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Un, ±co dos seTvidores

tinic1oio cie c-uso .ilto, bern coma a do suas autarcuiao,

o ctas :Luncaçoes piibiioas, e a intiaiao J?ela e2. 1i -

niciaJ.. n 599, do 15,/04/90.

Lrt. 2 - PaTa o; efeitos desta Dci, servidiores'
0

lancionErios ie,elrnente ir iv , esti dos emca2:gos

b1ic:os, do

DI'OV±

menta efetivo on em c•ornisso.

Art'. 3

- Qargo :Eiiblico

a conjunto do atribui-

çeo e resoonsabilidades ;revisto ma estrutura organizacional au.e'
dove ocr cometido a urn iancionrio.
F

Patgra±' D iJnico - Os cargos Dt11Cos,
W
acessiveis
a todos os brasiieiros,

eao oriados •por Iei, corn donominaço jrori

a e venaimerltos 3agos J..eIos co±ree stb1 Laos.

x't.

4

- Os ca±goo do provimento e±etivo da Ad-

min-istraçao Ptib1ica Lnn!cipal direta, das autaronias e das ±anda çoes pt.ibiicas serao organzados em carroiras.
rt.
-Art.
sos do cargos,

5

observadas

s caireiras sero organia&

-

a

em c1a

escolaridade e a qauificacoprfij.o

i(1\
na]. exigidas, bern como a natureza e complexidade das atribuiç6es a
serem exercidas por seus ocupantes na forma prevista na legis1aç.o
especifica.
Art. 69-

proibido o exercicio gratiiito de cargos

pblicos salvo nos casos previstos em lei.

APfPuLo TI
Do Provimento
Seço I
Disposiç6es Gerais
Art. 72_ So requisites b.s1.cos para ingresso no
serviço piblico:
I

- a nacionalidade brasileira;

IT - o gozo doe direitos politicos;
ITT - a quitaco coji as obrigaçes militares e elei
t orais;
IV - a idade minima de 16 (dezesseis) amos.
§ l- As atri.buic6ee do cargo podem justificar a exigncia de outros requisitos estabelecidos em lei.
§ 2- As pessoas portadoras de deficincia
rado

0

assegu.

direito de se inscrever em conourso pt.cblico para provimento

de cargos, cu.jes atribuic6es sejam compativeis coin a deficincia
de que so portadoras e para as quals sero reservadas at l

das

vagas oferecidas no concurso.
Art. 82- 0 provi.mento doe cargos pb1icos far-se-a'
mediante ato da autoridade coxnpetente de cada Poder, do dirigente
superior de aut.rquia ou de fundaço pblica.
Art. 99_ A investidura em cargo p'blico ocorrer,
corn a posse.

r
Art. 10- So formas de provlmento e cargo pb1ic
I

- noineaç.o;

II - proinoco;
III - acesso;
IV - readaptaço;
V - reverso;
VT - aproveitainento;
VII - reintegraco.
Seco II
Da Nomeacao
Art • 11- A nomeacao far-se-a':
I - em car.ter efetivo, quando se tratar de cargo I
solado da carreira;
TI - em comisso, para cargos de confianqa, de livre
exoneraç.o.
Art. 12- A noineaçao para cargo isolado ou de carre Ira
depende de prhia habi1itaço em concurso pb1i.00 de provas ou de
provas e titulos, obedecidos a ordein de o1assifIcaro e prazo de sua
validade.
PAI?AG.RAPO 'tNTCO- Os demais requisitos para 0 ingresso
e 0 desenvolvimento do ftuicionrio na cairreira, niediante proinoço e
acesso, sero estabelecidos pela lei que fixar. diretrizes do sistema de carreira na Adm1nistraç.o Piiblica Municipal e seas regulamen t Os.

Seco ITT
Do Concurso Pib1ico
Art. 13- A prmeira invest 4 dua em cargo de provmmener feita mediante concurso pb1Ico de provas escritas
to efetivo sera'
podendo ser utilizadas, tambni, provas prti.cas ou prtico-orais.
§ 12- Nos concursos para provmmento de cargo de nivel
aniversitrIo tanibm pode ser u.t5.lizada prova de ti'tulos.

22 A admlssao de profissionais de ensino far-se-a
exolusivainente por concurso de provas e t{tuios.
Art. 14- 0 concurso pb1ico ter. vaJjdade de at

02

(dois) anos, podendo ser prorrogado u.ma nica vez, per igual perfodo,
§ 1- 0 prazo de validade do concurso e as condçes
de sua rea.1izaco• sero fixados em edital, que sera' publicado no

or

go oficial e divu.lgado,
§ 22 N.o se abrir novo concurso enquanto houver
candidate aprovado em concu.rso anterior, corn prazo de validade amda no expirado.

Art. 15- 0 edital do concu.rso estabe1ecere'

Os requi-

sites a serem satisfeitos pelos candidates.

eç.o IV
Da Posse e do Exercfcjo
Art. 16- Posse e' a aceitaç.o expressa das atribuiç3es
deveres e responsabilidades inerentes ao cargo piiblico, corn o corn promisso de bern servir, formalizada corn a assinatura do termo pela
autoridade coinpetente e pelo erapossando.
§ 1-

A posse ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias

contados da pub1ieaço do ato de proviniento, prorrog.ve1 pox' male
de 30 (trinta) dias, a requerimento do interessado.
§ 2-

Em se tratando de fanclonri.o em licenqa, eu a

fastado per qualquer outro motivo legal, o prazo sera'.contado do
trmino do impedi.rnento.
§ 39_ A posse poder. dar-se medi..ante procuraç.o espe
cifica.
§ 42_
ineaço.

stS haver. posse nos casos de provirnento per no

-Th

(I

§. 59. sera' tornado sen efei.to o ato de provimento,se
a posse no ocorrer no prazo previsto no § 12.
Art. 17- A posse em cargo ptIblico depender. de pre via inspeç.o mdica oficial.
PARAGI?AFO t5NTCO-

s6 poder. ser empossado aqe1e

que

for julgado apto f{sioa e mentairnente Para o exerefcio do cargo.
Art. 18- Exercloio 4 o efetivo desemperth.o das atribul
c6es do ca2'go.
PARAGRAPO tNT00- A autoridade competente do 6rgo ou
entidade Para onde for designado o f!ncionrio compete dar-ihe exer
cicio.

Art. 19- 0 Iniclo, a suspenso, a interrupço e o
reincio do exercfcio sero regstrados no assentarnento individia1
do fancion.rio.
PARAGRAPO tNiC0- Ao entrar em exerciclo o funoion. rio apresentara', ao 6rg
ao competente,

Os

elementos necessrios ao

aseentainento individual.
Art. 20- A promoço ou o acesso nao interrompe o tern
0

de exeroci.o que e contado no novo posicionamento na carreira a

partir da data da pab1icaco do ato que prornover ou ascender o fancionario,
Art. 21- 0 funconrio que deva ter exerci'cio em
tra localidade ter 30 (trinta) dias de prazo Para razg-lo, incluin
do neate tempo o neceesrio ao deslocarnento Para a nova sede, desde
que implique mudanca de sea doinioflio.
PARAGRAPO 1NTC0- Na hip6tese de

0

funcion.rio encon-

tray-se afastado legalinente, o prazo a que se refere este artigo se
ra contado a partir do trini.no do afastainento.
Art. 22- 0 ocupante do cargo de provimento efetivo

flea su.jelto a 40 (qu.arenta) horas semanais de trabJ..ho, salvo quan
do for estabelecida duraço diversa.
PARAGRAPO INTCO- 0 exerciclo de cargo em comiss0 exigir. de seu ocupante integral dedi.caçao ao serviQo, podendo ser
convocado sempre que houver interesse da Administraqo.

3eco V
Da Eat abilidade
Art. 23- So estveis, apes 02 (dois) anos de efetivo exereieio, Os servidores nomeados em virtude de concurso pilbilco.
Art. 24- 0 funcionrio estve1 so perder. o cargo em
virtude de sentenca judicial transitada em julgado ou de processo
administrativo diseiplinar no qual ihe seja assegurada anipla defesa.

Sec.o VI
Da Readaptaçao
Art. 25- Readaptaco

a investidtxra do funcion.rio

em cargo de atribuiçes e responsabilidades compativeis corn a limitaço que terth.a sofrido em sua ca.paci.dade fi'sica ou mental, verifioada em inspeçao mdlca.
12 Se julgado incapaz para b serviQo pb1ico,

0

funcionrlo sera aposentado.
A readaptacao ser, efetivada em cargo de carreira de atribu.ices fins, respeitada a habi.1itac.o exigida.
§ 39_ Em qu.alquer hip6tese, a readaptaç.o n.o poder
acarretar auinento ou reduç.o da remuneraç.o do func - onrio.

secao vi
Da Reverso

C
.1
$1,

Art, 26- Reversao

4

o retorno a ativjdade de funclo

nrio aposentado por invalidez quando, por junta mdiea oficial,fo
rem declarados Insubsistentes os motivos determinantes da aposenta
doria.
Art. 27- A reverso far-se-s. no mesino cargo ou no
cargo resultante de sua transformaço.
PAAGRAF0 1NT00- Encontr.ndo-se provido este cargo,
o fancionrio exercera suas atribui96es como excedente, at4 a ocor
rncia de vaga.

Art. 28- N.o poder. reverter o aposentado quej a ti
ver completado 60 (sessenta) anos de idade.

secao VIII
Do Estgio Probatrio
Art. 29- Ao entrr em exerci'cio, o funcionro nome
ado para cargo de provimento efetivo ficar. sujeito a estgo probatcrio por per(odo de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual
sua aptido e capacidade sero objeto de ava1iaço para o desempenho do cargo, observados os seguirites fatores:
I

- assidu.idade;

TI - disciplina;
III - capacdade de iniciativa;
TV - produtiv-idade;
V

- responsabil:idade.

Art. 30- 0 chefe imediato do funcion&rio em est.gio
probatrio informar. a seu respeito, reservadamente, 60 (sessenta)
dias antes do te'rinino do perlodo, ac 6rgao de pessoal, com re1aço
ao preenchimento dos requisitos mencionados no artigo anterior.

§ 1- De posse da inforrnaço, o 6rgo de pessoal erni
tire' parecer concldndo a favor ou contra a confirmac.o do funcion
rio em este'gio.
§ 22 Se o parecer for contre'rio

permanncia do

funcion.rio, dar-se-1he-- conhecimento deste, para efeito de apre sentaço de defesa escrita, no prazo de 10 (des) dias.

§ 32_ C rgao de pessoal encarninhare'. o parecer e

a

defesa a aatoridade municipal competente, que, decidir sobre a exo
neraçao ou. a manu.tençäo do fancionrjo,
§ 42... Se a autoridade considerar aconse1h.ve1 a exoneraç.o do funclone'rio, ser-lhe-e' eneaininhado o respective ate; Caso contre'rio fica au.tomatica!nente ratifi.cado o ate de nomeaç.o.
§ 59_ A aparaço dos requistos menconados no artlgo 2, devere' processar-se de modo que a exonera -'o, se heaver, pos
sa ser feita antes de findo o perfodo do estgi.o probat6rio.

Art. 31- Ficars' dispensado de novo este'.gio probat rio o funcion&rio este'.vel que for nomeado para outro cargo pb1ico
municipal.

Seç.o IX
Da eintegraco
Art. 32- Reintegraç.o

e'

a reinvestidura do fancion.-

rio no cargo anteriorrnente ocupado ou no cargo resultante de sua
transformacao, quarido invali.dade a sua dernisso per decis.o adminis
trativa oa judicial, corn ressarcimento de todas as vantagens.
§ 1 9 - Na hip6tese de o cargo ter side extnto, o fun
cionrlo ficare'. em disponi.bilidade, observado o disposto

fl09

arti -

gos 39 a 41.
§ 2- Se o cargo heaver sido extinto, sera'
er reintegra
do em cargo de padro e atribuic6es equivalentes, reepeitada habiJJ
tacao profissional.

32-. Encontrando-se provi.do

0

cargo,

0

sea eventual

ocu.parite sera reconduzido ao cargo de origem, sem dlreito a indenizaço ou aproveitamento em outro cargo, ou ainda, posto em disponibilidade remanerada.

OAPITULO ITT
Do Tempo de Serviço

Art. 33- A apuraco do tempo de servço sera" fei.ta
em dias, que serao convertidos em anos, considerado

0

ano como

de

365 (trezentos e sessenta e cinco) das.
PAR.GRAFO NTCO- Feita a coriversao, os dias restantes
at 182 (cento e oltenta e dole) dias, no ser.o computados, arre dondand.o-se para urn ano quando excederem este nimero, para efeito
de aposentadorla.
Art. 34- Alin das ausncias ao servico previstas no
artigo 113, so eonsi.derados como de efetivoexerci'cio os afastamen
toe em virtude de:
I - ferias;
II - exercfci.o de cargo em comlss.o ou equivalente
em 6rg.o ou entidade federal, estadual, munici
pal ou dietrital;
III- participaco em programade treinamento iristitui'do e autorizado pelo respectivo orgao ou re
partic.o municipal;
TV - desempenho de mandato eletivo, federal, estadu
al, municipal, otz do Distrito Federal, exceto
para promoço por mereoimento;
V

j.ri, e outros servicos obrigat6rios por lei:

VI - licenças previ.stas nos incisoe V, VT, VITI
IX do artigo 81.

e

L

PKRAG.RAFO TNTCO- t vedada a codtaem ewnulativa de

tempo de servigo prestado concomitantemente em male de urn cargo ou.
fu.ncao, de orgaoou entidades doe Poderes da Uni ao, Estado, DistriS

to Federal e Munici'pios.

CPIPfTULO IV
Da Vac&n.cia

Art. 35- A vacancia do cargo pb1ico decorrer. de:
I

- exoneraço;

IT - deiniss.o;
III - proinocao;
IV - acesso;
V - aposentadoria;
VI - posse em ou.tro cargo inacu.rnu1.ve1;
-

VII - falecirnento.
JI

Art. 36- A exoneraço de cargo efetivo dar-se-a a pt
dido do funcion.rjo ou de ofi'clo.
PARAGRAFO TiNICO- A exoneraç.o de ofeio dar-se-a":
I - quando no satisfeitas as condiçes do estgio
probat6rio;
IT - qu.ando, por decorrncia de prazo, ficar extinta a disponibilidade;
III - quando, tendo tornado posse, no entrar no exer
cfcio.

Art. 37- A exoneraçaode cargo em comiss.o dar-se-a':
I

- a julzo da autoridade coinpetente;

IT - a pedido do pr6prio funcion.rlo.

Art. 38- A vaga ocorrer. na data:

I - do falecimento;
IT - imediata aquela em que o func:1onriO completar
70 (seterita) anos de idade;
III - da pab1icaço da lei que criar o cargo e conceder dotaço para o sea proviniento ou, da
qu.e deterndnar esta 1tima medida, se o cargo
j estiver criado ou, airida, do ato que apo sentar, exonerar, demitir ou conceder promo -

çao ou acesso;
IV - da posse em outro cargo de acurnu1ao proibida.

CAPTULO V
Da Disponibilidade e do Aproveitamento
Art. 39- Extinto o cargo oa declarada a sua desrieces
sidade, a funcionrio estve1 fioar. em disponibilidade, corn rernuneraçao integral.
Art. 40- 0 retorno a atividade de func1onrio em
I

disponibilidade far-se-a inediarite aproveitainento obrigatorlo no
JI

prazo m.ximo de 12 (doze) meses em cargo de atribuiç6es e vencimen
tos compativeis corn a anteriormente ocupado.

PARAGRAPO tNIC0- 0 6rgo de pessoal determinar. o.
imediato aproveitainento do funcionario em disponibilidade em vaga
que vier a ocorrer floe 6rgos ou entidades da Admi.nistraço P&blI
ca Municipal.

Art. 41- 0 aproveitaznento de funcionrio qiie se encontre em disponibilidadé depender& de prvia comprovaço de sua
capacidade f(siea e mental, por junta rne'dica oficial.

§ 12 Se juJ.gado apto, o fanconrio assuinir.

0

exer

cIcio do cargo no prazo de 30 (trinta) dias contados cia publicaço'
do ato de aproveitamento.
22

Verificada a iricapacidade deflnitiva,
ririo em disponibilidade sera' aposentado.

0

funei

Art. 42- Sera' tornado sem efeito o aproveitamento e
extinta adisponibilidade se o funeionrio no entrar em exercicio'
no prazo legal, salvo em caso de doença comprovada por junta mdiea
oficial.
§ 12 A hip6tese prevista neste artigo configurara'
abandono de cargo apurado mediante inq,urito na forma desta Lei.
§ 2- Nos casos de extinço de cSrgo ou entidade,

Os

funeion.rbos estveis que no puderem ser redistribu -i'dos, na formal
deste artigo, eerao colocados em disporijbllidade, at seu aproveita
me nt 0.
vedade o aproveitamento em cargo de padrao
§ 32
superior ao cargo anteriormente ocu.pad.o.

§ 42. No caso do aproveitamento se dar em cargo de
padrao inferior, o funcionrio aproveitado ter. direitoa diferen ca.

CAPfTULO VI
Da Substituico
Art. 43- A sixbstituico sera' automtica ou depender
de ato da Administraço.
§ l- A substituic.o sera gratuita, salvo se exceder
a 10 (dez) dias, quando sera'
er remunerada e por todo o perodo.
§ 2- No easo de substituiç.o remunerada,

0

substitu

to' pereeber. o vencimento do cargo em que se der a substitui.ço,

V

salvo se optar pelo do sea cargo.

§ 32_ Em caso exoepolonal, atendida a convenineia
da Adm1nistraco, o titular do cargo de direç.o ou chefia podera'
ser nomeado ou designado, cuinulativamente, como substitato para
ou.tro cargo da mesma natureza, ate que se ver - fique a nomeaço oa
designaco do titular; nesse case, sornente perceber. o vencimento
correspondente a urn cargo.

T!TULO II
DOS DIREITOS E VANTGENS
CAPfTIJLO I
Do Vencimento e cia Remuneraço

Art. 44- Vencimento

4

a retribuico peeuniria pe-

lo exereloio de cargo pblioo, corn valor fixado em lei, nunca inferior a am salrio xncfnimo, reajustado periodicarnente de modo
preservar-ihe

0

a

poder aquisitivo, sendo vedado a sua vincu.1aco

ressalvadO o disposto no inoiso XIII do artigo 37 da Constituiç.o
Federal.
PARAGRAFO dNTCO- De acordo corn a Lei Orgnica Mani
cipal, artigo 51.
Art. 45- Reznuneraço

4

o vencimento do cargo,

a-

crescido das vantagens pecu.nia'rias, permanentes ou temporrias,
estabelecidas em lei*
§ 12 0 vencimento dos cargos pblicoa e irredut:(vel.
§ 22- 9 assegurada a isonomia de vencimento para
cargos de atribuices iguals ou asemelhadas do mesmo Poder ou en
tre fancionrios dos Poderes, ressalvada$ as vantagens de canter
individual e as relativas a natureza ou ao local de trabaiho.

Art, 46- Nenhu.m funcion&rio poder. perceber, mensal
inente, a t(tulo de remuzieraç.O, iinportncia superior

soma dos Va

I

lores percebidos como remuneraçao, em especie, a qualquer titulo
no ârnbito doe respectivos Poderes, pelos Prefeitos e Presidente da
caniara Municipal.

Art • 47- A menor reinuneraç.o atribufda aos cargos
pblicoe no sera' inferior a 1/40 (um quarenta avos) do teto de re
muneraçao fixada no artigo anterior.
I
Art. 48- 0 funciona rlo perdera:
I

I

- a remu.neraç.o dos dias que falter

II

- a parcela de remuneraco die'ria, proporcional

8.0

serviço;

aoe atrasos, aasnciaa e sai'das antecipadas,
iguals ou superiores a 60 (sessenta) minutos.
Art. 49— Salvo porimposico legal, ou mandado jtidi
cial, nenhwn desconto incidira sobre a re.muneraço ou provento.
PAR.AGflAPO 1NIC0- Mediante autorizço do servidor
podera ser efetuado desconto de sua rexnuneraço em favor de entida
de sindical.
Art. 50- As reposiçes e indenizaçes ao Er&rio se
rao descontadas em parcelas mensais no excedentes dcima parte
da remuneraçao ou provento.
PARARAF0 tNIC0- Independentemente do parcelamento'
previsto neste artigo, o recebimento de quantias indevidas poder'
implicar processo discipliner para apuraçao da$ responsabilidades'
e apiicaço das penalidades cabiveis.

Art. 51- 0 fxicione'rio em dbito corn o Eriric, que
for demitido, exonerado ou qize tiver a suaaposentadoria ou dispo-.
nibilidade extinta, ter
lo.

0

prazo de 60 (sessenta) dias para quit-

N"A

14

'V

PARAGRAFO tNTCO- A no quitaco do dbito no prazo
previsto irnp1icars sua inscrl.ço em d:i'vida ativa.

Art. 52- 0 vencimento, a remurxeraço e o provento,
xio eer.o objeto de arresto, seqLlestro ou penhora, exceto nos caSOS

de prestaco de alimentos resu.ltante de deciso judicial.

OAP:fTuLo ii
Dos Beneficios
Seco anica
Da Aposentadoria
Art. 53- 0 servidor ptblico sera aposentado:
I - por invalidez permanente, coin proventos inte
grais, quando decorrente de acidente em servico, molsti a profissi.onal ou doença grave,
contagiosa ou incurvel, espec(fica em lei e
proporci onais rice demais casos;
II - coinpulsoriainente, aos 70 (setenta) anos de ±
dade, coin proventos proporcionais ao tempo
de service;
III - voluntar±5mente:
a) aos 35 (trinta e cirico) anos de set'viço,
se honiem, e ace 30 (trinta) anos, se muiher,
corn proventos integrals;
b) aDs 30 (trinta) anos de efetvoe exercf cio em funcee de inagiste'rio, se te'cnlcos, e
ace 25 (vinte e chico), se professora,

corn

proventos integrais;
c) aos 30 (trinta) aries de serviço, se homem,
e ace 25 (vi.nte e cinco), se mulber, corn pro
porcionals a esse tempo;

-

d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de :idade, se
hoznem, e aos 60 (sessenta), se inu.J.her, corn pro
ventos proporcionais ao tempo de servico.
12 -As exceçes ao disposto no inciso III, alineas
"a" e

"C",

no case de exerci'eio de atividades consideradas pnosas

insalubres ou perigosas, ser.o as estabelecidas em lei complementar
federal.
§ 2 -A lei municipal dispor. sobre a aposentadoria
em cargo ou emprego temporrio.
§ 32

-o

tempo de service ptb1ico federal, estadual

ou municipal sera coinputado integralmentepara os efeitos de aposen
tadoria e disponibilidade.
§ 42 -Os proventos da aposeritadoria, nunca inferio res ao salrio minimo, ser.o revi.stos, na inesrna proporqo e na mesma data, sempre que se modificar a rernuneraqo do servidor em ativi
dade e serao estendidos ao inativo os benefi'cios ou varitagens poste
riorinente concedidos ac servidor em atividade, mesmo quando decor rentes de transforrnaco ou reclassificaçao do cargo ou da funço em
que se tiver dado a aposentadoria, na forma da lei.
§ 59 -0 beneflcio da penso per morte corresponder
totalidade dos vencinientos ou proventos do serv -idor falecido,

010_

servado o disposto no pargrafo anterior.
§ 62 - assegurado ao servidor afastar-se da ativida
de a partir da data do requerimento da aposentadoria e sua no con-

cesso importar.

P

reposiço do peri'odo de afastarnento.

79 -Para efeito de aposentadoria 4 assegurada a
conta.gem reci'proca do tempo de service nas atividades pIb1icas privada, rural ou urbana, nos termos do § 29 do art. 202 da Constitul-

cao

da Republica,
§ 82 -O servidor pbico que retornar

p6s a cessago dos motivos que causeram

au

ativi.dade a-

Iwo
lidez tera direito, pam todos Os fins, salvo para o de promoçao, ,
contagem do tempo relativo ao pei"iodo de afastatriento.
99 -Para o efeito de benefi"cio previdencirio, no
caso de afa.stainento, os valores sero deterrninados corno se estivesp

se no exerciclo.
10-As aposentadorias e pens6es sero concedidas
inantidae pelos rgos ou entidades aos quals se encontrem vincula dos os funcion.rios,
§ 11-0 recebimento indevido de henefi'ci.o havido por
fraude, dole ou nih. f, imp1icar devoluço ao Er.rio do total aufe-.rido, devidmente atualizado, sen prejulzo da aco penal cabi'vel.
§ 12-Os servidores municipais de Pouso Alto, eo yin
culados ao IPASM - instituto de Previdnoia e Assistncia aos Servi
dores Municipais.

CAPITULO III
Das Vaxitagens
Sego I
Disposiçes Gerais

Art. 54- Alm do vencimento e da remunerago, podero ser pagas ao funcion.rio as seguintes vantagens:
I

- ajuda de caste;

II - dirias;
III - gratifieaçes e adicionais;
IV - abono faini'lia.
PA1AAFO ftCO- As gratificaçes e os adicionais so
nente se incorporar,o ao vencimento ou proverito nos cases indicados
em lei,

Art. 55- As vantagens previstas no inciso III, do
artigo anterior no sero computadas nein acumiiladas para efeito de
ooncessao de qua1ouer outros acrescimos pecu.niari.os ulteri.ores,
sob o rnesmo tltuio ou idntico fiindamento.

Seco TI
Da Ajuda de Custo

Art. 56- A ajuda de custo destina-se

compensaco

, das despesas de insta1aco do faricionaro que, no interesse do ser
vico, passa a ter exerccio em nova sede, corn mudança de domi.ci'lio
em carter permanente.

Art. 57- A aju.da de custo

4

calculada sobre a remu-

rieraçao do funcionrio, conforme se dispaser em regulamento,

p0-

dendo exceder a importncia correspondente a 3 (trs) meses do res
pectivo vencimento.

Art. 58- N.o ser. concedida ajuda de custo ao fund
onrio que se afastar do cargo, ou reaswrd-1o, em virtue de mandato eletivo.

Art. 59- 0 fu eion.rio ficar. obrigado a restituir
a ajuda de ousto, quando, injustificadamente, no se apresentar na
nova sede.
PATh(G?APO tNTCO- No haver. obrigao de restituir'
a ajuda de custo floe cásos de exoneraço de of:(cio, ou de retorno'
par motivo de doença coxnprovada.

Seco III
Das Di&riae

'(

.

3

Art. 60- 0 fanconro q,ue, a servi.ço, se afastar do
municiplo em cai4ter eventual oi trnst6ro para outro ponto do
territrio nacional fax4 jus a passagens e di..rias, para cobrir as
despesas de pousada, a1imentaço e locomoco.

er conoedida por di.a de afastamento,
la- A diria sera'
sendo devida pela metade quando o deslocamento no exigir pernoite
fora da sede.
§ 2- Nos casos em que o deslocamento da sede consti
tu.ir exigncia permanente do cargo, o funcionrio no fai4 jus as
di &r I as.
Art. 61-. 0 funcionrio que receber dirias e n.o se'
af'astar da cede, por qualquer motivo, fica obrigado a restitu-las'

integraimente, no prazo de 5 (cinco) dias.
P.ARAGRAFO NIC0- Na hip6tese de o funci.onrio retornar a cede em prazo menor do que o previsto para

0

seu afastaznento,

devex4 restitu.ir as di.rias recebidas em excesso, em igual prazo.

Art. 62- A concesso de ajuda de custo nao impede a
conceasac de diana e vice-versa.

Seç,o IV
Das Gratificaç6ee e Adicionais
Art. 63- Alin dos vencimentos e das varitagens previs
tas nesta Lei, ser'o deferidos ace funcionnios as seguiritee gratificac6es e adicionais:
I

- gratificac.th de funQ.o;

IT - gratificaqo natalina;
ITT - adicional per tempo de service;
TV - adicional pelo exerci'cio de ati.vidades insalubres, penigosas ou penosas;
V - adicional pela prestae

--

VI - adIcional noturno;
VIII- abono familiar.
Subseçao I
Da C-rat ificaço de Funçao
Art. 64- Ac funcionrio investido em funç.o de chefia
devida uma gratificaço pelo sea exerccio.
PARIGRAPO IINIOO- Os percentuals da gratificaço sero
estabelecidos em lei.
Art. 65- A lei municipal estabelecera' o valor da remu
neracao dos cargos em comi.sso e das gratificaç6es previstas no arti
go anterior.
PAGt?AFO thTCO- A rernuneraço pelo exerci'cio do cargo em cniissao, bern como a refereñte s ratficaç6es de fun(,-o, no
sera incorporada ao vencmento ou a remuneraco do servidor.
Art. 66- 0 exerci'cio de funçao gratif-cada oa de cargo em comisso so' assegurar. dreitos qo servidor du.rante 0 perri' odov
em qu.e estiver exercendo o cargo ou a funcao.
PARAC-RAFO tNICO- Afastando-se do cargo em comissao ou
da fungo gratificada.o servi.dor perdera a respectiva reznuneraço.

ubseçao II
Da C-ratificaço Natalina
Art. 67- .A grati.ficaço de Natal sera' paga, anualmente, a todo funcionrio municipal, independent ernente da remuneraço a
que fizer jus.
§ 1 9 - A grtifi.caço de Natal corresponder. a 1112
(urn doze ayes), per ms de efetivo exercl'c - o, da remuneraQo devida

§,22- A fraço igua.l ou superior a 15 (quinze) d
as exerdcoo sera' tomad.a coma ms integral, para efeito do pargra

fo anterior.
§ 3- A gratificaço de Natal sera' caloulada somen-

- te sabre o venoirnento do servidor, nele no incluidas as vantagens
exoeto no caso de cargo em ooisso, quando a gratificaco de Na tal sera' paga toinando-se par base a venoimento desse cargo.
§ 4Q_ A gratificaQo de Natal sera estendida aos jpensionietas, combase floe proventos que perceberern
na

nativos S
data do pagamento daq .uela.

§ 52- A gratificaço de Natal poder ser paga em /

duas paroelas, a prixaeira at o dia 30 (trinta) de junho e a Begun
da ate o dia 20 (vinte) de dezembro de cada ano.
§ 69.- 0 pagarnento de cada parcela

Be

far tomando /

por-base a remuneraço do mgs em que ocorrer a pagamento.
§ 79- A segunda parcela sera'
er calculada corn base na
remuneraço em vigor no ms de dezembro, abatida a import&icia da
prirneiraparoela, pelo valor pago.
Art.... £8- Oaso o funoiona'rio deixe o serviço piS.blico
Municipal, a gratiuicaço de Natal ser-The- paga proporcionalmente ao nxero de meses de exerccio no ano, corn base na remunerao
do ms em qusocorrer a exoneraço ou demisso.

Subseço III
Do Adicional por 'Tempo de Serv-iço
Art. 6- Casa perodo de cinco anos de .efetivo exer

cIcio da ao servidor o direito ao adicional de dez por cento sobre
seu vencimento, as qu.ais a sets Be incorporam para efeito de aposen

tadoria.

que1e em

qLe

0 adiclonal devido a partir do dia imedlato
§ 1o fu.noion.rio completar o tempo de serviço exigido.
§ 2-

0 funcionrio oje exercer, cumulativarnente,

male de urn cargo, tera, direito ao adicional calciflado sobre

0

yen-

olmento de major monta.

Subseço IV
Dos Adicionais de Insalubridade, Periculosidade ou
Penosidade

Art. 70- Os funcionar1os que trabaihern corn habitualidade em locals insalubres ou em contato permanente coin subst&nci
as t6xieas ou corn rlsco de vida fazem jus a urn adi.cionaj. sobre

0

venciinento do cargo efetivo.
§ 1-

0 funcion.ri.o que fizer jus aos adicionals de

insalubridade e pericu.losidade devera optar por am deles, nao sendo acamu.1a'veia estas vaxitagens.
§ 2-

0 direlto ao adiolonal de insalubridade ou pe

riulosldade cessa corn a e1iminaço das condiç6es ou dos riscos
que deram causa a su.a concesso.
Art. 71- Havera, permanente controle da atividade de
funcionrio em operaç6es oi.i locals considerados penosos, insalu bres ou perigos os.
PAThPGRAF0 tNTC0- A funconri,a gestante ou lactante
sera' afastada, enquanto durar a gestaço e a lactaç.o, das opera goes e locals previstos neste artigo, exercendo suan atividades em
local salubre e em servlço no perigoso.

Art. 72- Na concesso doe adiclonais de penosidade,
lnsalu.bridade e periculosidade sero observadas as situaç6es especi'ficas na 1egislaço municipal.

PARAGRAFO TNICO- Os locais de trabaiho e

Os

funcion.

rios que operam corn raios X ou substancias radioativas deveai ser
mantidos sob controle permanente, de modo qu.e as doses de radiaço
jonizantea no altrapassem o nlvei rnxirno previsto na 1egis1aço
prOpria.

Subseco V
Do Adicional por Serviço Extraordinrio
Art. 73- 0 servi ço extraordi nri o sera rernnerado to
corn acrscixno de 50 (cinqaenta por cento) em re1aç.o hora normal
de trabaiho.
Art. 74- Somente sera' perinitido aervico extraordina'rio para atender a sittiag6es excepcionais e ternporr.as, respeitado
5 lirnite mxiino de 2 (du.as) horas di.rias, podendo ser prorrogado
por igual periodo, se

0

interesse pIblico exigir, conforme se dispu

ser em regu.lainento.
§ 1- 0 serviço extraordinrio previsto neste artigo
sera precedido de au.torizaç.o da chefia iinedata qu.e justificara' o
fat o.
§ 2- 0 serviço extraordin.ro realizado no hor.rio
previsto no art. 75 ser. acrescido do percentual relativo ao servi-

co

noturno, em funço de cada hora extra.

Subseçao VI
Do Adicional Notarno
Art. 75- 0 serviço notu.rno, prestado em horrio cornpreendido entre 22 (vinte e dtias) hor n s de urn dia e 5 (cinco) horas
do dia seguinte, tera' o valor/hora acrescido de mais 25 (vinte e
cinco por cento), computando-se cada hora como 52 (ci.nquenta e dois)
injnutos e 30 (trinta) segundos.

:

PARGRAFO T.NTCO- Em se tratando de serviço extraor
dinrio, o acrseimo de que trata este artigo incidir. sobre

0

va

br da hora normal de trabaiho acrescido do respectivo percentual
de extraordinrio.

Subseçao VII
Do Abono Familiar

Art. 76- Sera' concedido abono familiar ao funcion
rio ativo ou inativo:
I - pelo cnjuge ou companheira do funcon.rio
qu.e viva comprovadarnente em sua compnhia e
que nao exerça ativ:idade remunerada e nern te
nha renda prpria;
II - por fliho nenor de 14 (quatorze) anos 'que
nao exeriaatjvjdade remunerada e nem tenha
renda pr6pria;
ITT - par filho inv1ido ou nentairnente incapaz,
sen renda propri.a.
§ 19- Conpreende-se, neste artigo,

0

fliho de qual

quer conaicao, o enteado, o adotivo e o menor que, medlante autorizaç.o judicial, estiver sob a guarda e

0

sustento do funcion -

rio.
§ 22

Quando a pal e mae forem funcionrios munici.

pals, ativos ou inati.voe, a abono familiar sera'
er concedido a ambos.
§ 32

Ao pal e mae equiparam-se o psdrasto, a ma-

drasta e, na falta destes, ts representantes 1eai.s dos incapazes.

Art. 77- Ocorrendo o falecimento do funconrio,

0

abono familiar continuara' a ser pago a seus benefici.rlos, por in
termdio da pessoa em cuja guarda se encontrem, enquanto fizerem
juz a concessao.

i- Corn o faleci.znento do funcionrio e

L

falta do'

respons.vel pelo recebirnento do abono familiar, sera assegurado aos
benefici.rios o direito a sia percepco, enquanto assizn fizerem ;jus.
§ 22_ Passar a ser efetuado ao cnjuge sobrevi.vente
0

pagaznento do abono familiar correspondente ao beneficirio que vi

via sob a guarda e sustento do fun cionmrio falecido, desde que aque
le corisiga autorizaço judicial para rnant-lo e ser seu responsvel.
§ 39 Caso o funcionrio n.o haja requerido

0

abono'

familiar relativo a seus dependentes, o requerrnento poder ser fei
to apes su.a norte pela pessoa cuja guarda e sustento se encontrern

operando seus efeitos a parti.r da data do pedi.do .

Art. 78- 0 valor do abono.famil:Ia corresponder a 5%
(cinco por cerito) do ni'vel I do Piano de Cargos e Sai.rios dos servidores rnunicipajs.
PARAGRAFO tNIC0- 0 pagamnento do abono facni'iia sera' e
fetuado de acordo corn as normas coritidas no regulanento geral do
Instituto de Previdncia e Assistncia aos Servdores Municipais de
Pouso Alto - IPASM.
Art, 79- Nenhuin desconto incidir. sobre o aborio fami
liar, nern este servir. de base a qualqixer contribuiço, ainda que

para fins de previd&ncia social.

Art. 80- Todo aquele que, por aço ou oiniesao, der
causa a pagamento indevido de abono familiar ficar obrigado a sua
restituiço, sem preju(zo das dernais cominaç6es legais.

CAPfrULO

iv

Das Li.cencas
Se co I
Disposiçes Gerais

c

Art. 81- Conceder_seLa ao func -i onr±o U cença:
I - para tratamento de sade;
IT - gestante,

adotante e a paterndade;

III - por acidente em serviço;
IV - per motivo de doença em pessoa da famflia;
V

- para o service inilita.r;

VI - .para atividade po1itiea;
VII - pars tratar de interesses particulares;.
VIII- para desempertho de mandato

classista;

IX - prrnio.
§ 1-

A licenca prevista no inciso IV sera' precedida

de atestado ou exaaie ina'dico e comprovaeo do parentesco.
§ 2-

0 func:Iona'ri.o no poder permanecer em licença

da mesma espa'cie per perlodo superior a 24 (vinte e q . uatro) meses
salvo nos Ca2Os dos

inc.sos IT e V.

§ 3 9 _ 9 vedado o exercicio de ati.vidade remwaerada
durante o perodo da l 4 eença prevista no inciso IT deste arti.go.
Art. 82- A licença concedida dentro de 60 (sessenta)
dias do trmino de outra da mesma eapa'cie sera' considerada come
prorrogaçao.

Seço TI
Da Llcenga para Tratamento de Sade
Art. 83- Ser.concedida ao funciona'i'io lieença para
trstamento de sade, a pedido ou de oficio, corn base em per{cia m
dica, sern prejui'zo da reinuneraço a que fizer jus.

Art. 84- Para licença ate' 15 (quinze) dias, a inspe-

co

sera per ma'dico indicado pelo 6rg.o de pessoal e, se per

prazo eu.perior, por junta mdica oficial.

(.
12- Sempre qtie necessria, a inspeco nidica sera"
realizada na residncia do funconrio ou no estabelecimento hospi
ta.lar oxide se encontrar internado.
§ 2- Inexistindo me'dieo do 6rgo oii entidade no l
cal onde se encontra o funcion.ro, sera aceito atestado passado
particular, que dever. ser homologado por mdico do Mu-

por me
niciplo.

Art. 85- Findo o prazo cia licença, o funci.ona'rio se
ra submetido a nova inspeqo mdica, que concluir pela volta ao
servico, pela prorrogaço cia licença ou pela aposentadoria.
Art. 86- 0 ateetado e o laudo cia junta me'dica nao
se referiro ao nome ou natureza cia doença, salvo quando se tratarem de les6es produzidas por acidentee em serviço, doença profisci
anal ou quaisquer das doenças especificadas no art. 53, inciso I.
Art. 87-. 0 funci.bnr:io que apresente indicios de le
ses org.nicas ou funcionai.s sera' submetido a inspeco mdica.

Seco III
Da Licença a G-estante, a Adotante e cia
Licença-Paternidade
Art. 88- Sera'
er concedida lcenca . func3onIria ges tante,

POT

120 (cento e vinte) dias consecutivos, sein prejuizos cia

remu.neraco.
§ 12- A licença poder. ter in{ciO no primeiro cia
do 92 (nono) ms de gestacao, salvo antecipaqao por prescriço mdica.
§ 2- No case de nascimento premature, a licença te
rá iniclo a partir do parto.

Ile

§ 32_ No easo de natimorto, decorrldos 30 (trinta)
dias do evento, a funcIon.ria sere'. submeti.da a exarne medico e, se
'

julgada apta, reasswnIra, o exerc{cio.
§ 42- No caso de aborto, atestado por mdieo ofici
al, a funcIonr±a tera, direito a 30 (trinta) dias de repoaso rernu
nerado.

Art. 89- Pelo nascimento de fliho,
tera, direito a lioenca-paternidade de

0

funeIonrIo

5 (cinco) dias consecutivos.

Art. 90- Para amarnentar o pr6prio filho, ate a Ida
de de 6 (eels) meses, a fanconria ter. dreIto, durente a jorna
da de trabaiho, a 1 (ama) hera, que poder. ser parcelada em 2
(dole) perodos de meis hera.

Art. 91- A funcionria que adotar ou obt:iver guarda judIcIal de criança de ate'1 (am) anD de Idade serao concedi dos 90 (noventa) dias de licença remunerada, para a j ustamento do

adotado ao novo lar.
PARAGI?AF0thICO- No caso de adoço ou guarda judicial de crIança corn male de 1 (urn) ano de idade, o prazo de clue
trata este artigo sera de 30 (trinta) dlas.

Seço IV
Da Li.cença por Acidente em Servlço

Art. 92- Sera'
er licenciado, corn remarieracao integral
0

funcionrio acldentado em service.

Art.

93- Conflgt.ira acidente em serviço o dano fisi

co ou mental sofr,do pelo funcionro e que se relacione mediata
oa Iniediatamente Corn as atrfluiç6es do cargo exercido.
PARAGRAFO tNTC0- Equi.para-se ao aci.dente em servi-

L

go o dano:

I - decorrente de agresso sofrida e no provoca
da pelo funcionrio no exercfco do cargo;
IT - sofrido no percurso de residncia para

0

tra

baiho e vice-versa.

Art. 94- 0 funcionrio acidentado em serviço que
necessite de tratarnentoespeciaUzado poder ser tratado em insti
tuico privada,

conta de recursos pdbiicos.
PARAGRAFO tNTCO- 0 tratarnento reconendado per junta

indica oficial constitui medida de exceçb e somente sera' adrnissl
vel quando inexistirem melee e recursos adequados em instituiç.O'
pb1ica.

Art. 95- A prova do acidente sera' feita no prazo de
10 (dez) dias, prorrogve1 qu.andoas circunst.nclas o exigirem.

seçao

v

Da Licença per Motive de Doença em
Pessoas da Palia

Art. 96- Poder. ser concedida a licença ao funcion.rlo, por: nioivo de doença do c6njuge oucompartheiro, padrasto
ou znadrasta, ascendente e descendente niediante comprovaç.o indiea.
§ 1- A licença somente sera' deferida Se a assis tncia direta do funcion.rio for indisperistve1 e no puder ser
prestada simuitaneamente corn

0

exerc(cio .do cargo, o que dever.

ser apurado, atravs de acornpanhamento social.
§ 2 2 - A licença ser.,concedi.da sem prejui'zo da
muzieraço do cargo efetivo, at 30 (trinta) dias, podendo ser pror
rogada per igu.al perodo, mediante parecer de junta mdica, e excedendo estee prazos, sem remuneraçao,
I

L
is;dida se no hoiver prejuczo para o serviço pb1ieo.

3eço VI
Da Licença para Serviço Militar

Art. 97- Ac funcionrio convocado para o servlço
militar sera'
er conoedida licença . vista de documento oficial.
§ i- Do vencimento do funcion.ro sera' descontada
a import.ncia percebida na qualidade de incorporado, salvo se tiver havido opco pelas vantageris do serviço mi1itr.
2 9 - Ac funcione'irio desincorporado sera' concedido
prazo rio excedente a 7 (sete) dias paa reassurnir o exercico
sem perda do vericimento.

Seç.o VII
Da Licença para Ativic3.ade Po].fti.ca

Art. 98- 0 funciona'.rio tera' dfreito a lcenca, sern
remu.neraçao, durante o perjodo que midiar entre a sua escoiha, em
convenco partida'.ria, come candidato a cargo eletivo, e a va'spera
do registro de sua candidatu.ra perante a Ju.stiça Eleitoral.
§ 1-

A partir do registro da canddatura e ate' o

52 (quinto) dia seguinte ao da e1eiço, o funciona'rio fara'. jus a
liceriça come se em efetivo exerccio estivesse, sem prejuizo

de

sua reinuneraçao, median.te coinunicaco, par escrito, do afastaznento.
§ 2-

0 disposto no para'.grafo anterior no se apli

ca aDs ocupantes de cargo em comiso.

C
Seco VIII
Da Licença para Tratar de Tnteresses
Part I cul ares
Art. 99- A critrio da Administraço, podera ser con
cedida ao funciori&rio est.ve1 lieença para

0

trato de assuntos par

ticulares, pelo prazo de at 2 (dois) anos coneecutivos, sem remurieraço.
§ 12 A licença poder. ser interrompida a qualquer
tempo, a pedido do funci.ons'rio ou no interesse do serviço.
§ 29- Nao se eonceder. nova licenca antes de decorridos 2 (dois) anos do trzni.no da anterior.

Art. 100- Aofunci,onrio ocupante de cargo em comis
so no se conôeder. a licença de que trata o artigo anterior.

secao Ix
Da Lcença para o Desenipenho de Mandato
Classista
Art. 101licenca para

0

assegu.rado ao fu cion.rio

0

direito a

desempenho de rnandato em confederaçao, federaço,

associaç.o de classe de mbito riacional ou sindicato representativo da categoria ou enti..dade fiscalizadora daprofiseo, sem rernune.
raco.
§ 1 9 - Somente podero ser ii cenci.ados

Os

funciona -

rios eleitos psra cargos de direç.o ou representac.o nas referidas
entidades, at o m.ximp de 3 (trs), por entidsde.
§ 2- A licença teri duraqo igual

do inandato,

p0

dendo ser prorrogada no caso de ree1e - ç.o e por unia unica vez,
§ 39_ 0 funconrio ocu.pante de cargo em comiss,o,'

74

funço quando exnpoBsar-se no mandato de que trata este artigo.

Seço X
Da Licença-Prmio
Art. 102.- Ape cada decnio Ininterrupto de exercido,

o funciona'rio efetivo far. jus a 3 (trs) mesee de licenca-'

pr&nio corn a rernuneraço de cargo efetivo.
§ 19_ t facultado ao fLu1cionrio fracionar a licenca
de que trata este artigo, em at 3 (trs) parcelas.
§ 2- Somente o tempo de serviço p.b1ico sera conta
do para efeito de 1icenca-prmio.

Art. 103- N.o se conceder 1icenqa-prznio ao funclo
nrio qie, no periodo aquisitivo:
T
II

- softer penalidade disciplinar de suspenso;
afastar-se do cargo era virtade de:

a) licença Para tratar de interesses part icalares;
b) eondenaço a pena privativa de 1i,.berdade por sen
tença definitiva;
c) desernpenho de mandato classista.
§ 1 9 - A licença prmio a pedido do funcionrio, pode
ra' ser gozada integral ou parceladarnente, atendida .com interesse
da Administragao.
§ 2- As faltas injustificadaa ao serviço retarda r.o a concessao da licença prevista neste artigo, na proporc.o de
1 (urn) ins para cada falta.

Art. 104- 0 nImero de funcionrios em gozo simuita-.
neo de 1icença-prrnio no poder. ser superior a 1/3 (urn terço) dal
1otaco da respecti.va unidade administrativa do 6rgo ou entidade.

Art. 105- 0 reqtxerimento do servidor a 1icença-pr
mio poder. ser convertido em dinheiro, •e a metade da Licenca-pre-

mba a que fizer jus.

CAPTUI0 V
Das Fria
Art. 106- 0 funciona'rio gozar., obrigatoriamente,

30 (trinta) dias consecutivos de frias por ario, concedidas de acordo corn escala organiz'da pela chefia iniediata.
§ 1-

A escala de frias podera ser alterada por

autoridade superior, ouvido o chefe imediato do funcion.rio.
§ 2-

As fe'ris sero reduzidas a 20 (vinte) dia',

quando o funcion.rio contar, no peri'odo aquisit - vo, corn mis de 9
(nove) faltas, no justifi.cadas, ao trabaiho.

§ 32_ Somente depois de 12 (doze) meses de exerclcia, o funci.on.rjo ter. direito a fgrias.
iTh

§ 42_ Darante as frias, o funci.ona'rioter direlto, a1m do vencimento, a todas as vantagens que percebia no nomento em que passou a fru-las.
§ 59

Sera'
er perznitida a conversao de 1/3 (am terco)

das frias em dirtheiro, medante requerimento do funcionrio apre
sentado 30 (tri.nta) dias antes do sea infci.o, vedada qualquer outra hip6tese de converso em dinheiro.

Art. 107- prolbida a acamu1aço de frias, salvo
por Imperiosa necessidade do serviço e pelo m..xino de 2 (dois) Pe
ri'odos, atestada a necessidade pelo chefe imediato do fancionrio.

Art. 108- Perdera o direito a ferias o fu.ricionari
que, no per(odo aquisitivo, houver gozado das 1cenças a que

se

referem Os incisos IV, Vii, VIII e IX do art. 81.

Art. 109- No c1cu10 do abono pecuniro sera conslderado o valor do adicional de fe'rias, previsto no art. 111.

Art. 110- 0 funci.one'irio que opera direta e permanen
teinente corn raios X oti substancias radioativas gozar, obrigato riamente, 20 (vinte) dias consecutivos de frias, per semestre de
atividade profissional, proibida, em qualquer hipotese, a acumula

cao.
PAIAGRAP0 INTC0- 0 furicionrj.o referido neste arti
go nao far. jus ao abono pecuni.rio de que trata o artigo anterior.

Art. 111- Independentemente de so1icitaço, sera'
pago ao funciona'rio, per ocasio das frias, urn adicionaJ. de 1/3'
(urn terco) da reinuneraç.o correspondente ao perodo de frias.
PAThGRAF0 INTCO- No case do funcj.onrjo exercer
funçao de gratificaçao ou ocupar cargo em comse.o, a respectiva'
ventagem sera'. considerada no c&Lculo do adicona1 de que trata es
te artigo.

Art. 112- 0 funciona'ri..o em regime de acumu1aç.o il
cita percebera o adicional calculado sobre a rernu.neraqo dos cargee, cujo peri'odo aquisitivo ihe garanta 0 gozo das frias.
PARA(IIAF0 1NIO0- 0 adici.onal de fe'r.as sera' devido
em funço de cada cargo exercido pelo servidor.

CAPTULO VI
Das concesses
Art. 113- Sem qualquer preji{zo, poder. o funcion.
rio ausentar-se do serviço:
I

- por 1 (am) dia, para doaço de sangue;

IT - por 2 (dois) dias, para se alistar como elei
tor;
III - por 7 (sete) dias, consecutivos emrazo de:
a) casamento;
b) falecirnento do c6njuge, companheiro, pais, ma drasta ou padrasto, f1hos, enteados, nienor sob
guarda ou tutelae irrnos.

Art. 114- Poder. ser concedjd,o horrio especial ao
fimcionrio estudante, quando comprovad a incompatibilidade entre o hore'rio escolar e o da repartiço, sem prejui'zo do exerci' cio do cargo.
PARAAFO

thico- Para efe:ito do sispoeto neste ar-

tigo serp exigida a coxnpensaço de horro ni repartiço, respeitada a duraçao sernanal do trabaiho.
Art. 115- 0 funcion.rio podera ser cedido mediante
requi.siço para ter exerci'cio em outro 6reao ou entidade dos Pods
res da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municlpios,
nas seguintes hip6teses:
I

- para exerelejo de cargo em comiss.o ou. fun ço de confiança;

IT - em casos previstos em leis especi'fcas.
PARAGRAF0 tNICO- Na hip6tese do inciso I deste ar-

tigo, o 6nus da remuneraç.o sere'. do 6rgo ou entidade requisitante.

Art. 116- 0 funcionrjo estvel podera ausentar-se

(~

-

dade a que estiver subordinado.
PAIGRAFO tiNTCO

-

A au.sncia de que trata este arti-

go no exceder. de 4 (quatro) anos e fundo o perodo, somente de

-

corrido outro, sera permitida nova ausncia, Du licenca para tra

-

'

tar de interesse particular.

CAPfTULO VII

Do Exerci'cjo de Mandato Eletivo
Art. 117- Ao funcionrio municipal investido em man
dato eletivo, aplicam-se as disposiç6es previstas na Constituic.o
da Reptiblica.
PARGRAFO tNTCO- 0 funcionrio investido em mandato.
eletivo municipal, estadual ou federal, ficar sujeito as normas
contidas na Lei Organica Municipal.

CAPITULO VIII
Da Assistx1cia

Sa.de

Art. 118- A assistncia i eatide do funconirio ati
vo ou. inativo e de sua farnllia coinpreende assistncia mdica, hospitalar, odontol6gica, psicolgica e farmacutica prestada pelo
:Sjstema tnico de Sa&de ou diretainente pelo 6rgo ou entidade
qual estiver vinculado o funcioririo ou ainda, medi.ante cOflVniO

na forma estabelecida em ate pr6prio.

CAPftULO I X
Do Direito de Petiço

aO

I

Art. 119- t assegurado ao funconro requerer aos Po
deres Piiblicos em defesa de direito ou de interesse legItirno.

Art. 120- 0 req,uerimento sera dirigido a aiitoridade
competente Para decidf-lo e ericarninhado por i.ntermdio daquela a quo
estiver imediatarnente su'bordi.nado 0 requerente.
PARAGRAFO T.NTC0- As aolicitaç6es devero ser decidi das no mizno em 30 (trinta) dias.
Art. 121- Cabe pedido de reconsideraç.o a autoridade
que houver expedido o ato ou proferido a primeira decis.o, no poden
do ser renovado.
PARAGRAFO tNTC0- 0 requerimento e o pedido de reconsi
deraçao de quo tratam Os artigos anteriores dever.o ser despachados'
no prazo de 5 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (tririta) dias.

Art. 122- Caber. recurso:
I

- do indefer:Imerito do pedido de recons-derao;

TI - das decis6es so'ore os recursos sucessiveinente
interpost Os.
1 9 - 0 recurso sera'
er dirigido

autoridade imediata -

inente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a deciso, e,
sucessivamente, em eseala ascendente, s demais autoridades.
§ 29- 0 recurso sera' encaminhado por interindio da au
toridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente.

Art. 123- 0 prazo p!ra interpos1co de pedido de reconsideraço ou de recurso

4

de 30 (trinta) dias a contar da pu'blica

ço ou da cincia pelo interessado da decieo recorri.da.

Art. 124- 0 recurso poder. ser recebido corn efeito
suspensivo a jui'zo da autoridade competente.

PARAGAF0 NTC0- Em cao de proimento do pedido de
reconsideraçao oi de recurso, os efeLtos da decsoretroagiro a
data do ato impugnado.

Art. 125- 0 direito de requerer prescreve:
I

- em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de dernisso
e de cassaço de aposentadori.a ou di sponibili
dade oa que afetem interesse patrimonial e '
crditos resultarites das relaç6es de trabaiho;

IT - em 60 (sessenta) dias, nos demais cases, salye quando outro prazo for fixado em lei.
PARAAPO tNTC0- 0 prazo de prescriç.o sera contado
da data da pub1icaço do ate impugnado ou da data da cincia, pelo
intereesado, quando o ato no for publicado.

Art. 126- 0 pedido de reconsideraqo e o recurso,
qu.ando cabi'veis, interrompem a prescricao.
PARA(RAFO TNTCO- Tnterrompida a prescrico,

0

prazo

recoineçara a correr pelo restante, no dia em que cesar a interruE
çao.

Art. 127- A prescriço

4

de ordem pb1ica, n.o poden

do ser relevada pela Administracao.
Art. 128- Para o exercicio do direito do petiçao,
assegu.rada vista do processo ou documento, na repartiço, ao fund
onrio ou a procurador per ele constitddo.
Art. 129- A Administraçao dever. rover seas at

Os,

a

qualquer tempo, quando eivados do ilegali.dade.

Art. 130- So fatai.s e imprOrrog.vei s

Os

prazos es-

tabelecidos neste CapI'tulo, salvo motive do força major, devidamen
te comprovado.

TTULO III
DO REGIME DTSCTPLTNAR
CAPTULO I
Dos Deveres

.Art. 131- So deveres do funconirio:
- exercer corn zelo e dedicaço as atribuiçes

I

do cargo;
IT - Ser leal as instituic6es a que servir;
ITT - observar as normas le.gai.s e regulamentares;
IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando
manifestarnente ilegais;
V
a)

- atender corn presteza:
ao pib1ico em geral prestando as informaçes requ.eridas ressalvadas as protegidas por si.gilo;

b)

expedico de certid6es requerida.s para defesa
de direito ou esôlarecimerito de sit iiaço de inte
resse pessoal;

c)

requisiç6es para a defesa da Fazenda Pib1ica.

VI - zelar pela economia do material e pela coriser
vaço do patrirn6nio pb1ico;
VII - levar ao conhecirnento da autotidade superior
as irregularidades de que tiver cincia em ra
zo do cargo.;
VIII - guardar si.gi.lo sobre assuntos da repartico;
IX - manter condu.ta compati'vel corn a normalidade
adininist rat i Va;
X

- ser assi'duo e pontual ao serviço;

XI - tratar corn urbanidade as pessoas;
XII - representsr contra a ilegalidade ou abuso de
poder.
PARaRApO tNTCO- A representaço de que trata
0150

0

in-

XII sera encaminhada pela via hierrquica e obrigatoriarnente

apreciada pela autoridade superior que1a contra a qual J formulada, assegurando-se ao representado o direito de defesa.

Seco I
Das Proibices

Art. 132- Ao funcion.rio e proibido:
I

- ausentar-se do servico durante o expediente,
sern prvia autorizaqo do chefe imediato;

IT - retirar, sem prvia ananci.a da autoridade
competente, qualquer docu.mento ou objeto da
reparticao;
II] - recusar f a docuinentos p.ib1icos;
IV - opor resistncia injustificada ao andarnento
de documento e processo ou execuço de serv±

co;
V - promover manifestaçao de apreço ou desapreço
no recinto da repartiço;
VI - referir-se de mode depreciative ou desrespei
toso as autbridades pblicas ou aos atos do'
Poder Pblico, mnediante manifestaçao escrita
ou oral, podendo, porm, criticar ate do Poder Piblico, do ponto de vista doutrin.rio
ou da organizaco do service, em trabaiho as
sinado;
VII - cometer a pessoa estrañha repart - ço, fora
dos casos previstos em lei, o desernpenho de
atribuiço que seja de sua responsabi1.dade
ou de seu subordinado;
VIII -compelir ou aliciar outro funcionrio no sen
ti.do de filiaco a associac.o profissional,'
sindi.cal ou partido poli'tico;
IX - manter sob sua chef 4 a imediata, c6njuge, corn
panheiro ou psrente ate o segundo gru civil;
X - valer-se do cargo para lorar proveito pesso
al ou de oatremn, em detrirnento cia dignidade
cia funçao pb1ica;

XI - participar de gerncia ou de administraqo de
empresa privada, de sociedade civil, ou exercer conarcio e, nessa qualidade, transacionar
corn o Municipio, exceto se a transaço for
precedida de licitaç.o;
XII - atuar como procurador ou intermedirio junto a
repartiç6es piIblicas, salvo quando se tratar'
de benefi'cios previde.ncirios ou assistenci ais de parentes at segundo grau e de c6njuge
cu companheiro;
XIII- receber propina, comisso, presente ou vantagem de qualquer espcie, em razo de suas atribuices;
XIV - praticar u.suras sob qualquer de suas formas;
XV - proceder de forma desidiosa;
XVI - utilizar pessoal ou recursos m.teri.ais da repartiço em servicos cii atividades particulare s;
XVII- cozneter a outro funcionrio atribui.ç6es estra
nhas as do cargo que ocupa, exceto em sitaa
goes transitrias de einergncia;
XVIII-exercer quaisquer atividades que sejarn incotnpativeis corn o exerc:fcio do cargo . ou funço e
corn o horario de trabaiho.

S.eçao IT
Da Acumulagiio

Art. 133- Ressalvados Os casos previstos na Constituiçao da Reptiblica,
blicos.

vedade a. acumulaco remu.nerada de cargos p

12 A proibicao de acwnular estende-se a cargos,
einpregos e funç6es em autarquias, fundaçes e empresas piblicas
sociedades de eccnoznia mista da Un.o, do Distrito Federal, dos
Estados, dos Territ6rios e dos Munic'pios.
§ 2- A acLunulacao de cargos, ainda quo 1i'cita, fi
ca condicionada a comprovacao da compatibilidade de horrios.

Art. 134- 0 faricionri.o nao poder exercer mais de
urn cargo em comissao, nem ser remunerado pela participaçao em

gao de de1iberaç.o coletiva.
Art. 135- 0 funcionrio vinculado ao regime desta'
Lei, quo acumular licitamente 2 (dois) cargos de carreira, quando
investido em cargo de provi.mento em cornissao, ficar. afastado de
ambos os cargos efetivos.
§ l- 0 afastamento previsto neste artigo ocorrer.
apenas em reiacao a urn doe cargos se houver compatibilidade de ho
I

rarios.
§ 2 9 - 0 funcionrio qe se afastar de urn doe car gos quo ocupa podera optar pela remuneraçao deste ou pela do cargo em comissao.

seçao III
Das Responsabilidades

Art. 136- 0 funcionrio responde, civil, penal e'
administrativamente, pelo exercfci.o irregular de suas atribuiçes.

Art. 137- A responsabilida.e civil decorre de ate
orniseivo, doloso eu culposo, que resulte em prejuczo ao Errio ou
a terceiros.
§ 1 2 - A indenizaçao de prejuczo dolosamente causado ao Errio somente sera li.quidada na forma prevista no art. 50
na falta de outros bens quo assegurem a execuçao do dbito pela
tro

§ 29- Tratando-se de dano eau.sado a tercéiros respon
der o fLu1oionrio perante a Fazenda Piblica em aço regressiva.
39 A obrigaco de reparar a dano estende-se aos
sucessores e contra eles serA execu-tada, at o iirnte do valor da
herança recebld.a.
Art. 138- A responsabili.dade penal abrange as crimes
e contravençes impu.tados ao funcionr1o, nessa qwlda.de.
Art. 139- A responsabilidade administrativa resulta
de ato omissivo ou comissivo praticado no desernpenho do cargo ou
fanç.o.
Art. 140- As sanç6es civis, penis e admnistrativas
poaerao cumular-se sendo independentes entre si.
Art. 141- A responeabilidade civil ou administrativa
do funcionrio sera afastada no caso de abso1viço criminal que negue a existgncia do fato ou a sua autoria.

Sec.o IV
Das Penalidades

Art. 142- S.o penalidades di.sciplinares:
I

- advertncia;

TI - suspenso;
III - deiissao;
IV - extinço de aposentadoria ou di.sponi.bilidade;
V - destituiQo de cargo em comisso.
Art. 143- Na ap1icac.o das penalidades ser.o conside
radas a natureza e a gravidade da infrac.o cometida, as danos que
dela provierem para a servico pbli.co, as circunstancias agravantes
cu atenuantes e as antecedentes fiincionais.

Art. 144- A advertnoia sera" aplicada per escrto,
nos cases de vio1aço de proi.biç.o constante do art. 132, incises I
a IX, e de inobservaneja de dever fancional previsto em lel, regula
inento ou norma interna, que no justifique imposiço de penalidade'
mais grave.

Art. 145- A suspens.o sera aplicada em caso de reincidncia das faltas punidas corn a advertricia e de vio1aço das demais proibiç6es que no tipifiquein infraco aujeita a penalidade de
demisso, nào podendo exceder de 90 (noventa) dias.
§ 1dias

0

Ser. puriido corn suspensao de ate"15 (quinze)

fanci.ona'rio que injustificadamente recusar-se a ser submeti-

do . inspeç,o mdi.ca deterrnnada pela autoridade competente, cessan
do os efeitos de penalidade ama vez cwnprida a determinaqo.
§ 2-

Quando houver converiincia para o exerci'cio a

penalidade de suspenso poder. ser convertida em multa na base de
50% (cinquenta per cerito) por diado vencimento ou remuneraqo, ficarido o funciona'rio obrigado a permanecer em serviço.

Art. 146- As penalidades de advertncia e de suspenso tero seas registros cancelados ap6s o decurso de 3 (trs) anos
e 5 (cinco) anos de efetivo exercicio, respectivamente, se o funcio
nrio no houver, nesse periodo, prati.cado nova infraço discipli nar.
PARAGRAPO tiNICO- 0 cancelarnento da penalidade rio
surtir. efeitos retroativos.

Art. 147- A demisso sera' aplicada nos seguntes caSOS:

I

- crime contra a Administraço Piiblica;

II - abandono de cargo;
III - inassiduidade habitual;
TV - improbidade adniinistrativa;
V

- incontinncja pib1ica, conduta escandalosa e
S

embri aguez habitual,

Jim

VI - in.subordinaçao grave em service;
VII - ofensa fi'sica, em serviQo, a funciona'irio, ou a
particular, salvo em legi'tinia defesa ou defesa
de outrem;
VIII -aplicaço irregular de dinheiros pibl:icos;
IX - revelaço de segredc apropriado em raz.o do car
go
X

- leso aos cofres ptiblicos e dilapidaço do patrimEnio municipal;

XI - corrupcao;
XII - acwnulac.o ilegal de cargos, empregos ou fançes ptIblicas;
XIII- transgresso do art. 132, incisos X a XVII.

Art. 148- Verificada, em processo disciplinAr, acuinu
iaçao proibida e provada a boa-f, o funcioririo optara por am dos
cargos.
§ la- Provada a m-f, perder. tambm o cargo clue exercia a mais tempo

e

restituira o que tiver percebido indevidarnen-

te.
2 9 - Na hip6tese do pargrafo anterior, sendo am
dos cargos emprego ou famço exercido em outro 6rgo ou entidade ;
demissao ihe sera' comunicada.
Art. 149- Sera cassada a aposentadoria oa a disponibilidade do inati.vo qu.e houver praticado na atividade falta punivel
coin a demisso.
Art. 150- A exoneraço de cargo em comisso de nao
ocupante de cargo efetivo sera aplicada nos cases de infraq.o sajei
ta as penalidades de suspens.o e de dernisso.

Art. 151- A deanisso ou a destituiço de cargo em co
missao nos casos doe i.nci.os TV, VITI e X do art. 147 implica a indisponibili.dade dos bens e o ressarcimento ao Errio sein prejui.zo
de aco penal cabi"vel.

'a,

Art. 152-. A demisso ou a distituiç.o de cargo em
comise.o per infrigncia ao artigo 132, i.ncisos X e XII, incompa
tibiliza o ex-funcion,rio pa.ra nova investidura eni cargo pib1ico
pelo prazo mi'nimo de 5 (cinco) anos.
P,ARAGRAFO NTCO- N.o poder. retornar ao service
pb1ico municipal

0

funcionrio que for denithtido ou destitddo

do cargo em comissao per infrigncia do art. 147, incises I, V
VIII, X e XI.

Art. 153- Configura abandono de cargo a ausncia
int'enceional do funcionrio ao service por mais de 30 (trinta)
dias consecutivos.
Art. 154- .Entende-se por inassiduidade habitual a
falta ao servico, sem causa justif -icada per 60 (sessenta)dias,
interpoladamente, dursnte o peri'odo de 12 (doze) nieses.
Art. 155- 0 ate de imposiço da penalidade menclo
nara sempre o fundamento legal e a causa da sanço disciplinar.
Art. 156-. As penalidades disciplinares sero apli
cadas:
- pelo Prefeito, pelo Presidente da Camara Mu
nicipal e pelo dirigente superior de autarquia e fundaco quarido se tratar de denis s.o e casaco de aposentadoria ou di.sponibilidade de funcion.rio vinculado ao respec
tivo Poder. rgao ou entidade;
IT - pelas aiitori.daáes administrativas de hiera
quia imed4atamente inferior aquelas menclonadas no incise I, quando se traar de suspenso superior a 30 (trinta) dias;
ITT - pelo chefe da repartiço e outra autoridade,
na forma dos respectivos reg:imentos ou regu
A

Ipj

('

suspenso de at 30 (trinta) cilas;
IV - pela autoridade que houver feito a nomeaço,
quarido se tratar de destituiç.o de cargo em
cOmisso de no ocupante de cargo efetivo.

Art. 157- A aco disciplinar prescrever.:
I - eip 5 (cinco) arios, quanto s irifraç3es pudveis corn demissao, cassaço de aposentadoria
ou disponibUdade e desti.tu1ç.•o de cargo em
comissao;
IT - em 2 (dois) anos, quanto . suspenso;
III - em 180 (cento e oltenta) dias, quanto

adver

tncia.
§ 1 9 - 0 prazo de prescriço comeca a decorrer cia'
data em que o fato se tornou corthecido.
2- Os prazos de prescriç.o previstos na lei penal aplicam-se .s infraçes diseiplinares capituladas tambm co.mc crime.
§ 39_ A abertura de sindic&ncia ou a instauraç.o
de processo disciplinar interrompe a prescriço, at a decis.o fi
nal proferida por autoridade cmpetente.
§ 42_ Interrompido o curse cia prescrço, esse recomeqara a correr pelo prazo restante, a partir do cia em que ces
ear a interrupco.

CAPTULO IT
Do Processo Adrnnistrativo
seçao i
Disposiçes Gerais

.4.

(I
Art. 158— A autoridade que tiver cinca de irregu
laridade no eerviço pb1ico e' obrigada a promover a eua apuracot
iinediatamente sindicncia ou proceeso disci.plinar, assegu.rada ao
acusado ainpia defesa.
Art. 159— As denncias sobre irregularidades serao
objeto de apuraç.o desde que contenham a identificao.o e o endere

co

do denunciante e seja.m forrnuladas por escri.to, confirmada a au

tenticidade.
PAAGRAP0 TNTC0— Quando o fato narrado no configu
rar evi.dente infraco disciplinar ou i1icito penal, a den.ncia se
r. arquivada, per falta de objeto.
Art. 160— Da sindicncia poder resultar:
I

- arquivamento do processo;

II - apiicacao de penalidade de advertricia ou
suspenso de at 30 (trinta) dias;
III - instauraco de processo disciplinar.
Art. 161— Sempre que o iifcito praticado pelo funeioriario ensejar a imposigiio de penalidade de susperiso por rnais'
de 30 (trinta) dias

012

de demiss.o, extineo de aposentadoria cu

disponibilidade, ou ainda destituiço de cargo em comisso ser
obrigat6ria a instauraç.o de processo discip1 - nar.

Sego II
Do Afastamento Preventive
Art. 162— Come medida cautelar e a fim de que o
funcionr±o n.o venha a influir na apuraço da irregularidade, a
autoridade inetauradora do processo disciplinar poder ordenar o
sea afastamento do exerc(cio do cargo, pelo prazo de at 60 (sessenta) dia, sem prejui'zo da reinuneraço.

Jim

PARAGI?AFO tNICO- 0 afastamento poder. ser prorroga
do por igual prazo, findo o qaal ceesaro os seas efeitos, ainda
qae no conc1udo o processo.

Seç.o III
Do Processo Disciplinar
Subseqo I
Disposiq6es Gerais

Art. 163- 0 processo disciplinar e' o intrwnento '
destinado a apurar as responsab.1i.dades do fanc -ionro por infra-

çao praticada no exercicio de saas atrbuçes, ou que tenha rela
çao inediata coin as atribui96es do cargo em que se encontre investido.

Art. 164- 0 processo disciplinar sera' condazido
por comissao composta de 3 (trs) funcionrios estveis designa dos pela autoridade competente que indica.r, entre eles, o sea
presid.ente.
§ 1-

A comisso ter. come secretrio, fancionrio

designado pelo sea presidente, podendo a designaço recair em am
dos seas inembros.
§ 2-

No poder participar de comisso de sindi -

c&ncla oa de inqurito, c6njage, conipariheiro oa parente do acusado, oonsagu -ineo ou afim, em linha reta ou colateral, ate o tercei
ro graa.

Art. 165- A Comisso de Tnqae'rito exercera suas atividades coin independncia e mmparcialidade assegurado o sigilo'
necessrio i e1ucidac.o do fato ou exigido pelo i.nteresse da Admi
nistraço.

Art. 166- 0 processo diseiplinar se desenvolve nas

I

U

- instauraço, corn a pab1icaç.o do ato que cons
tituir a comiss.o;

IT - inqurito administrative, que compreende instruco, defesa e relat6rio;
III - jalgamento.

Art. 167- 0 prazo para a conciusao do processo disciplinar no exceder. 60 (sessenta) dias, contados da data de pub1icaç.o do ato que constituir a corniss.o, adsnitida a sua prorroga
ç.o por igual prazo, quarido as circu.nst.nci.as o exigirem.
§ 1- Sempre que necessrio, a comi.ss.o dedicara
tempo integral aos seus trabaihos, fcando seus mern'oros dispensa dos do ponto, ate'a entrega do relat6rio final.
§ 22 As reuni6es da comiss.o ser.o registradas em
atas que deverao detaihar as de1iberaçes adotadas.

Sabseço IT
Do Inqurito

Art. 168- 0 inquerito administrativo sera contradito
rio, assegurada ao acusado a1npla defesa, corn a utilizaç.o dos
meios e xecursos adinitidos em direito.

Art. 169- Os autos da sindicancia integraro o processo disciplinsr, como peca informativa da instruço.
PARAGRAPO INICO- Na hip6teee do relat6rio da sindicncia concluir que a infraç.o esta eapitulada come ilIcito penal,
a autoridade competente encaminhara cópi.a dos autos ao Ministrio
Piiblico, independentemente de imediata inetruq.o do processo disci
plinar.

Art. 170- Na faze do inqurito, a oomss.o prornove-

ra a toxnada de depoirnentos, acareaç6es, investigaç6es e dllignci

as caixiveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quarido ne
cessrio, a tcnicos e peritos, de modo a permitir a cornpleta elu
oidaço dos fates.

Art. 171-

assegrado ao fancionr.io o direito de

acompsnhar o proceseb, pessoalznente cu per interme'dio de procirador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contra provas e for.aiular quesitos, quando se tratar de prova pericial.
1- 0 presidente da cornisso poder. denegar pedi
dos considerados impertinentee, meranente protelat6rlos ou de nenhwn interesse para o esciarecimento doe fatos.
§ 2- Sera' irideferido o pedido de prova pericial,'
q,uando a comprovaço do fato independer de conhec - niento especial
de perito.

Art. 172- As testemarihas sero iriti.madas a depor
mediante inandado expedido pelo presidente da cornisso, devendo a
seganda

via, corn o ciente do interessado, seranexada aos autos.
PA?AGRAF0 dNTCO- Se a testeinunha for dunc:iona'rjo

piblico, a expediç.o do mandado sera' irnediatamente co.m.uni.cada ao
chefe da repartiço onde serve, coin indicaqo do dia e da hora
marcados para a inquirico.

Art. 173- 0 depoi..mento sera' prestado oralinente
redu.zido a termo, n..o sendo L(cito

e

testernunha traz-lo por es -

crito.
§ 1-

As testemunhas sero inquiridas separadainen-

§ 2-

Na hip6tese de depoientos contradit6rios ou

te.

que se infirmern, proceder-se-a'. a acareaço entre

Os depoentes.

(3
Art. 174- Conc1uda a inquiriqo das testexnuithas,'
a cOmiss.o promovera,

0

interrogat6rio do acusado, observados os

procedimentos previstos nos artigos 172 e 173.
§ 1-

No case de mai.s de urn acasado, cada urn deles

sera. ouvido. separadamente, e, sempre qiie divergi.reiu em suas decla
rac6es sobre fates ou circunetanoias, sera' promovida acareaç.o en
tre eles.

§ 2-

0 procurador do acusado podera assistir ao

lnterrogatrio, bern come a inqu.iriQ.o das testemtuihas, sendo-ihe
vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-lhe,

p0-

rin, reinquirl-las, per interrndio do presidente dacornisso.

Art. 175- Quarido houver divida sobre a sanidade
mental do acu.sado a cornisso propor.

autori.dade competente que

ele seja stibmetido a exaine por junta me'dica oficial, da qual participe pelo menos urn mdico psiquiatra.
PARGRAF0 tNIC0- 0 incidente de sanidade mental se
ra process ado em auto apart ado e apenso ao processo principal, ap6s a expedi.ço do laudo pericial.

Art. 176-. Tipificada a infraço disciplinar

sera'

formulada a indicaço do funcionrio, corn a especificaqo dos fatos a ele imputados e das respectivas provas.
§ 12- 0 indicado ser. citado por mandado expedido'
pelo presidente da comlss.o para apresen.tar defesa escrita, no '
prazo de 10 (dez) dias, assegurando-se-ihe vista do processo

da

reparti ço.
§ 2- Havendo 2 (dole) ou male indicados, o prazo
sera' comtim e de 20 (vinte) dias.
39 0 prazo de defesa podera'. ser prorrogado pelo
dobro para di1igncias reputadas indispensa'veis.

Cma
I

§ 49_ No caso de recusa do ind 4 cisdo em apor

0

den

te na opia da ctaçao, o prazo para defesa contar-se-a da data de
clarada em termo prcprio pelo membro da coinisso que fez a citaco.

Art. 177- 0 indiclado que inudar de resdnca flea obrigado a comunicar i cornisso o lagar onde poder. ser eneontra
do.

Art. 178- Achando-se o indlciado em lugar incerto e
no sabido, sera citado per edital, publieado no Orgo 0ficieJ. do
Mu.nicipio e em jornal de grande clrculaçao na localidade, para apresentar defesa.
PARAGRAPO tNTC0- Na hiptese deste artigo, o prazo'
er de 15 (quinze) di.as a partir da .htima pub1icaço
jara defesa sera'
do edital.,

Art. 179- Considerar-se-a revel o indiciado qt.ie, re
gularinente citado, no apresentar defesa no prazo legal.
§ 1 9 - A revelia sera" declarada por termo nos autos'
do processo e devolvera o prazo para a defesa.
§ 29- Para defender o indiciado revel a autoridade'
instau.radora do processo des:ignar. urn funeionrio como deferisor ativo de cargo de nive1 igual ou superior ao do indiciado.

Art. 180- Apreciada a defesa, a comissao e1aborar'
relatrio minucloso, onde resumrsi as peças principals doe autos
mencionara as provs em que se baseou para formar a sua convicco.
§ 12- 0 re1atrio sera' sempre conclusivo quanto
inocndia ou.

9.

responsabilidade do funcion.rio.
§ 2- Heconheci.da a responsabi.lidade do funcionrio

a comisso indicara'

0

dispositi.vo legal ou regulamentar tranegredi

do, bern corno as circunstneias agravantes ouateniantes.

Art. 181- 0 processo disciplinar, corn o relat6rio
da corniss.o, sera rernetido a autoridade que determinou a sua ins
tauraçao, para julgamento.

Subsecao III
Do Julgamento

Art. 182- No prazo de 60 (sessenta) dias, contaidos do recebiinento do processo, a autoridade julgadora proferir1
a eua deciso.

§ 1- Se a penalidade a ser aplicada exceder a al
cada da sutoridade iristau.radora do processo este sera' encamirthado

A

autoridade competente que decdir. em igual prazo.
§ 2Q- Havendo mais de um indiciado e diversidade'

de sanç6es, o juigamento caver. autoridade competerite pat-a, a
irnposiçao de pena inais grave.

§ 39

Se a penalidade previ eta for a de demisso

ou cassaço de
aposentadoria ou dsponibllidade,
o jul
game
nto
Ca
berg as autoridades de que trata o inciso. T do art. 156.

Art. 183- 0 juJ.garnento se basear. no re1atrio da
comisso, salvo quando eontrrio s provas dos autos.
PARAGRAFO tNTOO- Quando o reiat6rio da comi.ssao
coritrariar as provas dos autos, a autoridades julgadora poder. ,
inotjvadaznente, agravar a penaU.dade proposta, abrand-1a ou isen
tar o fu.ncionrio de responsabilidade.

Art. 184- Verificda a existncia de v:(cio means'
vel, a autori.dade julgadora declarars'. a nulidade total ou parci-

al do proQessoe ordenar. a constituiço de outra comss.o pat-a'

,-

ctp;I

§ 12 0 j.ilgainento fora do prazo legal no implica
nuJJdade do processo,
§ 2- A autori.dade ju.lgadora que der causa

pres-

criçao de que trata o art. 157, § l, sera' responsabilizada

na

forma desta Lei.

Art-185- Extinta a punibllidade pela prescrQo, a
autoridade julgadora determnar. o registro do fato nos assenta mentos individuals do funcionrlo.

Art. 186- Quando a infraç.o estiver capitulada como crime, o processo diseiplinar sera" remeti.do ao Ministrio Pblico para instauraço de aço penal, fi.cando wn translado na repartiço.
Art. 187- 0 funci.onrio que responde a processo
disci1inar ecS poder. ser exonerado •a pedi.do ou aposentado volun-

tariamente apcSe a conc1uso do processo e o cumprimnento da penal
dade, acaso aplicada.
PARAGRAF0 TNIC0- Ocorrida a exoneraQ.o de que trata o art. 36, pargrafo tnico, mdcc I. o ate sera convertido em
dxnisso, se for o caso.

Art. 188- Sero assegurados transportes e dirias:
I

- ao funci.onrio convocado para prestar depolmentos fora da cede de sua repartiç.o, na
condico de teetemunba, denunclado cii indici
ado;

IT - ace membros da comisso e ao eecretrio, quari
do obrigados a se desiocarem.da cede doe tra
baihos para a reaiizaço de missao essencial
para ecciarecimento doe fatos.

Subseço IV
Da Revisiio do Processo

Art. 189- 0 processo discplinsr poder ser revi.s
to, a qualquer tempo, a pedl.do ou de ofieio, quando se aduzirem
fatos novos ou circu.nstancias suscetl'veis de justifi.crein a mocncia do panido oii a inadequaqo da penalidade apli.cada.
§1 9 - Em caso de falecimento, ausncia ou désapareciinento do funcions'rio, qusiquer pessoa da fam1ia poder. reqaerer a revisao do processo.
§ 2 9 - No case de iricapacdade mental do f'uncionrio, a reviso sera' reqaerida pelo respectivo curador.
Art. 190- No processo revisional, o -onus daprova
cabe ao requerente.
Art. 191- P simples a1egaq.o de mnjustmga da pena
lidade no constitul fundamento para a reviso, que requer ele mentos novos ainda no apreci.ados no processo orig -inro.
Art. 192- 0 requerimento de revso de processo
dirigi.do no M±nistrio Piblico ou autoridade equivalente,
que, se autoriz.-1a, encaniinhar o pedido ao dirigente de 6rgo
ou entidade onde se originou

0

procesco disciplinar.

PARAGRAFO 1NTC0- Iecebida a petiQo, o dirigente
do 6rgo ou entidade providenciar. a constituiço de comisso,
na forma prevista do art. 164 desta Lei,
Art. 193- A revi.so oorrer. em apenso ao processo
origin rio.
PARAGRAFO tNTO0- Na petico in:i.ci.al, o requerente
pedira dia e hora para a produqo de provas e inquiriço das tee

Art. 194- A conijsso revisora ter. ate' 60 (sessen
ta) dias pare, a conc1uso dos trabsihos, prorrog.veis por igiiaJ
prazo, qaando as circunstanci.as o exigirem.

Art. 195- Aplicazn-se aos tra'oalhos da comi.ssao re
visora, no qe couber, as nornias e proced:iinentos pr6prios da ccmisso do processo discipliner.

Art. 196- 0 ,julgamento caber. a autordade que aplicou a penalidade.
PALGP0 TNTC0- 0 prazo para ju.lgamento ser. de
ate'60 (sessenta) dies, contados do recebimento do processo, no
curso do qual a autoridade julgadora poder determinr di1ign Ci as.

Art. 197- Julgada procederite a reviso, sera' decla
rada sem ef'eito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos
Os di.reitos do funcionri.o, exceto em re1aqo . destituiç.o

de

cargo em comissao, que sera convertida em exoneraço.
PAAGAP0 INTCO- Da reviso do processo no poder resultar agravamento de perialidade.

T±TULO IV
DISPOS IQES fiNAlS
CAPfTULO i
Disposiçes Gerais

Art. 198- Consideram-se dependen'tes do funcion. rio, a1rn do

c6njuge.

e uilhos, quaisquer peesoas que vivam

cuss expenses e constem de sea assentamento individual.

Art. 199- Os instrumentos de procuraço utilizados

para rece'bimento de direitos ou vantagens de funconrios muni.ci
pals terao validade por 12 (doze) meses, ou devendo sér renova dos anual ou semestralniente.

Art. 200- Para todos os efetos previstos nesta
Lei e em leis do Municlpio, Os exaines de sani.dade ± f sica e men -

tal sei4o

obrigatoriamente realizados por mdico da Prefeitura

ou, na sua falta, por mdico credenciado pelo Mun:ici'pio.
19- Em casos espeoiais, atendendo

natureza da

enfermidade, a autoridade municipal podera designar junta mdica
pra proceder ao exame, dela fazendo parte, obrigatoriamente, o
medico do Municpio ou o nadi.co credenci.ado pela autoridade muni
ci pal.
§ 2- Os atestados me'di.cos concedidos aos fu.ncionrios municipais, quando em tratamento fora do rnunicIpio, terao
su.a va1idade condcionada • ratificaqo posterior pelo mdico do
Munic(pio.

Art. 201- Contar-se--.o por dias corridos

Os pra -

zos previstos nesta Lei.

4

PAIAG.RAFO NICO- No se computari no prazo o dial

inicial, prorrogando-se para o pri.meiro dia it - 1 o vencimento
qu.e incidir em ss'bado, domingo ou feriado.
Art. 202- sao isentos de taxas, emoluentos ou cus
tas Os requerimentos, certid6es e outros papis que, na esfera
administrativa, interessarem ao funcionrio municipal, ativo ou
inativo, nessa qaálidado.

Art. 203- t vedado exigir atestado de ideologia
como condjço de posse ou exerci'ci.o em cargo pIb1ico.

Art. 204-

A

presente Lei aplicar-se-a aos funclo-

nrios de Camara Municipal, cabendo ao Presidente desta as atribuiçes reservadas ao Prefeito Municipal, quarido for o case.
Art. 205- Podero ser admitidos, pa.ra cargos
adequados, funcionrios de capacidade fi'sica reduzida, aplicando
-se processes especlais de seleço.
Art. 206- 0 dia 28 (vinte e cite) de outubro
sera consagrado ao funci.onrio pb1ico municipal.
Art. 207- A jornada de trabalho nas repartiçes municipais ser. fixada per decreto do Prefeito Municipal.
Art. 208- 0 Prefeito Municipal baixar., per
decreto,

Os

regulamentos necessrios

execuço da presente Lei.

CAPfTULO II
Disposic6es Transit6rias
Art. 209- Ficam submetidos ao regime previsto nesta Lei os servidores estatu.t.rios da idministrao direta,
das autarquias e das fundaçes pb1icas municipais.
Art. 210- A Procuradoria do Municipi.o recorrer ate'a ihtima inst.ncia judicial em processo cuja decisao te
nha side contr.ria R,o inte±'esse do Mu.nicipio, inclusive quando
decorrente da institui.ço do regime institu{do per esta Lei.
Art. 211- A lei municipal estabelecer crit
nec para a compatiblizaçao de seus quadros de pessoal ao die -

posto nesta Lei e a re$orma administrativa dela decorrente.
rt. 212 - Aiei municipal fixara as diretrizes
dos pianos de carreira pam a Administraço direta, as autarui as e as fundpag3es municipais, de acordo cm suas peculiarid.ades.
Art. 213 - As 2&rias pam Os cargos de Tcnica Adminitrativa e Têcnica Pedaggica, assim como de. Supervisora da
Merenda Escoir,

sero gozadas no ms de juiho de cada ano e a p'

tirde janeiro poder'o seguir o recesso
Art. 214
214 - Dentro de 180 (canto e oitenta) dies, o
Executivo e a Càmara Municipal, nas partes que ihes competirem,
regu1amentaro o presente Estatuto..
Art. 215 - Esta Lei entrat em vigor na data de

.11.

sua publiccaço, revogando-se as disposic6es em contrrio.

Prefeitura Municipal de Pouso Alto, 15/dezembro/92

Jo
-asQ.-uni. or
Prefeito Municipal

Li.cioJe_ rson Mancilha
Secretaro em rxercico
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PUSO TO, _30 de aovem brg,

de 1992

P0JETO

04/2
Contrn o Esbatuto do ?essoaJ. do Egistrio Fixblioo e seente eBeolar
do MunioIpi.o de Pouso Alto - LG e. d
outras providnciasQ

•

PTULO I
DAS Disposic2s

-

P.OPEDUTIC&S

c.AifpTjLo I

•

DOS OBJDTIVOS )Q .STTtJTO

Art. 1

- 0 presents Estatuto diso

cobre o pessoJ do Lra4strio ThibJ.ieo do

Muxiicpio de POTJSO ALTO, Lnts Geris corn Os seguinbes o'ojetivos:
I - Estabelecer o reirnc juridico,,do pcssol do u.dro do I

gist4-

rio;
o o c
II - In, c n tiv r
trio, rnediante - ori.:io de co:idioes

o

Jro Jo

rs-

cr: rern e v.1orizern
a concentriço de seus osforços no carnpo ds sua escoiha;

III - Ase.gurar que i ron eraço do ?rofessor e dos tcn±cos de edu

cço sej condizente corn a de outros prof sionais de idntico
i. nve1 de orrnço;
IV - Qarantir a prornoço nt crreira do Professor e do tcnico de
educaço de icordo corn o crescents per±'ei9o'1rncnto profissionii
e tempo de serviço, independenternente cia
e em consonncia corn o acgime tnico
CAPTULO II

•

±v±dde em que 'buern

T 1 unicipa1.

DO MPGISTIO COMO P01FIS310
0 exerecio do T.Itgist4rio, inspirdo no respeito.os direito.p, fundaArt. 2 9
mentais da pessoi humana, tern en vist a prornoço dos segui.rtes v]lores:
I - Amor liberdade;
II -

no poder di educço corno instrurnento par a forrnacio do

hornern;
III -. econhecirnento do sii.fi.cido soci:l e econ6rnico da educaço p
ra o desenvolvirnento do cidado e do Pals.;
IV - Participao ni vid ncion1 5 nodinte

0

ouprirnento doo deve-'

res profissionais;
V - Constante iuto-iperfeiçoarnento come fermi cia reaJ.izaco pessoa
e de servioo ao pr6xirno;
111 - Einpenho pessoil palo desenvolvirnento do educando;
VII - espeito i peroonJLidade do educindo;
VIII - Pirticipig:o efetiva na vlda cia esco1a e --10 pelo seu aprior,

ento;
IX - Menta1idde corn nitri' para que a escola seja o agente de in-

tegraçao e proesso do ainbiente sociaJ.;
X - Oonscincia cfvica e respeito :5 tradies e ao DatrizrLio
cultural do Paso
Art. 39 - Integra s. doc6ncia, a. superviso tonic -.3, peda6gioa e administrati-.
vava do Orgo Municipal de Educaq.o(OI()
CAPTU1O III
DISPOSICES P.'ELITITAUS
Art. 49 - Para efeito desta Lei, enende-se por
I - SISTMA - o conjunto cle entidades e 6rgos qua integram a ad.inistraçao do ensino o a rede cia escolas n ntidas pelo 24er
blico rnunioi;
II - TURNO - o perodo correspondents a cada wnc da.s divises do horrio dirio de funcionarnento di escola.;
III - TURMA - a conjunto de alunoc sob a regncia de urn professor;
IV - EGNCI& DE ITIVIDA. ls - a exercida n ,-is prirneiras series do ensino de jQ crau, nas mtris do nc1eo Comm a outras atividades especializadas de eduoaço
TTT3IO II
Di ESTUTURA •)O 31&GIS'2RIO
CAPTTJ1O I
DO QTJkDRO DO MISTIO

Art. 52 - Para efeito desta Lei, entende-se pore
I - O4RCQ - o conjunto orgnioo deatr±buiçes e responsabilidade
cornati3as a urn ±'uncion•rio, criado pox' J.ei corn denorni.nago pr6pria, rnrnero certo a p.g3.rnento:pelo cofres do ::i.uiicpio;
II - OLSE - o a'upctrnento cia craps corn a mesrn '1enorninaço e
iguals roponsahilid 'as, idenificdas
u.reza de suns
atribuiç63s e polo ru do coneimoto:1.-dal ytr -. seu c3.ese
pertho;
III - SIE DP CL.L33
- o conjunto u4ie clsses di.
nitureza, dc
posts cegundo o rau cia coahecamento,
Art. 6 - 0 Quadra do Ltaistrio cornpo n-se d.a clisse de Professor - P.
Paraf 0 tnico - Inte'am igualrnente a Quadro do aisrio as cwgos
I T4onico ministrativo - TA
II - Tcnico Peda6gico - TP
III - Servico de Orientaco Eduoa.cioz2al
Art. 72 - 0 .6 nexo I cont4m as
ries de Classes e esta.'oeleoe oc respectivos re,u-isitos de habilitço0

- Os cargo

do aria so ideniicados

pd'?.

s±.a ou norne tx'jbiL

•

1 •

cidà série de classes, seguJ.do cia letra correspondente ao

-tu.

Art. 8 - As classes do cad -.t sr±e desdo'oram-se em graus sue eonstituem a iin.
de proesso horizontal0
Art. 92 0 Quadro do Magistrio terd sua oomposiço numrioa fixada anualment

pox' Lei, de iniciativa do Poder Executivop baseada em proposti cia Coiso ur•
cipa3. de Educaço, atendidas as d.isponibiiidades orçmentz'ias.
Para'o 1n±oo - Para efeito do disposto nete artigo g considerar-se-o as ne
ceeaid84es deoox'rentes cia expanso do Sistemi.
OA.PTTLO II
Di 0V'I7. 30
Art. 10 - A carreira do peso'ui
horizontal.

3.0 t:ar10

deaerlvolver-z"e—q, por proeso

Art.0 - So atribuiç6es especfics:

I - de Professor, o exercioio do •ativi.dades de docncia, a elabora.0 d&proainas e pianos de brab.J..ho, o coritrole e aviaço do rendimento escolar,a recuperaço dos alunos, o auto aperfeigoarnento, a participaço e reuni6ea s. patiCipa9O ativa na vid cornunitria cia escola,

do Teonico •drnin±strativo - no arnbito do Sisterna, controle do
fncio±amento das escolas e cia atuaç.o do pessoa.l.
III- de Tonieo Peda6.co - no ainito do Sisema o cia Escola, a super
viao do processo didtico em ecu trplioe aspecto de pianej
nto, controle e
avaliaçao.
IV - de Orientador Educacional - no imbito do Sistema, v.aar de estratias e tticas operacionais p.ara orientar a educando n -a auto-escoiha e no
auto oothecimento interando-o was reas escol-ar, familiar, social e pro±'issio•
x.

III

2 f
\(

•.1 I

•

kLJ

TT', Tr.

O..PTTLO I
DO IGO INO 'U A'YO DO MAGIST1IO
sEç7Lo i

•

DISPOSI97iO PLflIIN
A nomeaço pw -t o cargo do profesor depende de habilitaço le .7-1

Art.

do aprovaco e classificaço em conourso pabI±co do prey-as e tl'tulos
Paafo •lnico - 0 servidor, devidi.mente ha1ilittdo 'ue, n data cia vincia
do pronte Estvbuto, estiver em exercl'cio e contar corn 2(dois)anos de exerccio, flea autornaticamente efetivado.

sE9O II
DO CONCTSO

-

Arto 13 2,- 0 concurso serf do mbito municipal e deotinarl ao preenchirnento de
vagas nas escolas do WxuioIio0
Art. l - 0 ed!tal de concurso indi.car as
-

NZk
Configar-se vigi quando o nero do docenos na esooj.a ou no 3ist.
Art. 15!4
ma , for insuficiente para atender is nece.ssidades do ensino ou cia administraç
-

eduoaàionaJ..
Paafo lnico

-

Exlstindo o cargo correspondente t a vaga no preenchida por

nomeaçao sera posta em concurso no prazo de 2(do.$)iios0
0 •concvrso para o cargo do professor sera reaJ.izado para preenchirne.
Art. 169
'

-

todevagas de regncia de ativ.dades.
As provas do concurso para 0 cargo, do professor versaro sobre o cc:
Art. 172
-

teido e a didtic de atividades do educaco i ger9.10
Os prograins das provas do concurso a que so ref ere o artigo 17 9
Art. 18Q
oonstituem parte inteante do edit-I0
-

Parao nioo

-

0 conteido dos pro'ae e das provas ser elaborado por co.

so especialmerite indio1da pelo 3iema.
Art. 19 9
AJ.In do outros docmentos cjue a Edital possa exigi.r para inscrico
zooureó, o cndidato
a
apesentar Os quo comprovem:
olv

J.

-

I
II
§1 9

-

-

-

Ter habi1itaco pra a exero ~ cio do cargo;
Estar em dia corn as obriga6e eleitorais e militares;

A comprovaço de registro do diploma poder ser feita at o diC.
da posse.

§22

No ato da posse devera ser apresentada, a±nd, dec1araço dos
cargos ou ftnç6es exercidas0
Art. 2'0 9
Nos concursos a que so reere esta Soço, poder.o ser incluidas pro
vas de.aptido psico16gia, abestados do sanidade fi'siea e mental.
Art. 21
No julgamento do Itulos dar-se-' valor a exper±cii de Magist4ric
-

-

-

e conolus6es de oursoi reco

a gra
.

229

-

cido

cJ.o

c

0 resultado do concurso sri homo1ogdo pelt o;o special, tar

p6b1iea a relaco dos cmndidtos ap±'ovados, em ordem decrescente de
o1assficaço e do acordo corn o 01T.
Art. 232
A homoiog-aço do öoncuz'so deverl b oorrer dentro do prazo de 90(novs

,-mnaiidose

-

ta)dias a contar da sua realizaço, salvo motivo do relevante interesse pi.ThJ.ic
justificado em despacho do Prefeito Lunicipa1, d±vuJ..gdo no rnicpio,
Dentre as candichtos aprovados, as classificacios it o limite das v
fArt. 24 2
-

\

gas previstas no edital trn asserado a direito 1 norneaçio.
§19
A validade do concurso ser de 2(dois)anos, podendo ser prorror
do par igual perIodo, polo Prfeito thrnicipal, atendendo a inc
se da administrço0
-

,

§29

-

0 ato de nomeaço sera expedido no prazo de 90(noventa)dias oar.
'

tados na homoiogaço do concurso.

§39

-

No podendo ser providas a

vagas

corn as candid.tos referido'

caput dete artigo, defore-seaos dernais aprovados, respeitada
ordern de olassific'ço o diroito atrbu±do queles0

SEQ7o III
Dl NOTr.Cl

Ic

O

Art. 25ft - A nomeaço obedeoer t ordem de olassifioço em concurso conforme
condiçés estabeleoid.s nos edit'is
Art. 262 - Nenhum conourso'ter o ofoto de vi cuJ.o pornorte do professor
esool.(Depois de nomedo a ofetiv.do o professor 'poder ser tr'nsferido

-

p?.r

outra escola distante se ni sua escol n.o houver niS.mero suficiente de alunos).
Art. 2742 - A nomeaço far-se- pr-.t o cirgo a que se referir o edital do concurso, na classe que corresponda htbilitaço mJnima exiid-.
Art. 289 - A nomeaço serl feita em car'iter efetivo, sujeitando-se o funcion-ri
ao eetgio probat6rio.
Art, 299- - Durante a estgio probat6ri-o o professor no exercIcio d.as tribuiç6e

espeoficas do cargo dever{ satisfazer as segu.intes req.uisitos:
I - Assiduidade;

II -Pontualidade;
III - Disciplina;
IV - Eficincia;
V
•

Produtivid.ade,

-.

§19- I verificaço do cumprimento dos requisi -tos previstos neste art:
go serli procedida segundo norrnas expedid-s poli Prefeitura uziic
pal e conclulda no perodo do t6 18(dezoito)meses de efetivo ex

•

p

01010,

1

§2 9- Independentemente da possibilid'c1e de ser demitido, na forma e n
casos previsos em Lei, ser exonerado, ap6s s±ndicnci, o fun-

nrio que no satisfizer Os requisitos cia estgio probat6rio
• 30:2 - Sera estalilizado ap6s 2(ciois)anos do excrcicio, o professor que sa
'

08

requisitos do esgio pro'oat6rio0
ClPTITT_O II

Dl

DI3S0

Art. 31. - eadmisso 6 a reinesso do professor,exoner - tdo
quo anteriomente ocupava ou no c.rgo correspondente, qundo

pedido, no cargo
quele houver sido

transformado ou extin -to.
Art. 32Q - A readmisso assegura a contagom de tempo de servico anteriormente
prestad.o p.ara todos os efeitos legis.
Art. 339 - Para a readmisso, que serif ±'eita sempre no interesse do ensirio, se
rao neoessrios Os seguintes requisitos:

-.

I - Que haja cirgo vago
cado em concurso;

0

para a qual no exista candidato classifi-

II - Quo o ex-funcionrio h ~ jl. sido nomeado em virtude de concurso
pibiico.
Par4±'o thico - As exig&ici -i s do %_-0 Z i :110 1

sero obnorv - Ths pari

t r

III

CTTJTO
Dk

Art. 342

-

POG1E3370

EOZOTkL

a promoco do professor to grau imedirto

A progresso horizontal

damesa olasse.
A progresso horizontal depende de apurço de efetvi vo exercaio
Art. 35 9
no mesno g'au, pelo perodo de 3 e 5(brs e cincc)anos 'oem como da avaliao
de deèempenho, na forma do reguJ.amento..
-

§1 2

-

A critrio do Prefeito Municipal o Professor com Ourso Superior e
o regente de turma multiseriada poder rec'oer 'a atificaço

-

nos termos d-a Lei.
0 professor corn 25(vinte e cinco)anos de e±'etivo exercIcio de Magi
t6rio sera automaticamente promovido ao j'au final cia classe a que
pertenoer, desde que no o contra-.ind±que o seu desempenho no respeotivo perodo.

I.

TTTJLO IV
Dl POSSE E DO EXEOOIO
OAPTTO I
Dl POSSE

Art. 369

-

posse, em car os do Tagistrio nos cases:

Haver
I

-

I'omeaçao;

?eadmisso.
II
A posse dever verific'ar-ne no prazo de 30(trinta)dias, contados d
-

Art, 372
data da pub1icaço do ate de name .o ou de readmissto.
Antes de egotao a prazo de que trata este artigo,
Par'afo nico
-

-

0

inte-

ressado poder recluerer sua prorrogo per mai.s 30(tr±ntadi-ts,
._t. 389

-

Se, per oi000 do interessado a posse no se dar par tempo h'oil,

o ato, de provimento ficarl automaticwente cern efeito, decaindo o ooncursado
do deito Inova nomeaço.
Pariafo nico

-

Os prazos previstos no artigo anterior no correro quando

a pospe depender de providncia da Prefeitura.
Art. 39Q

-

permitid.a a posse por procuraço0

Art. c4QQ

-

posse depender- do cuiprimento, pelo inberess -tdo, das exigncis

leg4s e regulainentares para investidura no cargo.
Art, 41 9

-

So oompetentes para dar posse:
I
II

-

-

0 Prefeito Municipal ou elemento par ele indicado;
0 Tcnico Administrative do Orgo ITu.nioipal de
t. :LO

ducaco(OL)

II

DO Ex:cIO

I fixaço do local ends o professor exercer - as 'tribuiç6es esec1
fjoas de seu cargo
ser felta per ato de lotaço0
0 cupante de cargo de T±otrio dever entrar em exero ~ cia
Art.
Art. 42 9

-

,

-

I - No przo do 5(oinoo)cli3,

0O1!,CtO3

ta i•':: cv

posse,

QUtZIUQ £!O-

meado ou redib±do;
II - No prazo esta'oelecido no resp&ctivo ato do ate 5(oinco)dias con
t.adoo da sua divu1gago, quando udado de 1otaço;
- Os prazos previstoo neste 'arbigo p'odem ser pror.roados a pedido do
funcionrio o a juzo do istea, por periodo igul ao fixado no in
ciao respectivo.
- Os prazos a quo so re±'ere este artigo contun-se do trino das f-'
ri.as, das licenças e concess6es, nuwerdas no artigo 772, ou da ii.
oença para tratento de sa3de.

Art. 442 - competente para dir o exerccio, a autoridade cjue o for para a

p0:

Art. 45.Q - So consideradoo de efetivo exerccio, para todo3 Os efeitos, os pe.
rodos. previstos no artigo 4322 exceto nac hip&teses de readrnisso e de primeira investidura.
rt. 46 -kvincvJ.'ago ao Quadro do agistrio assegur a tercepço de venci
nto especifico do Magisberio, 0 direi'bo a pro'ess-ao horizontJ, a contagem
do tempo do serviço pr adicionais do 1 7,ioist.rio e outras vngens institui
nesta tei.
Art .79 - A autoridade osoolar co inicar imediatente o Orgo pr6prio d'a
Prefeitra o incio, a i..nterrupça e a reinIeio do exerccio do ocupante de c -i.
go do Magistrio.
Art. 489 - proibido o abono do f.altas.
Par'afo tnico - No tendo ocorrido bandono do cargo, el :erriti.do a a'oonode
faltast exc1u.ivamnte para fins diocip1inares
T'rLIO V
Di 1IOVIENTA0 DO PESSOAL
CAPtTTJIOI
DI3POSI9E2 GER&I$
Art. 4 9 2 - & movimentaço do pessoaJ. do Tagiatrio deste Sis -tema feita media
to lOtLçao, mudança de 1ot.aço e autorizgoespeciaJ.
Ax'-t. 50 2 - Entende-se par:
I - LOTA9O - a indicaço na localidade, do escola em que o ocupanto de caro do Lag±strio deva ter exercicio;
II - TTDANA DF IOT.O - deerinço 10 cleo1oc.er:.to de ocupan -te
ri crio ie
oco1a i)r't ou.
cargo (Jo
-.

III - AuToIAç'c- :rrIAi - afastamento to orro Jo professor ou d
especialist - do educ.ço, do exorccio ds respeotivs atribuiçes par-3, o desemportho do enoargos especials ou -aperfeigowento
pedag6gico.

Art. 51 2 - 0 .ato do mudança de 1otao, quando a pedido, serc processado e efc-.
tivado nos meses de dozembro e janeiro
t'o
d pCs.Lo do oroesoo.
r,dada 'a

• I

—

II

;III

—

—

Quando so tratar do funcion&iono esve1;
to de cargo do Listrio que, nos 2
Quando solicitada par oc ,
(dais) iSl'timos anos, houver faltado, injustificdente par 15(c
ze)dias no mesmo anO letivo0
Ex—ofoio, parj cargo ou funço quo deva exercer fora da 1ooid
de de sua rsidcia, no perodO do 6(seis)meses anteriores e nos
6(seis)posteriores ts e1eiçe•s.
CAPTtiLO II

Di

•
•

Ax't. 53*

DE

MUD A.N9 A.

10T&9 10

& mudança de 1otaço pode ser feita:

-.

—

II

—

i pedido do funcionri.o;
Ex—ofcio, par convenincia do enema, arrd. na foa prevista

em regu1'unento
Para o efeito de udmg?. do 1ob-,ço a Orgo ::.ricip'1 de Educago(O
Art, 542
d a;vulgarla entre 1 9 e 31 do deembro do cad axo as vagas e xis t antes em sua Jun
—

•jçQ
Art. 55.2

Os requerimentos de mudan9a do 1otaço devem ser protocolados no
Municipal de Educago(OM) ate 31 do Janeiro do cada -a-n o, devidamente instruido
ço'para determinada esco1a sero cla
Os candidatos •l mudançm do b
Art. 56P
sifloados de acordo com a seguinte ordem de p±'ioridade:
bocalidade onde reside a c6njuge;
0 C.SAD0, par
I
—

—

II

—

parrMo 1nieo

0 kR.IMO, para a bocidade emque reside a f1ia.
—

Nao bastando a ordem de priôridade deste artigo, observar—se-

a segaintepre±'erneia:
I
II
III
IV

—

0 do male -tempo de efetivo exerccio do .aistrio Municipal, nbocalidade do onde requer mudança do lot-3,--, ' o;

—

0 de grau maior na olasse;

—

0 mais antigo no MagisU4r1o;

—

0 do i.dade maio2'.
OPULO III

-Art. 57

—

.0 ocupante de cargo do ::is6rio serf lotado como professor.
TTLO IV
0
r

Art. 589

ESPCIAL

A. au•torizago especial, ospoitada a conveninci do Sistema, oder
ser 000edida ao fwicioaario para:
Integrar comiosa especial ou 'upo de trab.alho, estudo ou peso -,
I
—

—

•

II
III

—

—

Particip -ar do congresso ou rethiio cientfica
P t2.cap-

C!fl

*

-•

~

-t9

cu

scene 1

•

IV - Froquoniw cu.ro do hi1itTtço pr atender l pro.miço de 1.
ci'i.tiva do 3±sbem'3.;
V - Frequenr curso de p6s

duaço, re1cion'do corn o exercicio

do cargo,
- A autorizaço especial tern os segu.ntes prazos
1 - A do inciso I, i(wn)ano, prorrogve1 a critrio do Prefeito
Muni cipal;
2 - A do inoiso II, at 3(tr&s)meses em cada ino letivo;
3 - Ado inoiso III, at l(um)ano, prorrovel por mais
exigido o intorstcio de 2(dois)anoo para nova autorizaqo,
quando se tratar do discenbe;
4 - A do theiso IV, polo tempo sui'iciente para o trrnino do curso;

•

5 - A do inciso V, -oor 2(do±s) anos, petida a prorrogaço

•

vista de circursncias quo a justifiquem0

§22

0 afastaniento pan

prectago dè serviços inpostos por Lei, d -tr-

se-i sob a forma do autorizaço especi7410
Art. 592 .- 0 ato de aixtonizaco especial

£ d'a cope ncia do Prefeito Municipa

Art. 60 - 0 professor ou o especialista de educaço, em reime de auton±zço

especial, tern direito ao vencimento e vanbgens do seu cargo efetivo,
TtTuLo VI
DO EGITtE DO T.0ALH0
CAP TT21O I
DO iEGIME B.SICO B DO ESPECIAL
Art. 612 - As atnibui6es especI±'icas do professor e dos Tcnicos de ducaço,

n

termos do artigo II, sero desempcnYiadas:
I - Obrigat6niamente em regime bsico do 20(vinte)horas semanais de
trabaiho, por cargo;
II - Pacultativ -imente pr os Tcnicos do cuoo
do acordo corn :i- e
normas es bc.iL
.ei, en reii;..
sial do at 4O(qu
rent a )horas.

Art. 62 2 - 0 regime especial do trab.lho par; o
cnico do ducaço sera adota.
do q.uano o volume ou a natu.roi do servico no Orgo MunIcipal de ducaco(Oc)
juetificar.
Art. 63 2 - As turmas no excedero do 30(bniñta) -alunos, atondidas as pecuJ.iaridades de cada ti-pa de classe.:

I

1n snio, turna inica, mxiio:de 25 (vinte. e cinco) alunos;

IT - Outras series, turma nica, mxirno do 30(ninta)alunos;
III - Olasse multisneriada, nximo do 20(vinte)'3.luno,

crrTt:lo

IT

D 3tLNCI

S 1 i
DISPOSI9ES GET
o exerccio temporrio das atribuiçes especI±'icas do
Art. 642 - Sup1ncia
cargod.o Mgistrio durnte a ausnc±a do respeotivo titulw cu, em caso de v
cncia, at 0 provimento do cargo.
Art. 65 - A supJ.nci dar-se- 4
I - Porsubstituico;
II - Por . convcaço.
utoridade e300ltr qo fi.zer onvocaçio ot
Art.
-

.;tuiço, ou nela

consentir, corn desrespeito no disposto nesteJcapuJ.o, resonder acIministrti
J.

vamente pelo seu ate, sujeitando-se, aindi, ao res roime;to dos prejuzos dell
d.eoorrentes.
sEç'Xo II
D. 37 3TITrIgO
Art. 67 2 - Substituiço

o cometimento a um ocupante do cargo de Mgistrio

das a'ribui.ç6es ue competiam a outro q.u.e seencontra ausente, sem perda de
sua 1taço na esco1a
- Nos oisos de roGnci, a substituiço ser exerciclt por professor
Art.
da mema titu1aco, em regime b-sico do t rab81h o .
vedado ao ocupante d.e 2(dois)c -araos do 'isti'io 0 exercicio de
Art. 69 -

aubsidtuiçao.

sEcXo III
Dl coNVooAço

•
Art. 70$ - A oonvocaço

o chinrnento de pessoa pertencente ou no ao Qudro

•Ma.st&io Para assi.mir regncia de turma0
Art. 71 2 - Do ato de oonvoca.co deveri constar:
I- A ativid.ade;

II - 0 prazo di, convoo'ço, inc1udo o perodo proporoional de fri III - A rem'uneraço.

•
Ps.rafo nico - 0 prazo a que so refere o incise II deste artigo no poder
exceder a 1('wn)a.no, renovve1, so perdutrern -is condi3es que determinar
convo6açao e desde que rio hja ci.ndidato corn meihor hthiJ.itaço,

t

Art. 72 -, A convocço de regente habilitado para a regnci- de tiirma, far-se
na orma de regu1arnentaço própri-i, observados os segiintes princlpios quu -.t
ordem de preI'erncia;
I - Olassificado em concurso e ainda no nomeado,o'oedecida a ordern
de o1assificaço;
II - Portador de Diplom -i de Mgistrio devidamente regstr2d0.
A remuneraco do convocado ter por btse o valor inicil di el -tese
oo'z"espondeite A habiJ4tao'o rnini-i oxtd - p - r a
oio da
t:ribui9es

q.ue'1héL'orem cometiclas.
TTULO VII
*

DOS T)IEITOS
OPTL'LO I
AS PIAS

Art. 742 - 0 ocupante de crgo do ]\ictrio gozr. de fris, anualmente, qur.
em exe±dcio nas escolas, :30. (-trint)' his, coincidentes corn :.s frias escola:
Parfo lnico - Nao

permitido acvar frias ou levar . sua cont - qualque:

±'aJ..taáo trabaj.ho.
Art. 759 - Aplica-se ao ocupante do cro do Lagisrio o disposto na Legis1aç
Munioia1 referente a frias-prmio.
.Art. 76 2 - Os perodos de friis anuais e de fri'as-pr&mio so contados como c1
efetivo exerciclo para todos os efeitos,
CATTLLO II

DAS LICN9AS B OOICESSES
Art. 719 - Aplica-se ao ocupante do cargo de Magistrio a regime de 1icençs e
-

tabe1ecido na Leis1goMunicipa1, o'oservado'o disosto

.

!-.e25

e capt1o.

Parafo 1nico - 0 fincionrio n.o podsrc permanecer em licença par
intereses partici1ares por prazo superior a 2(dois)anos, nem

tratar d6

ozr novo pero-

do ants do decurso de 24(vjnte e nuatro)mese's de efetivo excrcoio ap6s o tcrmino di licenga anterior.
Art. 78 - So contados coma de efetivo exerccio do 1 itrio os perodo3 de:

I - Lioença por acidrite em serviço ou doenca
Lei;
II - L±cença

'we, especificada e:

funcionri. testinte(12Odias)

III - .Nstamento por motive de o"sento (7 dias)
IV - A±'isteflto por motivo de falecimento do cOnjuge,filho, pai,
•

mae ou irmo (7 dias)
V - Frias-prmio.(6 meses quando ozadis,,.qiando no, so cotda
em do'ora para efeito 'e aposentadoria)
Paàfo 11nico - 0 perIodo do 1icengi par -t tritamento do sde

contado come

de efe%ivo exercJcio, para efoico de dicionais par tempo de serviço e apsent
doria.S6 poder licenciar-se aps 2 meses d ittim 1ico:ç. tirada,
808

•

sa'vo em c

eaieciais.
TtTtLO
DC PESF3OAL

Yxu
3DUCA9tO P-E3COLAR

Art. 79 - 0 pessoal do !iagistrio pra a Edueacô Pr-scoJar, de acordo corn
•art,235 da Lei Orgnica TIi.uiioipa1, inter a Qiiadro do L - ist&rio e, segundo r

habilitaço e especia1izço, tern exereiclo dm escoJ.a, medinte 1ot90 e adjw
çao.
ParZO iiuoo - 0 pesso'1 do quo trata ese artigo est' 'jeio so regime de

tr&?a.1h' instittudo per eat,, Lc-i, corn as adaptaçes necessrias

30

respectiv.o

tipo d.0 ensino.
Art. 802 - Para a educço pr-esco1r oo ex.g±dos as sein:es requisites rni

nirnos:
•

I - Do professor, £omQ em 3(trs)nos,
au e especiaiizço o

oIirno, a nivel de 2c

e-escolr

I

I

TTtL:
DO

no

•).3IPLINR

GII

Art. 819 - 0 pessoal do tiotrio et sujoito ao rogirno disciplinar previsto
no Etatuto dos Funcaonr1oo uol.cos

•J.V.5

d.o

';wiiC

I

piO

Para.fo 1nico - 0 regime disciplinar do pessol do Lgisrio compreende,
inda,as disposic6es dos regimentoo esco1'res aprovtdos

OiO

6rgo próprio do

Sistema e outras de que trata este Ttula.
Art. 89 - A1m do disposto no rtigo 9.nuerior e seu parifo iinico, consti-'

.em dveres do pessoaJ. do

Gistrio:

tr

I - laborar e execut--r inte'almente Os pro'amas, pianos e ativi-

dades da escol no ciue for de su competncia;
II - Cvrnprir e fazer cu.mprir os horrios e cilendrios escolares;
III - Ocupar-se corn zelo dura.nte o horrio de tra'oaiho, no desempenho
das atribuiç6es de seu cargo:

IV - Manter e fazer corn quo seja mntida a disc±plin. em sala de aula e for. deli;
V - Comparecer .s reunies para as cjuais for convocado;
VI - Participar das bividdes escolares;
VII - Zelar polo born nomo da ur1idlcie do ensino;

VIII - espe±tar alvnoo, colet;as, auoridade do en.3ino e funcioncriori
administrativos, do forrni cornpatvel corn
rnio do educador0
Art. &3 2 - Constituem, aind, transresoes possi'veis do pena p -,.ri os funcionrios do Magistrio, lm das previstas no 7statuto dos uiricionrios :-.blicos :
vis do Municpio:

I - Ono ci.mprimento dos deveree enrnerados no artigo iterior:
II - A aço ou ornissa quo traga prejuzo fsico, moral ou Intel
twal ac alwio;
• III - .k imposiço do cstigo fsico ou humiihnte ao alwo;
IV - 0 ate que resulte cm exempla deseducativopara o aluno;
V - A prtica do discrim±naço par motivo de

ra g a,

condiço so-

cial, nvei inteloctuaJ., sexo, credo ou convicço
Par.afo tnico - As pen .s anile veis

go so as estabeiccidae o Th
dii.aeo oue crrta
pio a

Oe1I.S

trafls'essOez3 do

'a coa 1" io
Ji.

.

].tica

ue rta ese az'

vi do

:icI

0 15)

:xcionrios •-

'oCiy1s do
I

unicipio,

o co:np@toes pr

- Adver.tenci. - os

c:ico

co, ao pessot1 do

rnpor pon. do:

edr6gico

3

\d±isrativo do

triode su z j\rdio;

II - Su3penso - 0 Prfoito

':i.cipl aos

prof eores, Tonico

nistrabivo e 1edg6,ico do S±sew Municip'1
Art. 85 2 — No eso do iroio II poder2l ser inerposto recrso vo1untrio, no
prazoYde 10(dez)dias.
Pwafo 1nioo - Durt.nte o perodo do recurso ser' oust
t exectço do to
ate sua apreciaço pela autthrid'uIe c:.cc'bente.
TfTULO
D.&3

X

DISP0SIçES

o,prt'o

7

T14..NSITOIAS

i

Di3Po5IçEs GAIS
F.

- As t'irefto de conserv'ç.o e 1ipoza do predlo,

/N

L

o, preparo e distribuiço do nerend

eri'.l e ecLu 1 pame:
eoco1r sero atribuds .o servente es-

co1r.
Art. 87 2 - 0 inresso part ifunçc do servente esco1r ±'.r-se-' atravs de
concuirso, ap6s egio robb6r!o do 2(dois)arios,
ste lxt 4 o
Para±o tnico - . nooiço •I
r ' ;)nc1iciond. j
[ existncia do vaga.
Art. 1è8 9 - So condiç6es par admis.o o eotIgio probt6rio:
- Idade rnnim de 18(dezoito);;mos;. :L
II - Oomprovanbe do conc1uoo do 4 9 s&rie de 1
'iu;
1
III - Abestado de sade.
mesm
:89 - 0 desempte ontre vrios cndid.tos
do servente escox far-se-i corn b ,.ise nos sepuintes critrios:
I - Residncia na 1oc1id'ade onde so situ. i esco1.;
II - Experincia anterior na ±'UO?
CAPTTJL0 II
DIs:0sI:3 TThSITORIAS
Art. 90 - 0 cargo do Regente do Thoino exbinge—se corn
v'cnci'.
Art.
- Esti Lei entra em vigor n dat. do sua pub1ioiço, revogadas as d1
posioes em contrrio.
Prefeitur
tnicipa1,de qso A1o, 3Ode novembr de 1992.
/

Jose -

sno

2. or

cip].
on Tnci1h
ecrotrio em Exerelcio

