
Prefeitura Municipal de Diainante D'Oeste

L E I

-~... ,..

C EP 85.855
Rua Presidente Castelo Branco, 597 - Fone: (0452) 72-1141

DIAMANTE O'OESTE

NQ 012/93

PARANÁ

SI:JMULA:

DISPGE SOBRE O REGIME JURIDICO ESTATUTARIO DOS
SERVIDORES CIVIS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE
D"OESTE E DA OUTRAS.PROVIDENCIAS.

• ------------~----------------------------------
A Camara Municipal de Diamante D"Oeste • Estado
do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte,

L

E•
I

.-
TITULO I

CAP ITULO I:JNICO
DAS DISPOSIÇGES PRELIMINARES

I

"
Al't. - 1 O Regime JLll'idico dos Sel'vidol'es Civis do
Munícipio de Diamante D'Oeste é o ESTATUTARIO ..

• ~I't. 2 Serv idol', paI'a
funcionál'iolegalmente investido
pl'ovimento efetivo ou de pl'ovimento

efeito desta
em cal'go
em comiss:!tá.

Le i , é
público,

o
de

Al't: 3 Cal'go é o conjunto de devel'es,. atl'ibuiç~es e
I'esponsabilidades cometidos a um sel'vidol'.

Pal'ágl'afo I:Jnico
cl'iados po~_Lei ,-_com

Os cal'gosde que tl'ata esta Lei, s:!to
denominaç:!toe vencimentos especificos.

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

Al't.
e de

4 Os cal'gos possuem denominaç:!topl'ópl'iade
I'emunel'aç:!to.

cal'l'eil'a

Al't. 5 Pal'a efeitos desta Lei, classe, padl':!toe nivel, é
o agl'upamento de cal'gos de atribuiç~es da mesma natul'eza.
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TITULO II
DO PROVIMENTO E DA VACANCIA DOS CARGOS

CAPITULO I
DO PROVIMENTO

Art. 6 Os cargos pQblicos de que trata esta Lei, s~o
providos por:

, ' ••.
I~,~ Reintegraç~o;

• •- Acesso;•
I

II

• III "

Nomeaç~o;

Promoç~o;' -

'-,
. - ' .••

. '

,.,
•

V Aproveitamento;

VI Revers~o. •

Art. "7
mediante

Compete io Chefe do Executivo
Decreto,'os cargos pQblicos., ,

Municipal, prover,

Parágrafo LJnico - .Ó- Decreto de -prov.imento deverá conter:

. ,I'
para a,,-sua

A denominaç~o do cargo vago e demáis
identificaç~o'e motivo da .vac.nci~.

elementos

a . :11
~erivado.

'.-

.'

{) caráter.da invest'idur'a,.. ,-'
, ....,

se originário ou

111 A indica~~ci do padr~o de v~nci~entos do cargo.

IV O fundamento legal.

••
",I J " .

SEÇIllO I
DA NOMEAÇIllO
SUBSEÇIllO I

DAS DISPOSIÇGES GERAIS

Art. 8 A nomeaç~o será efetuada, após o cumprimento do
período do estágio probatório;
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I
efetivo.

Em caráter efetivo, para cargo de provimento

11 Em comiss~o, quando,
conveniências, assim deve ser provido.

em virtLlde das

III
temporário do

Em substituiç~o, quando no impedimento
ocupante de cargo efetivo ou em comiss~o.

Art. 9 ~ defesa a nomeaç~o para cargo público aquele que
•houver' sido condenado por' furto, roubo, abuso de confiança,

falência fraLldulenta~ ou crime cometido contra a Administraç~o
Pública. .

.•• )j.

,

SUBSEÇI!lO II
DO CONCURSO PUBLICO

•
•

Art. 10 Os'c~rgos públ.icos s~o acessíveis.a todos os
brasileiros que.pre~ncham Os requisitos da Lei e dos editais
de concurso público.

Art. 11 A primeira investidura para provimento de cargo
de provimento efetivo, efetuar-&e-á mediante concurso público
de p~ova~ e títulos;, ,
Art. ,.12 A'aprovaç~o em concu~so público dá di~eito à

.,omeaç~o, obedecida a ordem cJ.assificat'ória, durante o prazo
Wle sua vaI idade, que é de dois anos;" ••..

Parágrafo lJnico
classificaç~o, o
quadro do serviço

Terá preferência; em caso de empate
candidato que pertença como efetivo,

público municipal.
na
ao

Art.. 13" Para- ocupante de cargo
municipal, n~o será obse~vado o limite de
para inscriç~o em concurso público.

ou funç~o pública
idade, unicamente

Art. 14 Os editais de concurso público dever~o conter
exigências ou condiç~es que possibilitem a comprovaç~o por
parte do candidato, das qualificaç~es e requisitos constantes
das especificaç~es dos cargos.
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DA POSSE
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Art. 15
nomeaç;::':o.

Posse é a investidura em cargo público, após a

N::':ohaverá posse em caso de promoç;::':oouParágrafo único
acesso.

•-- ,
Art. 16 Só poderá ser empós;sado em'cargo público aquele
que satisfaç;a os seguinte~_critérios:

• ,"1..'-'Ser br'asileiro nato, ou nati..,ralizad~~. ,
:I I '-. . . ~, .

super iar "~F--50
Ser maior de 18 (dezoito)
(cinquenta) anos;

anos, e n::':o:ter idade

, "

, I I I

,IV

V
quando se

~
Estar em gozo dos direitos ~ollticos;

Est~r'cjuites,com asobrigaç;eles militares;. ",..... . I

Hab i.litar-se p"reviamente para o concurso,
trata~'d~-càrgO,de provimento em comiss::':o;

salvo

VI'
do cargo, e

, .•.' .

Atender aos requi~itos exigidos
possui~.~,habilitaç::':oexigida ..-. , .

,

para o provimento

tratam
quando

.'. , ,
Parágrafo Primeiro ..As provas de que
II',e' vI deste Artigo ser::':odispensadas

.eintegra:~.o~de servidor. ,.. .~..... ~ ~ .•.

"Parágrafo ',Segundo -. As provas, que se, referem
11,111 e IV ,ser::':o dispensadas quando se tratar
ocupante de cargo público municipal •.... - .•..

os Incisos I,
.se tratar de

os Inc'isos I,
de servidor já

Parágrafo Terceiro
públicos, ~ exceç;::':pdo
Const ituiç;::':oFedera 1. ,

É defesa a acumulaç::':ode
disposto no Artigo'37, Inciso

cargos
XVI da

Ar't. 17 S::':ocompetentes para dar posse:

I O Chefe do Executivo Municipal, aos Chefes dos
órg::':osque lhe forem diretamente subordinados.

11
gera 1.

O Chefe do Setor de Pessoal aos funcionários em
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Art. 18 Cumpre à autoridade que der posse, verificar se
foram cumpridas as condiçôes legais para investidura.

Art. 19 A posse deverá verificar-se até 30 (trinta) dias
após a data do Decreto que deu origem ao provimento, podendo
ser prorrogável pelo mesmo período a critério do Prefeito;

Parágrafo l:Jnico
fixado, O Ato da

Caso a posse n~o ser dentro do prazo
nomeaç~o ,ficará ~utomaticam~nte anulado.

o#' • t. _-SUBSEÇAO - IV
DO ESTAGIO PROBATORIO• • •

•• .,

"

_.

.; , ~,..,I

Art. 20 0,-

de e:<ercí.:io
o cargo de
avaliará a
noméado; e
serv iç.o.

Estágio probatório é o período de 02 (dois)' anos
do funcionário nomeado por cOncurso pQblic~, para
provimento Efetivo, no qual a Administraç~o
aptid~o.do funcionário para O cargo'ao, qua~ foi
julgará a conveniência de sua permanência- no

..,

;9s'~equ{Sitos a serem apurados noParágrafo l:Jnico
probatório s~o:

'I

• •. -Idoneidade 'moral; ~. , - ,

estágio

"

:II Disci~lina;

-, , "
"

"

" " o'....•....,
~ • rI •, ,

Eficiência no serviço •.

, ,

Pontualidade;

,Assiduidade;
, ,V'

....... ,

IV
-.-.'111 '•

-.Art. 21 O ,Chefe do setor onde serve o funcionário sujeito
a estágio probatório, 60 (sessenta) dia~' _ant~s do término
~este, .informará ad Org~oide pessoal' de Admin{straç~o, por
escrito, sobre o funcionário,' tendo em vista as condiçÔes
enumeradas nos Incisos do Artigo anterior.

Parágrafo Primeiro Em vista das informaçÔes referidas no
"Caput" desse Artigo, o órg~o da Administraç~o de pessoal
emitirá um parecer conclusivo sobre a efetivac~o do
funcionário, ou instaurará sindicância para verificaç~o das
deficiências apontadas, dando ao Sindicato o direito de
defesa, nos termos da Constituiç~o Federal vigente;



Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste
j

CEP 85,855
Rua Presidente Caslelo Branco. 597 - Fone: (0452) 72-1141

D I A M A N T E D' O E S T E PARANÁ

Parágrafo Segundo Do processo
defesa do estagiário no prazo de 05
visto de conhecimento do parecer.

administrativo, caberá
(cinco) dias ~pós seu

Parágrafo Terceiro Julgada a defesa pelo órg~o competente,
se considerar aconselhável a exoneraç~o do funcionário,
encaminhará parecer nesse sentido, ao Chefe do ~xecutivo
Municipal, que retificará a exoner~~~o.

, . .
Parágrafo Quarto - -No ca~o de infor~açôes po~itivas do órg~o
competente, no ~entido da efetivaç~~do fu~cionário, o Chefe

•
dO E:<ecutivo a ratificará 'e O servidor 'passará auto,maticamente
.._a efet 1vo ~ .' , ,- ,

Parágrafo Quinto O Chefe do setor que deixar de' preencher
as informaçôes previstas nesse Artigo, cometerá infraç~o
disciplina'r, ficando sujeito às penalidádes previsj;a's."

Artigo 22 Fica dispensado a cumprir o estágio, probatório
o servidor que, tendo ..adquirido estabilidade, for"nomeado para
outro 'cargo públi<;=o."'I • -, , ..,

• SUBSEçl!lO,V
~O,EXERCICIO DAS FUNÇGES

,
Ar.t. ..23 Éxercicio é o periodo' 'de desmpenho
a~ribuiçÔes de determinado cargo.

das,.rt. 24
exercicio,
servidor.

O
ser~o

inicio,' a
reg istra.dos

•, .
interrupç~o eo reinicio
no 'assentamento individual

do
do

Parágrafo, .~nico O inicio do Exercicio e das alteraçôes
havidas, ser~o cemunicadas pelo Chefe do Funcionário ao setor
de Pessoal, para as devidas anotaçôes na ficha funcional.

; l •
.,. l • , _. \ •

Art. 25 O Exercicio do cargo terá inicio no prazo de 05
(cinco) dias a contar:

I Da data da publicac~o do Decreto de nomeaç~o.

11 Da data de publicaç~o do Decreto de Reintegraç~o.

Parágrafo Primeiro O servidor que n~o entrar em exercicio



Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste

CEP 85.855
Rua Presidente Castelo Branco, 597 - Fone: (0452) 72-1141

DIAMANTE D'OESTE PARANÁ

dentro do prazo estipulado, será exonerado automaticamente do
cargo.

Parágrafo Segundo A promoç.o e acesso n.o
exercicio, que é contado na nova classe, padr.o
partir da data da publicac.o do Ato que decretar
ou promover o funcionário ..

interrompe o
ou nivel, a
o seu acesso

Parágrafo Terceiro O servidor, quando licenciado ou
afastado em virtude do disposto-nos Incisos I, 11 e 111 do
Artigo 64 deverá e~trar em exercicio, i~ediatamente ap6s o
término da licença ou afastamento •

• Art. 26 - O servidor s6 pOder~ entrar em exerC ieia no 6rg.o
em que'esti~er lotado.

•, , -
ParágrafóP~imeiro - O afastamento do servidor do seu' 6rg.o,
para ter ~xereieio em outro, s6 se verificará mediante prévia
autotizaç.o do Chefe do Executivo, para fim determinado e
prazo certo. .. ~ .., J ..

I. • 'I. ". ~
".

Parágrafo Segun,do _ .Atendida sempre a conveniência. do
Serviço, o Chefe do E~ecutivo poderá alterar a lotaç.o do
servido" "ex-ofiéio", ou a.sel;lpedido, por escrito.

Parágrafo Terceiro _ • A i";observância do
Artigo,' 'acarretará" sáiíçôes ao func~onário, e
imediatà. •

disposto neste
à sua 'chefia

Art. 27 O servidor n.o poderá ausentar-se do serviço, com
ou'.sem vencimentos, quando sua faltá n.o for justificada, sem

.prévia'autor~zaç.o,ou designaç.odo.seu_ Chefe imediato.

Parágrafo .Cnico Ainfraç.o ao estatuido neste Artigo,
servirá- de, base à instauraç.o de inquérit'o disciplinar
administrativo.

Art.. 28 No c,aso de pris.o preventiva' ou
denúncia. e pronunciamente por crime comum ou
servidor poderá ser afastado do'serviço, até
transitada em julgado.

em flagrante,
,func iona 1, o
decis.o final

Parágrafo Cnico O afastamento se dará mediante decis.o do
Chefe do Executivo.
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SUBSEÇAO VI
DO REGIME DE TRABALHO

PARANÁ

Art, 29 O Chefe do Executivo determinará, mediante
decreto nos casos omissos:

I Para as repartiçbes, os horários de trabalho dos
servidores;

11 Para cada cargo, o-número ,de horas e:dgiveis por
semana, especialmente quando a ',natLlr;eza"do, serviço estipule
adicionais à noite, sábadoé, domingos.~ feriados •

• parágr~fO,l:Jn~Co ~ ','0horá'rio~ tràbalh~ para tcidos os órg~os
da Administraç~o será de t~ (quarenta e q~atro) , horas
semanais,.excetuados os servIços de natureza especifica e
Magistério,,' - .

"II ~,- Pela -forma'
quanto'~ servidores:~~o

Art." 30

determinada pelo Chefe do" E:<ecutivo,
o~rigados a assinar o "ponto" .

" ~1-,

A frequência ao serviço será apurada':
". -.",Mediante'livro ponto;~ ", ,

. ,

..
Parágra fo l:Jnico • Entende-se pOT "ponto", para efei tos desta
Lei, tanto controle mediante cart~o, quanto o livro'ponto.

•
, ," + , •

Art';' ,31
determinar
úteds .

•Apenás o,Chefe do .E:<ecutivo .Munic ipaI poderá
o fechamento das repartiçbes municipais nos dias

, .
SUBSEÇAO .v tI' ,.••.

DA.PRESTAÇAO DE FIANçA
,

Art. 32 O funcionário désignado para preétar funçôes,
cujo desémpenho dependa de fiança, n~o ,poderá entra r em
exercicio sem prévia satisfaç~o desta exigência.

, .
Parág~afo Primeiro' ~

,
A'fiança poderá ser prestad~:

I Em dinheiro;

11 Em apólices de seguro de fidelidade funcional,
emitidas por instituiç~o bancária oficial.

Parágrafo Segundo
fiança prestada, antes
funcionário respectivo.

N~o será admitido o levantamento da
do final da prestaç~o de contas pelo
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SUBSEÇAO VII I
DA SUBSTITUIÇAO

Art. 33 A substituiç~o do servidor será automática ou
dependerá de ato administrativo.

vencimentos
contar do

Parágrafo Primeiro O substituto perceberá os
correspondentes ao que recebe -o"sLibstituido, a
primeiro dia ~a efetiva sUbstituiç~o."" •

• Parágrafo Segundo ,- Osubstituto perderá; durante o
subStltUIÇ~O, o vencImento do cargo que for
excetúando-se os casos de funç~o gratificada .

tempo da
titular,

•. , ~ 1

Parág"rafo" Terceiro Em caso e,(cepcional, atendida a
conveniência da Administraç~o, o titular de cargos de direç~o
ou chefia poderá ser nomeado ou designado, cumúlativamente,
para substituir ,outro servidor com cargo ou funç~o da mesma
natureza que o seu;'.até que se .verif(que a nomeaç~o de outro
titular -para est~, neste caio; perceberá apenas o vencimento
co~r~spondente aO'seu"c~rgo:

Parágrafo
cessar, de

•. ., j.

Quarto._-- A reassunç~o ou vacância
pronto~ os efeitos da substituiç~o.

de , cargo, faz

,
•

.•~ SEÇAO 11
SUBSEçAO. I

DISPOSIÇOES GERAIS
" ,.•.. .•..

DAS

•
••

•
•

"
, \.•..
,

...• , .
. J~ . . ~ .

•. , _. l . .•. .

Art. 34: _4 Promoç~o é a elevaç~o do funcionário efetivo,
pelos crit6ios' de merecimento ou antiguidade, à classej padr~o
ou nível~,imediatamente superior à sua, dentro da mesma série
de classes, pad,relesou níveis.

•
Pa-rágrafo
(três) em
referência.

Primeiro
03 (três)

Haverá promoç~opor antiguidáde de 03
anos, obedecendo ao má,<imo de dias

Parágrafo Segundo Na promoç~o por mérito, será observado o
interstício de tempo na referência e o resultado da avaliaç~o
do desempenho profissional.

Art. 35 O servidor promovido reiniciará a contagem de
tempo na classe superior, para efeito de nova promoç~o.
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Parágrafo ~nico É de
da classe, o intervalo
excetuando-se os casos
anterior'.

03 (três) anos de efetivo exerclcio
minlmo para concorrer à promoç~o,
do parágrafo segundo do Artigo

Art. 36 Para todos os efeitos desta
provido O servidor que vir a falecer
declarada, no prazo legal, a promoç~o
antiguidade.

Lei,
sem
que

será
que

lhe

considerado
tenha sido
cabia por

Art. 37e compLltado, ta1
ant igL\~dade.

Ao funcionário investido em cargo eletivo é
perlodo, unicaménte para promoç~o por

Art. \ 38
a promoç~o"
penalidade.

o funcionário suspenso, poderá ser promovido, mas
ficará sem efeito, se verificada a procedênci? da

Parágrafo ~nico Na hip6tese deste Artigo~ ,o servidor
, ' ,somente, perceberá'o vencimento .correspondente a nova classe,

quando tornada sem efeito a ~enalidade aplicada, caso em que a
promoç~o surtirá.efeitó' a partir da data de sua publicaç~o.. .
Art. 39 A ant'iguidade será determinada pelo tempo de
efetivo exerciciO'na classe.

antiguidade de
como efetivo
'anterior, se

Pa~á6rafo ~nico -' Para efeito de apuraçto de
classe, padr~o ou nlvel, ~erá considerado
exerclcio o afastamento previsto no Artigo
absolvido da penalidade.

eArt. 40 Ascens~o é a passagem de 'um servidor de
para ,outro de maior complexidade e valor salarial
dentro da.mesma classe, pad~~o ou nlvel, obse~vado o
vagas. ,-

um cargo
superior,
limite de

Parágrafo
padr~o ou

Primeiro Haverá ascens~o também de uma classe,
nivel, p~ra outra, por critério d~ merecimento.

Parágrafo Segundo
serem enquadrados
caberá o acesso
escolaridade.

Ao servidores
no último nível de
apenas no caso

cujos vencimentos, ao
cada classe ou padr~o,
de complementaç~o de

Parágrafo Terceiro Da classe, padr~o ou
intermediária para a superior, a ascens~o será
precedida de teste seletivo interno, respeitando-se o
de vagas existentes.

nivel,
sempre
número
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Art. 41 Para efeito de desempate a ser procedido nos
casos de promoç~o e ascens~o com vagas limitadas, ser~o
considerados, sucessivamente, os seguintes critérios:

a Qualificaç~o em concurso público;

b Maior tempo de serviço na classe, padr~o ou nível;
"

d Maior tempo de'serviç; municipal;
", ~~ -• ,

•

c

e

- .
Maior tempo de serviço"na carreira;,, '

Maior p~ôle;
t ~ • •

•.' f -:-.'':'Iais' idoso.,
Art. 42 .~:..A promoç~o e ascens~o deverá ser efetuad,áem, data
única 'abrangendo todos os servidores e seu custo'. n~o poderá
exceder a 05% (cinco por cento) do total da folha'de pagamento
do' mês que for realizada, obse~vando ainda, o disposto ,nos
Artigos 38 e 16~das Disposi~ôjs COnstitucionais Transit6rias
da Constituiç~o Federal: ..:- •, , •.

j ,. l r

.. 'rI' .~". ~~ , ~
•

#'.' SUBSEÇAOll
DA TRANSFERENCIAE DA REMOçA0 '

~ I I .••.•.. ,
"

, , '. .

II
dispensada,
público.' ~

Arf.,'43, A transferência dar,-se-á:
.;,. '.' ., "

•
....l~. -:- A pedido do servidor,','at~ndida a conveniência da

Administraç~o. "",",,' •- •• '
.•••.. . ~ t ' "-

f ~ • ~. ~ -'I ..•• _ •

, "E:{-offício", mediante concordânc.ia do servidor,
esta em casos de imperiosa necessidade do serviço

Parágrafo ,.lJnico A transferência a pedido para, cargo de
carreira', s6 poderá ser. feita para' vaga a' ser provida
critér'ió.de merec imenta; • ' • ' por

Art. 44 Caberá a transferência:

I De uma para outra carreira de denominaç~o diversa;
II

efetivo;
De um cargo de carreira para outro, de provimento
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111 De um cargo isolado de provimento efetivo,
outro da mesma natureza.

para

Parágrafo Primeiro A trasnferência prevista nos itens I e
11 deste Artigo, fica condicionada a habilitaç~o em concurso.

Art. 45
remuneraç~o .

Parágrafo Segundo No caso,do item 11, a transferência só
poderá ser feita a pedido do funcionário, por escrito.

0,:~, _. ..... .

A transferência-far-se-á para cargo de igual

• Art .. '46, - O Ú\terstíciõ para transferência ,será de
(trezentos -e sessenta e cinco) dias, na classe, ,padr~o
nível' e no'caso isolado.

365
ou

... '., t:".
Art. \ 47 .,- A remoç~o, a pedido "ex-offício"

.-
•dar-se-á:, .

,

; .. .

permuta, ser~o
os servidores

De

De uma para outra repartiç~o;

lI~
•

-,
um,para outro órg~o da mesma re~artiç~o.
.~ ." - ~ ..•
, ~ ~.;-. ~Art. 48 A transferêncla e a remoç~o por

proi:~ssadas a pedido' por escrito de ambos
interessados. .---' ".' -

, ,

:' I

,
1 '"

. -,
••• . ,,-'SUBSEÇM III

•-, , DA RE INTEGRAÇAO. -....• ", -..

'\.~ ' ,,"" .•..
• Art. '"-49. - Areintegr~ç~o ,"é decórr~nte' de designaç~o

administrativa ou judicial, com o r~ingresso do servidor no
serv iço p~:\b'l.ic,o,no f1)esmocargo -,anteriormente ocupado.','

•. , ,
Art. 50.- Reintegrado judicialmente o servidor, aquele que
lhe houver ocupado a vaga, será destituído de pleno direito e
será reconduzid01~o cargo anterior, sem direito a indenizaç~o,
nos. termos da decis.~o transitada. em, julgado.

\ I. I j, _, .• 4 ~' 'k.. -, ,.
- ""'l~'" I I

SUBSEÇAO IV
DO APROVEITAMENTO

Art. 51 - Aproveitamento é o reingresso no serviço público
do servidor colocado em disponibilidade.
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Art. 52 Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá
preferência o de maior tempo de disponibilidade.

Art. 53 No caso
tomar posse no tempo
tornado sem efeito
disponibilidade.

de O servidor em disponibilidade n~o
legal, salvo em caso de doença, será
o seu aproveitamento, e cassada a

Parágrafo Dnico Provada a incapacidade definitiva, será
decretada a aposentadoria.,

• I

SUBSEÇJ!lO V
DA REVERSJ!lO . .

"Art. 54 " - Revers~o é o reingresso no serviço público, de
funcionário aposentado, quando insubsistentes os,, motivos da
aposentadoria.

Art.
ou em

55 A revérs~o
outro fim. ;

far-se-áda preferência no mesmo cargo

SUBSEÇJ!lO VII
DA TRANSPOSIÇJ!lO

Art. 58 Será considerada a transposiç~o e reenquadramento
de funcionário concursado em cargo equivalente, em virtude de
reformulaç~o do quadró de pessoal de carreira.

•é a investidura em.-funç~o mais
do servidor, e depender~ da prévia

nos

, -

alteraç~oacarretará
•

n~o

SUBSEçJ!lO VI
DA READAPTAÇJ!lO

••
A readaptaç:1£o

•
. ."

•

,, .
Art. ~ 56 Readaptaç~o
cómpltivel com a ,éapacidade
inspeç~o.médica ••, "

•Art. 57 -
vencimentos.

•

SUBSEÇJ!lO VIII
VACANCIA

Art. 59 A vacãncia no cargo decorrerá de:

I Exoneraç~o;
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•

II Demiss:t!o;

III Promoç:t!o;

IV Acesso;

V Aposentadoria; ,ou ,
VI Falecimento.

Art.' 60 -,'Dar-se-á a exoneraç::t!o:
,
I - . A pedido;

••

.II "Ex-off icio":
,

a -'quando se traiar de provimento ~m comiss'o
oU,em substituiç::t!o; ~-" bquand6. n:t!osatisfeitas as c6ndiç:~es do
estágio probatório;'.'

c - -no'cáso do Artigo 25, parágrafo primeiro.,

61 - A vacância ocorrerá na data:
, ' I ~ , ,•

Art.
-I Do falecimento; ..•

II :.. Imediata ,aquela 'em que',o funcionário completar 70
(setenta) anos de idade;

III Da pub licaç::t!o:

a Da,Lei que criar o cargo e conceder dotaç::t!o
para o provimento, ou que determinar e~ta'Qltima medida, se o
cargo já estiver criado.

-'I exonerar.
b Do Decreto que promover, aposentar ou

IV Da posse em outro cargo de acumulaç'o proibida.
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TITULO 111
DOS DIREITOS.DE VANTAGENS

SEÇI!lO 1
DO TEMPO DE SERVIÇO

Art. 62
cantada em

I _ ~.

A a~Uraçao da-tempo. de
dias .•

serviço será feita e

"

•
parágrafo Primeirã - .Õ~riúmero'de-dia.s, será convertida
anos,. ~co~siderando'o ano cama de 3b5ltre~entos e sessenta
cinco) dias. f ~ _' \,

em
e

a

., '... j , f

Pa rágra fo"~ Segunda Fei ta a conversa0, as dias restantes,
até 182 '(cento e oitenta e dais) dias, nao serao. co~putados,
arredondando-se para 01 (um) ano quando excederem este' número,
em casa de cálculo para efeitos d~ aposentadoria'. " ~
A;t'~, 63 ~erá'>considera'do de efetiva e'xercício
afastamento em virtude ;de: i"'

•. .
\

\. -.
• ~ -IV .-

aomissgro;: ,~,
~. '
'V,..... .
Vh' - 'Juri e outras serviços decorrentes de Lei;

Exercício de outrd _ ca~go de provimento
•.•. .. ..- ,,,," ,-

•

em

\

- ",
.\..

, .. -,.~~-,,~ ,."
Convocaç.o para serviço militar;

Luto;

Férias;.' .,. ,
Casamento ;.. ,

I i I,

, I.••. ,, ,
,', 11 ',

VII, - Desempenha de funç.o Legislàtiva;
. VII Licença especial;

IX Licença a servidora gestante, ao funcionária
acidentada em serviço, ou atacada de doença profissional;

X Licença, até a limite de 01 (um)
servidores acometidas de moléstias gravissimas,
comprovadas.

ano, para
devidamente
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Art. 64
integralmente:

Para efeito de aposentadoria, computar-se-á

I O tempo de serviço público estadual e municipal;

11 O per1odo de serviço militar obrigatório;

111 O tempo de serviço prestado como extranumerário,
ou sob qualquer outra forma de admiSs~o, desde que recebendo
dos cofres do.munic1pio;', --' ,',-

de serviço sobre a égide da Previdência•

esteve emservidoro
" ,
~

que
."

tempo - em
, ..0IV

• dispon.i,bi~,idade;
.. 'V " O tempo

Social Urbana;

~ví O tempo de afastamento
até 60 (sessenta) dias.

\ ,
para tratamento de 'saúde,

. - I .••• 1Art. 65 O servidor abrangido por esta Lei, com no m1nimo
05, (cinco) anos de'efetivo exe~c1cio, contará para efeitos de
aposenta~doria por: invalidez, ou 'compulsória, "o' tempo de
serví'ço prestado "em.,atividade abrangida pela', Previdência
Social Urbana, observadas 'quanto à contagem as normas abaixo:

# - ~ •

•"I,~ É vedad~ a'acumulaç~o'de tempo de
atividade privada, qu~ndo concómitantes; •

• I • .

•

serviço público e
- -.",

~~ '.II - N~o será computado o tempo de.serv iço que já ser,vi~,
de bàse' para a c:õncess~o"de aposentadoria por .qualquer -outro

•
sistema previdenciário; ~ . " ,',-,.......... ~~ . ;.

III''..:.til~oserá' admi tida a contage,i erndobro •. .
Parágrafo ~nico As vantagens e desvantagens deste'
se estendem aos funcionários de provimento em éomiss~o.

Artigo

~-'

" , , •. , , SUBSEÇI!lO II
DA ESTABILIDADE

'..
,.,

Art. 66 O servidor ocupante de
efetivo adquirirá estabilidade após
probatório.

cargo de
aprovaç~o

provimento
em estágio

Parágrafo ~nico O disposto neste Artigo n~o se aplica aos
ocupantes de cargos em comiss~o.
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Art. 67 o servidor municipal perderá a carga:

I Mediante sentença judicial transitada em julgada;

11 Mediante processa administrativa, em que lhe será
proporcionada ampla defesa.

,
_" __ . ~- t

SUBSEÇl!lb '1 I I ~ -'
DAS FÉRIAS

". ,~'. ....' .Art.' 68 .,..,O servidor terá direito a"gozar 30 (trinta). dias
de férias, anualmente, concedida de acorda com a 'escala
organ'{ia-dapela repartiç1'roque presta serviços.

,. ~~ .. ~

magistério

direita a

. ,
dóPrimeira As férias do pessoal

os perio~os fixados em,Lei,pr6pria.
..• ~ \.

Parág raia, Segundo O serv'idor somente adqLlir'e
féria~ depois de.12-(doze) meses de'exercicio.

Parágrafo
observar1'ro,

do
•a acumulaç1'rode férias, por mais

~"... .l,.
Fica 'ved'ada~'em quálquer hipótese, a .convers1'rode

pecúnia':".,,'-'.~ .... ' ' '
~ '.. .

•Fica. vedada
anos •.

~;"t'. 69
férias em

•••••• I

Art. '70
que ~?2: (dois)

••. •••••••• I

Art:....~71 Ao entrar em goza de férias, receberá a servidor
a importância correspo~dente aos séusvencimentos integrais, e

.,ais 1/3 ('.-1m terço): ",.,. ...l I : _~.,~-, . , - .. ..••.
• t t ~

~ j " , ~Parágrafo Gnico O péssoal da magistério receberá valores
• •previstas'. no Artigo acima, calculados somente sobre 30

(trinta) dias.'

.~ . , ..
" SEÇI!lO 11

DAS' LICENÇAS

SUBSEÇI!lO I
DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES

Art. 72 Conceder-se-á licença:
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I Para tratamento de saúde;

II Para licença gestante;
III Para licença paternidade;

IV Para o serviço militar;
V Para tratar de assuntos particulares;

•VI Para assumir cargo eletivo. •

• Art. .73 :-'A licença baseada no Inciso ,V, do Artigo 72, ngro
poderá ser superior a 12 (doze) dias. •

Art. 74' - A competência para deferir licenças é do 'Chefe do
Executivo Municipal.

•
Art. 75 Será, integral o venci~en~o do servido~ licenciado
pelos Inc isos I,- II é ,lII do _Artigo 72.,

.,. T" ,.

~ • SUBSEÇl!lO I I
DA lICÉNÇA, PARA TRATAMENTO DE SAODE, -

de
ela

•
,. .

, ,

A licença para tratamento de saOde,dependerá
exped~do por médico da administraçgro ou por

Art. 76
atestado,
indicado;

• arágrafO Llnico É, facultad'o à' administraçgro em caso de
ddvida razoável, a ,instituiçgro'de uma junta médica para
decidir ~obre a concessgro ou ngro da licença. •

Art. 77-.- A licença poderá ser prorrogada "ex-officio", ou
a pedido do servidor, por prazo igual '.ao anteriormente
concedido"desdeque ngro supere o prazo de 90 (noventa) dias.

, j' ~ -

Art.' ,78
servidor ngro
efetuada uma

Expirado o'prazo de que trata o Artigo 77, caso o
esteja em condiç~es de retornar ao trabalho será
junta médica, para determinar sua aposentadoria.

Parágrafo Llnico
ao servidor o
exoneraç~o a bem

Considerado apto pela junta
retorno imediato ao serviço,
do serviço pdblico.

médica, caberá
sob pena de

Art. 79 A servidora gestante, será concedida licença
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remunerada de 120 (cento e vinte) dias a contar do oitavo mês
de gestaç1l:o.

Art. 80 A licença paternidade será de 05 (cinco) dias a
contar da data do nascimento do filho.

. ,
•

.., .

(dois) anos de efetivo eKerci~ici da
o servidor habilitar-se-á'à c6ncess~o
o Artigo 72,,, Item V. ,;#

/

, "•. -
, .

SUBSEÇI'lO I II-
PARA TRATAMENTO DE INTERESSE PARTICULAR ,

Comprovar-se-á o alegado mediante certid1l:o'
a ser - ent regue 'no setor de pessoa 1 da

. "

SUBSEÇI'lO IV
DA LICENÇA PARA SERVIÇO MILITAR'

, .
~- . .

82Art.

Parágrafo LJnico
o intersticio
an"terior.'

Parágrafo I.:Jnico
de nascimento,
administraç1l:o.

'I'
'ÓA LiCENÇA.' ~,.
~~~~/.'

Art. , 81 Após 02
funç1l:o pQblica, poderá
da licença de que trata• • •

" ~f.

Parágr'afo: I.:Jnico - "'A.concess1l:o.•da licença dependerá, de)
\ conven'iência, do,serviço pQblico e n~o será remunérad"á•

•• -," / r r-~ 'I
~,;" j l ,

O pra-zo da li'cença éo do Artigo 73",.desta Leio
r..l' ,_f",'.,. ~ - /

~- ~Só poderá ser co~cedida nova licença após
de'02 (dois) anos a partir-do fim. da licença,
.J /'

.- / '

~83 Ao funcionário em cargo de provimento em comiss1l:o
.concedida 1iceJiça dessa espécie-:'~'"- ~.

. • I • ~•• , • - •

•

•

,
Art. ' 84
concedido

•, -
- Ao servidor 'convocado
licença sem vencimentos.

para-oservi~o militar será

Parágrafo Primeiro A licença será concedida mediante
apresentaç~o de documento oficial.

Parágrafo Segundo Após desincorporado, terá o servidor o
prazo de 07 (sete) dias para reassumir seu cargo.
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SUBSEÇAO V
DA LICENÇA ESPECIAL

Art. 85 Após cada 08 (oito) anos de efetivo exerclcio na
funç~o pública, conceder-se-á ao servidor municipal licença de
03 (três) meses com todos os 'direitos e deveres do seu cargo
efetivo.

Parágrafo Primeiro
comiss~o.

'o. priVil~gio n~oabrahge os cargos em

porrequeridaser
, " .

concedida licença espeéial ~quando:
•

, n~o seráArt. '86

t ' ~" . - .~ .M'arágrafo Segundo ',_':'A licença deverá
~scrito péloservidor ao setor de pessoal.

• •

I Dentro dos 05 (cinco) ános, o servidor tiver
,"sofrido penas de suspens~oj

, /

"

•

,,.
~ . - ....• ~- ~'.,;

"lI,," Dentro'" dos 05 (cinco)' anos, o servidor tiver
gozádo, licença para:. ,~ .'p ~ .'

'.,- .",..-/ ~' f

a~~_'~.I.t~,atam~nt,o de saúde, por mais de 06
(seis) meses; r - . ,

~ .
b , -, '"para trato' de interesse partfctilar:

,-,. . t ••. .r r ~ .• .•...
,I' I' I ~Art. ,,'.87 A, licença'especial deverá obrl.gatóriamente ser

ustifr~id~até 01 (um) ano após a aquisiç~o do direito. -"
eArt. 88, ',..,O serv'idor poderá''~p'ti;..~,.~m requerimento por
• escrito, ~m' transformar otempocda liceAçã'em contágem simples
para aposentador ia. .. , .,',,

SEÇAO III
~',DOS VENCIMENTOS E DAS VANTAGENS FIXAS

< "

SUBSEÇAO I
DISPOSIÇGES PRELIMINARES

Art. 89 Vencimento é a remuneraç~o pelo desempenho das
funçôes públicas, correspondentes ao padr~o fixado pela Lei.

Art. 90 Vencimento s~o os valores padr~o auferidos pelo
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servidor, adicionado~ as demais vantagens.

Art. 91
servidor,

Perderá o direito ao vencimento do seu cargo,
quando:

o

I Passar para o exercício de cargo em comiss~o;

11 No exercício de mandato eletivo remunerado;

!lI
funçeJes,

Estiver .substituindo~outro servidor
conforme' Artigo 33, parágrafo primeiro;

em suas

. 'IV Designado' para
1Iuni~~, Estado ou Município.

prestar serviços em outro órg~o da

Art.' 92,,- O serv idor perderá o vencimento do -dia,
faltar, in'justificadamente ao serviço.

quando

Art. 93
descontadas
mensais;

As reposiçeJes da Fazenda Pública poder~o ser
em folha de pagamento, em até 10 (dez) parcelas

Parágrafo ~nico As
automaticamente em uma, no caso
ser" idor. '- ...

parcelas
de demiss~o

transformar-se-~o
ou exoneraç~o .do

Art. 94
municipais,,

l'

•
no

* proibida a ~articjpaç~o dos
produto da arr¥cadaç~o de tributos,

,SUBSEçAO I I
DA AJUDA DE CUSTO

•

.servidores
ou multas.

l f' . yl 11

Art. 95 N~o será concedida ajuda de custo ao servidor que
for desiinado para serviços dentro do municípi~._

Parágrafo Primeiro A ajuda de custo
compensaç~o das despesas, de viagens;', e
mensalmente 'pelo Pr~feito, mediante Decreto.

destina-se à
será fi:<ada

Parágrafo Segundo O servidor restituirá a ajuda de custo
quando antes de iniciada a incumbência, pedir exoneraç~o ou
abandonar o serviço.

Art. 96
Município será
efetuados.

Ao funcionário que se deslocar para
devido o ressarcimento das despesas

fora do
porventura
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Art. 97 Conceder-se-á gratificaç~o:

r De funç~o;

rr Pelo exercício de:

a.- desempenho de cãrgo em comiss~o;

• b.,
. '

trab~lho ~oturno;

c prestaç~o de serviço extraordinário;

~" d trabalho em condiç~es
periculosidade;

...•
rIl Nat,alina <13Q sa lário) •

insa ILlbres ou

Art:
ser~o

98 As gratifi~aç~es de que trata o Artigo acima
incorporadas ao vencimento padr~o.

,"

n~o

.
Parágrafo Onico As
Decretei 'do E:<ecutivo. ,

gratificaç~es ser~o regulamentadas, por

Art. 99, A gratificaç~o por funç~o' é' aquela destinada' ao
des~mpenho de cargos de assessoramento e chefia .

•
Art. - 100 Pelo e:.:ercíciodo mag"istério,'os professores da
área de ensino fundamerital na - ab~angê~cia territorial do
Município passam a ,ter a seguinte classificaç~o em sua
carreira func ional perc'ebendo os venc imentos' ,"constantes da
Tabela "E<" do Anexo rr da Lei que estabelece o Plano de
Carreira e ,de R.emuneraç~o dos Servidores Públicos do Município
de Diamante D'Oeste;

\
.' r MA Primeiro Grau completo 22 horas semanais;

horas semanais;
r r ME< Segundo Grau fora da área de Educaç~o 22

rrr MC - Segundo Grau na área de Educaç~o - 22 horas
semanais;

rv MD - Acadêmico na área de Educaç~o - 22 horas
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V ME - Licenciatura Curta - 22 horas semanais;

VI
VII

MF
MG

Licenciatura Plena;

Especialista em Educaç~o (pós-graduaç~o).

•
Parágrafo ~nico: ~ vedada a.prestaç~o de horas extras, sem que
haja convocaç~o expressa para esse fim.

Art. 101 A gratificaç~o por serviço extraordinário será
paga por hora de serviço prestado além das 44 (quarenta e
quatro) horas normais de trabalho semanal, para os. servidores
do Quadro Geral e 22 (vinte e duas) para o Magistério .

i"" ".Parágrafo. Llnico O valor da hora trabalhada a
acrescido de 501. (cinquenta por cento).

•
.mais será

Art. 102
prestaç~o de

,O exercício de cargo
serviço e,<traor~inário •.

em comiss1!ro excluí a

Ar.t; f03' Para cada;05 '(c'inco)anos de efetivo exercício do
serviço público,. será-concedido em adicional correspondente a
051. (cinco por cento) do.seu vencimento padr~o •

Parágrafo
útiI -após

•Llnico O adicional será devido no
a aquisiç~o do direito.

primeiro dia

Art. 104 No mês de dezembro de cada ano, o servidor tanto
da ativa quanto inativo,. terá direito ao recebimento de uma

•
gratificaç~o de natal; correspondent:;-aos vencimentos daquele
mês. - ~ ..
Parágrafo
será paga

Llnico A
até o dia 20

gratificaç~o de que trata
(vinte) de dezembro.

este Artigo

Art. 105 Agratificaç~o por dedicaç~o
concedida a critério do Prefeito Municipal~ em
a ser editada.

e,<clusiva será
regulamentaç:~o

computada
trabalho
do dia

Art. 106 - A gratificaç:1!ropelo trabalho noturno será de 201.
(vinte por cento) sobre a hora diurna.

Parágrafo .Llnico: A hora do trabalho noturno será
como de 52 minutos e 30 segundos, considerando-se o
executado entre às 22 horas de um dia e às 5 horas
seguinte.
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ou de
de 401.
(dez por

os graus,

Art. 107 O trabalho em condiç~es insalubres
periculosidade será gratificado com adicionais
(quarenta por cento), 201. (vinte por cento) e 101.
cento) do salário m1nimo segundo se classifiquem
máximo, médio ou m1nimo.

SUBSEÇAO IV
,DAS CONCESSGES

•
Art. 108 Sem preju1zo do seu vencimento, poderá o servidor
faltar,até 05 (cinco)" dias' ao trabalho, ,nos casos de:

• I Casamento;

Falecimento do c6njuge, filhos, pais ou ir~~os;
,

11 '-' " •

Parágrafo ~nico A comprovaç~o do ocorrido se dará mediante
atestado ou certid~o, a ser entregue ao setor pé ,pessoal da
m~nicipalidade. '

• I

.' \ " -- .-
.-~ '" .' L., ,

, . -' SUBSEÇAO V
, DA ASSISTENCIA AO SERVIDOR . "•

,
SEÇAO IV •

DIREITO DE PETIÇAO•
,

Art'. 109,
ser.h ços de
pr'6pria.'

,

O ,Munic1pio,
assistência aos

" ,
DO

diretamente ou
servidores., nós

•

..

•n~o,
termos

prestará
de Lei

Art. 110.'~
representa r.

É assegurado ao servidor o direitO'de requerer ou

'l'
Art. 111 -' O~equerimentoou .representaç~o, dirigido à
autcirid.~e competente para deferi-lo, deverá ser decidido num
prazti máximo de 30 (trinta) dias ap6s o protocolo.

Art. 112 O pedido de reconsideraç~o do despacho será
endereçado à autoridade que deferiu o pedido.

Parágrafo ~nico
prazo máximo de
protocolo.

A reconsideraç~o deverá ser decidida num
30 (trinta) dias, a partir da data do
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Art. 113 Caberá recurso:

1 De pedido de reconsideraç~o que n~o for despachado
no prazo lega I;

11 Do indeferimentotió pedido de reconsideraç~o;

111 Das decis~es dos posteriores recursos interpostos.

Parágrafo Primeiro O reêurso será dirigido a autoridade
imediatamente superior aquela que proferiu a decis~o, conforme

•• organogram~ do Munic1pio~'
Parágrafo Segundo O recurso que n~o possuir argumentos
novos, será. rejeitado "ab initio".

suspensivo.

Art. 1'15
prescreverá: . .

, - .O direito de pleitar na esfera ad~inistrativa,

,
efeitoa recurso administrativo n~o tem,114Art.

" 1 Ein 05•. (cinco) anos quanto
decorreram demiss~o', e cassaç~o de
disponibilidade; -

aos atos de
aposentadoria

que
ou

- .Em 31 (trinta e um) dias, no caso de abandono de,
, 11

serviço;
~.....

111
• casos.

,
Em 150 (cento e cinquenta)•

dias, nos demais

Art. 116 a prazo para contagem da pr~scriç~o começará a
ser contado da data da publicac~o do ato coator, ou no caso de
este ser de caráter reservado da administrac~o, da data da
ciência do ato' pelo interessado .

. ".,
Art. 117 apedido de reconsideraç~o e O recurso,
cab1veis suspendem o prazo para prescriç~o .

quando

. '.Parágrafo ~nico A prescriç~o voltará a ocorrer na data da
decis~o do ato que a suspendeu.

SEÇAO V
DA DISPONIBILIDADE
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Art. 118 Extinto o cargo, poderá ficar o servidor em
disponibilidade remunerada, com vencimentos proporcionais ao
tempo de serviço.

Art. 121 A aposentadoria será com proventos proporcionais,
nos demais casos, na raz~o de 1/35 (um trinta e cinco avos),
por ano efetivo de exercicio, quando o funcionário for do sexo
masculino e de 1/30 (um trinta avos) para o caso do
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funcionário ser do sexo feminino.

Art. 122
disponibilidade
conceder aumento

Os proventos dos aposentados e
ser~o revistos sempre que a
aos servidores da ativa.

servidores em
Lei Municipal

Art. 123 As despesas decorrentes da aposentadoria ser~o
suportadas pelos cofres do Erário Municipal, enquanto n~o for
substituído pelo sistema de .previdência municipal.

• "., • o,

I, .,,
, ,, -- •

-' - CAPnULO II
DO REGIME DISCIPLINAR

..
SEÇI!lOI ,

DA ACUMULAÇI!lO DE CARGOS
•

. , "

, ,
A exceç~o de caso de aposentadoria por invalidez,
ao serv idor ,,:posentadoe:<ercer cargo em comiss~o .

•

Art. 124
de qúé trata

Art. 125
gratificada.

Art. 126, -
é permitido

É vedada,'~-aCL\ffiulac~6de cargos, e:-:ceto
o Artigo"37, Inciso XVI, da Constituiç~o

•. ,# ~ ~

'" .O servidor n~o poderá exercer mais de uma
~ o

aqueles
Federa 1.

funç!l:o

Verificad~ a acumulac~6 de ca\go será instaurado
administrativo, com ampla d~fesa para o servidor •

Art. 127
• processo

Parágrafo ~nico
cargo que exercia a
l-estante:

"' ~- .'Verific~do,o.fato, perderá o servidor, o
mais tempo, sendo-lhe destinado o cargo

-Art. 1280 servidor municipal, afastado do cargo para
exercer. mandato eletivo, deverá licenciàr-se do. cargo ou
func~o que lhe cabe. '"' ~..

Parágrafo Primeiro Quando exercendo o cargo de Prefeito,
deverá afastar-se durante o período do mandato, cabendo-lhe
optar entre os vencimentos sem prejuízo das verbas de
representaç~o.

Parágrafo Segundo
cargo, pelo per10do
pelos vencimentos.

Quando Vereador, deverá
do mandato, optando pelos

afastar-se
subsl,dios

do
ou
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SEÇAO 11
DOS DEVERES DO SERVIDOR

Art. 129 S~o deveres dos servidores municipais:

I Assiduidade;

IV Lealdade à administraç~o;•
I I

III

Pontualidade;

Discriç~o;

.I -~ '

V Observância das normas legais e regulamentadoras;

VI
confiado;

Zelar pela conservaç~o do material .que lhe for
•

VII ,- O imediato,atendimento a expediç~o de certid~es
requeridas para defesa de direitos.

- ,

Art. 130

I
parecer ou
públ ica;

Ao funcionário é proibido publicamente:

SEÇAO lU
DAS PROIBIÇGES•

- I ••.. ~

Referir-se de modo depreciativo em informaç~o,
despacho, às autoridad~s e a atos da administraç~o

, .

•
II Retirar sem prévia autorizaç~o da autoridade

competente qualquer documento ou objeto da repartiç~o;

111 Promover manifestac~o de apreço ou'
fazer circular, subscrever lista de donativo no
repartiç~o;

desapreço
recinto

e
da

IV Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal em
detrimento da dignidade da funç~o;

V Coagir ou aliciar subordinados com objetivos de
natureza partidária;
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VI Participar da gerência ou administraç~o de empresa
industrial, comercial ou com objetivos econômicos;

VII Exercer atividades econômicas ou participar da
sociedade exceto, como acionista, cotista ou comanditário;

VIII Participar da usura em qualquer de suas formas;

IX
percepç~o
grau;

Pleitear como procurador ou intermediário de
de vencimentos e~antagens.~e parentes até o segundo

•
,X

de qualquer
Receber.propinas, comisseJes,,presentes
espécie em raz~o das atribuiçeJes;

e vantagens

XI- Cometer a pessoa estranha à repartic~o,•casos previstos em Lei, o desempenho de encargos
competir ou a seu subordinado.

fora
que

dos
lhe

o

proced imento
à Fazenda

-.

. -
.,

.. '
". .'
••• " _SEÇI!lO IV

DAS RESPONSABILIDADES
-" - -
. ,

. 'Pelo ~xercício regular de suas at~ibuiçeJ~s,
responde civil, penal e administrativamente.. .

••

. ,
," I.

Art: 131
funcionário
.. .Art.' 132. - A responsabilidade civil decorre de

doloso'.' ou. culposo, qúe importe em pre'juízo
Munlcipal, ou à terceiros.

"
". ' ..

Parágrafti' Cnico A indeniza~.o de' prejuízos causado a
Fazenda M~nicipal, no q~e exceder as forças da fiança poderá
ser liq~1dada mediante desconto em prestaçeJes mensais n~o
excedentes da décima parte do vencimento ou remuneraç~o, à
mingua de outros bens que respondam pela indenizaç~o •.. '.

Art. 133. A responsabilidade-administra~iva resulta de atos
ou omisseJes praticados no desempenho do cargo ou funç~o.

SEÇI'lO V
DAS PENALIDADES

Art. 134 S~o penas disciplinares:
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I Repreens13:o; •

VI Cass'aç13:ode aposentidoria oudisponibi Iidade.

•

Ir Multa;

111 Suspens13:o;

IV Destituiç13:ode funç13:o;

V Demiss13:o;

-,
Art. 135" Na.aplicaç13:o das -penas, discipli'nares
considerada~ a natureza e a gravidade da infraç13:oe os
que dela, provierem para o servi~o pQblico. .

ser13:o
danos

Art. 136
nos casos
deveres. ,

A pena de repreens13:o
de desobediência ou

,
será aplicada .por ,escrito
falta de cumprimento dos

",

Art~ 137 A pena~de suspens13:o,que n13:o
(noventa) dias,' será "aplicada em caso de
reincidência.. +,...', \~....,

excederá de
faltá grave

90
ou

Art. 1~8 A destituiç~o-de funç~o terá-por fundamento a
falta, 'de e"aç~o no'cúmprimento do dever, "medianté. processo
administrativo. •~
Art .. 139
devidamente

.de: - . ;

,. I

Ir

. ..
A pena 'de demiss~o será aplicada,

comprovada em ,process~"administrativo, nos
-, I •...•

,'Crime cont~a a administraç~o pQblica;

Abandono do cargo;

qLlando•~casos
>,

lI! Incontinência pQblica e escandalosa,
jogos proibidos e ~mbriaguês habitual;

• , • f ~

vicio de

IV Insubordj,na'ç~~grave em serviço;

V Ofensa fisica em serviço contra funcionário, ou
particular, salvo em legitima defesa;

VI Aplicaç13:oirregular do dinheiro pQblico;

VII Revelaç13:ode segredo que o servidor possua em
raz13:odo cargo;

•
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VIII Les~o aos cofres públicos e dilapidaç~o do
patrimônio municipal;

IX Corrupç~o passiva nos termos da Lei Penal.

Parágrafo Llnico
do serviço, sem
consecutivos.

Consideràr-se abandono de cargo a ausência
justa causa por mais de 30 (trinta) dias

o ato de demiss~o mencionará sempre a causa da

•
Art. 140
pena 1idade .

Art. 141,
competentes:

Para imposiç~o de pena disc ip1inar s~o

"

•

,
I - - O Prefeito Municipal, nos casos de demiss~o, de

cassaç~o de aposentadoria e disponibilidade;

'II O Prefiito, Municipal, nos casos de suspens~o por
mais dé 30 (trinti) di~s; •.- -,

III O Chefé da repartiç~o e outras autoridades, na
forma dos respectivos .regimentos e regulamentos, nos casos de
repreens~o ou susp~ns~o até 30 (trinta) dias •

. .
ParÁgrafo Llnico ~. A pena de destituiç~o de func~o, caberá à
autoridade que houver feito a designaç~o do Tuncionário.,

,.
SEÇI!lO VI

DA SUSPENSI!lO PREVENTIVA

Art. 142 -, A suspens~õ preventiva até 30' (trinta) dias será
ordenadapélo diretOr da repartiç~o d~sde que o afastamento do
funcionário seja necessário.

Art. 143 Caberá ao Prefeito Municipal prorrogar até 90
(noventa) dias do prazo da suspens~o já ordenada, findo O qual
cessar~o os respctivos efeitos, ainda que o processo n~o seja
concluido •

•
Art. 144 O funcionário terá direito:
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•

I A contagem de tempo de serviço relativo ao período
em que tenha estado preso ou suspenso, quando do processo n~o
houver resultado pena disciplinar, ou esta se limitar a
,-epreens~o;

11 A contagem do período de afastamento que exceder
do prazo de suspens~o disciplinar aplicada;

111 - A contagem do período de suspens~o preventiva e as
vantagens do exercício, desde que r~conhecida a sua inocência.

CAPITULO lU
, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E SUA REVISAO

SEÇAO I
DAS DISPOSIÇ~ES GERAIS

Art. 145 - A autoridade que tiver ciência de irr~gularidade no
servi~o. pdblico, ,é ~brigada promover-lhe a apuraç~o imediata
em processo administrativo, assegurando-se ao acusado ampla
defesar_ . -

Parágrafo Onico ~ 'O.processo procederá à aplicac~o das penas
de suspens~o por mais de 30 (trinta) dias, destituiç~o de
funç~o, demiss~o e'cãssaç~o de disponibilidade.

Art,' 146 É: competente pa ra determi na r a abertura do
processo o Prefeito Municipal, mediante comunicac~o do Chefe
da re-partiç~o a que estiver- subordinado o ~Ltncionário.

, -•Art. 147 . ...:Promoverá o -processo uma comiss~o designada pela
autoridade que houver determinado- e será composta de 03 (três)
funcionários.

Parágrafo Primeiro Ao designar a comiss~o, a autoridade
indicará entre seu~ membros o respectivo Presidente.

Parágrafo Segundo O Presidente da comiss~o, designará o
funcionário que deva servir de Secretário.

Art. 148 A comiss~o dedicará todo tempo ao trabalho de
inquérito, ficando seus membros em tais casos, dispensados dos
serviços na rerpartic~o, durante o curso das diligências e
elaboraç~o do relatório.

Parágrafo LJnico o prazo para encerramento do inquérito
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será de 60 (sessenta) dias, prorrogado por mais 30 (trinta)
dias pela autoridade que tiver determinado a instauraç~o do
processo.

Art. 149
convenientes
peritos.

A comiss~o procederá a todas
recorrendo, quando necessário,

as diligências
a técnicos ou

Parágrafo Primeiro
prazo será comum e. ..•
Art. 150
no prazo
facultada

Ultimada a instruç~o, citar-se-á o indiciado para
de 10 (dez) dias, apresentar defesa, sendo-lhe

vista do processo na repartiç~o.

Havendo-.02 (dois) ,ou mais indiciados, o
de 20 (vinte) dias; ".

Parágraf~ S~gundo Achando-se o indiciado em lugar ,incerto,
será,citado' por edital, com prazo de 15 (quinze) dias; •.

4

Parágrafo Terceiro O prazo de defesa poderá s~r prorrogado
p~lo dobro para diligências reputadas,imprescíndiveis.

\ - - ~...•

Art. 151 Será .desfgnado "ex-of'f1.cio",sempre que possível,
funcionário da mesmi classe e categoria para defender o
indiciado, revel. - - -.

•
. '

Art. -152' Cone luida a defesa,. a comiss~o processante
receberá ,o processo, ao qual fará -julgamento pela inocência ou
responsabilidade do "acusado, indicando-se a hipótese for' essa
última,' proferirá o .enquadramento à disposic~o legal
transgredida •

•Art. 153 Receoido '0 processo, a autor.'idade julgadora
proferi~á decis~o no prazo de 20 (vinte) dias.

- .Parágrafo Primeiro N~o decidindo o processo no caso deste
Artigo, o indiciado' reassumirá automaticamente o exercício do
cargo ~u'funç~o, aguardando o julgamento.'

Parágrafo Segundo No caso de alcance ou malversaç~o de
dinheiro público, apurados em inquérito, o afastamento se
prolongará até a decis~o do processo administrativo.

Art. 154 Tratando-se de crime, a autoridade que determinar
o processo administrativo, providenciará a instauraç~o de
inquérito policial.
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Art. 155 A autoridade a quem for remetido
proporá a quem de direito, no prazo do
providências que excederem a sua alçada.

o processo,
Artigo 148,

Parágrafo ~nico Havendo mais que um
diversidade de sançôes, caberá o julgamento
competente para imposiç~o da penà mais grave.

indiciado e
à autoridade

Art. 156 Caracterizado o abandono de cargo ou funç~o, e
ainda no caso do parágra,fo,único; do Artigo 137, será o fato
comunicado ao serviço do pessoa(, que procederá a forma dos
Artigos 143 e seguintes •.•-.." ' .
eArt., '157 I. Glua'~doa :nfraç~o estiver capitulada na Lei

Penal,' será' remetido o processo à autoridade,'competente,
ficando o .t~anslado na repartiç~o. ,

Art. 158 Em qualquer fase do processo, será permi't\'da
intervenç~o do defensor constituído pelo indiciado.

a

A!'t. '159 O -fun.:ionário só pci"derá"ser e:<onerado
após 'conclus~o dó'parecer.do administrativo a que
desde 'que reconhec ida:a sua: inocênc ia . •

a pedido,
responder,

• ,'
, ,

.. •

• SEÇAO lI.
" DA REVISAO

'. •

processo
'.

Correrá a revis~o em apenso aoArt. 161
originário.

" .
'\. ~..; t

A~t. 160 A quálquer tempo, poderá ser requerida a revis~o
do ~ processo administrativo'de que resultou pena disciplina!',

•
- se aduzam fatos ou circunst;.ncias s'usc.;'tíveisde justificar a
inocência de)'requerente, '- .• -

"

Parágrafo Dnico -' N~o constitui fundamento para a revis~o a
simples.alegaç~o d~ injustiça da penalidad~., '

Art: 162 - O requerimento será dirigido ao Prefeito Municipal
que encaminhará à repartic~o onde se originou o processo.

Parágrafo Dnico Recebido o requerimento, o
repartiç~o o distribuirá a uma comiss~o composta de
funcionários, sempre que possível de categoria
superior à do requerente.

Chefe da
03 (três)
igua I ou

Art. 163 Na inicial, o requerente pedirá, dia e hora para
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inquiriç~o das testemunhas que arrolar.

Parágrafo Cnico Será considerada informante, a testemunha
que, residindo fora da sede onde funcionar a comiss~o, prestar
depoimento por escrito.

Art. 164
excedente
respectivo
julgará.

Art. 169 Ao ser nomeado
pelas normas do presente
implicitamente se desligará
do Trabalho CLT, sendo

para o cargo de provimento efetivo
Estatuto, o servidor celetista

do Regime da Consolidaç~o das Leis
lhes entretanto, assegurados os
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•

•

direitos trabalhistas restantes do vínculo celetista, os quais
ser~o obrigatoriamente saldados pelo Município, quando da
ocorrência de rompimento do novo vínculo disciplinado por este
Estatuto ou aposentadoria, ou ainda, o falecimento do
funcionário.

Art. 170 O Município r~.tituirá no prazo de 90 (noventa)
dias um fundo visando o suporte financeiro das aposentadorias
e pensôes dos funcionários municipais, para o qual o Município
efetuará a contrapartida. equivalente ao percentual
correspondente a contribuiç~o do funcionário.

Art. 171 Por força da presente Lei ficam revogadas as Leis
nº 17/89, 04/90 e 14/92.

Art. 172 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicaç~o, revogadas as disposiçôes em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 05 de maio de 1.993.

-----:::.~ ~~g:=~~
WENCESLAU~IRES
Prefeito Municipal
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