'-, LJ .f: .~~,,~r~:r?'~.':J_~ , :j

bilidade apos 2 (dois) 210S de ef'et.í.vo exer-cLc i.o, '. . . . ;<;; :'·:·1
.' ..:.Íl:.· .\

§lº - l7-i ngucm pode se:r eI'e tá.vado ou adquirir' e'st3.bilicb,:i=;f' i
I

se nao tiver' prestado concur-so público'. .__,' ~:. '1

§ 2º - A estabilidade refere- se ao serviço público e n2.O ':::<..··.·:·1
ao car go ocupado. :':/:.:~:'j

. 6 ,., , ' '" l],.rt.lô - O f'unci onar Lo estaveI somcnte :;.ICTucra o car go; !
J
I

I
I

I
1
j
!

dade;

e Indiret3.o
11

I -
11 2.S~

111 ., quando for extinto o c ar go ,
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CAP1TULO 111

Das Férias
Art.107~ O funcionário terá gozo de 30(trinta)dias consecutivos de
férias anualmen e,de acordo com a esc21a organizada pelo órgão com
petente.

"§ lº- Sornen t e de oo í.s do pr íme í.ro ano de exercicio no cargo Pld
blico, o f'unc í.oriár Lo adquirirá direito a férias'.

§ 2º- Não terá direito a férias o fW1cionário que,dur~1te o -
períOdO aquisitivo,permanecer em gozo de licença para trat~r de iTI
teresse particular ou der mais de 15(quinze) faltas injustificadas.

§ 3º- ~ vedado levar à conta de férias qualquer falta a servi-

Art".108- Em caso de excepcionais,a critério da Ac1ministração,as fé
rias poderão,dig?5;gozadas em dois períodos,nenhUlil dosquais poderá

" '..
ser inferior a IO( dez) dias'. :. .
Art'.109- t proibida a acumulação de férias ,~2lv~ 'por absoluta ne .')',
cessidade de serviço e pelo mâxãrno de,,2( dois).m.os·~ ...., ,-: L,

P~rágrafo unico-Somente serão 'co~sicie~ada~'::c6ri~..~ão gozada~~1)Or- .'.:Vi~!:
absoluta necessidade de serviço, as fé;i;~c:;\Q.~;:(:6t~i:fu)Cion6.~·i~:!d~~~~';' ..:'J: I:

_ _. ;.~t·:", ....., " ... :---:..,~".: . ~ .... -::;.. :,.,.; ' .. t

de gozar ,mediante decisaoescri ta da autoJ;id,aq.é:;:,~ompetente.,exar-aúa .. .-..t::: r
• '(' L~.,;· ';"""':'"' < ':.>:, ~.~;;:.~"!' .' !;':.~-:.:....:.,\-:':,c', .~, '::-!":~

em.prC?cesso .e publicada na f'orma legà:h, d,ynt:ro.,;do':;:m,::~r~ic:ici;:·:p.~'~1l;e>~.'! ~.'::~",~';'

",~.' '}~.' . ~ ,,~ -,'..~...•..:..': , .':1 :,~'.;' ~'"\:~;:~-,:,.,::.~.:-{;:.:t\~.:!':!?~1~;i:~:~·j:;~~~:1~1~~ Yt·~~~".!.{',1. .-;1":" ·,,~:~~~~1.t'·~,:~~ô~:;':;}l~r~",';~,'~"fi~;~~~~~f,~,f"elas coz-z-e s oondem ;' ,.-;;"·"!,, •. ,•. ,·~,,,·:r..f·,t, .·'t:~·'J·t't;',."·,"",~.-, ,-:-,...I,,,,,., .. ··:J···,,·,·'lir·J,
• ' . -r , ," ,;~: :", .,' • " • :>.~.:';4~.: .,~~~..:-:.~:t::.:~,::~::;:f··{;j'~.<Eii~~t~~J;i~::'f.%~~O.~~ .' , 1~~;;.~;·;~~'~~t:~,t~·::,;:~~.g~~i~;~~~.~;:ú~~~~.:~;::~;:~:~.::.'
Art'~llO~ É facul taãcilvo'~.ao: í'uncionár3-o'ii,gozar.?:i'erías.;':~9na.e.·lhe~:'coÍ1:~:_. J:'/t~ ;',!

• '~'.' ,.' .' i' }..~ ':<' ~',"',.~~.q~;"'. ::~~J-i,'.~i~t"~·.~.:,:;'~i;;~~~~11~~!!y':J.i~~".::\,}:~:.j.>..:.-:!:'f~V"..•.~.~~~"::\~ J:~ ;;~,~i-?5\~-~:F'
:vier, cumpr Lndo-d.he ,no entanto; comunic~r;:por;t~;~*~r:i;~o~a{)'-,..cl1e'fB;-,aa:::r~~&,·r.~\t~~j;:F;
par-t í.çâo seu endereço.' event.ual., "; c. ~,:;:i·.!~R~l~!>r?}~:~~f::::~~~:1tr;J:\:'i;·:·;~,;;t~:::~:;:~~~:<~t··,~~>:.-·.:~'{'~,f~~:··!'
Arf.lll- O I'uncí.onár-í.o proDoyido ;traD:'s.',fe:c;ido'~o.Ll~!,er.jovi~o.'-dur~~t~.-', '< );

. .'. .. . ~ .. ..•.• , ' .' '. .,.i ,;","f." • " ' . . ," .:.. ~ ~ . . I' ~.. •••• 1\'" J

as férias ·ri3.0 será" obr í.gadova' :·2.Dresent.'2.r':;sB,,'ál1tês~·;:1ie:t·eTmi1}á~las·~~'-:~·.:';:::>!.
".

i'·:'..

I:"
• ' ~.': ·.l '

, ';..._.':'-',: .'~;.'i
-:,' . . '" ".:~ ~

,. , . .t .'J
p2.ra t.r at.ament.o de saude; .; ,..~:". <~\ .. : :>c;'.
por moti \TO de doença em'pesso~;" d;fa:rll'Íl:La; "':";:':.::-0-'.-' v ~ • ,. ;~'::;L';

r epous o 2. [;estante; ~'. ..' . "., ,.~.. i. .
,~. !

dCC01'Tên,

cá.a de acidente de t.r-abal.hoç

ço.

.'
/"'--.

11
111

IV

t,

I··

Será .-. . ,.' .•ao runc i onar-i or . ,.:.001J.0C~iQ'~ ll'cCn"~_ ... _·....-u_ 1.....0.. ~ '-' .L':sc.t

1

pêra
par a t.r at arcento de doença profissipnal' ou e1::-, I,

I
I .I I

... j,
I

.. J, I
i

, .:

V

VI
para prestir serviço militar;
por motivo de aí'as t.amerrt.o de

_o. ..'

.:~:.. '~;',;
I~ ,-

_.,s;~:; ;';r ' ,'. t: .<
.,

;"',,

côn.jugue' f'unc i onaz-Lo ou -
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VIII como premio a' assiduidade;
IX parll o desempenho de mand2.to eletivo;

X para tr~tar de interesse particular;
XI por motivo especial.

P2.r~brn.ro Unico -o ocup2nte de c~rgo de provimento em comissão nao
terá direito à licença par-a t.r a t ar- d~ interesse par-t í.cul.ar,
Art'~113- A licença dependente de eX2JJ1emédico ser~ concedida pelo pra
zo indicado no laudo ou atestado.

Parclgrafo Único - Findo o prazo, pode r á haver novo exame e o Laudo> •

ou atestado concluirá pela volta ao serviço,pela prorrogaçao da licen
ça ou pela aposentadoriao
Art'~ll4- Terminada a licença,o funcionário reassumirá,imediatamente,o
exercicio do cargo ressalvado o disposto no parágrafO único do artigo !

, ~I:';~~~;:··Âlicença poderá ser prorrogada deo:ficio ou a pedí do; . ?J I
Parár;r<::.foIln i.co-. O pedido deve r-á ser apresentado pe'l.o menos 3( três) :<·1

dias antes. do .finclib o. prazo da licença; se indeferido, será corrt ado co-~",>1

mo de licença o períOdO corapr cend'í.do entre a data .do térr:dno ':e' a do' 'cO':~::"J
n..nec í.men to oficial do de spacho," .,. :,~."~,,.-:,/ ".:-,,:.'r ' , :p~:>i;i{
Artl'.1l6-As licen,ça,.~oncedidaS"dentro d: 60( s~ss~?~~.):.::,~?-~~·,~~~~tétclO.~>·~~t~:'1~;

, • " .., . ••..• ,." ,~._""}"'-.~ \- ••.•..•••• -, ".,i' .•• L,":; ..•.~

termino da anter.ior, serao cons í.dcr-adaa ..~ym."pJ:'orrogaçaó•. :;·;<·~,;.,,;~~:,?-;:,,~,'j';:'\~~",;~fb(t~;
. ,. ,,' ';'" " . "':;; . ;.;"i;~, ~:'i';'~,;,"'" ;,:" ,·,:-', ....'.i f\ .. ,,,.;~,j.lli·Il.,~,·, ~~. I~t;;-....-; ~' ••\~"I;~:··_·~~">t..;}:"!··~::.~.;<.•.Jl~~'·~2.?~(1?f;r~~

p~ragra:o .1Jni.c.~~~ara efeitos" des~e 4' a~t.~.~o,s~~:~r~:~:·~,.~.~étO~l:~ty,~~':'-'?E;;~:t~WH
cons Lder-acao as·l1.cenc"'s de IJ]PSillaer-pec-'e .... ,,,,'>" ,... . ',.,:"" •• ' L" •. 'I"~-" , I

• • o.J U '-'-.> u., s Li. u. u~ 0. ..... + .•......."";' .'y. "" .. :. "., ··:r· .:,/. i :':·:·:i~;., .;~:~~.~::F";r
Â~t-~l17:'O f~cion5.ri.O nao poderá' perr.la:ne~er = iic~nça,por··.~~~~~~ ~~~P·7.:~~yj:·I·
r l 81' 2. 4( cua -ero) anos ..- .}'. , : ,<.\.~,':.~'::'::;I

B,.." ..•...•,":.r-"""',... ...•.~r 11....a· T"\ -d .,......~r"7 ....1 b'" ..., . ......-..,.:...~ : s= ..•,'.. .'.! .
• ""' •.•. ,:;.; • .!. ••.• .l.V vD.LCo-,;.;ecor'TJ...o o l-'~LL: .•O eS1:;3.8..:...eC1.QOne s t.c c.;, \'.:..go~o J.ull/- ...·. ,,1

• ' .• _. , •• • - - ,. _... • • • • ••• • ." ti ..."'\ ,::.. A>'-';~-i :~~~~~~~:v:::~t:U:::~~~o~D:}:~:;,,:e~::::d:jJ;::n ::~:' ~: t~~:;;:;tJ;8:tj~tJ,
Artl l18- O di snos t.o no 2.rtigo~eeri;rnão"se' 2.~l'ica~os ,f~~iol:;f2~Ib~':~1H:'
ocupan t.e s de Cê.~gOS ':providas e~ c~~i'ssã~ ~... , :/;"i~~·.~;:'·(: <: .;~;/:<.:":';~';~,~t~Sq·~ir.l~
Art'~ 119-As licenças por tempo'; superior a 30( t~i~t2.)· dias"só' 'pod~rr<?·,;:~f.;"·,l';
ser concedidas pelo PrEfeito ou pela Ees2. da C;rnc.r3.,cabendo aos C':18.l.es>·:

de S8r-\Ti~.cs deferi.r as ô.e dl..l.raçã~ i~~erio::::"od " c:,-_~':.;e;-.:·:~Q'-.:.·'.:.'a:·..:'·""'·":I:.!,·.'.;
Art. 120- G fUJ.'lcion5rio e.:... COZO ae .ii cenç a e ccr c comurrí.c ar ao .":;..:
Tcp~::.:rtiçrro o 1002.1 onde pOSS2. ser encont:r2.do.: ,,-. ',', . !

. I'
I
I
l.. j

11
D:::: L'í cenc a Para Tr2.tG'11ento~ . de Saúde

, ' .o Ge sauüe
,

ser a a peúi.do ou de 012 .

cio:
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§lº - Em ambos os c~sos, é indispcns5vel cx~e médico, sue poderá
ser r-eaLí zado , quando necessário, ria rcsid~nci2. do funcionprio'.

§2º-'O funcion~rio licenciado, p2.ra tra.tamento de s~úde, nao podg
rá de ô.í carc s e a qualquer ativida-de r-cmuner-aôa , sob pena. de ter cas s ada/'
a licença'.

Ar-t, 122- O exame para conce s sâo .da licença para t.r-at.arnerrt o de saú
de será feito por médico do Hunicípio, do Estado ou da União, oficial p
ou credenciado.

§lº- O atestado ou laudo passado por médico ou junta médica p2.rti- ..
cular só prmduzirá efeitos depois de homologado pelo serviço de saúde ~
do Hunicípio, se houver, ou pelo Centro de Saúde da localidade.

§2º- As licenças superiores h 60(sessenta) dias dependerão de exa- 1
me do funcionário por junta méd.í.ca, (~

Art. 123- Será punido disciplinarmente, com suspensão de 30(trinta)
dias, o funcion~rio que recusar submeter-se a exame médico, cessando os
e f'e í. tos da penalidade 1080 que se 'verifique o exame. ;

Ar t , 124- Consideradoapto, em exame médico, o.,funcionário reassun.:d.~:,i
rá o exercício do cargo, .sob pena de se cons ã.dar-ar-era ' como f'a.Lt.as injus"": . ,~'I
tificad~s' os dias de ausencá.a, .",. -':1

Par ágr-aí'c llilico: .No curso da licença, poderá o i'uncionário ·.requ~ ...':i
. " ' ,. , .!

rer ex.ê.lJ1e"ID:édic?",c~so,.~e julgue em condã.çôe s Id~. re9-~_s~~~,O,~~~::~r~.~9ip'<i·:;:'.v;l<

doc~:? 125: .::{;~i~#~~·:,~C~O~~iOzc~me,i~~;C~2)\f~~~,::~~i:'~;~",~~!~;(li:>!
c..lienaçao ment.al.çneojü.asãa raaLã.gna , ceg'1..leir2.;~leprajr}Jaralisiê.' oucar-:?:~~<:':~l.:
dí.opa.t.La grave 1 será ~..:ntc:aN concedidE:j quando o· exame médico~ão /:' ::/(
concluir pela concessão ,irnedic:ta da apo sent.ador-La •.-, .. 'I

i
'"

=:rt'~ 126= s~rá l~~egT2.1 a :rem:~"~.T2.Ç3.0dOluncion=-l'io licenci2.do Jj;."J ..:.~.:..:,'.:,.:".",';J: .,.
para cr at.anent.o o.e s2.uCJ,e,ou accme l,,~a.odos males previstos no ar t.Lgo "
ant.er ãor-,'. .... . '\::~>::)J :

, SEÇÃO 111 :~ " .:- ',. ':..·~::-:l
DA LIC31JÇA POR EOTIVO DZ DJEHç:L =t:r-: P2SS0h. DA ?AE:lLIA

. ~. "

!
I
!

.\
l .1
1 ~

. ,
~j.,

t

Arf~ 127- O funcionário pod.erá obter' licenç8,,' po~ motiv-o ô.e c.oen,:,_
ç a de ascendente; descendent.e', Jirmão"ou cô~juge ríã'o'separe..do leGalErr'lt~

. .,. "l . J"'. -"1 ,-pr-ovando ser lTlu:..spensnV2_ SlI::l aSSlS cencz.a peSS02....L pe rmanerrt.e e D2.0 po-
ê,E:2l.ÜO 2E~2. ser pr est ada sirrrult.zne anerrt e com o , .', .exerClClO ao cargoo

f)lQ_- .• ~ rl- +- '. --,,_ .t-'rov:..r-S8-2 a coeriç a meu i.an t.e exame medí co ,
§2º- .A licença de que t.r ct a es t.e artigo ser á concec.í.dc , com r emune-,

r2C:':'Ointebl~~'.l) até l(um) mês, e, 2.pÓS, com os s eguárrt es descontes:
1- de um terço, QU2.J."1d6 exceúer- l( um) e ,

prolonG:..~-se ate
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6(seis) meses;
111- sem remuneração, a par t í.r- do sétin10 mês, até o máximo de dois

QJ10S ."

A licença concedida com o mesmo fund2..D1cntoda 811terior, dentro
de um prazo de 60( sessen ta) dias, ser;Í cons í der ada como pr or-r-og
gaçao.

§~- Quando a pessoa da família do fuhcionário encontr~r-se em trat,a
mento fora do Hunicípio, será admitido exame médico por profis~
sionais pertencentes aos Quadros de servidores federais, est~du
ais ou murrí.cí.paí.s , na loce.l idade.

•

SEÇlII IV
DA LICENÇA ]~ Ft3]~@I~NfutIA 0EST.A1ITE .

Art. 128- à f'uncionária ge5tan te será concedida, mediaIlt,;,;~e~a.'lIe.médi~.....~~ .,:
co, licença de 1;.( quatro) meses, sem prejuízo da remuneraç~o-~·... . _. - ~:~)
§.lº- Sa.I vo prescrição médica em'contrário, a licença poderá ser c'on-) ·:.,;1

cedida a partir do oitavo mês de gestação.., '. " ,.<.. ! •. .• ~~~;;~~.1?.i.~~L
§2.º- Ocorrido e comprovado o parto, ~em que t.enhais Ldo re,Q.u.eria.a·'-aVt':';::~~'~:

- • ~ o,' '. • , •. ~.' • ~ • -, ~~.~_ ''iJ ••~~~~·;~fy; j"'1~~:~{"A~#:5~)!:i::'~\
licenç~., 2. f'unc i.onár-La entr2.rá'-.aü.tomatic81!lente./·l~~ l~cepç?-'·~~2-P__,Jl.r.:?--i.~~ ;':'~1f~
zoprEvisto 'neste artige·.· ...' ,/.::!,[.:~.;.>::.. ,. ". ,.,\'~.:,.. ; :;:~~~~.}1;f;;.:i:.;·:~~~~tlJ~~~~
§3º- Após find.a a licença e· até~qU:~/~:-,-~·;,ianç2.co~~i~te ~:et.s>liiEii,é-s:-det· ~J

.' . . ,' .. ~ ,;,~;,or~ l .-, ", ...'. . "~'~:.;.~ .•1· ..;, .~:~5~\j ,.::~3~:'.'~~'~~~;~:J~;~.~~;;:~~~,~
idade, 2. :fu.11cionária ::terá direitp,.a;-::d9,~~ .~e~~c:lJ:ls?i!;:;~s~~~.:Li'~..-~e:;r)1le···

_ _.: ' _. ". ":!.:'., :: ::';',! .•!~::'., •.. ~,~"'''''''''::''{,:.'.,:.:{~/':.. ·;.:,·..~ ;~~~.~~•.~~.~;t:'..·:ij,,;:,:.~s;~ :m~l~~~F~!.~!l
hor-a C z.ua , par a amamen taç ao ;Qeseu:cfIhlho~:>..:f;;3· .J.:.ç~~J'::":;".:.;;;:':: .~1.I(.fF~.·.~g~.,.:_.".~

.,. -, ~ . ;;' :.. j;;- ···"~::-~\·:,!';~f:I~_:::;"::'.' 'I: ~~",,'"'•.;~~·.:"'r , ·t'.~;~rF7·r.'. ."<~ \-.- _,- .•.

Art. 129- No caso de-J:latimorto~·;~,.~~f~A9:9,g~c;:e;f._~~a·!;~~~~ttç~.:;J?~;.:;~1~~~:91.~~

de s:' ~e ria 1:0=2 previs ~:o:::eção;~/~es teJ:ap~~()l'~~{4*:':h:i'::~f?:~;~fi~~\
c-2;~_;"1... ' :; . '~': '.:, ' ,":" 'i~~~;:~

'!JL : ~:=:ç;~=::». 'l'"?:;:r'l~~~O DE DOET'JÇk'PROTi'TSSTOlTAL OU EN;;})ECO~,p~.NC"Ti'l.··~·:--\~ik~
;~--:_;;;"'iIE DETF~i~o --. -'. ti,;:,c. 'Eill~;~i<)')'}~-:f~~f~:~l

Art. 1;30- O fUl1cion~rio, acometido de: d?~nça pr~f.i$sional:.9~· ·.acirl~n~.ê;~~;?2';.~':U
cio em cer ví.ço t terá dil~9ito a licenç.2.· com remu.1Jeração"int~·~~ai~::~t,:·:;~·~:vH!~l;~i~.}:

:;-~\._. : .., •. -... '~., ":':'.:.':, >;;'k.i.:;..~~~,Y~.~
§lº-- Lcicle~,-te é o cverrt.o G:Ji]C'30 que tiver como causa, mecri.a t.a ou 'me-:·'· ....'~q..,··
d.i.c t.a , o eX2Tc{cio de atriblüções -inerente: ao cargo.·.. "'- =r.. ::;:-';.'~;::~'.;~.:,~.~:~
~ C" I •• '...... ~ ,~S2-º- ons í.der-a-i s e t.arnoem aci.o.en t e ~ a gr-es sao sofrida e 112..0 provocada··:·:{ {~::
injus t:::nsnte pelo fl.;rlcj.Dn~:;-j.o, no exe:::-cício às suas atribuições ou: t' :.::~>:j.:'

. ; ." .. ' , ,

das condiç~?s/··
'..,.-' ':: , .l... •• ' ".,

J:18al.CO 8S L..:;.~e-oo :=~]'-.;-iço ou ele L:::tc::: .?lclc ocorridos, devendo o laudo

• ' - '1 J". . . t . -1-. - -" ~Ar7-. J..)_- ... .ia cença pr ev i s -;:'2- no .ar ta.go an r.cr i oz- nco poc er-a exc euer a
4( cua t ro) .ano s •
.•...n n,- ., r O n > . , -r
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quer função pública,
fW1 cLonár-Lo,

§2º- No' caso de inca.pacidade par-c í.a'L e permanente, ao f'unc.i.pnár-Loserá
assegurada elevação do venc írncn to ao padrão imediat;]JJJcntesuperior,
a e st.abíLádade no serviço público e a r-e adapt.açao,

§3º- A comprovação do acidente, imp~escindível para a concessao da li-
cença, deverá ser feita no prazo de 8(oito) dias, mediante processo

,sera concedida, desde loco) aposentadoria ao

SEÇÃO VI
DA LICENÇA PJ.Jlh. PPGSí:LR SERVIÇO l:ILITlill

Art. 132- Ao funcionario, que for connocado para o serviço militar ou
outros enc2.rGos de seQlrança nacional, será concedida licença com remJd
neraçao integral.

§lº- A licença será concedida à vista de documento oficial que com- (l
~\

flmcionário/
prove a incorporação.

§2º- Da remuneraçao será descontada a importância que o
perceber, na qUZl.lidadede incorporado, salvo se optar pelas vantÉGens do
serviço militar.

§3º- Ao fQ~cion~rio desincorporado será concedido prazo de até
í.L~";..,-,.l....,) d'~C"' ,. d' a -e
~u~~lL~ l~~, para que rea.ssuma o exerc~c~o o cargo, seE pST a ae

30 I·
I

':f:.:q.; i
,i

;..·1
'~~:.~
',' :.'.:(.;•...: ~ 1
::j·1

'" ..;

. = . , . . '.'. "l';'to· '....-~*.1
§4º- A licença de que t.r at.aeste arti~~.s.e:rá,_t-,ClJ]1bém,,:.,:R.?Ilcedi,c;ta,.~o,/~~,,',·i~~;J

. '/' ;. ._. . :.' ..•. • . - ...•... ..c;:,,:' •• z : r.;.. ' . -,:", .... :' \•.t'~ ,.!
funcionário que houver I'e í.t.o curso ,de.J·~.~a.ç,~o:r~e.i~':~~ic.t~,~~·d~"r.e?,~r.ra;~,~:_:\~~~

. . ",. • .' r e , _. •.•. .' -' ',' .'" J

das forças armadas, durante. os estag~~s .p;se,~?:,~~O!5,~,~!-gsTegul~ent?s.;·':<;:'If:
m-11 it2.res, apLí.candc-cse o d'í.apos to no2Q§ de'ste artigo. ".

'1

i
I
I

»: LII:h}ÇJ;_ ?'{J:~ l·iOTI\!O DE pYl;.STJJ·::El'·!TO DO CÔI~JJGE FU1~CIOI\TbIO OU un Trn r. li !-'.JJ -'-~..."....: j

t. .•.•....•..!.- -; ~, f, J"'..., -,_. .'" ..•- ~ ""T"'" - - -. ••.•••• - r- • ,.. "1 . .L' ..l- ' d· . ..1- .' ".:j
.'i.l v • ...L"'j- .t'• .i..lA.;"C.L01L .....!.:ta C2.0CO.C. CODJ.!..unCJ..onê.TlO ou lT:~lu2.r 02ra ' .•...e. vO "i-'- --'-...<- ... '~-:1
à licença, sem r8mu.rler2.çã.o~ quando o marido for designado para. exercí- ,i

···d,

re::;l.lTIeraçao.

S."n í:' 'o '-"-.1 I~'l"' •..' v

. f d'" .r.'ci.o ora o j·-'UTIlClplG.
,. f '... ,,-,. ,P2.~3.';I'a o DnlCO: ..1-1 J.lC811ça sera conce~ida ~edi~1te pedido devidame~te

• . r_ . ' ~ , , de s í - dJ.I.:.S-c,Y't.llClOe v i gor-ar-ape.i.o t.empo que cur ar a nova esi.gnaç ao o marido •.
n.,."·,,, .••.o V-J..T..LI
UDi~.b.

DI.•• LIC:L}JÇ'J~ COLFULS6RT {.!.

suz pei to de ser por t.adorãe doença tr2 ....nsm í.ssIvel dcv
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§2º- Não sendo procedente a suspe í.t a, o f'uncl onár-Lo deverp reas-
sumir imediatamente o seu cargo, consider211do-se como de eftivo e-
xercício, pana todos os efeitos Legai.s , o período de af'n s t.amento,

SEÇÃO IX
DI"'. LICENÇA-PRt;j·:IO

Art. 135- Ao f'uncí.onúr-Lo que requerer; será conc ed í.dn licença-prêmio
de 3(três) meses consecutivos, com todos os direitos de seu cargo, /
após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício.

§lº- A licença-prêmio~ com as vantagenà do cargo em comissao, so-
mente será concedida ao funcionário que o venha exercendo, no período
aquisitivo, há mais de dois anOSe

§2º- Somente o tempo de serviço público, prestado ao ~±xt~t>:! Nunicípi~
.'.

será contado para efeito da licença-prêmio.::. ~ - i
§3º- O tempo de serviço municipal, anterior à vig~nciadesteEFtat~co,

só cará direi to a 3( três) meses de licença-prêmio.~·, ' . i'· ,.-.;

Art: ~36- N~O. t~rá direi to ~ ~ic~~ç a- pr~mio 0- f1.mc~,~n:~·7:~',~u,~;~:::%.~~:~~~,~e,lj'
per-a.ooo acua.sa t~vo, houver: . .' '.' ';' L:'" .';&:>- .,;,':;. t··, e- ·'~~/'>.U-'i,'q~.'"Jlr .. - . -' "'. '. ;' ,;:r~.:,··~?t:n~H::~:!r#~'~1j;?~f:'~~,;-'G~,~;i·~,.Fi::1- so.rr-í.oo pena de suspensaoj : .,' ,:,-, '.!!,.',"·',,·7'ê, f>r(;'o;~'J~<;:'",'.I[J'>I'r.i'J::"';;.,~J,"

, '_ . ". 'i.'~:-~;'-::'~I-:;:t~v~\)-~·: •• !-·I~:::~:;r.~t.l'(~.-."-~~)~·:

11- .falt3.~~~ ao serviço :inj~s.~~.~~,c~àamen~.~~por :~.j~~j~~~~~i~~~(Y.@~~~~~i~!(~*~;f~
dias, conseCÜ,-,.LVOSou alternaa.os) .:- .. _. ., ..: "~:,'< ':.·;-::r .._;i:;;:,··(~'.::~J:t-,~,':·i:,7i:'!l';:t ;,

~ '. . ,-. -'. :: 1·:~f-'~,:f.~~'~):;:.:~,t~::~r:«: ;~~~-'i, -.;"~'~~~fr~,1!'{~;~;f;~~·;~'§1ili:~~!~~~.'i.~~-:r:.~r;.·,f..-.:- ;~
11.1- gozado llcença: ' . .' "~};!;:/~,.,: ',~.'" .: . .: ..)/ "~. " \>,~' ~,ti/~~<i?r~:~1"~~~:~1:.~~ry,~i:rI2>~~fi: r ~~

1 ;,. ;':J I • I.,.: ,,:.~ .~, o.':',~ :t.1., ·j'~?>i"41~:S::'..": _~ .:~~I~~~:l...t~-l~1)-~.5;í~~~~~;~~_ ~~ ~.

a) por período superior ,a '·l.8~C~en.t;O,~.·c?iten~~2.~;"di~·s'/.:~~ri~,~~c~y';tioR ·1t.;, f:
.• - , .• ...~: :;"·,i.,. ~ .. - ':; ':":'., ..:.~;!. 1-' "-:;·.t.~ _.v, ' :.? ~:~}~~"'~~- }~~~~'~'.)~:~ i.f:.5t:"·~~i""-:::~{E_~· ~;*1.~

ou nao, salvo a l~cença pr-ev í.st.acno arL.J..goIl2,Y~;:'Õ-.•,.••'t:'t ... :::-?,:: l·',~::ft~-.:..f,,-···!,'r:_h,\~<ç ,,·,d;Í~!:'.~
- ..-~;~~. - ';.,' . '.:'~ ~~:~,::~.r';..y,'~~~ /~\ \~~ 'ti. ":.. : "":. 'L •..·-'::~1/.··:~·/:i/,,4.ij"f~~

b) por motivo de doença em -pessoa da'fam~if~ ,~~j)~r~F.~s::..,~~V_?_f2~.(/?e~t~:j~~1jf::
_ ---ên+-;:O) d í.as coris ecu t í.vo s ou IlâO; . " ". ... .. ,.';'.:~',

'-~; -~;~;: ~;atc:;0Qe <:~t~~ésse partiuul~r, ;~or mc~s d~: ,_3?(tril~ia{·'d~.~~:~,Xr.:,
.4.r-'c~ 137- J:.. licença-prêr:-.io s omente seréÍ .cori·êedida .PeloP.r·~~.r:~·i~o:o1,<],í~~~~;;·;'~q.L

cl2 CÊIí2r2'~ 4' :.~: .~':::.:, ~~E~::)~~:~~':~;J';i:;:;·2-\~~}~--d!~~r;~~f"1~
Ex», '133- A licença-:prêsio, a pedido do. J. ~~clOlH,-rlo,. ·::~~~r~:;~·~!'~b,~jf~?~JA~:~~j
-intesr;:l ou par cet.auament.e , atenà.ido Olnlocresse da :.aCl..I:nL.~+p:~~açao•.= > .~,;:,,,,·~;~D!!i

••• .' A ~'·'._:r:.; _;.t.,,~;~ ". ,. " -; •.•,,..:.::; -,:-••-'.~ ..I;~r:-"1:
Ar t , 139- No C2.S0do artiGo 3.rr-cerlor, a lJ-cenç2.-premio .,'nao~;ser2. con ;';~::'.;\:1.'
cedida par-a período inferio~ 2. l(um) mês'~' , ,..... -::.':..-,e;, . :':<, ..'i·;:~r:

" . . . .... -,·1 .
J!.rt. 2.4CJ- 3'f2.Ci:U"t2.do c- 2.utoridade conpe t.errt e , tendo em"-vista o il:ter,ese~~,:,
;.::--:-.,.~..'r:" ..:l_ -"'1"-:,,,,;,,-'-""""-30 u-~c"'>,;-]·u"1-'T>·:>n+p f'undarnen tado dDCl-d";~ n'''''1.!...1'C1 âo s .,,'). 'I'______ 1.-1....I. L.,;,c; L:..'•••••....•!;~...!..t...!..0L,.:...I..4o~.,.. L\ •. (J....;lv •• -_ ..L!.,l C': •..•1 ". v..:._.I.. ...•./, C L..i-":", U'-.. •..!. t.. ••.•• \'Á ·~.,...:,..;,~~·"!1

(
. '" ...-..; .... ,... '" .. ' ~;

,-~.n7.'-') T"-:O;'t::~'- ,",::>rl"l'-'-l0C' »: "'"L'J""r:",o Q~ llce'1ç-'-""~""Jl'~lO (1." .....,.,-') '" ":;~.L!) de s eii-'-' ..•.....•- _.jt~,,-,..J J •....·0~- ..•...~ ' ........•...1 •...- \ .....•._o.J __ ~LI.. •..•..-- - -c- ,:. ..!. t: lh_, ~_.J""":'J u'- c.:... U....!..\",c;.. ..., i'
-iTl.-_~,~-jo :.;, :., -c:'-'" C0'''''''e-,-.':'n po r ll"-lto-;rC)O" p;::;~n,.,' '1Q~"l""Ol)+e- , ........__ •.......u...-. •..•.~~v .;.;:.u ~_ -' , •..., - 4 '-........ ••••••• J _.•...- \.....\..::- t"....;.. c...._J.......... v • •. .

~L_-::t, l.L~l-o :C1':_~:C·.():l.(.y'io (l·:-,t·::T~ 2.QJ.Z"1.rd:-:..r ora c::€;rcício a C()11CC~~S(~D dr:l li-
A

C el-lç_ 2- I)J.~2r2ia • . i
1 _..'" -" ..," d ' - iArt. 1+2- A co~cessao de 1~cenç2-premlo QepenQer~ e novo 2~O, a~andO !

.-~ I
n .r"-,,n-;...,n::-r";r1 1,::-"" ir-i r-i '1" n SPll rC'7.0 rlf;nt,rrJ no;.) ~í)(t,Tln.!...~) d-i.:'.~ ~e';nin ---
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-;.------Art', 143- Ao funcion:írio que; tiver 0'1 vier 2. comp'Let ar- o t.empo

de serviço previsto no artigo 135, será concedido o direito ao r.Q.
cebâmento em dinheiro da metade da 1icenç;:-,-prêmio a Que fizer jus

, .
se assim o requerer, observ~da a possibilid~de do 8r3.TlOo

üE I
t. ,Ia,U b t"

_.·_---_._ •• --_.--"-_._----------- __ ._ •• 0 •.• _.- •• _ •• • __ ._._~ __.._.•.__ ...•. _ _ _--- _-_ .._------_._- ----_." -" -. . .
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SEÇJbX

DA GRATIFICAÇÃODE NA~AL

Ar-t, 1~- Fica msti tuída a partir da vigencia deste Estatuto,
para os f'uncí.oricr-Lo s e servidores abr-angí.dos por esta LeiJ Gratifi
cação de Natal, a qual será paga no mês de dezembro de cada ano,

j

Art. 145- Os funcionários nomeados e os servidores admitidoslfl bem, i "
como os exonerados ou dispensados no correr do ano, farão jus à / I
gratificação de natal, na base de 1/12(Th~ doze rruos) por m~s de / "i

'. i
serviço prestado no período correspondente'. , :j'

."" .. ,
Parágrafo i- Para os funcionários exonerados e para os servidores :,-.r,:.j

A " '. 'I,:'
dispensados, o mes a ser considerado para fins de previsto no art : '].-:

, ',;,t .
anter-Lor-, sera qquele em que ocorreu a exoneraçao ou derri.s s ao , ,,':' .. .:'1'
§2º- Para fins previstos neste artigo, L:. fração,2Gl12l ou ~uJ?e:rio:r L.-~O~;~:;{" ' .:..., . - .' . . I'· '.,.' , '::::;('(1 ;,~1\..•.•
a l5C quinae) . dias de serviço'serã'considE:bada "comomês;:L"'1t,eg;rt:il·.:.l::::·s;~'(i~i;iWr

, ; . . . . ..,. ,1l.;. >.~:';. -'o"· 1 ~ ,!'-:i~1.f.•. ~,-.''':';'

Ar t., l46- Os f'uncí.onár-Los e servidores QUE tenham d'L1I:,:.rrte: o .ano / '~';)J)~r~'
• ,. ; • .' ~.,~' ~.: <. ", ',,' ' ••-';~::.~~~ '': .-

sido af'as t.ados ou licenciados com pr-ejua so dos vanc ímcnt.os ;"'el·rll ,~,.;;,'<::'"." \'"
". ,., + _ . ",L ~ -'-:>l~J~ ~';,1~.-;--::~',-,~,~~~(i?,e>.~

ou saí.ar-í.o , nao •..erao comput.ado esse per,lono Dô.:ra.':.:L..L!.iS., Qe"~i"'{';.;:!~i.J,;!

de gratif_i~ação de.na:t~-; .> ! :':':':'.~(~~:": ~':~';:>!f;{~':';' ·'P:;;~~f~r·"
hipótese' deste 8.I'tigo,. a grai:;ificaç5.o,çle. patal" 8:. ~}lu,e'-::,E' (.;(~i\~~t:.:t,.:;,

. : .• ",_1, ~',' '~:.', .;,~.;.~ .1-,. '" ":;,""'.. , .•.•.. ,r.b'~:t:.".,_.:-7"
refere, ou melhor, a que f í.zer' jusofuncicffi'~rio 'ou c:"'rVià·Jrc:~ ..":';:~:;'!'!,\;·f ,\

calculaê.anabase de 1/12ê11mdoze a~o:) I,or- :~s, C'O;1:~~:;:;:::2':100 - ~ ~~\~~Y~~.:~..:.:r.·:'<I .. '
1'-

..

neraçao
c21culo
§., o J1.J..-- -.;a

nas aQueles meses em Que percebeu os -!:.
i:';{ "!

I!l1mel~2.ç2.0 ou sal&rio'~ .,', ;: ~::.-'I -r::~i~::~:n;:iCL::i~~!:~~:_;r~:~:~:~~e;O~~~::~:)Oi~~:';~;t;u::~~~:~~!;tli;\I:,:..
§lº- O iu.71cion<Írio oue optar pelos. 'benefícios z-ef'er-errt.es .a- f-"i.tU2:'2.S· ~':.':·>i,i,'

• A ••• "'" " .•........ i,_ '-':'.,".1llcen';as- pr-erm.o s , c1ev:er2.f'az.o-d,o at r'ave s de mcrrí.f'e st.uçao eser i :'~.:.r
devid3.L1ente-·protocolada, dei.xanáo cons eouerrt.ement e de per-cebe r c. /;.

gl~2_tific2,:;2.0de natal, en'::!.u::.nto:perdUr2..T 2. o:p~ãc-~"
•..• ,- . --...... .. - - .." .•.~dº- 1~ :L110COI'1"€nCl3. C2 marri.f'e at.c ç ao CiO f'unc í onàr-Lo

1- - + -1 Q- e -i -cr ,;)110.o C On S (O, ,,-., '''14- al'1-51~ 4 .. t:>lc:.,vt_, .LJ;;"c_.~, l .•.\.Ç\,.:.l~C..lv""'.I ..: •. J.v....."
_ • _ •• tA. •• • •.

oD~ençao da llcenç~-premlo~
de ser comput~do o

de í

. ,; ;..', '!
I

f
1

ou
~"~'co-J1~l'(lel~,;)Q>'"ODí'::;O +rc-;-+-'~ ne'l.o -iJ8rce-"l!''10''J+oQ~r~..l. L- _'-' c_ (...;.. -. -:;l... V-....- ..•.•.v(..... ..•..•...... ..... _ •. I../ __ J •••••• .l lf t.._

I
I

. I

, ' ~., ~ dsera c~c~a a e paga nu de
,., r, n (

A

• 1"\ ••• ran s-n r-i r-r r-ln {11i"1"'T';nn T"nnr..!...nr1n rlli,t...,nrl ~, li",rri--1T'" l
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do mês subsequente ao do protocQl;~ento do pedido de cessaçao de
.,., .--

opçao.
Art. 148- Os funcionários que n3.o tenham feito uso do direito de o
Opç3.0pela licença-prêmio poderão fazê-Io, a qu2l~ucr tempo, cessan
do a partir da data de opç~o, o recebimento da gr~tificaç3.o de Na
tal e iniciando-se na mesmadata a contagem de tempo para fins de I,.
obtenção de licença-premio.
§lQ- Na hipótese de que tr. .ta este artigo, o fWlcioné:rio fará jus a
gratifi:.:ação de natal, paga na proporç3.o de 1/12(um doze avos) porl
mes de serviço prestado, enquanto nâo op tant e,

SEÇÃOXI
DA LICENÇA PARA O DESEHPENHO DE l·1ANDATOELETIVO

Art.lk9- O funcionário público municipal exercerá mandato'eletivo,1
respeitada 2.S disposições deste artigo.'
§lº- Investido no ~andE!to de Prefeito Hunicipal, será afastado de /
seu cargo, sendo-lhe faculta,do optar pela remuneraçao desse ou pelO(-)'.i;}

.subsídio do mand.at.o, . :! -. ., ' '. .... el .....
§2Q":'Em qualquer caso, ser-lhe-á devida sempre a verba de .represen~ .

~, ;~-.
taçao .de Prefeito lIunicipal .J

" .~.i
§3º- Investido no mandat.o de vereador, havendo cOffipatipilidads de j\~,. 1

: 'ho~ári~s;: '~xe;~erá ·o··mm~dato.:e';:o·:6p.;g~e-.-'p~;~p~erá."a' 'r~~~'ração et·t ':;'~-'I
:', -Ó, • .~ ';' .':: • :.;'. ,- "::J~""'.::',", ~.:) A < ~ ~. '-',1 \,;.. ~: ...í ~.•...,.'" 4, 1,._ ;:~. ,I

varrt.agem de seuca:r-go,sem prf;!ju~zo.do:~. sllPs~4:L9~;a';Q-q~<~i'(Q,}llS" âaO',~\,·.

'haverído compatibilidade,deveráafa~i~r~~e A;~Y({~E'O;e::';ptar:~:peJ_~s j?: , "
vencimentos desse ou pelo sub~ídio d~'vereado;~',;: .;,:.

em que lhe s ej a
I

0/

I
i

h.rt. 15-0- E'ved;:;da c.. tnmsfel~~ncia ou r emoç ao 11 e.:;:-offieiotl ,'de.fu...'1cio·, .!.".~i ! I
. nário investidCl em cargo e'Let í.vo mmã.ci.pa'l., en quurrt.ó dur-ar- o SS1~ Bl=:,n 'I

,

::' ..• . "...,... -tempo oe ser-v i ç o :ser-a conT..2.QO.:LDt.esTc:..l.-
. .' .:~ ~. .

todos os efeitos 199is, exceto
o seu

para promoçao ~or
mento. , >.,

o f'unc í.onár Lo r-e 2-3 surri.r

!
i
i
I

. 1; I

I
i
!

Ar t , 151- O f'uncí.onàr-í.o púb.í.Lco ..ocupant e de' car go em comissão no liu-

nicípio deverá deixá-lo imedi3.tsm211te ) no rnomemt.o em que as aurm r o/
ele v er-e ado r ,

o seu c;:;'1'go.
,

07;'07'0 xrr,J.l.J\tr •.

Df
1...:-..• LICET·JÇA F;iPJ'~ Tl=L.T.t3 DE IIJTERESSE

r •:'.1'1:.• 153- O I'unci onó r io rest2..ve1 ter6 direito ~ licença P2ra
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§2º-
licença.

Art.l~~Não será concedida licença par a t.r at.ar- de interesse parti-
cular ao funcionário 70neado,rernovidO ou t.r-ansf'e r i.doj ant.e s de as cnrí.r
o exercicio do cargo. . .

Arf~155-A autoridade, que deferiu a licença, poderá cassá-la e dete,r
minar que o f'unc-í.oriàr-í.o:r::eali.5iumao exercício do' car go, se assim o ex í.

gir o ~1teresse do serviço.
ParágrafO Iln í.co-D f'unc í.onár-í.o poderá, a qua'Lque r t.empo, r-eas sumí.r o

exercicim desistindo da licençao
Art·.156-0 funcionário não pod er-á obter nova licença para tratr de::;

interesse particular,a~tes de decorridos 2(dois)anos do térm~lo da ~

A licença será ne gada , quando o af'c s t.nmcnt.o dco f'unc í.on.i r í o

fund~entada, for incoveniente ao interesse públi~o.
O f'unc â.oriar-Lc deverá aguardar er. exc r-ci.cí,o a concessão da -

anterior.

\,,--

SEÇÃO XIII
Da Licença Especial

Art"~157-0 funcioBrio designado para missão, estudo, ou conpe t í ç âo
esportiva oficial, em órgãos federais ou estaduais, ou em outro I:unic,i
pio,ou no exterior,t~rá direito a licença especiê..l.' "

§lº-A liceça será sempre concedida, sem prejllízo de venc Iment.c f' ..'

J~::~i~::?~gens:~~cargo, se~"do.serelactt77?~'f~f~;1~1~~w::éD; .:~t:
§2º-O inicio \da licença coincidirá com a design9-ção,; e, seu,tÉ:'nü-';('),;,

~ ' ~. '~":.: ... ~···,i\~~,t.·t ..~,··~~., i.~~1 ", !..~(~'?-:

no, COIJ a conclusão da missão, estudo ou conpe t í.ç ao , ate:,?, màxãrno de··-'!...-. ,. .

')
I
!

'" '. . ) .~\ GOlS 8.J.'Jos.
ia lice~ç~ somente

escrito.
"l.' .,..-t--' c::g '0

~ ~ v .~./...,-

~. " ~ ~ id adllc~Llva,que aemonscre a neceSSlúa e
são, estudo OL;, cor.pe tiç"io·.

ou o relevw'1.te
ato que conceder 1· " ,a lCençê.Gevera

.,.~. C " ,unlCO- O~~luera-se ~.,.,•...':'>\....c..r...,!.-

!
i
j
'j
I

'I

1

I
1
i
I

. CA.PITULO V

Das F81tas
,.poder a f~t~r ao serviço s ern justi

~. -~J..C2.Q3..

r:....r:...-:-·,-r>P7.~ ou c í r-cuns t.anci e trri.nc Lna.Lmcrrt.e ;-\:::;:'"1 c onsecucncí.c no :;Pl1-11"to.~<.-U.~__ _ C ~v~. h .._,-,_.J. _.!/_' L._ .• l,. _~__ .~ -'~_.~,~ ;:'''c.~,_ Ç.:..lL~

• n 'l' ~' .•...-'-" ,- .
Cl2. .!. 3J1il_la, possa r azoave.unent.e cons vl0L<.1~' escusa GO nao C01~;p2.reC2Jnell
to.

~rt.lóO-O flL~cionfrio Que f~ltar ao serviço fic~Y2 obric~do ~ re
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requerer a justificação da falta, por escrito, a seu chefe ime-
diato, no primeiro dia em que comparecer a repartição, sob pena P
de sujeitar-se às ~onsequências da aus~ncia.
§lº- Não poderão ser justificadas as f~ltas que excederem a 24( /

vânt.e e quatro) por ano, nao podendo ul t.r-apuc sar de dun s po r....'

rnes.

§2º- O' chefe imediato do funcion5.rio decidir& sobre a justific2.çã:>
das fúltas até o máximo de 12(doze) por ano; a justificação das que/
excederem a esse número, até o limite de 24(vinte e quatro), serf sDb

metida, devidamente informada por essa autoridade, à dec í.sáo de se1..:V
superior imediatamente, no prazo de 5( cinco) dias'.

§3º- Para justificação da f<:.1:ba,poderá ser ex í.g i.da prova do moti
vo .21egado pelo I'unc í.onár-Lo,

§~- A 2lltoridade competente decidirá sobre a justificação no prQ
zo de 5( cinco) dias, cabendo recurso par a a autoridade s'upe r-Lo'r,

§5º- Decidido o pedido de juSt..lIlC2.çaO de falta, ser;Í o r-e que r L
mento encamãnhado ao órgão do pessoal para as devidas 2l10tações'~

Art-~ 161- Serão abonadas as fel tas, até o máximo de 6( seis) por ~>J1O,

~esd~ que não excederem de l(uma) por mês, sem prejuízo d~ reBlDlera~
ção do dia, quando o funcionário, por moléstia ou motivo rele ...•.-~:mte,
achar-se impossibilitado de comparecer ..aO,serviço-: ,-.';:-

f"" .,. ~:'- .• o,.:." ,..1 ...•: •..:.,.....•..". '. :~~.:~.:o.,_';_ :"'," ."E--. ".: "'. .

9lº"- A molest:La.devera ser proyada por. atestado medl.'do e tl acei-
,'.' '.1':. t ' • " -', .\'. ~...., . .'~ :. • '",

taç2.o dos outros 'motivos .fica a critério do chefe, dJ..reto·do funcio~
rio. . ".J

no pr-i r:'.erro dia em que compar eo SI'
-, .clar~çoes apos es~e'prazoo

O -Z' .•. '. , •• •.I.UDClonarlO e OD::::'lg2.à.oa declar~~ os motivos

êJO O pedido de 2.bono , leito requerimento..J-l-- devera ser em escrito
ao chefe imedi2.to do f'un c -i oT"~ 1" -i o sue decidir6. de p.Lano -:.J... .l _ .•. J.Ll.. __ ,

t» DISPC}~I3TLID;,-D'2

Art. l62- O funcion&rio 8st&vel ficérá em disponibilidade, com Y2n-
quando :

,
pos sLve L seu Íl,ledié__to 2.-

cinentoproporcionel ao tempo ele serviço,
1- seu c2.rGo for extinto e 113.0 se·torn2.r

}:'I'o-·teit.amen to em car go e qu.i,valente;

se seus serviços se torn2.~em /
- , .QesnecessarJ..os.

-r-, ' n'. ,,' b l . ,1'" ar 2. [;r2.::: o U2~lCO: Jiest..aS.-'o.eClQOo cargo,

I
Q: .. i.- !

j
I
!,
I
i

.L.l-

I
I
I
I

i
I

I
j
I
I
I
i,
!
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CAPíTULO VII
DA APOSENTADOTI1A

Arfo 164- O f'unc í.onár-á o será aposent ado r
1- compulsoriamente, aos 70 anos de ,idade;

11- a pedido, após 35(trinta e cinco) anos dê serviço;
111- por invalidez-~

§lº- O r et.ar-darnent.o do ato declatório da apos ent ador i.a compul só r í.a náo'
impedirá que o funcionário deixe o exercício do carGo, no dia imediato'
àquele em que completar a idade limIDte.
§2º- O tempo previsto no item 11 é de 30( trinta) anos para as mulheres'.
Art. 165- Nos casos dos itens 11 e 111 do ~rtigo anterior, o funcion&rio
será aposen ado com remuneração inte[';ral-~ r=>

Parágrafo ~rui.tto: No caso do item I, o vencimento serE proporcioncl ao ±E:
tempo de serviço, à ra~ão de 1/35(um, trinta e cinco avos) por ano dei;

I' ----

efetivo exerc~cio.· ~
Ar-t , 166- A invalidez será verificélda por ju..YJtamédica ofici81, mcô.í.ari-
te a expediç~? do respectivo laudo, após ccnfirmc::.r-se a impossibilidade
de re adapt.aç ão-~
Art. 167- Ao ocupante de cc.rgo 8.aI comiss2.o, que conttl,r mLlis de lO(de.z;)

. :','0. ".,' _"

21105 de exercício ininterrupto no cargo, 2Iüic2lIl-se as disposiçoes pre-
vistas no artigo ,159

',.:.'

Art-; 168- Os' proventos da aposentadoria não podérão exceder ao qU2Il

tum percebido pelo funCion2rio, Qu~~do em ~~iv~Q2de, ress2lv~dos os /
aurnen t.os conc ed'í.doâ spor motivo de 2~tcrç:ic do poder nC1.üsitivo G,2.mo/~a

.....

DA ASSIST:L;NCIJ~ AO FUNCIOlJEn.IO
t. 6 1" #'. ," •• • f'unc i onri .Ar • 1 9- [I '~UllIClplO c ar a as s i s t.enca.a ao u unc a.onar-ao

••.... ~ " '. fi • l ••• "..l-' ...r:-'raragralo lL"1lCO- 1"_ ass='-..sL_enclêagr angcr a , errt.re out.ros bene.!..lcios:
r ,

. ,. ...•- "",<,". f"'\ """ .L " .•1- 2.ssis'tsncia meulca, Qen--C2Tla, 12.Tms.ceuGlca e hCsp='-..t2laT;
~

11- previdência social e s egur-cs ;
111- assist~ncia jurídica;

- v-

:;,ro-C1ITSOS· de aper-i e í.ç oamento ,
n· • 1IlS3:"'0r~2....L,

as pcc Laârnen t e no t.ocant e 2.
. . ....,--o r ; i:;]l t,:-.:.ç ~O1) r e-.-creaçao e repouso.

k: t.• 170- k lei condições dos. -
01' gú.J""1lZ(2S; C.Ode

..:;r' c ~ .i. ..!......, 1; /-':::.0
.~1 •...·'I \J uL:.._':!..t....: cios 2cr-



, ' '..~~~,J,;..1...!..!J~\.t

" " !~;-.r,{' .~-'-:.,•.., '\i\',{
r .lt /~:) .•. 1 :. Y .•,

,'""."',. ::\"r:- "\'.-:.. 4: ~ ""j
\ '" ~J""' '.J. 1"/15_~~í;.-<S·/,Jt!i-

- ~:'~~ ",!,j.' ~.~~
~-C&41~~

.-..~ .,I Artl 181- O funcionário perderá:

1- a remuner3..ção do di~, sen;o comparecer ao serviço, a2.lvo os
casos previstos neste Estatuto;

11- um terço da r-cmuner-açjio do di c , quando compur-e ce r ao servi-
ço dentro do. hor2 seGUinte ~ m2rcad2 para o início do trabg
lho, ou retm.rar-se até UJ!12.hora antes de s eú término;

111- um terço d2. remuner;:;..ção, dúro..nte o af::lstmnento por motivo I
de prisão em flaGrante, preventiva, por Lie. pronúncia, admi-
nistrativa ou resultante de conô.enaç ào por crime inafiançáveL.
ou ainda por motivo de denúncia por crime .f1IDcionéU, fazendo
jús, quando couber, à diferença, se absrnlvido por sentença I
transitada em julgado;

TV- dois terços da remuneração, dur2.I1te o afastamento em virtu-
de de condenção à pena que Dão impli(~ue na perda do cargo ,I
desde que por decisão defIh1itiva".

Art"~ 182- A remu.neração do funciontrio só poder2 sofrer descon-
tos autorizados por lef~ çl;:
Ar t, 183- As reposições e indenizações devidas pelo f'unc í.oriar-Lo

_ " , • •• &..J

em razao de prejulzos que tenha cansado ao er2.rlO munlclpal, se~
Tão desconradas em parcelas mens2is nao excedentes de 20~ (~~te
por cento) da r-emuner açáov-
Parágrafo únnico: QU211do ~:'f1mdi9nfrio soli'd'i"t~" '~xoneração, 8.- ., I
bandoriar- o car-go ou for' demitido, nao terá 'd"h-eit'o ao par-c e'Lamenta I. " I
pr ev í.s t.o neste ar t í.go; '. . 1

184- As pr-ocur açôe s, par-a efeito ~r- .r-ccebãraent.o de ClU:::..is I
I
!

•• -Ó, ~ • f':' doi l
~'IU v l'6.
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cue~ impoTtÊLn.ci2.s .. r .• ....aos CO-'-res lTIUl11.ClI!2.lS,

ci€ car go , s omerrte scr Eo ac ei t.as nos C;:-.805 compr-ovados de iri:?ossi
.. , ., ' d -, -..:1 J' • ".' -ClllQê.ae (e ..L?C0r.10ç3.0 ao .l unronar-a.o ou de

fora da sede do lhmic:h:io·.
Arf~ 185- A rem-JJ."ler2.:s2.o não ser6. obj eto de

loc2..li~ação. , .t.empor-nr-i a

T1"o nenhor-a e- en t 0n"~'" O" ,-'10 eco" +-0 S '"l'TO r>,' ~na'o r Dv_ , •••. -.!.~u..... , ..J "':"..1. .~_ '::;L-.. U. -.....01._"":: ..:.JLo,. '-__~" '--::.i.....C._-... ••. \.... 0t.:::

T ' - l' ,'. ..:1".L. d "'"' 1_- pens ao 2-:..J.J"ílenT.lCl;-:-~,rierri ar, v:; orc 80 J-l.lc:.2Clé';"";
--r- :-l' •. .., •••.....• ., -....." , • t ., L- 1(")-'
1.1.- orva.o.a 2. r az eno.a i-utui ca nos t.ermos 0.0 ::T"Lo v.);
111- oatrosc~sos previstos em le{~

~r2.t~r de:

t.r abt.Lho rs e r a fi:,:c:elo pel2. autorid2.de com -

~en~p de ~co~do com a natureza e necessid2de de serviço.
)j;~;2.;&~~'ê.fO ;l~~O:O funcion&rio es t.uôarrt e pod er à ter sua jUEl::G.2. /

r-e t.r aba.l.ho r eduz í.da er:; l(uri13.) hor a , a critério da lldmir:is:'r:.:.:;'201
""I -. ~, •~.esde que 112.0 haj a p:;:'2JUlZO para o s er'v i.ç o ,
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Art. 171- Os serviços de l:s::;istcnci~ que o l:unicípio nao puder prc::;"~.::..r·
Gr~tuit2JI1ente devcrQo ser cobrados pelo seu custo.

CAPíTULO D~
DO DI?.2ITO DE P:L:TIÇKO

Ar-t , 172- Todo f'unc í.pnúr Lo tern as scgur-ado o direi to de requerer ou /
representar.
Arf. 173- Toda solicitação, qua'Lque r que sej a 2. SU8.nat.ur-ez.a , deverá/
ser enc2.lJ1inhadaà autoridade competente, por intermédio d2..autoridade
imediat2.lJ1ente superior ao peticionCrio.

§lº- Somente caberá recurso qU2.11dofor desatendido requerimento ou
pedido de reconsideraç~o~

§2º- NCIL'l-J.um recurso podcr á ser r-enovado-- Art. 174- As solicitações dever3.o ser decidiu:.s, no r:l:J.ximo,em 30(trinta
dias.

§lº- A contagem do prazo f í.xado neste artigo ser2: feita a partir daI
data do recebimento da solicitaçQo, no protocolo dQ Prefeitur2.. ou Q3. /

ICâm2..ra. Cj.
§2º- Proferida a decisão, será imedi::.t21~1er!tepub.L'l.cada , sob jieria de·1

responsabilidade do f'unc i onár-í.o vv.·::f:::--'-...:::-:t;:;:';~·<.-,-in enc ~:.:r::.~cGac.c'::
fi':" 175 01° °t d "' . ..1- ...:l1"'l"l~ -: ..l-~~":""-1-r'-""""'Y"\.J,.. i"""\--'~ -""""'1;-,..-.....; •.t'.rVe - Cl~re~ o e p.!.8luen.r aUl.;ls:n..Lsl •.; ..,u ..•.,,__Ue, ..I,e l·_,.;sc..:.en:;ri.-.

1- em 5( cinco) 2l10S, nos C2.S0S de 2posentado-
ria e disponibilid~de;

11- em l20(cento e vinte) di~s, nos dec~is c~so~.
Art·. l76- O prazo de prescrição terá seu t.errno ':,,:-:'ic:izJ..

.•.•..
'blic2.ç:2.o ofici21 do 2,t.0 :;:'2videndo, ou, ~ü.-o~(l.o c'. _.~ f'or oe

177- O recurso, ':}'U'""1d.O c:..bívs1, :i..c~-:E:::':~Cl:-;P'~: :: C'-..:.::.~:~c 2.é. ;,::-e scriç 3.0
178- 8&.0 imp:roI"1"oG2\Te~s cs IJT2.Z0S f2-=:C~C1D~ _an0:::~8 c::pfttilo

A .,....L..- ..
.•._....:....Lo. 2-,l'OCeSSO- -

rl~ - " .•aonurn.s t.r-at. l VO, quando Irouv er , neste, dsc-:"s2.o C'U8 o :::'-;:l11J3..

T f'-L'ULO I,T

CJ...E':lTULO I

180:" (\ c-'-' ..)
::,u2.ndoSU2.S

Obs e r'vado o disposto
12Si2.0 ou eQ.llip::~r3.çãode -2-' :=: ~._;~~_~-_ r__: ...::. :~~C~o
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E'ved~do dispens~r O funcionflrio do registro do ponto, /
s21vo os casos previstos em lei".

A§2º- Para reGistro do ponto sdr~o usados, da prcfercncia, meios
A •meCaDJ.cos.

CAPiTULO 11
DAS VAl'TTAG~: S DE ORD~}1 PEClHJI.ltsIA

SEÇÃO I
D1SPOSIÇOES GillC.IG

Art. 188- Além do vencimento, poderão ser concedidas ao funcion~rio
as seguintes vantagens!

1- diárias;
11- gratificações;

111- ajudas de austo;
IV- adicionais por tempo de serviço;

V - salfrio famÍlia;
VI- 2.uxÍlio para diferença de caixa;

V11- auxÍlio funeral
VIII: auxÍlio doença'.

...----::>

SEÇÃO 11
Dl\S DIf..RIAS

Art-. 189": Ao f'unáonár í.o Que, por determrhn2..çE.oda .autorid.2.J.eCOl::l':i8-

tente, se desloc2.r temporariamente do }Iunicípio, no dess8}.!e:-lllodei
. I. .

suas Cltribuições; ou em missão ou estudo de intereSs8 do HUllicll-!io
se1:'2.oconcedidas, além do t.r ans por-t.e, dLàrLa s 2. tí -:::1.110 :::C i.J~d~:-:.::'-
z.açao das de spe sas de 2.1:U'""::.snt3.ç~oe pouéadc ~ n~:.:-, ;::::".S82 ::::-_.:..::''..c.'.,:~::-
lei'~
§lº- O c~lculo da ,.

s e r a Jeito C 0111 b::se

s:;çIO 111
D_;";~ G'D " ".,TH'I r.l\ ,...!'\,!' C'

_LJ .••.t..r• .l ~~ v.•.•..'-:;VJ...:.JI..)
"

.l..' 19'" ',...,' , . dArv. _-u- i::Jeraconceala
1- pelo exercício'de fQ~ções especificas em lei;
11- pela. prestação ele serviços extraordin~ri()s;

em órG2.o de delibertlç2.o colb'i::.iv<:.:.e :,210
". .. - /C~ClO ao enco.r go de me:~fDro3de b~~T1C2 ou com í.s sco de correu.r 30, ou

1"11- Dor r'e g ime t.r r.ba'Lho •

•• _ I ,_ •• , __ nr I n tf • •• •• -=- n, n ri' ror
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t ."'" .

SUBSEÇÃO rr
DA PHESTfl.ÇÃO DE SERVrçOS K>CTRAORDIIL.lliIOS

Art. 192- O funcion;Írio conv6C;ldo para trabalhar fora do he>rário/
de seu trabalho ou melhor, do exp~diente, terá direito a br~tifi-
caçao por serviços extraordinários.
Parágrafo único: O exercício de car-go em comissao ou de função Gr§

tificada exô.Lud. a Gr2.tificação por serviços e:i:traordin2.rios-:
Ar-t, 193- A gratificação pela prestação de serviços extraordin&rios

,
sera deterlninada pela autoridade competente, ouvido o chefe imediato
do f'unc í onàr-Lo,

§lº- A gratificação será paga por~ra de trabalho ..que exceda o pe-
ríodo nOTI!l<Üdo expediente, acrescido 20%(vinte por cento) do vr''-',''T
da hora normal de tr:::.'b3.lho'~'
§2º - Salvo C2..S0S exc cpc í onaâs , dcv'ld.2nente just.ificados, nao serão/'
pagas ma'í.s de 2( duas ) hor-as de ,serviço::; extraordin:Írios-~' . ,:\,;,,~
§3º- Quando o serviço e::traordin:2.rio I'ormnot.urno, ass.im eIlten~i~o,·).
o c:.uefor prestado no período corapr-aend i.do 'entre_22Cvinte' e 'd(Jis')'::~-
6(seis) horas, o V210T so1"6 acrescido de 25%Cvinte'e 'C:L'YlCO:P'OI>C'~11~

. , ",. ""\

to) '~ .';.::::"~:~,:" ~,>'r,.(11.:.
SU13SEG.KOlI! ,'. , ;..>.. ,~-_ ...~·.?i·);.~:.....- . ~,'.

(5RGEO DE D=~IB~\~:.:::O COLETIVA OU BAHCA':~:::':.; ~~~".,,'
-, ~....DA FAR'l'ICIPAÇÃO

. ; "l;'

·'1: '.. '\.~-;.•.•..
~~-:~:_:rtic.ip::.çêlo.em deliberaçao,

or[:2.c de
co'Letd.va ou Dslo e::2:rcício de s:-.::_'::r[;o ::::emembr-od.e 'c:::...:.jC2, ou corrri-">.~ .
"':::0 de concur-so 01.:. ::;2:;"••••. c.... '- J_ ~..I.. ,

Q~o C' -; Q- ~ -n O .r-: '11 r> -; 1">'-' : --.; r,'- •.....~2.!..:..;......!. ..!. LU .••......L'..J __ I...~-'- ..!...J,

deste 8.1't.i[o •.
-r-, z> ...•...•..r-_'. '.-~~_ ./',' o ~ .
~~.i ":::'!.: . .J. 1___ lDiJ.CO: ser-riao
rior ~ 2(du~s) VC~23 n2~ ve~es o ~enor venci-

.~
JUso

I"\T

rl.,,1- ln( {Ir. ~",-;,·nr.n (',~nn .• --n-;n rir, ",,,- Irl~",-, r~Tl;::{ ->-':'r-I'·-l·ii~-·>-'=·~~ nn
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SEÇÃO IV

DAS .A.J1J:;)AS DE CliSTO

•.'..rt. 197 - .A.ajuda de custo de s t.Lna= s e a cobrir as despesas de via

gem e im:ta1a:;ão do f'unc í.onár-í,o que passar a exercer o s eu cargo /
d

~. . , .fera d& sede o fiunlclplo.
.

§ unico - A con~essao da ajuda de custo ficará a critério do Pre-
fei to ou da J;:esa da C2.mare. ) c ons i.de rados os aspec tós r-eLacLoriaôos
CO:'1 a distancie. percorrida, o nún.er-c de pe s soe s que ac oopanna r-âo o
funcioD2rio e tempo de viageQ.

Arto- 198 -A aj uda de custo não poderá exc eder o dobro do venci.Ipeu
to da funcionnrio.

v
DCS ;:.DICIOHAIS POR TEEPO DE SERVIi;O

J' ' ", t ' d' it ' - d I' d . -' (Arte 199 - O .:.U21C1ono.rJ..oera area 0, apos c a. a pe ru o o de::-· ciU
co) ~~os de serVi;~ PÚb1:CC mtm~CiPa1 contínuo ~u na:, ~ pel~epção (li

ds adicionais por t.ernpo o.e serVlçc, caLcul.ados a r-azao o.e 5 % (ciILl
co.:;Jc!' cento) sobre c seu venc lmerrto , ao qual se incorpora ja r-a tQ. "~

dos os efeito3.
A!'t.,- 200 - O f'unc Lonár-Lo çue co::pletar 5 (cince;) guinql<.ênios de I

" .. ", .

s~·::-v:i~op'.Íbl:'co muní.c í.pa't :fará jus à pe rc epç âo da sext.a-parte do I
seu ;ren~im'?nto, ao qua.L S~ incorpora aut.çmat.Lc amerrt.e,

, -
T18S-:'G se ç ao , c aLc ul.ado sobre D v'2!1c:':r.ento de:::-t.e I

---..-", .. ~
.::;,:.:,~~~l.l v .,

282 - (:
,.

~C:!·2 c1:)11ee<i:.do a todo

,

10 - filhos
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§ 2º - Par-a efeito do .it.em 11 deste ar t.ã go , a invalidez correspon- .
de à incapacidade total G pe rmanent.o para o t.r-aba.Lho,

Art , 203 - Quando pai e mãe forem f'unc Lonár-Lo s ou inativos e vive-
1" f '1" .rem er: COr1um,o sa_arlO- R!71l la sera pago 2.pen2.s ao palc

§ lº - Se não viverem em comum, serf paeo ao que tiver os de;,endeg
tes sob sua guarda.

§ 2Q - Se ambos os tiverem, será pago a um e 2. outro, de acordo 1-
com a distribuição dos deI,endentes.

Art , 201+-- O funcionário ~ obrigado a c omuru c ar- ao órgao de pessoal
da Prefei tura ou CS'TI2.ra ,dentro de 15 (quinze) dias, da ocorrência

1 al - "J'" • - d ' '.I- r=>;
QUê.. quer ~ teraçao que se verl~lque na sJtuaçao os Qepenaen~e.

, .., dí f" - t' 1" "" 'l-C3. qua.i, o.ecor r-a mo 1 a.caç ao no pagamen o ao szu.ar-ro-uonu. a.a ,

; ~nico - A JnobSerV2.IlCiadessa ob r í.g aç ao iml:licar2: na responsabi-
lidade cio Ç" • '" .

.I. lL't1C lúnaI'~O.

c salário-fa!.Iü1ia será pago independ.entemente de fre
Ao.. "I "' ••• r" 11I'. - •• '

Çl<'E:LClç. ou proG.u-;ao 0.0 .!. unc acnar i.o e riao POQ:"'!'2 sofrer I I" ...cl)i
d8~conto, nem per objeto de tranSêç&o.

r
.-"-.rt. '206 - O va.Lo r do saléÍrio-falTlí1ia sera .fixado em .lei.

V lI' .-

,
f'aza jus

.. ,
E.C01}]êtlQQ

Que passar 2 ?2CeOer

I,
I,
I

S'::,--

li~ites territorieis da

~""'!"'"-r\'..!..~..i

~ ..._._1 __ -...
. i:-- •... - --'--- -

- '.~. - - --_.- •• -.-, l

.: .'::.. •.::. _l •• ~' ~_. (~~\ ~ _~-i

t -",.!..
•....•.. l- c.

c [.~'<:03.
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§ 1Jnico - O auxf l.Lo só será devido enquan t,o o f'unc i oriár-Lo estiver/
efetivamente, ex ecutando serviços de pa.gamerrt o ou recebimento.

s=çi:o I X
DO AlJ1:iLIO -FtTJ-JERAL

~ ." .' IArto 210 - Sera cODcedldo a famll±a do fQrJ.clonario falecido, em ,..
exe rc Ic í,o , em disponibilidade ou aposentado, ou a pe s soa que provar
ter feito as despesas com seu errt e r-r o , au..:-:{lio-funeral equivalente

A

a um mes de vencimento.

§ lÇ - O paGamento será 3.utoriz ado pelo Fr-e I'eLto ou 1-jesa da Câmara,
~ vista de. certidão de óbito e dos comprovantes de despesas, se /
for o caso.

§ 29 - Z:~caso de
, .exe rc a.cac c urrnl.a tá vo de careos, o aluílio cGrre~

- 'T'onuer2. ao venc Lment.o mais elevado.

x

I...rt , e= lei, ~2.ra
de chefi::. ou outro Que não venhs. a j ·C-3 ti~:".c er

5.tend€r/
a cria;ãol r'l

I ,/'T !
L\)

f..".L -.-,?.!._ ". c:..1._ - , -- A des Lgriaç ao par-a o ex erc Lc.í.o de funçao
p ~ •.por 8 to do r e í'c i.to eu -esa da C-aln2.ra._

se-

o CO'i..2J""l.""\-j O·t",-:~r-) r"\ r-"~~ ~D ":l1'::::;=!""'l____ .LJ. ••..• --::..L .. _ •....•••....•.•.••. ~ J.

c as ame nt.o ; -1CDn.~':) -:,....-r- ~ +...,..,. ...·..!...nnl0T!
C).~ •••.-.!Lo. .•.••..l...L_._.~ .-~ ':.,...!.l';)_ .!IG...J..~ v.l-Cll~':' .•••...•;.;.

"''::'1''''; c cs r)~')r'i '~~'t:'r'i0<:' r.o r }c í, "u.!u - \ - ':i .,:) - \.. - L; -- •....- -- ~..... - \.... '-'

I - a ped.iclG GC
TI

--r~
I .. r"" - --. -' - -- .1'. ;"'_"'-.'."' •.. _.~ ':-"'J'~_:~.~_-:;.'. ....:::r_ ~ .; _ .••....• - rj"" D' n- -1 L·. '::..! .•...:. '-...' LI • _ _ 1':..-_ ', ';,..' ......,:.>~.:.. ....:...:...._~ .:i .......:'-, .•d 1_

r.... _
c- ""j (: J ,-:' I~.~ ;"-' _',". 'L~"":.~••· ~_:,O "-'í' "',':-.;::::-~í1 ";:"'-;:.1
-- •.••... ~ - "'. -- "- - - ..s . ~ .•• 6 •••• .!. _ ...•.•..L.J '-' ••••••.•.- u'-- •
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cAtiTULO I

DO Dl!:VEHES E DAS ElC=3I~cE3

S3ÇÃO I
DOS D:=V.t.l<.ES

Art.- 216 - são dcve r-es do í'unc .í.onár-í.o , além dos que lhe c abem em /
virtude de seu cargo e dos que decorrem , em geral, de sua condi,
çao de servidor publico:

I comparecer 2.0 serviço, com assiduidade e pon t.ua'Lí.d ade , nas /
hcz as de trabalho ordinário e ex t r-aor-d.í.nár í,o , quando convoc g

,-' do;
1- c l~ l'r -- dp.1.E"'Ynin'" -00' t d ' d' , ,1. - üflLY G.':> _ t- .•.• H __ ç ~s superlores, represen an o, lm~ :U::~a- ~

n.ente e po r escrito, c:uando fore:n manifestamente 11ega.í s ;
111 - executG~ os serviços que lhe competirem e des ernperihu r' , c,or.J

zelo' e j::I'C:s tez 2., os tr2.ba1hos de que for Lnc umbâ do ;
IV - t r-at ar com ur-ban.í.ô aôe os c oãe gas e 2.S partes, at ends-ndo a e§..

v - pro7idenciê.T }.'3..r2. !]l:S estej2:' senp r e atua'l í.zada, no as ser.t.amgn
(j
. I_ Cj\~-)imante r c oope r aç ao e so'li.dar-Led ade em relaçao aos companhe í I"

to indi1~id.ll2.l,

VI -

ViT - 2.1:l!'es:::r:ta:--.se ao s erv.í co em boas condiç:ões de asseio e ccnvs.

ou com

i,

I
I

i i

.
)

:-12.5 hi-
'.I:cJt.eses e 1~1~2.Z0S p:!-~'::=-\l-istos 7:\}~i.iei , I·e~ula.L)s1lt0 ou ::"'2~iI:1~-1te;

.•._ ~~1-=<~__J1.0 r l a
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SEr.ÃO 11:J

Art , 217 _. Ao funcion~rio é proibido: I
,

I - referir-se pub1iccmente, de modo depreciativo, as autori-
dades c cns t i t.ufô as e aos atos da admârrí st r-aç iio ,- podr-ndo ,
todavia , em trabalho assinado, 2.preciá...,los doutrinari2. -
mente, ca~ o fito de colaboração e cooperação;

11 - T'étirar, sem I,révia alltorizaçao da au t.o r-Ld ade competente, f'

qualquer documento ou objeto da repartiç~o;
111 - atender a pessoas, ria repartiç2:o, para tratar de as sunt.oj'

partic ul ar;
IV - promover lnanifestar;Ê!o de apr-eço ou desapreç.o, norecintol

da relx1rti são, ou tomar-se solidário com elas;
V - valer-se de sUe: qualidade dE; funcion&rio, para obter pro-·

v8i to pess'o2.1, p2..r::.si ou para outrem;
VI. - coagí r ou é.:.licic.r subordinad.os, com objetivos de natureza ,"i-:"""

pol{ tic a ou p2.}'ticl~ria; .. _.,;. . ,jt{Jijt
VII - 'ple~,tD2.:', CC~lO :''',!''X?:UT2.QOr 01.:< J.D't{?_rmecu.2.rlO,J1.L'1toas re-;:;~L

-;)a:;.~t:.·~c.es::'Jl'.::li::;i~ a.ís , s aLvo ~~uandose t r-at.a ....dI" in7eresBe:::Y5;~:'
~e :!'ê..;'2ntes, at:Ç segundc grau ; - c!... - .••.•.. -j~.~.1}

\'/_ Jf1~ ~'t·;~·;:,1i
_;KilJ:II inci t.ar gTeVE:E ou D. elas aderir, ou pratic2.r. atos de sabD:!~

I, rx _ ::!:~e~o~~~:c:~:::ç~u~~:~:~o!~~agem, por t.r-aba'Lhcs r2~ft;:
li;:.:,~::os D:_ :;.::~ :c.:'-;:-,i)i)"· OD peLa promessa d'3 re::..liz2-lQS; .. ,:",

.•.s-::.t ..t' ê..:---~~~,;:.:.. a
t.n r e 1'2. P :;.::'t.ir::; :D.2'..I}~'~';

~~r,~''") d o s c as os ,",)~~f.:...:.. ..;.c; v.~ - - "-'- .i.~;;.;-.~:--}_

"1 - t . I'.\r,:~;~ue ~ne COSpE lr.
;.. :
, .

XII
?ratic~r _ usur~.

,-..---. ~-"-.,
11!J_·'-.i-'...!...~
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t~ncia

L' • '. ' br í d - ' .O .:.Ul1CJ_0I13.T10 s er a O r i ga O ,~ repor, ae urna s o vez, a lrrpor,
r -.do pr eju i.ao c aus ado 2. Fazenda Elmicipal, er; virtude de al -

cance, desfalque, ou orrissao e~ efetuar recolhimentos oa entradas,
nos prazos leGais.
§ 2º - Nos demais Cê,SOS, c1 indeniz2çãe de prejuízos 2. Fc.zená a l.urri
cipal pOderá ser li'}uidada, Dedi2.nte desconto em ~olha, nunca exc e,
dente de 20 % (vinte por cento) da rellLL"leração , a falta de outros
bens que r espond am ~e12 incl·:;niza-:;ãoo

,
§ 3º - Tratando-se de danos CLlUS2.dosa t.e rc cí.r-os , r-espond er-a o fuI!.
cionário pe r ant.e a Fe.zenó a líu,'1.icip2.l, ern aç ao regressiva, pr-opo sba
depois dE' transit2.r em julcado e decisão judicial gue houver cond~
nado a Fazencl2. ao ressarcimento dos preju.{zDs.
220- 220 A re~pons~bilidade pe na'l,

r2.nte DE superiores
a:h.::'ni s t r-ati v a

,sera E.purada pe-221- A:-t. 221

P' .A •az-agr af'o um.c O - A resI-\o!1:~a::üli::':::":'2
f'unc â.onár-Lo ela r~~'pon~;::.bi:::"'ic.2jec ::,-,-i1

administrativa n~o exime o I

!1.'I<t
Ar t o

-S -:1s:; ? r. s ;..o .,
TT
\

-1\,.L Cé...~S~~~·c.·:·_~-=- ..... :~·~,'::·r:-:·.:~~:·:··:_~.'-' jz: 6_i':=;·:1:-:~2~licE...:ie.

- - -.., •..._ l·" .. ~

,
5 S I'E;. . ,.•.;
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, .i - a pena de muLt.a , que c o r r-e spcnô o r á a d ías de venc imen to ,
imp1icéirá também na perda desses di2.s, para efeito de 2.n-
tiguicl3J.e;

11 - a pena de suspen~~o implica:
a) - n: po/da do vencimen~o durante o períDdó da suspen -

;2-if;
b) - na perdó., para efeito de 8...ntieuidade1jí de tantos di.as

quant.cs tenha durado a suspensjio ;
c) - na impossibilidade de prornoç~o no semestre em que se

contiver a suspens~oj
d ) - na ; n tcr rupç áo da contagem do pr azo par-a licençã-prê

mio ;
..•.

na perda do direito a licença para tratar
se pa r t.í.cul ar-, até 1 (um) anoe depois do
susI>ensão, superior a· 30 (trinta) ,::'ias.

e) - de intere§.

:!:II - a pena de d~~iss~o simples irrplica:
)

, - ~ .I' • I? ~ 12. - na e:-:c-,-US3.0ao .!. UnC10n2.!'lOao quac ro

". ~ /t.e rmâ.no o a

~l
~""

do públi

CO m~ "1·j C -; '" ~ 1 •u.t~___ __,!-'c:...-,

b) - na i!!1possibilidade do rein(;rcsso 0.0 derzí.tido) antes/' ,.
de deco::,riclos 2. (dois) anos da, apl!-caç~o sie pena. .. >.i .... ,.'

..... ..:';-, ' :.':'.... - .... :'; ....' . ,:".t': "' '1
- 2. pena de à.e~:i.ssão quali.ficadaJ com a' nota abe:::i do servi I

!

ço ptÍblj_co , implica: , í
) - , ~ . 'b-'· Ié: - na exc Lusáo QO f'unc í.onzi-Lo QO s erv.i.co pu .!.-J_CO mun í c i I~ "-'-...... .;;;;;;.

- ,
D) - na injp,:,s::;~Jili,:iade dei'initiY2 do reinGresso co ,:'e?~:i-

Ir - -2. C a.s s aç ao Q2. d~sponibilidaie irnr'lic a/
'l- .L - J't • ' .•.r:r. ,-,pc- -, :-"',~-r-Yl.'; c.o ,l,'nn,cn'"1','í••.'-" '--_..J --b---- -~v _ _ .....•....•..•L '-- _ ••...., do s~:2:'viço S8r1 !

!. ~+-•..-_.J. v. ., ••.••i-'-' -' ~-- ,,'
,

~:l2321erlsao pas sa ra
'-. • • I2_ G'2t11)é:.Y' o ru t.i.mo J..\.~~S2.~ !:c. esc La de c:rjt.i61.1id2..d.~ , r8.:!.~a e~f'ei te} de I

.•..
}~:-'C1!~Oç'- 2.0.

lI1 -

. , ,, D2~ como os a3~OS ~U? ce-
"l ri •.•••. al· '. II
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Art. 228 - A pena de

Ruo Brasil 11.0 71 - Fone 201 - CEPo 17.950 - NOVA GU.t..TAPOR/ .•.NG/,

aúve r t.enc i::l n2.S I
infrações de na turez a lp'~r~ J vis and o s cmjr e 2.0 ::_;:e:~feiçoél;~lento IJTo- "
fissioné:.l do f'unc í.onúr-á.o ,

,
Arto 229 - A }")en8.de r-eprcens ao s e r-a 2pli8"'.délpor e sc r-Lt.o , nos Cá
50S de reincià&ncia em infrar;ãc) suj e í.t.a ~ pena de advertência.

Ar t , 230 - A pene. de - , )nao e~cedera 90(noventa diassuspens.ao , çpe,
sera aplicaàa:

,I - ate 30
deixar

2.0 fUIJeion:~rio que, sem jU~:t2 causad:':"as,

de se s ubme t.e r py ame r1~r1'i C o__ __\...I.,..l.. .1 .•••..•.••..•.• u __ det2rI.Jinado por autQ.
ridade competentei

11 - nos casas de fcü ta C!'ave, ou reincid~ncia 80 infraç~o su-
"jeita a pena úe répreensao.

-- , .1..... , •••• + ..s usj.ens ao poue r-a ser c orrver L.lG2. em mu.i ,,3.' elE'

por cento) do ve nc ã.nerrto , ficE:.l:c1o c;;~,:-i:.3:ldo
c er em s ervã.ço ,

Art •.
I

11
111

IV

,
',--"

'VJ.II -

2t~ ~O % (cinroenta I, . :
"

231 - A pena decissão C 2.5 OOS de:

abandono Q~O "'~Y'!"O O" f"';.L~ ,'::W ·,,'r'-:'~···:~~".·'f:>.L-.LU ----.0 ~ _ _~._...._.".'_\,.oI,.•••• ,

v

Lnccn t.Lnênc á e pl1blica e ei!_:'tl'l2.;U::':Z ;",

Lns ubo r-d í.n açjio grave er; se rv Lço ;
ofensa :r{sic2.! e::.1 s e r •...,ri;:o, c on t rr. ou

~- _•. " -: " - , .._. __ .•.... _,~_ .

~ OS" o " r -: r.' ,- - •.- - _.,...•-_.~.-_:-••.l__.:~'.c' _:-. i» -••. __ ~..::;,. (.i..,,-' 0 ~ __ .,;..'..:':..' __ .1 ,-.. --..i. ..•....'

,-"""'" r'- ':' --'-- .- ._·r,'" __.-- -:'~:::.2.
" - ':. -.

C·~~.1.siue!·&-=e ~:.Tl.s des t.e
\

!

:: .-.V~



PREfElllh{ü
----0----::-----.- -- ------ =-==:::-=::::----:c:-:-------- --

c.c.c. n.o 4U)32.2~·:~!GJ01·03

Rua Brasil n.o 71 - Fone 201 - CEPo 17.950 - l'-lOVA GUATAPORANGA - E. S. P.

Art. 233 - Será cassada a apos ern.ado r ía e a dis:ponibilidade, se I
:fic2.r.-provado que o .í.nn ti vo:

I pr2.ticou falta Grave no exerc{cio do careo;
11 - ac e í tou i.legé.ümente c ar go ou i\m:;2o pública;

111 aceitou representa;:ão de estado estranceiro, sen prévia /
autoriza~ão do ~rcsidenté da República;

IV - pr-a tic ou usura, em qualquer de suas formas.

Parágrafo ]jnico - será ii::1..üampl1te c essada 8. disponibilidade do f'un
• '. ".." 4 ,. '"c i.onar-r.o que nao as suzn r , no p r azo leGal, o exe rc i ci.o ao c ar go em

que tenha sido aproveitado.

Art. 23~ - Para efeito da graduação das penas di.sciplinares) serao
sempre consideradas as circunstâncias em que ét infra",ão tiver sido
c oc.et.í.da e as responsabilidades do c ar-go ocupado pelo .í.nf'r-at.o r-,

§ lº - são circuntúncias atenuantes , em especial:

I c bom ô.e senpenho ant.e r.í.or dos deveres r::::'oi'issioD::.is;
11 - a con.f'Ls sáo esp0nt~ea da infrê,;2:c;

111 - a pr-e s taç ao de se r-v.í.ços
IV a provocaç~o injusta d~

considerados relev~~te~ ])O~ lei;
SUl!eI~ior h.l (0)''''; r r-u.i C o- -" _. _._"- ~ .

§ 22 são circ-u.nst5nciasê.~rEiYantesJ em espec í al r
I a premedita~~o;

11 a cOr.:ibi~a.Ç20com outras pe s soas , para a pr~tic3. G~ f'a.Lt.a ;

111 - a aCll~Luação de infrações; -
IV

ciplinaI';

§ 3-º
,

~~~ e CDS2tid~ an~~: ~e

.,...,'
iJ2.-se

.•. .' - ..ao -(..erm:.:.nodo in-d 8C! o rrido um 8-.:.110

";T~~r-.; -:-nTnri r.-_c'"'3-_0 c.__ .L ••••• O..l..e

J..rt , 235
I - em 2 (dois) ST"lpS, as "'suj e.itas ~lU t.a.

11 - :en ~ (., 1'~, i- "T'L""''.,\.: •• :.....J..c •• '- ..•.• ./ ê:21(),~, 2_ 5

•• 'I ' ,.
" t
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§ lº o prazo prescricionnl CO~8Ç2 2 c~rrer do ~ia em que a autQ
riclac1e t.omar conhecimento du infrar;ão.
§ 2.\2 - InterrODI'E:-Se 3. pr8scI'iç-2:o pe La iJ:staur:::,_';;ac>de ~indic3.nci2
àu processo adrrí.rri s t.r-a t í.vo,

,e da
competência de toda aut.o r.ldade admi.n í s t.r-at í.va , c om relar;ão a seus
subcr-d í.nadcs ,

rE;;S,
237 - são c omj.et.ent.e s para 2. ap.l Lcaç âo da s perias disciplina-
sem prejuízo do disposto no artigo anterior:
I - o ?ref~ito ou ~';esa de Câmara, nos c as os de denissão , /

cas s aç âo da ::';JoEentadori2. e da disporübilidade, mul ta e
suspensão por mais de 30 (trinta) dias;

,.., tI'" ," t 1 f . I /'"os 0Ecrearlos, a~re ores, c~e es ou encarreSaaos, nos, ' .T-.!.l.

Art.

d eria.i s c a.s o s o

&0 r ,.... 'li. ~ Alto. ,

:r(;~.!::'i to ou 2 L.esa da CalTIara , nos casos ue
a.Lc anc e ou onri s eao err efct..nr as entradas nos' prazos' devidos, or--I, '.:--
clenar a pris~o admí m.s t.r-a t.í.va de qua'Lque r r-e spons ave.L'por-. va'l.o re s

\---

!
/•.. .

c ~~: l::"::",=-::':-~:"=:. :_,

c, ~.=•
~-'9~ ,--'

,... " ., ~-~••.. '-' .,........,~.~- .;. ~. l .:" ..:.. - .....•
" " ....

;'0 ;·1 11'· r.•~-·-~-;r· ,
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111

~ contaGem do veriodo do afu~t2mento que exceder o pra -
zo da suspens~o disciplinar aplicada;
.•. t d "d ~ . - ~ .. i ~.- ~ con aGem o perlQ o ae prlsao aLmlnlg~rDC1V2
s ao pr-even ti va e ao p ag ancn t.o da !"E:'mune::--3:[to,

ou su.spell
(~lW.2.1àonao

for pr-ovada sua r-espcns ab í.I idade.

TiTULO VI
DI: SINDIC1Ü1CIA E :UO ITO:ESSO ADI·:IITISTBA':2IVO

C . pJmUIoP:__ l.L J..j I

Art , 241 - A autoridade que tiver ciênci2.. ou notícia de i'bregu.lari
àad.e no serviço público, deverá detel'1.nin2..r sua ir.:J2diata apuraç'2ot I

.L.' •••a~raYes de sindicancia.
~'arágrafo L1nico - li autoridade que det9rminar ins t.aur.aç a.o 1c
c~ncia fi:;:ará o prazo, nunca inferior é. 30 (t.r-í.nt e ) di::,s~l)'·~:·2.
_.1 ..... , , t' '. -" 1~ r, ) ;conc us ao , ljrOrrob2:ve~ a e c :Dé0;:1:-:10o.e ..' \.}Ul:r..ze 'o, y::.:--::,

rel)resentação do sInõ í.cant.e ,"

DO PROCESSO

Ar-t, 242 - O processo adraí.rrí.s t.r-at.í.vo será .í.ns t.aur aâo
de competente,pr:.ra a apul'ação de ação ou omissão do
r1'-,(:>].·s ''''isc;r''l·n:;''''nc>~-+·p-__ \,.... '-1..-- -.t:'-~ - "_...I.., •. _.11 •..., ......•

-, .. ~pe.i a 3··_~t.:.1"':.(1~

o processo
. ,.'.

C a.cnar-a.os
do) iesignada pele au~oridade comretente.

- No ato . -C oru S S ao
ds, C:·::10

1.1:;: de seus /
r.

t ra

~'-'~'";:, -r- ~ -~~.- ,. 'G8Sl[T!2.Y'é.;. \..E~:
,

T2 ser wn dos ~e~brD2
•- _=-i \; 1)..'2

','"r"'r' o .!....r...:- •..•~o ~~Iro t~~-'1_ ••...•' ••I· n- J....-.. "'k'l')"",,r'r"C:~O :. ".r....,.·.~',~.::'.---:,-:ç:- .,'·.-.r.' ..·.-~': r- ,- ...-, .'~.. "... ,IL.·_··...L__ ~'=::•.•.J~t {..!.I_. ...':;> • .lC_uc..:.....! __ .:·~·.::: I U l- ._ ~~,..:." '~~,! •.•••.' ~'"-l~ ~ _~ ,,-'-, _
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Art: 245 - O prazo p2.!'2- a realiz:;.ção do pr-oc e s s o e.c1:r:inistrati-"o/
será de 60 (sessenta) dic:.:.s, prorroGáveis l'0r i.:::;ual per{odo, me

.. - de t.e rrrí.naü -.diante au-corlZaçao de. f}USlD tenha e er171inélQO C:. i!1~t:J.uraç.aoÚO prQ.
cesso.

Pt:rf~rE:fo 'C'nico - E::J c::so de mais de U:1i indiciado o prazo previs-
to neste artigo

,sera em ciobro.

CAPiTULO 111
DOS A'I:DS E T13.HOS PROCESSUAIS

Ar-t , 246 - O processo admi.ní s t r at ivo será iniciado pela c t taç Eo /
do indiciado, tomando-se suas tdec Lar açjies e oferecendo-se a ele ip
oportunidade para ac ompannar- toda.s as fases do processo.

Ar t , 247 - A autoridade processante realizará todas as di2.iz;ência../'-
, .

nec es sar i as ao esc Lar-ec Lmentoe dos fatos, recorrendo, Q.u2..2'YIO pr~
, . .ciso for, a tecnlcos ou perltos.

/~rt. 248 -' As dili.:;ênc ias , depoimentos de tes t.emunh as e cscl2.Te-

ci~entos técnicos ou p~rci~i: serão reJU3idos a te~mo nos ~utos I
- elo processo.

"! !

..
§ lº - Será dIts])ensado termo, no tocante a marrí.f'es taçâo de

. I 't'..~.

co ou reri to, se por este .for elaborado láudo par a ser· juntado
é~D3 autos.• . '" '.~'1'

': "~:";'~.,'

§ 2º - Os depo~~entas de se r ao tonaô os..- ..• ... .em auc i.enc J. a J

r-:..-,r-·'PT·\"':,;"'" --i r'i 10_ '_ \.~v: _ .•. '";...J. ;:;t...:.. ~ -- '-" 1
,

SO

i nd .i.c i ad'(l

par a

•
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E:n ca so de r-evel í e , a ~~ut:)rid[.de pr-oc es s an te de s l gnar á , de
ofIcio, advogado ou func jCYL~rio , que se incumba da defes2/
U0 inclici2.do.

TODad~s as decl~raç~oes do indiciado, a ele ser~ dado I
prazo de 5 (cinco) dias, com vista do processo na repartiç~o , pap
ra oferecer defesa

,
previa e rer:u~re:r pr ovas ,

:!='~r~ígr af'o '6nico -H~,vendo 2 (dois) ou ma i.s Lnd i c ã ados , o prazo sern
10 (d ) . , d - .- d úl' ~co:nwne de ez djns, contaRdo a partlr G2S 8c~ar2çoes o -

timo deles.'

Ar t , 252 - Enc e r-r-ad a a instru~~o do processo, 2. autoridade proces-
s arrt.e 2.brirá vista dos autos ao in:iiciado ou a seu defensor, d{~n
tro da repartiç~o ,para, no prazo de 8 (oito) dias ~ apresentar /
SU2S razões de defesa final.

253

e de ],.5 (quinze) di.as , se fo-:1
(-i!--1,

f~
dcI'es a fine..l ou não, ap:)s o decurso do /

ind.ici2.dos.

- ,
?T2Z0, ~ cD~issao 2rreciara todos os ele~entos do processo, 2pre

.- -.'. 1 - ' ... ., t ,- ,.-.s·:!2Y;:..n~,J r-e.í at.o rac , no ':J,U3. proI;ora, JustlflC8.o.aLlen ,e, a 20S0-,-YlçaO, ,

0''':. :.:. FC;';li';~o :'c indi:i.ado, .i.ndLcando , nes t.ejc as c , a pena c abLve'L e
.r»:

?:~:!.·=2:':=-f:::,Drôico - O l'<:;10tório e todos os elementos dos autos serao

- - -.- - ....•..• -.
" .~_. ~- .

!
cont3dos d.o

--;:. E'.·:-.: '_ ::~ tÓr>

prestar ~~alQu9r

se discc~Jcr j~s CG~clus5es

r:2~' ',.,~"cr)';--."'l11Ç'~DS·_ c.:.,j ,.VJ.'~_. 0'-_ ,
as conclus3es do r~12t6ric:
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11 - se aco1h~r as conc1us3es do re12t6rio :
a) I' ,ap lC ::~r2. 2. pE:na pr ojo s t.a ,

,
01...•..abs o'IVC:'2 o in:iiciado,

1;:,)
se for cenTe tente;

,
re~·:;etcra o pI'OC'2SS0 2.C :r-refe::"toou E::s:.l d:-:: Cruna r a , C orn

quando esta
"-for de co~petenci~ dO~52S autoridades •

Ar-t , 256
.
)' ..•.

O Freff;ito ou !'-'csn d a Cam2.ra

de 10 (dez) dias, prorroG~veis
dcver~ proferir a decis~ol
por malS 5 (cinco)~·no prazo

§ o processo nao for decidido no
se estiver afastado)

. ,r-e a.s sunu rc
~)1'~'70 18r-2.l o indiciado,J.: ~".ô..I --' V ,

rauto!2.:~t':.c2;]l?nte o ex erc j,
• , , ,1 d .-ClO ao cnrgo, 2guarQan~0 eClS20.

1005 c 2.S05 de a1c2.IlCe ou 1::..1v(;·rsac;ão do s dinl'l~.'iros .rnlblic os
apur-ados nos autos J o af'a st.arien t.opr010nr;2.1-c,e-2. 2.té a d.0
. -ClSa.O fin8' do processo.

Ar t , 257 - Da. decis;o finí.u Sá.0 a~mitidoE 08 r8CUrSQ~

neste r~;t2tutO •

.:irt. ..-J>f"'\ -. - • '.
""'-.., - '! -:--'H1c-'()rJ~""'"lOc::....)'-. ••• ~ V~ _ ~ ~_ '.:....;,,:,,-".idO,

••... :"C.

A decis20 cie·fiEitiva)
-. ':' . .'t;' " I, ~

p.ro f e r'::"c:. 2. eL.'1 pr-cc E:':" so 8.~~.;::::"::.:i:;;'..:L":~

tivo , r ,. • -so rc.'de!'3. ser a.L t.e rada por Vi,;.. de pr oc e s so d.'"::T2"\""lS2G.

,
'pO:';i:: ré:.

. ,.
r· -'.:.''''::~ - .

.~

~ t} :";."; .. :- :~.',.2,"i.0

I

/

..:....rt .• .1
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§ 12 1}J .i.n í.c ia1, ~~E.'fji r é. de dia

e hora
§ 2~ O j.roc c.sso de r~'vis3:o ser2 rC'~üi:;é.~':::'orlor corri s s ao desi81w-
da na for~~ do artieo 243 deste Estntuto.

Art , 2ó2.- As concLusScs da coraí,..ssão serao enc anri nhc.das e.o F'refei
1'to ou "~es2 ...

C aria r-a dentro de 30
de 10

(trinta) dia s ,

(dez) dias"

cabendo a estas/ , 1

t .. , d . ,.aU~OrlUaQeS rClulr, c1erit.r o

Art. ,
s er-a tOI1.12da em efei to 2.

1·, ,pena JG.2a8 restabelecendo-se todos os direitos por ela /
atingidos.

Tf:ULO
I

, '

,..,..-...1..-_.... l,... o dio 2?· O.E con.s8z~ado ao ..... . '.zunc a.onar-a.o mu-

.',

f. ,..l-_....•__ \.... 265 SC-l'2~C' c(J:j':'.:,r<os c,-, d::..as corridos os pr-ac os previstos' /

.., ..• .• . ...
,::'-")2· :T-r"orr-c):) Sé..i.i..T1"J Q~SpOSlçao ern cc:u

. - ", . , , .COI~le'~(_) e :.:..21C.2.U1ClO o c;~,c;:. no .venc i

f<::I'iado· ou pontofac'Cll
. ' .-

ta t ívo,
, ,o prazo sera consid~rado prorrogado ate o primeiro d~a I

.•.. -. ,.. - . - - -
'- _ ".'.- .•.. :...:

..~rtc --b~:C: -."- .. ' ....~'... .....•
... \,.-.

".""',r -..,-., ,.....c c: "-:-....•....::.
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