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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍ

(GABINETE DA PREFEITA)

LEI N° 437/97

DISPÕE SOBRE O REGIME JURIDICO
MUNIClP AL DOS SERVIDORES DA
PREFEITURA DE MAR! E DA OUTRAS
PROvmtNCIAS.

FAÇO SABER QUE A cÂMARA MUNIClPAL DE MARI. APROVOU E EUSANCIONO
A SEGUINTE LEI:

TITULO- I
CAPITULO ÚNICO
DAS.DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 10 - Esta Lei ínstitui o regime jurídico dos servidores da prefeitura municipal de marí

.Art. 20 - Para os efeitos desta Lei. servidor é a.pessoa legalmente investi da em cargo
público.

Art. 31:' • Cargo público é o conjlmto de atribuições e responsabilidade previstas na
estrutura organizacional que devem ser cometidas e um servidor.

PARÁGRAFO úNIco - Os cargos públicos. acessíveis a todos os brasileiros. são

criados por lei. com denominação pr6pria e vencimento pago pelos cofres públicos. para
provimento em caráter efetivo ou em comissão.

Art. 4° - Ê proibida prestação de serviços gratuitos.

TITULO-lI
DO P~OVIMENTO, ,rACÂNCIA, REMOÇÃO,

REDISTRIBUIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO

CAPITULO
DO PROVIMENTO

SEÇÃO-I
DISPOSIÇÕES GERAIS
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Art. 5° - São requisitos básicos para investidura em cargo público:

I - A nacionalidade braBileira;

II-O gozo dos direitos políticos;

m - A quitação com as obrigações militares e eleitorais;

N - O nível de escolaridade exigido para o exercício de cargo;

v . A idade mínima de dezoito anos;

VI • Aptidão fisica e mental~

Parágralo 1P - As atribuições do cargo podem justi:t1car a exigência de outras requisitos
estabelecidos em lei.

Parágrafo 2° - As pessoas portadora de deficiência é assegurado o direito de se inscrever
em concurso público para previamente de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com
a deficiência de que são portadoras: para tais pessoas serão reservadas até 20 % ( VINTE
POR CENTO) das vagas oferecidas no concurso.

Art. 6° - O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante até da autoridade
competente de cada poder. eu por delegação de outra.

M. l' -A investi dura em cargo público ocorrerá com a posse.

M. 8° - São forn18s de previamente de cargo público:

I - nomeação;
II • promoção;
m- ascensão;
N . transferência;.
v - readaptação;

VI • reversão;
vn - aproveitamento;

vm: . reintegração;
IX - recondução ;

SEçÃo.n
DA NOMEAÇAo

Ali. 9° - A nomeação far-se-á :
I • em caráter eíetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de
carreira;



...

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍ

(GABINETE DA PREFEITA)

n - em comissão~ para cargos de confiança, de livre exoneração.

Parágrafo único - A designação por acesso, para fimção de direção, chefia e
assessoramento receará , exclusivamente, em servidor de carreira satisfeitos os
requisitos de que trata o parágrafo único do 3rt. 10.

Art. 10° - A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo
depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos,
obedecidos a ordem de classificação e o prazo de sua validade.
Parágrafo Único - Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor
na carreira, mediante promoção, asceusão e acesso, serão estabelecidos pela lei que fixar
a.1S diretrizes do plano de carreira na administração pública municipal e seus regulamentos.

SEÇÃO-ill
DOCONCl~SOPÚBUCO

Art. 11° - O concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em
duas etapas, coníbrme dispuser o regulamento do respectivo concurso.

Art. 12° - O concurso público terá validade de até 02(dois) anos, podendo ser prorrogada
uma única vez, por igual período.

Parágrafo 1ti - O prazo de validade do concurso e as condições de sua rea1ização serão
tlxados em edita!, que será publicado no Jornal Oficia! do Município e em locais de
acesso ao público.

Parágrafo 2° - Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em
concurso anterior com prazo de validade não expirado.

SECÃO-IV
DA POSSE E DO EXERCíCIO

Art. 130 - A posse dar-se-á. pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar
as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado,
que não poderão ser alterados unilateralmente , por qualquer das partes, ressalvadas os
atos de oficio previstos em lei.

Pnrágraíb 1Q - a posse ocon'erá no prazo de 30(trinta) dias contados da publicação do ato
de provimento, prorrogá.vel por 30(trinta) dias, a requerimento do interessado.

Parágrafo 2° - Em se tratando de servidor em licença, OU afustado por qualquer outro
motivo legal, o prazo será contado do ténnino do impedimento.
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Parágrafo 3° - A posse poderá dar-se mediante procuração especitlca.

Parágrafo 4° - Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação~ acesso e
ascensão.

Parágrafo S' - No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que
constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo.
emprego ou função pública.

Parágraío 6° - Será tomado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no
prazo previsto no parágratb 1° deste 81tigo.

M. 14° - A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica.

M. 15° - Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo.

Parágrafb }I" - É de 30 (trinta) dias o prazo para o servidor entrar em exercicio~ contados
da data de posse.

Parágrafo 2° - Será exonerado o servidor empossado que não entrar em exercício no prazo
previsto no parágrafo anterior.

Parágrafo 3° - A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for designado o
servidor comete dar-lhe exercício.

Ati. 16° • O início, a suspensão, a interrupção e o reinicio do exercício serão registrados
no assentamento individual do servidor.

Parágrafo Único - Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os
elementos necessários ao seu assentamento individual.

M. 17° • O ocupante de cargo de provimento efetivo t1ca sujeito a 40 (quarenta) horas
semanais de trabalho, salvo quando a lei estabelecer duração diversa.

Parágrafo Único - Além do cumprimento do estabelecimento neste artigo~ o exercicio de
cargo em comissão exigirá. de seu ocupante integral dedicação ao serviço, podendo o
servidor ser convocado sempre que houver interesse da administração.

Á. M. 180 - Ao entrar em exercfcio~ o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo
t1cará sujeito a estágio probatório por periodo de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual
a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação pata o desempenho do cargo~
observados os seguintes 1àtores:

I • assiduidade;
g.

TI• disciplina;
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m - capacidade de iniciativ~

N -produtividade;

v -responsabilidade.

Parágrafo 10 - Quatro meses antes de findo o período do estágio probatório. será
submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do
servidor.

~. Parágrafo 2" - O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se
estável, reconduzido ao cargo anterionnente ocupado.

SEÇÃO- V
DA ESTABllIDADE

Art. 19" - O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de
provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 02 (dois) anos
de efetivo exercício.

Art. 200 - O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentençajudicial transitada
emjulgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla
defesa

SEÇÃO- VI
DA TRANSFERÊNCIA

Art. 21° - Transferência é 8. passagem do servidor estável de cargo efetivo para outro de
igual denominação,pertencente ao quadro de pessoal diverso, de órgão ou instituição do
mesmopoder.

Parágrafo I" - A transferência ocorrerá de oficio ou a pedido do servidor, atendido o
interesse do serviço. mediante o preenchimentode vaga

SEÇÃO- VI
DA READAPTAÇAO

AIt. 22° - Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e
responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade fisica
ou mental verificada em inspeção médica

Parágrafo r> - Se julgado incapaz para o serviço público. o readaptando será aposentado.

/t. Parágrafo 2° - A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a
habilitação exigida
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SEÇÃO- VIII
DA REVERSÃO

Art. 23° - Reversão é a retama à atividade de servidar apasentada par invalidez, quanda,
par jtmta médica .oficial, farem declaradas insubsistentes as mativas da apasentadaria.

Art. 24° - A reversão far-se-á na mesma cargo .ou na carga resultante de sua
transfarmaçãa.

Parágrafa Única - Encantranda-se pravida a carga, a servidar exercerá sua atribuições
cama excedente, até a acarrência da vaga.

Art. 25" - Nãa paderá reverter a aposentada que já tiver completada 70 ( setenta) anos de
idade.

SEÇÃO- IX
DA REINTEGRAÇÃO

Art. 26° - A reintegração é a reinvestidura da servidar estável no cargo anteriormente
ocupado .ouno carga resultante de sua transfarmação, quanda invalidada a sua demissão
par decisãa administrativa .oujudicial, cam o ressarcimenta de tadas as vantagens.

Parágrafa 1° - Na hipótese de a carga ter sida extinta, o sentidar ficará em
disponibilidade, observada o disposto nos arts 28 e 29.
Parágrafa 2<; - Encantranda-se provido o carga, a seu eventual .ocupante será recanduzida
ao carga de origem, sem direita a indenizaçãa .ou apraveitada em .outra carga, .ou, ainda,
pasta em dispanibilidade.

SEÇÃO-X
DA RECONDUÇÃO

Art. 27° - Recandução é a retamo da servidar estável ao carga anteriarmente .ocupada e
decarrerá de:

I • inabilitação em estágio prabatória relativa a .outra carga;
n -reintegraçãa da anteriar .ocupante.

Parágrafa Única - Encantranda-se pravido a carga de .origem, a servidar será apraveitado
em outro, .observada a dispasto na aIt. 30.

SEÇÃO-XI
DADISPONlBTI"IDADE E DO APROVElTA1..1ENTO
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M. 2SO - O retorno à. atividade de servidor em disponibilidade far-se-l:Í mediante

aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o
anteriormente ocupado.

Art. 25)0 - O órgão de pessoal, determinará o imediato aproveitamento de servidor em
disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da administração.

Art. 300 - Será tomado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o
servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por jWlta
médica oficial.

cAPíTULO-ll
DA VACÂNCIA

Art. 310 - A vacãnciado cargo público decorrerá de:

I - exoneração;

II - demissão;

m - promoção;

IV - ascensão;

v -transferência;

VI - readaptação;

vn - aposentadoria;

vm -posse em outro cargo inacumulável;

IX - falecimento.

Art. 320 - A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de oficio.

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

I - quando não satisfeitas as condições do estágio probatório.

II - quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo
estabelecido.

Art. 330 - A exoneração de cargo em comissão dar-se-á:

I - ajuízo da autoridade competente;

. n-a pedido do próprio servidor.
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CAPÍTULO-ill
DA REMOçAo E DA REDIsTRIBmçAo

SEÇÃO-I
DAREMOçAo

Art. 34° - Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de oficio, no âmbito do
mesmo quadro, com ou sem mudança. do local de trabalho.

SEçÃo-n
DA REDISTRlBmçAo

Art. 35° - Redisn-ibuição é o deslocamento do servidor, como o respectivo cargo, para.
quadro de pessoal de outro órgão ou entidade do mesmo poder, cujos planos de cargos e
vencimentos sejam idênticos, observados sempre o interesse da administração.

Parágrafo Único - A redisn-ibuição dar-se-á exclusivamente para ajustamento de quadros
de pessoal às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção
ou criação de órgão ou entidade.

CAPíTULO - IV

DA SUBS1TTIJIçAO

Art. 36Q - Os servidores investidos em :fimção de direção ou chena e os ocupantes de
cargos em comissão terão substitutos indicados no regime interno ou, no caso de omissão,
previamente designados pela mItoridade competente.

Parágrafo Único - O substítuto assumirá automaticamente o exercício do cargo ou :fimção
de direção ou chefia nos afastamentos ou impedimentos regulamentares do titular.

TíTULo - II
DOSD~EITOSE~~AGENS

CAPíTULO-I
DO VENCIMENTO E DAR.E11UNERAÇAo

.Art. 37° - Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com
valor :lixado em lei.

Parágrafo Único· Nenhum servidor receberá, a título de vencimento importãncia inferior
ao salário mínimo, salvo, quando não cumprir a carga horária prevista no artigo 17.

Art. 38° - Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens
/t. pecuniárias pennanentes estabelecidas em lei.

Parágrafo 10 - O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter
peqnanente, é irredutfvel.
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Parágrafo 2° - É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais
ou assemelhados do mesmo poder, ou enu'e servidores dos dois poderes, ressalvadas as
vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.

Art. 39° - O servidor perderá a remuneração dos dias que faltar ao trabalho, sem
justificativa legal.

Art. 40° - Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre
a remuneração ou provento.

Parágrafo Único - Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha
de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos,
na forma definida em regulamento.

Art. 41° - As reposições e indenizações ao horário serão descontadas em parcelas mensais
não excedentes à décima parte da remuneração ou provento, em valores atualizados.

Art. 42° • O servidor em débito com o horário, que for demitido, exonerado, ou que tiver a
sua aposentadoria ou disponibilidade casad~ terá o prazo de 60 (sessenta) dias para
quitar o débito.

Parágrafo Único - A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em
divida ativa.

Arf. 43° - O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto,
seqüestro ou penho~ exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão
judiciaL

CAPíTULo - II
DAS VANTAGENS

Art. 44° - Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens:

I - Indenizações;

n-gratit1cações;

m - adicionais;

Parágrafo 10 - As indenizações não se lllcorporam ao vencimento ou provento para
qualquer efeito.

Parágrafo 20 - As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento,
nos casos e condições indicados em lei.
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Art. 45° • As vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas, para efeito de
poncessão de qualquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou
idêntico fup.damento.
I . i' I
, ,
I '

I
I

JArt.46° - Constituem indenizações ao.servidor:

I-diárias;

n-transporte.",

Ali. 470 -Os valores das indenizações, assim como as condições para a sua' concessão,
$erão estabelecidos em regulamento.

SUBSEÇiO-I
DAS DIÁRIAS

M. 48° - O servidor que, a serviço, se afastar da sede em caráter eventual ou transitório,
para outro ponto do território nacional, fará jus a passagens e diárias, para cobrir as
despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana.
, ,

.parágrafo iÚnico - A diária será. concedida por dia de afastamento, sendo devida pela
metade quéndo o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. i
'I ".
i ,
! >(

:J;>arágrafo2° - Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente
do cargo, ó servidor não farájus a diárias. '

An. 4~ - O servidor que receber diárias e não se afastar'da sede, por 'qualquer motivo,
fica obrigado a restituí-Ias integralmente, no prazo de 05 (cinco) dias.

"

Parágrafo Único - Na hipótese de o servidor retomar à sede em prazo menor do que o
previsto para o seu atàstamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo
previsto no caput.

SUBSEÇÃO ·11
DA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

j\rt. 50° - Conceder-se-á indenização de, transporte ao servidor que realizar despesas com
~ utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por
força das*ribuições próprias do cargo, conforme se dispuser erp regulamento.

r ' , , ; , I
I, " ' , ,j ,
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Alt. 51° - Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidos aos
servidores as seguintes gratifIcações e adicionais:

I - gratificação pelo exercício de fimção de direção, chefia e assessoramento;

n -gratificação natalina;

m- adicional por tempo de serviço;

IV - adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas.

v - adicional pela prestação de serviço extraordinário;

VI - adicional noturno;

vn - adicional de férias;

VIIT- outros, relativos ao local ou à natureza do trabalho.

SUBSEÇÃO-I
DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCíCIO DE FUNçAo DE DIREÇÃO, CHEFIA OU

ASSESSORAMENTO.

Art. 52° - Ao servidor investido em função de direito, chefia ou assessoramento é devida
uma gratificação pelo seu exercício, cqjos valores serão estabelecidos em lei.

Parágrafo 10- A gratificação prevista neste artigo incorpora-se à remuneração do servidor
e integra o provento da aposentadoria, na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de
exercício na :fimção de direção, chefia ou assessoramento, até o limite de 05 (cinco)
quintos.

Parágrafb 2° - Quando mais de uma função houver sido desempenhada no período de um
ano, a importãncia a ser incorporada terá como base de cálculo a função exercida por
maior tlmlpo.

Parágrafo 3° - Ocorrendo o exercício de função de nível mais elevado, por período de 12
(doze) meses, após a incorporação da fração de 5/5 (cinco quintos), poderá haver a
atualização progressiva das parcelas já incorporadas, observado o disposto no parágrafo
anterior.

SUBSEçÃo-n
DA GRATIFICAÇÃO NATALINA

Art. 530 - A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remtmeração a
que o servidor fIZerjus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano.

Parágrafo Único - A fração igual ou superior a 15 (quinze) dia'.! será considerada como
mê~ integral.
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Art. 54° - A gratificação será paga até a dia 20 (vinte) da mês de dezembra de cada ana~
padenda lUnaparcela de 50% (cinqüenta par centa) ser adiantada até 20 de junha.

Art. 55° - O servidar exanerada perceberá sua gratiflcaçãa natalina, proparcianalmente
aos meses de exercício~ calculada sobre a remlUleraçâo do mês da exoneração.

Arf. 56° - A gratificaçãa natalina nãa será considerada para cálcula de qualquer vantagem
peclUliária.

SUBSEçÃo-m
DOAD~IONALPORTIThWODESERWÇO

Art. 5~ - O adicional por tempo de serviço é devida à razãa de 1% (um par centa) por
ana de serviço público efetivo, incidente sobre o vencimento.

Parágrafo Único - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o
anuênio.

SUBSEÇÃO - IV
DOS ADICIONAIS DE lNSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE OU ATIVIDADES

PENOSAS.

Art. 58° - Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em
cantato pennanente com substâncias tóxicas, radioativas ou cam risca de vida, fazem jus a
um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

Parágrafo 10 - O servidar que fizer jus aos adicianais de insalubridade e de
periculasidade deverá .optar par um deles.

Parágrafo 2° - O direita ao adicional de insalubridade .ou periculosidade cessa cam a
eliminação das condições .oudas riscas que deram causa a sua cancessão.

Art. 5~ - Haverá pennanente controle da atividade de servidores em operações ou locais
consideradas penasos, insalubres ou perigosos.

Parágrafo Única - A servidara gestante .ou lactente será afastada, enquanto durar a
gestação e a lactaçãa~ das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas
atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso.

SUBSEÇÃO- V
DO ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO

Art. 60° - O serviça extraordinário será numerado com acréscimo de 50% (cinqüenta por
cento) em relação à hara tlonnal de trabalho.

Ali. 61" - Somente será. permitido serviço extraordinário para atender a situações
excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 02 (duas) horas por jomada
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SI1BSEÇÃO - VI
DO ADICIONAL NOTIJRNO

M. 62° - O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas)
horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25%
(vinte e cinco por cento). computando-se cada hora como cinqüenta e dois minutos e trinta
segundos.

SUBSEÇÃO - vn
DO ADICIONAL DE FÉRIAS

Art. 63\? - Independentemente de solicitação, será pago ao servidor. por ocasião das férias.
um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias.

Parágrafo Único - No caso de o servidor exercer fimção de direção~ chefia ou
assessoramento. ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no
cálculo do adicional de que trata. este artigo.

Parágrafo 2° - Aos servidores do magistério o adicional será pago quando do mês de
aniversário do servidor.

M. 64° - A gratificação de atividades especiais poderá ser concedida a fimcionário. ou
grupo de fimcionários, pelo desempenho de atividades especiais ou excedentes às
atribuições do seu cargo e que impliquem na sua dedicação exclusiva ao serviço, em
limites fixados a lei municipal e concedido individual ou coletivamente por ato do chefe
do executivo.

CAPÍ11JLO-ID
DAS FÉRIAs

Art. 65°· O servidor fará jus a 30 (trinta) dias consecutivos de férias. que podem ser
acumulada.'3~até o máximo de 02 (dois) periodos, no caso de necessidade do serviço,
ressalvadas as hipóteses em que h~a legislação específica

Parágrafo lI:) • Para o 1° período aquisitivo de férias serão exigidos 12 (doze) meses de
exercício.

Parágrafo 2° - É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

Parágrafo 3° - É facultado ao servidor converter 1/3 (um terço) das férias em abono
pecuniário~ desde que o requeira com pelo menos 60 (sessenta) dias de antecedência

Parágrafo 4° • No cálculo do abono pecuniário será considerado o valor do adicional de
férias.
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Art. 661.' • O servidor que opera direta e pennanentemente com raios x ou substâncias
radioativas gozará 20 (vinte) dias consecutivos de férias, por semestre de atividade
profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação.

Parágratb Único - O servidor referido neste artigo não fará jus ao abono pecuniário de que
trata o artigo anterior.

Art. 6'7' - As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública,
comoção interna, convocaçã.o para júri, serviço militar ou eleitoral ou por motivo de
superior interesse público.

CAPíTULo - IV

DAS LICENÇAS

SEÇÃO-I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art 68° - Conceder-se-à ao servidor licença:

I - por motivo de doença em pessoa da familia;

TI - Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;

m-Para o serviço militar;

N·Para atividade politica;

v -Prêmio por assiduidade;

VI - Para desempenho de mandato classista.

Parágrafo 1° • A licença prevista no inciso 1 será precedida de exame por médico ou junta
médica oficial.

Parágrafo 2° - O servidor não poderá permanecer em licença da mesma espécie por
periodo superior a 24 (VlNIE E QUATRO ) meses~ salvo nos casos dos incisos TI ~m , IV
eVll.

Parágrafo 3" - É vedado o exercício de atividade remunel'ada durante o período de licença
no inciso I deste artigo.

Art. 69° - A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias do ténnino de outra da mesma
espécie será considerada como prorrogação.

SEÇÃO-TI
De licença por motivo de doença em pessoa da familia
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Art. 70° - Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou
companheiro, padrasto ou madrasta • ascendente , descendente • enteado a colataral
consangilíneo ou atlm até o segundo grau civil • mediante comprovação por junta médica
oficial.

Parágrafo 1'0 - A licença. somente será deferida se a assistência direta do servidor for
indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo.

Parágrafo 20 - A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, até
90 (NOVENTE) dias, podendo ser prorrogado por até 90 (NOVENTA) dias, mediante
parecer de junta médica. e, exercendo estes prazos, sem remuneração.

SEçAo-ill
Da licença por motivo de Mastamento do côl\juge.

Art. 710 - Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cõqjuge ou
companheiro que foi deslocado para outro ponto do território estadual ou para exercício
de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo.

Parágt'aio 1" - A licença será por prazo indetenninado e sem remuneração.

SEÇÃO-IV
Da licença para o serviço militar.

Art. 72° - Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença, na forma
e condição prevista na legislação especifica.

Parágrafo único - Concluído o serviço militar. o servidor terá até 30 (trinta) dias, sem
remuneração para reassumir o exercício do cargo.

SEÇÃO- V
Da licença para atividade política.

Art. 73'0 • O servidor terá direito a licença, sem remuneração, durante o período que
". mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo) e a

véspera de registro de sua candidatw'a perante ajustiça eleitoral.

Parágrafo 1° - O servidor candidato a cargo eleitoral na localidade onde desempenha suas
funções e que exerça cargo de direção • chefia, assessor31I1ento. arrecadação ou
fiscalização, dele será atàstado, a partir do dia imediato ao registro de sua candidatura
perante ajustiçaeleitoral, até o 15° (décimo quinto) dia seguinte ao do pleito.
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Parágrafo 2° - A partir do registro da candidatura e até o 15° (décimo quinto) dia seguinte
ao da eleição, o servidor fará jus á licença como se em efetivo exercício estivesse, com a
remuneração respectiva.

SEÇÃO - VI
Da licença prêmio por assiduidade

Art. 74° - Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a 03(três)
meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo.

M. 75° - Não se concederá licença prêmio ao servidor que, no período aquisitivo:

I - Sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

n -Afastar-se do cargo em virtude de:

a) - licença por motivo de doença em pessoa da tàmHia , sem remuneração;
b) • licença para privativa particulares:
c) - condenação e pena privativa de liberdade por sentença definitiva;
d) - afàstamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.

Parágraío único - As falta itUustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença
prevista neste artigo , na proporção de O1 (um) mês para cada falta.

Art. 76° - O número de servidores em gozo simultâneo de licença prêmio não poderá der
superior a 1/3 (um terço) da lotação de respectiva unidade administrativa do órgão ou
entidade.

SEÇÃO. Vil
Da licença para tratar de interesses particulares.

M. 77° - A critério da administração, poderá ser concedida ao servidor estável licença
para tratar de assuntos particulares~ pelo prazo de até 02 (dois) anos consecutivos~ sem
remuneração.

Parágrafo f' .A licença poderá ser intetTompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor
ou no interesse do serviço.

Parágrafo 2° - Não se concederá nova licença antes de decorridos 02 (dois) anos do
término da anterior.

Parágrafo 3° - Não se concederá a licença a servidores nomeados. removidos,
redistribufdos ou transferidos, antes de completarem 02 (dois) anos de exercício.
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SEçAo*VIll
Da licença para o desempenho de mandato c1assista

Art. 78" - É assegurado ao servidor o direito a licença para o desempenho de mandato em
confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato
representativo da categoria ou entidade fiscalizada da profissão, como a rermmeração do
cargo efetivo.

Parágrafo 1°_ Somente poderão ser licenciados servidores eleitos para cargos de direção
ou representação nas referidas entidades, até o máximo de 03 (três), por entidade.

Parágrafb 2° * A licença terá duração igual á do mandato. podendo ser prorrogada, no
caso de reeleição, e por única vez'

CAPíTULO -v
Dos atàstamentos

SEÇÃO-I
Órgão ou entidade

Art. 79° - O servidor poderá. ser cedido para ter exercício em outro órgão da união, dos
estados. ou dos municípios, nas seguintes hipóteses:

I - Para exercício de cargo em comissão ou fiulÇão de confiança;

rr - Em casos de.convênios de coopet:ação mgJ;ua,com órgão público ou privado ..
_·"\~."F""'\.,~..,.c .•• ,~,._,,,/,,,,~-\,,.,,,.,,, .....~,, __.. _ ••..,,.,:;'_,~_ ••. ~~,,'/'

Parágrafo 1° - Na hipótese do inciso I deste artigo, a cessão será sem ônus para o
município.

Parágrafo 2° - A cessão far-se-á mediante portaria publicada no jornal oficial do
município.

SEÇÃO-II
Do afastamento para exercicio de

mandato efetivo.

Art 80° - Ao servidor investido em mandato eletivo aplicanl-se as seguintes disposições:

I * Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo;
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rr - Inve&1:idono mandato de prefeito, será afàstado do cargo, sendo-lhe iàcultado optar
pela sua remunera.ção ;

m - Investido no mandato do vereador;

a) - Havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem
prejuízo da remuneração do cargo eletivo :

b) -Não havendo contabilidade de horário, será afastado do cargo, sendo~lhe facultado
optar pela sua remuneração.

Parágrafo 1° - No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a seguridade
social como se em exercício estivesse.

Parágrafo 2° - O servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser
removido ou redistribuído do oficio para localidade diversa daquela onde exerce o
mandato.

CAPíTULO-VI
Das concessões

Art. 81° - Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor 31lsentar-se do serviço:

I - Por 01(mn) dia, para doação de sangue,

Ir - Por 02 (dois) dias, para se alistar como eleitor;

m-Por 08 (oito) dias consecutivos em razão de:

a) - Casamento;
b) - falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filho, enteado,

menor sob guarda ou tutela e innãos.

Art. 82° - Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovado a
incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do
cargo.

Parágrafo único - Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de
horário na repartição, respeitada a duração semanal do trabalho.

CAPÍTULo - Vil

Do tempo de serviço

Árt. 83° - A apuração do tempo de serviço será feito em dias, que serão convertido em
anos, considerando o ano como de trezentos e sessenta e cinco dias.
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Parágrafo único - Feita. a conversão, os dias restantes, até cento e oitenta e dois, não serão
computados, wTedondando-se para um ano quando excederem este número, para efeito de
aposentadoria. .

Art. 840 - Além das ausências ao serviço previsto no art 81, são considerado como de
efeito exercício os afastamentos em virtude de :

I-Férias

II-Exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidade dos
poderes da união, dos estados, municípios e distrito federal.

m - Participação em programa de treinamento regularmente instituído;

IV - Desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrito
federal, exerce para promoção por merecimento;

v . Júri e outros serviços obrigatórios por lei;

VI - Missão ou estudo no exercicio, quando autorizado o afastamento;

VII - Licença;

a) - Á gestwlte, á adotante e lipaternidade;
b) - Para tratamento da própria saúde, até 02 (dois) anos;
c) • Para o desempenho de mandato c1assista, exceto para efeito de promoção por

merecimento;

d) - Por motivo de acidente em serviços ou doença profissional ;
e) - Prêmio por assiduidade;
f) - Por convocação para serviço militar;

I-O tempo de serviço público prestado ao estado da.paraíba;.

TI - A licença para tratamento de saúde de pessoa da família do servidor , com
remuneração;

m - A licença para atividade política;

IV - O tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual,
municipal ou distritaI, anterior ao ingresso no serviço público municipal.

v -O tempo de serviço relativo a tipo de guerra;

Parágrafo 10 - O tempo em que o servidor esteve aposentado será contado apena.'3para
nova aposentadoria.
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Parágrafo 2° • será contado em dobro o tempo de serviço prestado ás forças annadas em
operação de guerra.

Parágrafo 3° ~ É vedado a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado
concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidades dos poderes da
união, estado, distrito federal e município, autarquia,. fundação pública,. sociedade de
economia mista e empresa pública.

CAPíTIlLO

Do direito de petição

Art. 85" • Éassegurado ao servidor o direito de requerer aos poderes públicos, em defesa
de direito ou interesse legitimo.

Ali. 86° - O requerimento será dirigido á autoridade competente para decidi~lo e
encaminhado por intenllédio daquele a que estiver imediatamente subordinado o
requerimento.

Ali. 8'1' ~ Cabe pedido de reconsideração á autoridade que houver expedido o ato ou
proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.

Parágrafo único - O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos
anteriores deverão ser despachado no prazo de 05 (cinco) dias e decidido dentro de 30
(trinta) dias.

Art. 88° • Caberárecurso:

I • Do indefenmento do pedido de reconsideração;

II • Das decisões sobre os recursos sucessivamente interposto

Parágrafo 1" - O recurso será dirigido á autoridade imediatamente superior á que tiver
eÀ'Pedidoo ato ou proferido a decisão, e, sucessivamente, em escola ascendente, ás demais
mltoridades.

Parágrafo 2° • O recurso será encaminhado por intermédio da mJtoridade que estiver
imediatamente subordinado o requerimento.

Art. 8~ - O prazo para interposição do pedido de reconsideração ou de recurso é de 30
(trinta) dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida

Art. 90° - O direito de requerer prescreve :
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I· Em 05 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria
ou disponibilidade, ou que afetam interesse patrimonial e créditos resultantes das relações
do trabalho;

n·Em 120(cento e vinte) dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for :lIxado
em lei.

Parágmto único· O prazo de prescrição será contado de data da publicação do ato ou da
data. da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado.

Art. 910 - O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a
prescrição.

M. 92Q • A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração.

M. 93° • Para o exercício do direito de petição, é assegurada vista do processo ou
documento, na repartição, ao servidor ou a procurador por ela constituído.

M. 940 - A administração deverá rever seus atos a qualquer tempo, quando eivados de
ilegalidade.

rtTULO-IV
Do regime disciplinar

CAPí11JLO - I
Dos deveres

M. 950 - São deveres do servidor;

I-Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

TI- Ser lega ás instituições a que servir;

m- Observar as nOl1Ilaslegais e regulamentares;

IV - Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifeste ilegais;

v -Atender com presteza;

a) - Ao público em geral, prestando as infonnações requeridas, ressalvadas as
protegidas por sigilo

b.) - Á expedição de certidões requeri das para defesa de direito ou esclarecimento de
situações de interesse pessoal;

c) - Ás requisições para a defesa da fazenda pública;
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VI· Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidade de que tiver ciência
em razão do cargo;.

'!TI.Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;
V1II- Manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
IX· Ser aossfduoe pontual ao serviço;
x- Tratar com urbanidade as pessoas ;
XI- Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder;

Parágrafo único - A representação de que o inciso xn será encaminhado pela via
hierárquica e apreciada pelo autoridade superior contra a qual é formulada,. assegurando
se representando ampla defesa.

CAPÍTULO -fi
Das proibições

Art. 96" • Ao servidor é proibido:
I - Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe

imediato;

rr • Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou
objeto da repartição;

m-Recusar fé a documentação públicos;

IV - Opor resistência. injustificada. ao andamento de documento e processo ou execução
de serviço;

v -Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição;

\lI - Comentar a pessaa estranha á. repartição, fora dos casos previstos em lei. o
desempenho de atribuições que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado;

Vil - Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional
ou sindicato, ou poHtico;

vm - Manter sob sua chefia imediata, em cargo 'lU função de confiança,. cônjuge,
companheiro ou parentes até o segundo grau civil.

IX - Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de ou trem, em detrimento do
dignidade da função pública;

x - Participar de gerência ou administração de empresa privada,. de sociedade civil ou
exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, quotista ou comanditário

XI - Atuar, como procurador ou intennediário, junto a.repartição pública, salvo quando
se trata de beneílcios providenciarias ou assistências de parentes até o segundo grau, e de
cônjuge ou companheiro;
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XII - Receber propin~ comissão, presentes ou vantagens de qualquer espécie, em
razão de suas atribuições;

XIII * Aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro;

XIV * Praticar usura sob qualquer de suas formas ;

'XV - Proceder de fonua desidiosa;

>"'''VI - Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviço ou atividade
particulares;

xvn - Cometer a outro serviço atribuições estranhas 80 cargo que ocup~ exceto em
situações de emergência e transitórias;

xvm - Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo
ou função e com horário de trabalho.

CAPíTIlLO * li
Da acumulação

A.rt. 97° - Ressalvados as casos previstos na constituição, é vedada a acwnulação
remunerada de cargos públicos.

Parágrafo 1" - A proibição de acumular estender-se a cargos, empregos e funções em
autarquias, funções públicas, sociedade de economia mista da união, do distrito federal,
dos estados, dos territórios e dos municípios.

Parágrafo 2" - A acmnulação de cargos, ainda que Hcit~ fica condicionada comprovação
da compatibilidade de horários.

Art. 98° - O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, nem ser
remunerado pela participação em órgão de deliberação coletivo.

Art. 99'" - O servidor vinculado ao regime desta lei, que acumular licitamente 02(dois)
cargos efetivos. quando investido em cargo de provimento em comissão. ficará afastado de
ambos os cargos efetivos.

CAPÍ11JLo - IV
Das responsabilidade

Art. 1000 - O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercicio itregular
d'-'t sua atribuições.
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Art. 101° - A responsabilidade civil decorre de ato omisso .~doloso ou culposo, queresulte em prejuízo ao erário ou a terceiros

Parágraíb 10' - indenização de prejuízo dolosamente causado ao efàno somente será
liquidada na fonna prevista no art. 42, na falta de outros bens que assegurem a execuçãodo débito pela viajudicial.

Parágrafo 20' - Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a
fazenda municipal, em ação regressiva.

Parágrafo 30' - A obrigação de reparar o dono estender-se aos sucessores e contra eles será
executado, até o limite do valor da herança recebida.

Ali. 102° - A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas aoservidor, nessa qualidade.

Art. 1030' - A responsabilidade civil administrativa resulta de ato omisso praticado no
desempenho do cargo ou função.

Arf. 104° - As sanções civil, penal e administrativas poderão cumular-se, sendoindependentes entre si.

Art. 1005° - A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no çaso de
absolvição criminal que negue a existência do tmo ou sua autoria

CAPíTULO- V
Das penalidades

Art. 1060 - São penalidades disciplinares:

I - Advertência;

II - Suspensão;

m-Demissào~

IV - Cassação de aposentadoria ou disponibilidade;

v -Destituição de função comissionada

Art. 10r -Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da
infração cometida, os danos que dela provierem para o servidor público, as cÍrcwlstânciasagravantes ou atenuantes
e os antecedentes fimcionais.
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Art. lOgo - A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação constante do
art 97, inciso -1 a li, e de inobservãncia de dever funcional previsto em lei,
regulamentação ou nonna interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave.

M. 109" - A suspensão será aplicada em caso de reincidência das tàJtas punidas com
adv(,ri,ôncia ü dü vloiH.yiIo dH}l demaiH prnihiç'ik'H que n}in l.ipifiql.wm lnfhlçikH HI~l',iI.H.H li
penalidade de demissão, não podendo exercer de 90(noventa) dias.

Parágrafo r' - Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o servidor que,
injustificadmnente, recusar-se a ser submetido a inspeção médica detenninada pela
autoridade competente, cessando os eteitos da penalidade uma vez cmnprida a
detenninação

Parágrafo 2° - Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão
poderá ser convertida em multa, na base de 50 % (cinqüenta por cento) por dia de
vencimento ou remuneração, ficando o servidor a pennanecer em serviço.

Art. 110" - As penalidades de advertência e de suspensão será seus registros cancelados,
após o decurso e 05 (cinco) anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não
houver, nesse período nova infração disciplinar.

Parágrafo único - U cancelamento da penalidade não s1.uiiráeteitos retroatÍvos.

Alt. 1110 - A demissão será aplicada nos seguintes casos

I - Crime contra a administração pública;

TI- Abandono de cargo;

m - Inassiduidade habitual;

IV - Improbidade administrativa;

v -Incontinência pública e conduta. escandalosa, na repartição;

VI - Insubordinação grave em serviço;

vn - Ofensa fisica, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legitima defesa
própria ou de outras;

vm - Aplicação irregular de dinheiro público;

IX - Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;

X • Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal ;

IX - COmJpção;
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xn - Acumulação ilegal de cargos, empregos ou fimções públicas;

Art. 112° - Verificada em pracessa disciplinar acumulaçãa praibida e provada e baa fé, a
servid.or .optará par um das cargas.

Parágraf.o 10 - Pr.ovada a má fé, perderá também .o carga que exercia há mais temp.o e
restituirá .oque tiver percebido indevidamente .

Parágrafo 2° - Na hipótese da parágrafa anterior, senda um das cargas emprega .ou:fimçãa
exercid.o em .outra órgão .ouentidade, a demissãa lhe será camunicada

Parágrafa 3° - Será cassada a apasentadaria .ou a disp.onibilidade da inativa que hauver
praticada, na atividade, falta punível cam a demissão.

Art. 113° - A destituição de carg.o em c.omissã.o exerci da par nã.o .ocupante de cargo
efetiva será aplicada nas casas de irrfração stUeita ás penalidades de suspensão e de
demissão.

Parágrafo único - Constatada a hipótese de que trata este artiga, a exoneração efeb.1adanos
termas do art. 36 será canvertida em destituiçãa de carga em camissãa.

Art. 114° - A demissão, .oua destituição de carga em camissãa, nas casas das inci8a N,
\lllI, e XI da art. Implica a indispanibilidade das bens e a ressarcimento da horário, sem
prejuíza da ação penal cabível.

Art. 115° - A demissão .oua destituição de cargo em camissãa par infrigência da art.97,
incis.o8 IX e XI, inc.ompatibiliza a ex servid.or para nava investi dura em cargo público
municipal, pela praza de 05 (cinca) anas.

Parágrafa única - Nãa paderá retamar aa serviça pública municipal a servidar que far
cametido .ou destituída da carga em camissão por infrigência da art. 112", incisa I , IV,
VIII, X e XI.

Art. 116° - Canfigura abandana de carga a.ausência intencianal da servidor aa serviça par
mais de trinta dias cansecutivos.

Art. 117" • Entendem se por inassiduidade habitual a falta aa serviça, sem oausa
justificada, par sessenta. dias, interpoladamente, durante a períoda de daze meses.

Art. 118° - O ata de imposiçãa da penalidade mencianará sempre a :fundamenta legal e a
causa da sançãa disciplinar.

Art. 119" - As penalidades disciplinares serão aplicadas :

I • Pela prefeita municipal e pelo presidente da câmara municipal, quanda se trata de
demissãa e cassação de apasentadaria .ou dispanibilidade de servidar vinculado aa
respectivo pader;
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II - Pelas mesmas autoridades administrativa mencionadas no inciso anterior quando
de tratar de suspensão igual ou superior a 30 (trinta) dias;

m -Pelo diretores de departamento e outras autoridades na forma dos respectivos
regulamentos, n.os cas.os de advertência .oususpensão igual .ousuperi.or a 15(quinze) dias;

N - PeJa aut.oridade que h.ouver feit.o a nomeaçã.o, quand.o se tratar de destituiçã.o de
can;~oem comissão.'-'

Ali. 1200 • A açã.o disciplinar prescreverá:

I • Em 05(cinco) anos, quando ás infrações puníveis com demissão, cassação de
ap9sentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo e comissão;

TI - Em 02 (d.ois) an.os, quand.o á suspensão;

m- Em 180 (cent.o e .oitenta.) dias, quando á advertência;

Parágrafo 10 - O prazo de prescriçã.o começa a correr da data em que .o fato se tornou
conhecido.

Parágrafo 2° - Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicanl-se às infrações
disciplinares capituladas também p.or crime.

Parágrafo 3" - A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar
intelTompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.

Parágrafo 4° - Inten'ompida a cursa da prescriçãa, apraza cameçará a correr a p31iir do
dia em que cessar a interrupção.

TtruLo-v
DO PROCESSO ADMJNISTRi\ ..TIVO DISCIPLINAR

CAPÍTULO - I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1210 - A autaridade que tiver ciência da irregularidade na serviç.o pública é .obrigada
a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância .ou pr.ocesso administrativo
disciplinar, assegurada ao acusada ampla defesa.

Ali. 1220 ~ As denúncias sobre Ítregularidades serão objeta de apuraçãa, desde que
contenham a identificaçãa e o endereço da denunciante e sejam f.ormuladas par escrito,
cantinnada a autenticidade.

N' P31'ágrafa Única - Quando a fma t131Tadanão configurar evidente in:fi'ação disciplinar ou
ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta de abjeto.

M. 1230 - Da sindicância paderá resultar:
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I - arquivamento do processo;

n-aplicação de penalidades de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias;

m - instauração de processo disciplinar.

Parágrafo Único - O prazo para conclusão da sindicãncia não excederá.. 30 (tt"inta) dias,
podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior.

Art. 1240 - Sempre que o ilicito praticado pelo servidor ensejar a imposição de
penalidades de suspensão por mais de 30 (tt'inti) dias, de demissão, cassação de
aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão~ será obrigatória a
instauração de processo disciplinar.

CAPtruLO-ll
DO AFASTMJENTO PREVENTIVO

Art. 1250 - Como medida eauíelar e a tlm de que o servidor não venha a influir na
apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá
determinar o seu afm,1:amentodo exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias,
sem prejuízo da remuneração.

CAPtruLo-m

Art. 1260 - O processo disciplinar é o inst11lmentodestinado a apurar responsabilidade de
servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições do cargo em que se
encontre investido.

Art. 127" • O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 03 (três)
servidores estáveis designados pela autoridade competente, que indicará.., dentre eles, o
seu presidente.

Parágraío 1° • A comissão terá..como secretário servidor designado pelo seu presidente,
podendo a indicação recair em um de seus membros.

Parágrafo 2° - Não poderá participar da comissão de sindicância ou de inquérito; cônjuge;
companheiro ou parente do acusado, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até
o terceiro grau.

Ali. 1280 - A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade;
,. assegw"ado o sigilo necessário à eluddação do fato ou exigido pelo interesse da

administração.

Parágrafo trnico - As relmiões e as audiências das comissões terão caráter reservado.
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Art. 1290 - O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases;

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão~

n: - inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório;

m -julgamento.

Art. 130° - O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 (sessenta)
dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua
prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.

Parágrafo 10 - Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus
trabalhos, í1cando seus membt'os dispensados do ponto, até a entrega do relatório final.

PllfágrafO 2° - As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar a'.l

deliberações adotadas.

SEÇÃO-I
DO INQUÉRITO

Art 131" - O inquérito administrativo obedecerá ao principio do contraditório, assegurada
ao acusado ampla defesa., com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

Art. 132° - Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como peça
infonllativa da instrução.

Parágrafo Único - Na hipótese de o relatório da, sindicãncia concluir que a illfração está.
capitulada como ilicito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao
Ministérío Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar.

Art. 1330 - Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos,
acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova,
l'ecotTendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa
elucidação dos fatos.

Art. 134° - É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou
por intermédio do procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e
contraprovas e fonnular quesitos, quando se tratar de prova pericial.

Parágrafo 10 - O presidente da Comissão poderá denegar pedidos considerados
impertinentes. Meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos
tàtos.

Parágrafo 2° - Será indeferido o pedido de prova parcial, qu:mdo a comprovação do imo
independer de conhecimento especial de perito.
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Art. 13Y' • As testemunhas serão intimada.':!a depor mediante mandado expedido pelo
presidente da comissã.o~devendo a.segunda via, com o cliente do interessado~ ser anexada
aos autos.

Parágrafo Único - Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será
imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e
hora marcados para inquirição.

Art. 136° - O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à
testemunha trazê-Io por escrito.

Parágrafo 10- As testemunhas serão inquiridas separadamente.

Parágrafo ZO - Na hipóte!l!B de depoimento contraditórios ou que se infinn~m, proce:der-se
á à acareação entre os depoentes.

Art. 137' • Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório
do acusado, observados os procedimentos previstos nos arts. 137 e 138.

Parágrafo 1° - No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente,
e sempre que divergirem em suas declarações sobre tàtos ou crrcun&1âncias, será
promovida a acareação entre eles.

Parágrafo 2° - O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem à inquirição
das testemunhas, sendo-Ihes vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-ihe,
porém, reinquirí-Ias, por intermédio do presidente da comissão.

Art. 1380 - Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão
proporá à autoridade competente qUE' ele sl:':ia submetido a exrtl.ue por junta médica oficial,
da.qual participe pelo menos mn médico psiquiatra.

Parágrafo 'Único - O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e
apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial.

Ali. 139° - Tipificada a inn'ação disciplinar, será formulada a indicação do servidor, com
a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas.

Parágrafo I" - O indiciado será. citado por mandato expedido pelo presidente da comissão
para apresentar defesa escrita,. no prazo de 10 (dez) dias, assegurando-se-lhe vista do
processo na repartição.

Parágrafo 2° - Ha.vendo dois ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 (vinte) dias.

Parágrafo 3° - O prazo da defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências
reputadas indispensáveis.
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Parágrafo 4Q ~ No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o
prazo para defesa contar-se-á da data. declarada) em termo próprio, pelo membro da.
comissão que fez a citação, com a assinatura de 02 (duas) testemunhas.

Art. 14W - O indiciado que mudar de residência tlca obrigado a comunicar à comissão o
lugar onde poderá ser encontrado.

Art. 1410 - Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será. citado por edital,
publicado no Diário Oficial do Estado e/ou em jornal de grande circulação na localidade
do último domicflio conhecido, para apresentar defesa.

Parágrafo Único - NahipÓt.ese deste artigo, o prazo para defesa será. de 15 (quinze) dias a,

partir da última publicação do edital.

Art. 1420 - Considerar-se-á revelo indiciado que, regulannente citado, não apresentar
defesa no prazo legal.

Parágrafo 1" - A revelia será. declarada, por termo, nos autos do processo e devolverá o
prazo para a defesa

Parágratb 2° - Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo
designará um servidor como defensor dativo, ocupante de cargo de nível igual ou superior
ao do indiciado.

Art. 143'" - Apreciada a defesa, a comissão elaborará. relatório minucioso, onde resumirá.
as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para fonnar a sua
convicção.

Parágrafo 19 - O relatório será sempt'e conclusivo quanto à inocência ou à
responsabilidade do servidor.

Parágrafo 20 - Reconhecida a responsabilidade do senri dor, a comissão indicará o
dispositivo legal ou regulamento transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou
atenuantes.

M. 1440 - O processo disciplinar, com o relatÓrio da comissão, será remetido à
autoridade que determinou a sua instauração, parajulgamento.

SEÇÃO-H
DO J{JLGAMENTO

Art. 145" - No prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo, a
3utoridade julgadora proferirá a sua decisão.

,,- Parágrafo 19 - Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade Ínstauradora
do processo, este será encaminhado fI. autoridade competente, que decidirá em igual prazo,
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Parágrafo 20 - Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções) o julgamento
caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave.

Parágrafo 3° - Se a penalidade tor demissão ou cassação de aposentadoria ou
disponibilidade) o julgamento caberá às autoridades de que trata o inciso I do arf. 140.

M. 1460 - O julgamento acatará. o relatório da comissão, salvo quando contrário às
provas dos autos.

Parágrafo Único - Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, o
Prefeito Municipal poderá, motivadamente, agravar a penalidade propost~ abrandá-Ia ou
isentar o servidor de responsabilidade.

Art. 147° - Verificada a existência de vício insanavel, a autoridade julgadora declarará a
nulidade total ou parcial do processo e ordenará a constituição de outra comissão, para
instauração de novo processo.

Parágrafo 10- O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo.

Art. 1480 - Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora detenninará o
registro do fato nos assentamentos individuais do seniidor.

Arf. 14~ - Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será
remetido ao Ministério Piiblico para instauração da ação penal, ficando transladado na
repartição.

Art. 1500 - O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a
pedido, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o cWllpri11lentoda
penalidade, acaso aplicada

SEÇÃO-fi
DA REVISÃO DO PROCESSO

Ali. 1510 - O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de
oficio, quando se aduzirem fatos n.ovos .ou circunstâncias suscetíveis de justificar a
inocência do punido ou inadequação de penalidade aplicada

Parágrafo 1° - Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servid.or, qualquer
pessoa da família poderá requerer a revisão d.oprocesso.

Parágraf.o 2° - No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo
respectivo curador.

N' Ali. 1520 _ No processo revisi.onal, o Ônusda prova cabe ao requerente.

Art. 1530 - A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a
revisão, que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário.
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Art. 1540 - O requerimento de revisão do processo será dirigido ao Prefeito Mlmicipal~
que, se autorizar a revisãa, encaminhará a pedida aa dirigente da órgãa .ouentidade ande
se originou o processo disciplinar.

Parágrafo Único - Deferida a petição, a autaridade competente providenciará a
canstituiçãa de camissãa, na fornla da art. 129.

Art. 1551' - A revisão acarrerá em apensa aa pr.ocessa .originária.

Parágrafa Única - Na petiçãa inicial, a requerente pedirá dia e h.ora para a produçã.o de
prava'3 e inquiriçãa das testem1Ulhasque atT.olar.

Arf. 1560 - A comissão revisora terá 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos.

Art. 1570 - Aplicam-se aos trabalhos da c.omissão revisara, na cauber, as n.omlaS e
procedimentos próprios da comissão do processo disciplinar.

Art. 1580 - O julgamento caberá à mesma autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo Único - O praz.o para julgamenta será de 20 (vinte) dia.;;;;,cantadas da
recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar
diligências.

Art. 1590 - Julgada pr.ocedente a revisã.o, será declarada sem efeito a penalidade aplicada,
restabelecenda-se tadas as direitas da servidar~ exceta em relação à destituiçãa de carga
em c.omissãa, que será c.onvertida em ex.oneração.

Parágrafo Única - Da revisã.o da pr.ocess.o nã.op.oderá resultar agravament.o de penalidade.
rtruLo- VI

DA SEGURIDADE SOCLL\LDO SERVIDOR

CAPITULO- I
DISPOSIÇÔES GERAIS

Art. 1600 - O Municípia manterá Plana de Seguridade Sacial para a servidar e sua família.

Art. 1610 - O Plano de Seguridade Social visa a dar cobertura aos riscos a que estã.o
sujeitas .o servid.or e sua família, e compreende lUll conjunta de belleflci.os e ações que
atendam às seguintes finalidades:

I-garantir meios de subsistência nos event.os de daença, invalidez~ velhice, acidente
em serviç.o, inatividade, tàleciment.o e reclusão;

"II-pr.oteção à matemidade, à adoção e à patemidade;

m - assistência à sBÚde;
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Parágrafo Único - Os beneficios serão concedidos nos tenuos e condições definidos em
regulamento. observados as disposições desta lei.

Art. 1620 - Os beneficios do Plano de Seguridade Social do servidor compreendem:

I - quanto ao servidor:

a) - aposentadoria;.
b) - auxílio-natalidade;
c) - salário-família;
d) - licença para tratamento de saúde;
e) - licença à gestante, à adotante e licença-paternidade;
f) - licença por acidente em serviço;
g) - assistência à saúde;
h) - garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatónas;

n-qU91ltoao dependente:

a) - pensão vitalícia e temporária;
b) - auxilio-funeral;
c) - auxílio-reclusão;
d) - assistência à saúde.

Parágrafo 10 - As aposentadorias e pensões serão concedidas e mantidas pelo município
através de órgão previdenciário próprio ou em convênio com outros órgãos de previdência
social.

Parágrafo 2° - O recebimento indevido de beneficios havidos por fraude, dolo ou má fé,
implicará devolução ao horário de total auferido, sem prejuízo da ação penal cabível.

CAPÍfULO-ll
DOS BEl'í'EFÍCIOS

SEÇÃO- I
DA APOSENTADORIA

M. 1630 - O servidor será aposentado:
I - por invalidez pennanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de

acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável,
e~pecificl'!.rla em Lei. e proporcionaü;: nORdeml'!.i~C~Rffi\1, ·""'"1.··.· "' •• u· ••·.,.. .•.•••~ .•.•, '.' i"'~' .~••..

n - compulsoriamente) aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais nos
demais casos;

m - voluntariamente;

·a) - aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, os homens e aos 30 (trinta) se mulher,
com proventos integrais;
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b)- aos 30 (trinta) anos de efetivo exerci cio em n.mções de magi5:.1ério, se
professor, e 25 (vinte e cinco) se professora) com proventos integrais,

c)- aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem e ao 25 (vinte e cinco) se mulher,
com proventos proporcionais a esse tempo;

d)- aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 60 (sessenta) se
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

Parágrafo 10 - Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o
inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esc1erose múltipla, neoplasia.
maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço píiblico, hanseníast\ cardiopatia grave,
doença de Parkinson, paralisia. irreversfvel e incapacitante. espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (ostelte deformante), sÍndrome de
imUllodeficiência adquirida • AIDS, outra-s que a lei indicar, com base na medicina
especializada.

Parágrafo 2° - As aposentadorias serão concedidas pelo Poder Executivo Municipal,
custeadas integralmente pelo Tesouro Municipal com recursos das contribuições sociais
obrigatórias.

Art. 164° - A aposentadoria compulsória será automática, e declarada por ato, com
vigência a partir do dias imediato àquele em que o servidor atingir a idade - limite de
permanência no serviço ativo.

Art, 1650 - A aposentadoria vohmtária ou por invalidez vigorará a partir da data da.
publicação do respectivo ato.

Parágrafo 10 - A aposentadoria por invaJidez será precedida de licença para tratmllento de
saúde, por período não excedente a 24(vinte e quatro) meses.

Parágrafb 20 - Expirado o periodo de licença e não estando em condições de reassmnir o
cargo ou de ser readaptado o servidor será aposentado.

Parágrato 3° - O lapso de tempo compreendido entre o término da licença. e a publicação
do ato da aposentadoria será considerado como de prorrogação da licença.

Art. 1660 - O provento da aposentadoria será calculado com observância do disposto no
art. 42 e revisto na mesma data e proporção, sempre que se modit1car a remuneração dos
servidores em atividade.

Parágrafo Único - São estendidos aos inativos quaisquer beneficios ou vantagens
posteriores concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decotTentes de
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.

Art. 1670 - Ao servidor aposentado será paga a gratificação natalina, até o dia. vinte do
~. mês de dezembro, em valor equivalente ao respectivo provento, deduzido o adiantamento

recebido,

SEÇÃO-lI
DO AuxíLIO - NATALIDADE
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M. 1680 - O auxílio - natalidade é devido à servidora por motivo de nascimento de filho,
em quantia equivalente ao menor vencimento do servidor público municipal, inclusive no
caso de natimorto.

Parágrafo 10 - Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de 50'% (cinqüenta
por cento), por nascituro.

Parágrafo 2° - O auxílio será pago ao cônjuge ou companheiro servidor público, quando a
parturiente não for servidora.

Art. 1690 - O salário família é devido ao servidor ativo ou inativo, por dependente
econômico.

Parágrafo único - Consideram-se dependente econômico para efeito de percepção do
salário família:

I - O cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados até 18 (dezoito) anos
ou se estudante, até 21 (vinte e mn) anos ou se inválido de qualquer idade;

II - O maior de 21(vinte e um) anos que, mediante autorização judicial, viver na
companhia e as expensas do servidor, ou do inativo;

Art. 1700 - Não se configura a dependência econômica quando o beneficiário do salário
fmnília perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou

• provento da aposentadoria, em valor igual ou superior ao salário mínimo.

M. 1710 - Quando pai e mãe forem servidores públicos e viverem em commn, o salário
família será pago a mll deles; quando separado será pago a mll e a outro, de acordo com a
distribuição dos dependentes .

.Parágrafo único - Ao pai e a mãe equiparam-se o padrasto, a madrasta e , na-falta deles ,
os dependentes legais dos incapazes.

Art. 172D - O salário família não está sujeito a qualquer tributo, nem servirá de base para
qualquer contribuição, inclusive para a previdência social.

sEÇÃO-IV
Da licença para tratamento de saiide

M. 173° - O afastamento do cargo efetivo, sem remuneração, não acarreta a suspensão do
pagamento do salário família.

Ali. 1740 - Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, e pedido ou de
oflcio, com base a que fizer jus.

Art. 175D - Para até 30(triuta) dias a inspeção será feita por médico do setor de assistência
do órgão de pessoal e, de por prazo superior, por médica oficial
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Parágrato 1° - sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do
servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontra internado.

Parágraio 2° - Inexistindo médico do órgão .ou entidade n.o l.ocal .onde se enc.ontra .o
servidor, será aceito atestada passado por médica particular.

Parágraf.o 3° - N.o casa d.o parágrafo anteri.or, .o atestad.o só pr.oduzirá depois de
h.omalagaçãa pel.o médic.o do mtuúcípia.

Art. 1760. - Finda a praza de licença, a servidar será submetida a nova inspeçã.o médica,
que concluirá pela volta ao servid.or, pela. prorrogação da licença ou pela ap.osentadoria .

SEçAo-v
Da licença á. gestação, á. adatante e da licença paternidade.

Art. 17? - será c.oncedid.o licença á servid.or gestante p.or 120(cent.o e vinte) dias
consecutivos, sem prejuíza da remuneração.

Parágraío 1\7- A licença paderá ter início n.oprimeir.o dia d.onan.o mês de gestaçã.o, salv.o
antecipad.o por prescrição médica.

Parágrafo 20. - N.o cas.o de nascimento prematur.o, a licença terá inici.o a partir do parto.

Parágraf.o 3° - Na cas.o de natim.ort.o.decorridos 30(trinta) dias do evento, a servidor será
submetida a exame médica, e se julgada apta, reassumirá o exercícia.

Parágrafo 4° - No caso de aborta atestada par médic.o .oficial, a servidal"a terá direita a 30
(trinta) dias de rep.ous.oremunerad.o.

Arf. 1780 - Pel.o nascimento de filho, .o servid.or terá direit.o á licença paternidade de
05(cinco) dias c.onsecutivos.

Ali. 179" - Para amamentar o própria filh.o, até a idade de seis meses, a servidora lactante
terá direit.o, durante a jornada. de trabalho, a um hara de descanso, que p.oderá ser
parcelada em d.ois perí.oda de meia h hora

Art. 1800 - A servidora que ad.otar .ou.obtiver guardajudicial de criança até Ol(um) ano de
idade, serã.o c.oncedid.o90(n.oventa) dias de licença remunerada

Parágrafo único - No cas.o de adoção ou guarda judicial da criança c.om mais de 01(um)
",.anode idade, .opraz.o de que trata este artig.o será de 30(trinta) dias.

SEÇÃO - VI
Da licença p.or acidente de serviço.
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Art. 1810 - Será licenciado, com remuneração integral, o servidor acidentado em serviço.

Art. 1820 - Configura acidente em serviço ou dano fisico ou mental sofrido pelo servidor,
que se relacione~ mediata ou imediatamente. com as atribuições do cargo exercido.

Parágrafo único - Equipa-se ao acidente em serviço o dano:

I - Decorrente de agressão e não provo cada pelo servidor no exercício do cargo;

II - Sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice versa

SEçÃo-vn
Da pensão

Ali. 1830 - Por morte do servidor, os dependentes fazemjus a uma pensão mensal de valor
correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data do óbito.

M. 1840 - As pensões distinguem-se, quando ánatureza, em vitalícias e temporárias.

Parágrafo 1° - A pensão vitalícia é composta de cota ou cotas pennanentes, que somente se
extinguem ou reverte com a morte de seus beneficiários.

Parágrafo 20 - A pensão temporária é composta de cotas que podem se extinguir ou
reverter por motivo de morte, cessação de invalidez ou maioridade do beneficiário.

Art. 1850 - São beneficiários das pensões:

I - Vitalícia;

a) - O cônjuge

b) - A pessoa desquitada, separada judicialmente ou divoroiada, com percepção de
pensão alimentícia;

c)- O Companheiro ou companheira designado que comprove união estável como
entidade familiar;

d) .- A mãe e o pai que comprovarem dependência econômica do servidor;

e) - A pessoa designada, maior de 60(sessenta) anos e a pessoa portadora de
deílciência, que vivam sob a dependência econômioa do servidor;

II - Temporária:

a) - Os filhos, ou enteados, até 21(vinte e um) anos de idade, ou se inválidos,enquanto
durar a invalidez;
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b) • O mener seb guarda eu tutela até 21(vinte e um) anes de idade;

c) • O iImãe órfãe, até 21(vinte e um) anes e e inválide, enquante durar a invalidez,
que cemprove dependência econômica do servidor;

d) - A pessea designada que viva na dependência ecenômica de servid.or, até 21 (vinte
e um) anes, .ouse invalide, enquant.o durar a invalidez.

Parágrafe 1° • A c.oncessãe de pensão vitalícia aes beneficiáries de que tratam as alíneas
«.4:' e "C" de incise II deste artige exclui desse direite .os demais beneficiáries referid.os
nas alíneas « D " e "E ".

A1"1. 1860 - A pensão será cencedida integralmente ae titular da pensãe vitalícia, execert.o
se existirem beneficiári.os da pensã.o temp.orária

Parágrafe 10 - Ocerrend.o habilidade de vári.oStitulares á pensão vitaHeia, .oseu val.or será
distribuíd.o em partes iguais en1l'e.osbeneílciários habilitad.os.

Parágrafe 20 • Ocorrend.o habilitaçãe ás pensões vitalícia e temperária metade de valer
caberá ao titular .outitulares da pensã.e vitalícia, sende a .outra metade rateada em partes
i~Uai8, entre as titulares da pensãe temperária.

Parágrafe 3° - Ocerrend.o habilitaçã.o semente a pensãe temperária , e valer integral da
pensãa será rateada , em partes iguais, entre as que se habilitarem.

Arf. 187" - A pensão pederá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão somente as
prestações exigíveis há.de 05 (cince) anos.

Parágrafe únice • Concedida a pensão, qualquer prova posterier eu habilitação tardia que
implique exclusão de beneflciária eu redução da pensão só praduzirá efeite apartir da
data em que for oferecida.

Art. 1880• Nãe fàzjus ápensão .obeneficiárie cendenade pela prática de crime delose de
que tenha resultada a morte do servidor.

M, 18~ - Acarreta perda de qualidade de beneficiárie:

I-O seu falecimento;

rr. . A anulação d.o casamento , quando a decisão a·correr após a cancessãa de pensãa
ae cônjuge;

m-A cessação de invalidez, em se tratando de beneficiárie inválido;

IV - A maioridade de filho, irmã.o órflie eu pessoa designada, aes 21 (vinte e um ) anes
de idade;

v -A renúncia expressa.
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M. 1900• Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cotas reverterá:

I • Da pensão vitalícia para os remanescente desta pensão ou para os titulares de
pensão temporária, se não houver pensionista remanescente da pensão vitalícia;

TI - Da pensão temporária. para os co·beneficiários ou, na falta destes, para
beneficiário da pensão vitalícia.

Art. 1910 - As pensões serão automaticamente atualizadas na mesma data. e na. mesma
proporção dos reajuste dos vencimentos dos servidores ,aplicando-se disposto parágrafo
único do arf. 168.

Att 1920• Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de mais de
duas pensões.

SEÇÃO-vm
Do auxilio fimeral.

Art. 193" - O auxilio funeral é devido á familia do servidor na atividade ou aposentado,
em valor equivalente a.um mês da remuneração ou provento.

Parágrafo 10 - No caso de acumulação legal de cargos, o auxilio será pago somente em
razão do cargo de maior remuneração.

Parágrato 2° - O auxilio será pago no prazo de 48( quarenta e oito) horas , por meio de
procedimento sumaríssimo, á pessoa da fiunília que houver custeado o funeral.

SEÇÃO.IX
Do auxilio reclusão.

Art. 1940 - Á família do servidor ativo é devido o auxilio reclusão, nos seguintes valores:

I • Dois terço da remuneração, quando aíàstado por motivo de prisão, em flagrante ou
preventiv~ detenninada pela autoridade competente , enquanto perdurar a prisão;

II - Metade da remuneração. durante o afastamento , em virtude de condenação , por
sentença def1nitiv~ a pena que não determine a perda de cargo.
Parágrafo 10 - Nos casos previsto no inciso I deste artigo, os servidor terá direito á
integralização de remuneração, desde que absolvido.

/t. Parágrafo 2" - O pagamento do auxilio reclusão cessará a partir do dia imediato aquele em
que o servidor for posto em liberdade; ainda que condicional.
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CAPIT1JLO ~m
Da assistência á saúde.

M. 1950 • A assistência á saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua famfHa,
compreende assistência médica, hospitalar) odontológica ) psicolÓgica e farmacêutica,
prestada pelo sistema único de saúde ou diretamente pela prefeitura municipal ou ainda,
mediante convênio, na.fOIll1a.estabelecida. em regulamento.

CAPIT1JLO • IV
Do custeio.

M. 1960• O plano de seguridade social do servidor municipal custeado com produto da
arrecadação de contribuintes sociais obrigatórios dos servidores dos dois poderes
municipais e da.contribuição do empregador.

Parágrafo I" ~A contribuição do servidor, diferencia em função da remlUleração mensal,bem dos órgão e entidade. será fixada em lei.

TITULO ~ vn
CAPIT1JLO (TNICO

Da contratação temporária de excepcional interesse público

Ar!. 1970 - Para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público,
poderão ser efemados contratações de pessoa por tempo detenninado, mediante
contratação de locação de serviços.

Art. 198" - Consideram-se como de necessidade temporária. de excepcional interesse
público as contratações que visem a suprir deficiências nas áreas de:

I - Saúde;

li~Educação;

fi -Segurança;

IV - Serviços técnicos;

v -Atender outras situações de urgência que vierem a ser definidas em lei.

Art. 199" - É vedada a reconb"atação por mais de lUllavez, de pessoa contratados na fonua
deste"titulo, sob pena de nulidade do contrato e responsabilidade administrativa e civil daautoridade contratante.
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M. 200" - Nas contratações por tempo detenninado , serão observados os padrões de
vencimento dos cargos existente na preíbitura municipal.

TITULO- vm
CAPmJLO úNIco

Das disposições gerais.

Art. 201" - O dia do servidor público será. comemorado a vinte e oito de outubro.

A1'1. 202" - Poderão ser instituídos, no âmbito dos poderes, executivo, legislativos e
judiciários, os seguintes incentivos fimcionais, além daqueles já previstos nos respectivos
plano de carreira:

I - Prêmio pela apresentação de idéias, in,'entos ou trabalhos qúe 1á.voreçàm o
munento de produtividade e a redução dos custos operacianais;

n-Concessão de medalhas, diplomas, de honra ao mérito, condecorações e elogio.

Art. 203Q - Os prazas previstos nesta lei serão contados em dias corridos, excluindo-se o
dia do c,omeç,oe incluind,o-se d,ovenciment,o , ficand,o pr,orr,ogad,o,para ,oprimeir,o dia útil
seguinte, ,opraz,o vencid,o em dia em que nã,o h~a expediente.

M. 204" - Par motivo de crença religi,osa ,ou de canvicçã,o fll,osófica ,ou política, a
servid,or não p,oderá ser privad,o de quaisquer d,oSseus direit,os, s,ofrer discriminaçã,o em
sua vida funcianal, nem eximir se da cumprimenta de seus deveres.

Art. 2050 - Ao servid,or públic,o civil é assegw-ada, nas term,os da constituição federal, o
direito á livre associação sindical e os seguintes direitos, entre ,outros, dela decorrentes:

a) - De ser representado pelo sindicato, inclusive como substitut,o processual ;
b) - De imunovibilidade da dirigente sindical, até um ano apÓs a final de mandato,

exceto se a pedido~
c) - De descantar em falha, sem ônus para. a entidade sindical a que for filiada, o vaIar

das mensalidades e contribuições definidas em assembléia geral da categoria

Art. 206 - Consideram-se da família d,o servidor, além d,o cônjuge e tilh,os, quaisquer
pessoa que vivam ás suas expensas e c,onstem do seu assentamento individual.

Parágrafa únic,o - Equipara-se aa cônjuge a campanheira ou companheiro~ que comprove
união com entidade familiar.

Ali. 20']0 - Para os fins desta lei, c,onsidera-se sede ,omunicípio onde a repartição estiver
inst~ada e onde o servidar tiver exercício, em caráter permanente.
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TITULO- IX
(

CAPITULO UNICO
Disposições gerais e transitórias

Al1. 208\.1 • Ficffin submetidos ao regime jurídico instituído por esta lei, na qualidade de
servidores públicos, os servidores municipais regidos pelo estatuto dos servidores
públicos civis do estado (lei complementar 39, de 26-12-85) ou pela consolidação das
leis do trabalho pelo decreto-lei n° 5.452, de 10 de maio de 1943, sejmn meusalistas ou
diaristas, exceto os contratados por prazo detenninado cujos contratos não poderão ser
renovados após o vencimento do prazo de prorrogação.

Art. 2090 - O tempo de serviço prestado ao município sob regime diverso ao desta lei, fIca
reconhecida e será computado para todos os efeitos.

Art. 210° - As disposições sobre os servidores públicos municipais, constante de lei e
decretos, e que não se coni1item com as disposições desta lei, continuam em vigor, até que
seja elaborado o plano de cargos e salários.
Parágrafo 10 - O regime jurídico único estabelecido por esta lei é extensivo ao Poder
Legislativo MmlicipaL
Parágrafb 20 - Os saldos das contas de Fundo de Gm-antia por Tempo de Serviços ( FGTS
), em nome dos servidores anterionIlente regidos pela Consolidação das Leis de Trabalho
( CLT ) e agora submetidos ao Regime Juridico Único, serão lib\.'!rados na fonna e
condições estabelecida.'.! pelo regulamento próprio anterior.
i\rt 211° - Os integrantes do magistério ficam submetidos ao regime desta lei e da.'} suas
leis el!.'})ecificas, até a l:"laboração de um novo estatuto do magistério municipaL

}\rt. 212° ~Esta lei entre em vigor na data de sua publicação, revogadas a;:; disposições em
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE Mi\RI,
EM, 03 DE OUfUBRO DE 1997 .
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