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IPRJEFE!TURA MUNICKIPAL lilliE A'lfillLITI[]) VITV ACIQ)lUA· 

LIEJ fJON 5~5/2~~2- lilliE 24 lilliE lllllEZIEMllllRIO Ill IE 2002. 

lnstitui o ESTATUTO DOS SERVIDORES PiJBLICOS 
DO MUNICIPIO DE ATiLIO VIVACQUA e da outras 
providencias. 

0 Prefeito Municipal de Atilio Vivacqua, Estado do Espirito Santo, no uso de suas 
atribuiyOes faz saber que a C§.mara Municipal aprovou e eu sanciono a seguin.te Lei: 

Titulo I 
Capiltulc Ulllico 

Das Disposi£5es Prelimmares 

Art. 1° lEsta JLei Complementar institui o Regime Juridico Unico dos servidores pllblicos 
civis da administra~o direta, das autarquias e das funda~Oes pllblicas do Municipio de Atilo 
Vivacqua, de qualquer dos seus Poderes. 

§ 1° c 0 Regime Juridico Unico de que trata este artigo, tern natureza de direito pUblico 
denominado "EST ATUT ARlO" e regula as condi~Oes de provimento dos cargos, os direitos e as 
vantagens, os deveres e as responsabilidades dos servidores pUblicos civis. 

§ 2°- 0 regime previdenci3.rio do setvidor pUblico municipal vincula-se ao [N§'JI'ITliiT([}) 
Nfii<CIONAJL DE l!'REVIDENCIIA SOCIIAJL- INSS. 

Art. 2° Servidor pUblico e a pessoa iegalmente investida em cargo pU.bEco. 

A'1. 3° Cargo p0b1icc e c con Junto de atributy6es e res]ponsabi~~dades cometidas a -::!. 

seL""VJCior pU.bbco e que tern como caracteristicas essenciais a criayao por iea, em nUmero cer':o, 
com denomlnayao prOpna, atribui~YOes definidas e pagamento pelos Cofres do Municipio. 

Par3.grafo Unico c Os cargos de provimento efetivo siio organizados em carreiras, segundo 

UJ~o:·::finld:::I·'--·····-········································-···············--··-····························-·· ~~se Valentim Lopes, 02- Centro- CEP-29.490-000- Atilio Vivacqua-ES 
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Titulo II 
Do Provimento e da Movimentayao de Pessoal 

Caplrulo I 
Das Disposiyoes Gemis 

Se9ao I 
Do Provimento 

Art. 4° Os cargos pUblicos podem ser de provimento efetivo e em comissao. 

Art. so A investidura em cargo pUblico de provimento efetivo depende de aprovayao 
previa em concurso pUblico de provas ou de provas e titulos. 

Art. 6° Sao requisites b<isicos para o ingresso no serviyo pUblico: 

I - nacionalidade brasileira ou equiparada; 

ll - quitayao com as obrigayOes militares e eleitorais; 

m - idade minima de dezoito anos; 

][V ~ sanid.ade fisica e mental comprovada em inspeyao medica o:ficml; 

V - atendimento as condiyOes especiais previstas em lei para determinadas 
carre1ras. 

Art. 7° A pessoa portadora de deficiencia e assegurado o direito de se inscrever em 
concurso pUblico para provimento de cargo cujas atribui~Oes sejam compativeis com sua 
deficiencia. 

Par8.grafo Unico - Os editais para abertum de concursos pUblicos de Provas ou de Provas 
e Titulos reservarao percentual de ate 2% (dois por cento) das vagas dos cargos pUblicos para 
candidates portadores de deficiencia. 

Art. 8° Os cargos pUblicos sao provides por: 

I - nomea~ao; 

lDI c aproveitamento; 

so 'Valonli:o: ~opes, 82- Celllm- CE?-29.490-000- Aliiio Vivacqua-3§ 
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ill - reintegrayiio; 

IV - reconduyiio; 

V - reversiio. 

Art. 9° Os atos de provimento dos cargos filr-se-iio: 

I - na administra~o direta do Poder Executive por competencia do Prefeito 
Municipal; 

IT - no Poder Legislative, por competencia da autoridade definida em seus 
respectivos regimentos; 

Art. 1 C A investidura em cargo pUblico ocorrera com a posse, completando-se com o 

Se9i!o II 
Da Funyllo Gratificada 

Art. 11 Funy3.o gratificada e o encargo de chefia ou outre que a lei determinar, cometido 
a servidor pUblico efetivo ou nao, mediante desig~iio. 

Parcigrafo Unico - No 3mbito do Poder Executive, sao competentes para a expediy3.o dos 
atos de designa¢o para funyOes gratificadas o Prefeito Municipal, e, no Poder Legislative, a 
autoridade de:finida em seu regimento. 

>IWO&I dO 

Capiru;o n 
Da Nomeayiio 

Se9llo I 
Das Disposi9oes Gerais 

Art. 12 A nomeayao far-se-3.: 

I - em caniter efetivo, quando se tratar de cargo de carreira; 

·-cc--,-·····································································-···································· 
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IJ[ -em comissao, para cargo de confiam;a, de livre nomeayao e exonerayao. 

Par:igrafo Untco - Na nomeayiio para cargo em comissao, darQseQa :prefere:ncia ao servi::ior 
p;iblico efetivo ocupante de cargo de carreira t6cnica ou profissional, atendidos os requisites 
de:finidos em lei. 

Art. 13 A nomea~ao para cargo efetivo dar-se-a no inicio da carreira, atendidos os pre
requisites e a previa habilita\)iio em concurso pUblico de prova ou de provas e titulos na forma do 
art 5°, obedecida a ordem de classifica~iio eo prazo de sua validade. 

Se~il:o II 
Do Concurso Publico 

Art. 14 Os concursos pllblicos seriio de provas ou de provas e titulos, 

Parligrafo Unico - 0 concurso pUblico teci validade de ate dais anos, pod.er..do ser 
prorrogado uma Unica vez, par Rgual peri ado. 

Art. 15 0 prazo de vahdadle do concurso, o nUmero de cargos vagos, os regu.isitos para 
inscriyiio d:os candldatos, e as condi«;Oes de sua realizayao seriio fixados em editaL 

Se~1lo III 
DaPosse 

Art. 16 Posse e o ato de aceita'(iio expressa das atribuiyOes, deveres e responsabilidades 
inerentes ao cargo pUblico, com o compromisso de bem-servir, formalizado com a assinatura do 
termo prOprio pelo empossando ou por seu representante especialmente constituido para este fim. 

§ 1° - SO haveni posse no provimento de cargo por nomea'(iio, na forma do art. 12. 
§ 2° - No ato da posse, o empossado apresentani, obrigatoriamente, os seguintes 

documentos: 

K - declarayiio dos bens e valores que constUtuem seu patrlmOmo; 

][ - certidao rnegativa criminaL; 

m -atesfrado de bons antecedentes 

~~ v alentin{L;;p~~.-o2- centr;;::::cEP-29 49o:ooo-::. Atilio v;~~~;j~~=£s 
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§ 3° - E requisite para posse a declara~o do empossando de que exerce ou niio outro 
cargo, emprego ou fun~iio pUblica 

§ 4° - A posse verificar-se-3. no prazo de ate trinta dias contados da publicayao do ato de 
nomeac;iio. 

§ 5° - A requerimento do lnteressado ou de seu representante legal, o prazo pa:a E. posse 
podeni ser prorrogadlo pela au.toridade competente, ate o maximo de trinta dias a contar do 
::frmmo do prazo de que trata o panigrafo anterior. 

§ 6° - §6 poderi ser empossado aquele que, em inspeQiio medica oficial, for julgado apto 
f1sica e mentaimente para o exercicio do cargo. 

§ 7° - A posse serit fonnalizada, no §.mbito do Poder Executive, atraves da secretaria 
responsitvel pela administraQS.O de pessoal, quando se tratar de cargo de provimento efetivo ou 
em comissao da administra~o direta; 

legal. 

cargo. 

§ 8°- A posse no Poder Legislative sera formalizada no respective setor de pessoal. 

§ 9° -Sao competentes para dar posse: 

I - 0 Prefeito Municipal, aos Secretaries, ao Chefe de Gabinete e aos assessores; 

II- 0 Secretario de Administrac;ao, nos demais casos; 

m- 0 ?residente da Camara, ao Diretor e este aos demais servldores. 

§ l 0 ~ §erit tornada sem efeito a nomeay8.o, quando a posse nao se verificar no prazo 

Ses;ao IV 
Do Exercicio 

Art. 17 Exercicio e o efetivo desempenho, pelo servidor pUblico, das atribui~Oes de seu 

§ 1°- E de quinze dias o prazo para o servidor pUblico entrar em exercicio, contados da 
riata da posse, quando esta for exigida, ou da publica~o do ato, nos demais cases. 

§ 2° - Ao responsitvel pela unidade administrativa onde o servidor pUblico tenha sido 

\Sk~~;~~:::~:o~:~~~;:::·:~~::·~cE?:29 49o:ooo= Pc~"i~',ii~~~~;~:zs 
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§ 3o - Nao ocorrendo o exercicio no pmzo previsto no § 1°, o servidor pUblico sera 
exonerado. 

Art. 18 Ao entrar em exercicio, o servidor pUblico apresentar.i ao 6rgao competente os 
elementos necessaries ao seu assentamento individual, a regulariza~iio de sua inscriyiio no 6rgiio 
previdencicirio do INSS e ao cadastramento no PI SIP ASEP. 

Art. 19 0 inicio, a interrup~o e o reinicio do exercicio seriio registrados nos 
assentamentos individuais do servidor pUblico. 

Se9ao V 
Da Jomacla de Tral:mlho e da Fregu~r:cia ao ServiQo 

... = 

Art. 20 A jomada normal de trabalho do servldor pUblico municipal sera defi!1lda r:os 
::-espect:vos phmos de carreiras e de vencimentos, nao podendo ultrapassar quarenta e quatro 
horas semanais, nem oito horas di<irias, excetuando-se o regime de tumos, facultada a 
compensal(iio de horil.rio e a redu¢o dajornada mediante acordo coletivo de trabalho. 

Paci.grafo Unico - A jornada nonnal de trabalho sera de oito horas di<lrias, para o 
exercicio de cargo em comissao ou de fun~o gratificada exigindo-se do seu ocupante dedicayao 
:ntegral ao serviyo. 

Art. 21 Podeni haver prorrogayao da duraciio normal do trabalho, por necessidade do 
serviyo ou por motive de forya maior. 

§ 1° - A prorrogaciio de que trata este artigo, sera remunerada na forma do art. 99 e nao 
poderit exceder o limite de duas horas di<lrias, salvo nos casas de jomada especial ou regime de 
tumos. 

§ 2° Q lEm situayOes excepctonais e de necessidade imedliata as horns que excederer:r; a 
~omada normal serao compensadas pela correspondente dimmuiyijo em dias subseqO.entes. 

Art. 22 Atendida a conveniencia do serviyo, ao servidor pUblico que seja estudante, sera 
concedido horil.rio especial de trabalho, sem prejuizo de sua remunerayao e demais vantagens, 
observadas as seguintes condiyOes: 

I - comprovayao da incompatibilidade dos honirios das aulas e do serviyo, mediante 
atestado fomecido pela instituiciio de ensino onde esteja matriculado; 

~;6vatent~L;;;;~~;o2- c.~;;;;:::c"EP-29. 49o-ooo::::A:tiii;;vi~~~;;;:;;;-:p:s 
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Il - apresentac;ao de atestado de frequencia mensa!, fornecido pela lnsti!uiy8:o de 
ens mo. 

Parigrafo Unico- 0 horitrio especial a que se refere este artigo importanl compensay3.o da 
jo:-nada normal com a presta<;ao de servi.yo em horitrio antecipado ou prorrogado, ou no periodo 
correspondente as ferias escolares. 

Art. 23 Entre duas jornadas de trabalho havera urn periodo minimo de onze horas 
consecutivas para descanso. 

Art. 24 Nos serviyos permanentes de datilografia, digitayao, operay5es de telex, 
escrituray5es ou cilculo, a cada periodo de noventa minutes de trabalho consecutive 
correspondenl urn repouso de dez minutos nao deduzidos da durac;ao normal do trabalho. 

Art. 25 A freqo.encia do servidor pUblico seni apurada atraves de registros a serem 
definidos pela administrac;ao, pelos quais se verificarao, diariamente, as entradas e saidas. 

Art. 26 0 registro de freqo.encia deveni ser efetuado dentro do honirio determinadn para 
o inicio do expediente, com uma tolerftncia mi.xima de quinze minutos, no limite de uma vez por 
semma e no m<iximo tres ao mes, salvo em reiayao aos cargos em comissao ou fs::1y6es 
gmtificadas, cuja freqiiCncia obedecera ao que disposer o regulamento. 

Paragrafo Unico - 0 atraso no registro da freqiiCncia, com a utdizay§.o da toler&n.cia 
previst.a neste artigo, teni que ser obrigatoriamente compensado no mesmo dia. 

Art. 27 Compete ao chefe imediato do servidor pUblico o controle e a fiscalizayAo de sua 
freqiiencia, sob pena de responsabilidade funcional e perda de confian.ya, passive! de exonerayao 
ou dis pensa. 

Parcigrafo Unico - A falta de registro de freqoencia ou a prittica de a.y5es que visem a sua 
burla, pelo servidor pUblico, implicarao adoyio obrigat6ria, pela chefia imediata, das 
p::ovidencias necessitrias a aplicayAo da pena disciplinar cabivel. 

Art. 28 A fixayao do horftrio de trabalho do servidor pUblico seci feita pela autoridade 
competente, podendo ser alterada por conveniencia da administrayio. 

Art. 29 0 servidor pUblico perdeci: 

- a :~em:.:.:terayao de dia em que faltar mjustificadame"-te ac serw;o c.:. Qe:xar C.e 
participa:r d.o p:rograma de formay§.o, espec1atizayao ou aperfeiyoamento em ho:ffiric de 
expediente; 

l'l>Qifd;e Valentim Lopes, 02- Centro- CEP-29.490-000- Atilio Vivacqua-ES 
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ll ~ urn ten;:o do vencimento diario, quando comparecer ao serviyo dentro da hora 
seguinte a marcada para o inicio dos trabalhos ou quando se retirar dentro da horn anterior 
a fixada para o termino do expediente, computando-se nesse honirio a compensaylio a que 
se refere o art. 26, pacigrafo Unico; 

ID - o vencimento correspondente a urn dia, quando o comparecimento ao serviyo 
ultrapassar o honirio previsto no incise anterior; 

IV - urn teryo da remuneraylio durante os afastamentos por motivo Ce prisilo ex 
:lagrante ou decisao judicial provisOria, com direito a diferenya, se absolvido a £:rral. 

§ 1° ~ No caso de faha injustificada ao serviyo os dias imediatamente anteriores e 
posteriores aos sitbados, domingos e feriados ou aqueles entre eles intercaiados serao tambem 
computa.dos como falta. 

§ 2° ~ Na hip6tese de nao-comparecimento do servidor pUblico ao servi\X) ou escala de 
plantae, o nllmero total de faltas abrangerit, para todos os efeitos legais, o periodo destinado ao 
descanso. 

Art. 30 Sem qualquer prejuizo, podenl o servidor pUblico ausentar~se do serviyo: 

I - por urn dia, para apresentay!o obrigat6ria em 6rglio militar; 

II - por urn dia, a carla tres meses, para doay!o de sangue; 

ill -ate oito dias consecutivos, par motive de casamento; 

IV - por cinco dias consecutivos, par motRvo de falecimento oo c6r:J·Jge, 
comparnheiro, pais, fHhos, i1111ftos; 

v 0 pelos dias necessaries a: 
a) realizaylio de provas ou exames finais, quando estudante matriculado em 

estabelecimento de ensino oficial ou reconhecido; 

b) participaya:o de jUri e outros serviyos obrigat6rios par lei; 

c) prestaylio de concurso pUblico. 

Art. 31 Em qualquer das hip6teses previstas no artigo anterior cabenl ao servidor pUblico 
comprovar, pemnte a chefia imediata, o motivo da ausencia. 

Art. 32 Pelo nlio-comparecimento do servidor pUblico ao serviyo, para tratar de assuntos 
e seu interesse pessoal, serlio abonadas ate seis faltas, em carla ano civil, desde que o mesmo 

ha, no exercicio anterior, nenhuma falta injustificada. 

se Valenlion Lopes, 02- Centro- CEP-29A90-0CO- A:ilio Vivac<;u<-3§ 
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§ 1° - Os abonos nao poderao ser acumulados, devendo sua utilizay§o ocorrer, no 
miximo, uma vez a cada mes, respeitado o limite anual previsto neste artigo. 

§ 2° - A comunic~ao das faltas sera feita antecipadamente, salvo motive relevante 
devidamente comprovado. 

Se~ao VI 
Da Lo~ao e da Localizayiio 

Art. 33 Os servidores pllblicos do Poder Legislative e das autarquias e funda~Oes pUblicas 
serao lotados nos referidos 6rga:os ou entidades, e a localizay§o caberi a autoridade competente 
de cada 6rgao ou entidade. 

§ 1 o - 0 servidor pUblico da administrayao direta do Poder Executivo sera lotadc na 
Secretaria de Administra«;iio, respons<ivel peio controle de pessoal, on.de ficarao centraLLzaCos 
todos os cargos, ressalvados os casas previstos em lei. 

§ 2° = A Secretaria de Administrayiio referida no paritgrafo ante:tor ahocani as dema.is 
secretarias e 6rgaos de hierarquia equivalente os servidores pUblicos necessaries a execu~ao dos 
seus serviyos, passando os mesmos a ter neles o seu exercicio. 

§ 3° - As autarquias e funday5es pU.blicas referidas neste artigo inforrnarao 
perrnanentemente a Secretaria de Administra~o as altemy5es de seus respectivos quadros. 

Art. 34 A mudanya de urn para outre setor da mesma Secretaria Municipal, em setor 
diverse ou nao do anterior, seni promovida pela autoridade competente de cada 6rg3.o ou entidade 
em que o servidor pUblico tenha sido alocado, mediante ato de localizay3.o publicado segundo 
norrnas legais. 

Art. 35 A localizay3.o do servidor pUblico dar-se-a: 

li -a pedido; 

ru -de ofkio. 

§ J 0 
- A ]ocalllizayao :por penn uta sera processada a vista d!o ;pedido CO:Ijunto Cos 

::::~eressados, desde que ocupantes do mesmo cargo. 

§ 2o- Se de oficio e fundada na necessidade de pessoal, a escolha da localizay3.o recaini, 
eferencialmente, sabre o servidor pUblico: 

a) de menor tempo de servi~; 

--;::;:--:;::--·····················-··---- ·········- ······················································ 
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b) residente em localidade mais prOxima; 

c) me nos idose. 

§ 3° ~ E vedada, de oficio, a localiza'{iio de servidor pUblico: 

Ti - licenciado para atividade politica, no periodo entre o registro da candidatura 
perante a Justi~a Eleitoral eo dia seguinte ao do resultado oficial da elei~o~ 

II - investido em mandata eletivo, desde a expedi~o do diploma ate o termino do 
mandata; 

m -a disposi~o de entidade de classe. 

Seyllo VII 
Do Estagio Probat6rio 

Art. 36 lEstagio probat6rio e o periodo inicial de ate tres anos de efetivo exercicic do 
servidor pUbLico nomeado em virtude de concurso pllbhco, quando a sua aptidac e capacidade 
pa-ra pennanecer no cargo seriio objeto de avaliayao. 

Parigrafo Unico - 0 servidor pUblico municipal j3. estavel ficanl sujeito ao estagio 
q:obat6rio, quando nomeado ou ascendido para outro cargo, por periodo de seis meses, durante o 
quaR o cargo de origem niio podenl ser provide. 

Art. 37 Durante o periodo de estagio probat6rio sera observado, pelo servidor pUblico, o 
cumprimento dos seguintes requisites: 

I - assiduidade; 

n -pontualidade; 

III - disciplina, salvo em rela~o a falta punivel com demissao; 

N - produtividade; 

V - responsabilidade. 

............ ······································································································ 
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§ F - Os requisites do estagio probat6rio ser§o aferidos em instrumento prOprio a ser 
preenchido pela che:fia imediata do servidor. conforme dispuser o regulamento. 

§ 2° - Na hip6tese de acumular;Ao legal, o estitgio probat6rio deverit ser cumprido em 
relayao a carla cargo para o qual o servidor pUblico tenha sido nomeado. 

Art. 38 Compete ao chefe imediato fitzer o acompanharnento do servidor pUblico em 
estagio probat6rio, devendo, sob pena de destituiyao do cargo de chefia ocupado, pronunciar-se 
sobre o atendimento dos requisites, nos periodos definidos no regulamento. 

§ 1°- A avaliayao do servidor pUblico em estagio probatOrio sera :promovida nos vra.zos 
esta'Jelecidos effi regimeoto pe!a chefia tmediata, que a submeteci a chefia. ::ned.:a!a. 

§ 2° c As condusOes das chefias imediata e mediata senio aprecLadas, em ca;:-R.ter fi:::aL, 
po: uma Comissao Tecnica, especialmente criado para esse fim. 

§ 3° ~ Caso as conclusOes das chefias sejam pela exonera~o do servidor pUblico, ou pela 
sua recondu~o ao cargo anteriormente ocupado, a autoridade competente, antes da decisiio final, 
concedenl ao servidor pUblico urn prazo de quinze dias para a apresenta~o de sua defesa. 

§ 4° - Pronunciando-se pela exonera~o do servidor pUblico, a Comissao Tecnica 
encaminhari o processo a autoridade competente, no truiximo, ate trinta dias antes de findar o 
prazo do est:agio probat6rio, para a edi~o do ato correspondente. 

§ 5° - E assegurada a participa~o do sindicato e, na falta deste, das entidades de classe 
representativas dos diversos segmentos de servidores pllblicos na Comissao Ttknica, conforme 
dLspuser o regulamento. 

Art. 39 A qualquer tempo, e antes do terrnino do periodo do estigio probat6ri.o, se o 
servidor pUblico deixa:r de atender a urn dos requisites estabelecldos no art. 37, a chefia imed1.a'Ji, 
e:T!. reiM:Orio c1rcunstanciado, denunciaril. o fato ao comit€: tecnico para, em processo sumar.o, 
p::omover a averiguayiio necessaria, assegurando-se em qualquer hip6tese, o direito da defesa. 

ft..rt. 40 Durante o periodo de cumprimento do estitgio probat6rio, o servidor pUblico niio 
podeci afastar-se do cargo para qualquer fim exceto: 

I - para o exercicio de cargo em comissao, fun~o gratificada ou de direyio de 
entidades vinculadas ao poder pUblico estadual; 

II - nos cases de licenya previstas no art. 106, II, ill e IX; 

ill -nos cases de licenya previstas no art. I 06, I eN, por prazo de ate noventa dias. 
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Se~llio VIII 
Da Estabilidade 

12 

Art. 41 Adquire estabilidade, ao completar tr& anos de efetivo exercicio, o servidor 
pUblico nomeado em virtude de concurso pUblico. 

Art. 42 0 servidor pUblico estavel s6 perde:ni o cargo em virtude de sentenya judicial 
transitada emjulgado ou de processo administrativo-disciplinar em que lhe seja assegurada ampla 
defesa. 

Capitulo III 
Do Desenvolvimento Profissional 

Art. 43 lE assegurado ao servidor pUblico, ap6s a nomeayiio e cumpri:nento do estagio 
probat6rio, o desenvolvimento funcional na forma e condi~YOes estabeLecidas nos planos de 
carreEras e de venc1meotos. 

Capitulo IV 
Do Aproveitamento 

Art. 44 Aproveitamento e a volta ao serviyo ativo do servidor pUblico posto em 
disponibilidade. 

§ 1° - 0 aproveitamento sen\ realizado no interesse da Administra~o, mediante ato do 
Chefe de cada Poder, facultada a dele~ao, e dar-se-a em cargo de natureza, atribuiyOes e 
vencimentos compativeis como anteriormente ocupado, respeitadas a escolaridade e habilitayao 
exigidas para o respective cargo. 

§ 2°- 0 aproveitamento do servidor pUblltco em disponi1bi1idade, h.a na1s de c".cze :.::e~es, 
dependeni de comprovayao de sua capacidade fisica e mentai, por junta mf:d~ca ofic:a: 

§ 3° - §e julgado apto, o servidor pUblico assumiri o exercicio do cargo no prazo de 
qmnze dias, contados da publicayao do ato de aproveitamento. 

a incapacidade definitiva, o servidor pUblico em disponibilidade 
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Art. 45 Seni tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o 
servidor pUblico niio entrar em exercicio no prazo legaL 

• 

Capitulo V 
Da Reintegm.y!io 

'""'" t 

Jut. 46 Reintegrayiio e a reUnvestidura do servidor pUblico estivel no cargo anteriormente 
oci.!pado, quando invalidada a sua demissao, por decisiio administrativa ou Judicial, transitada em 
_ ::lgado, com pleno ressarcimento dos vencimentos, direitos e vantagens pennanentes. 

§ I 0 ~ Na hip6tese de o cargo anterior ter sido extinto, o servidor pUblico ficani em 
disponibilidade remunerada. 

§ 2° - Tendo sido transformado o cargo que ocupava, a reintegra9Ro se dani no cargo 
resultante da transforma¢o. 

§ 3°- 0 servidor pUblico reintegrado seni submetido a inspe~o medica. 

§ 4° - Se verificada a incapacidade, sera o servidor pUblico aposentado no cargo em que 
houver sido reintegrado. 

§ 5°- Se verificada a reintegrayAo do titular do cargo, o eventual ocupante da vaga seci, 
pela ordem: 

li - reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indemzay3.o; 

liT - aproveitac1o em outro cargo; 

D c coilocado em disponibiiidade. 

Capitulo VI 
Da Recondu9ao 

Art. 47 Reconduyao e o retorno do servidor pUblico estavel ao cargo que ocupava 
anterionnente, correlate au transfonnado, decorrente de sua inabilitayAo em estagio probat6rio 
relative a outre cargo. 
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DaReversao 
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Art. 48 Reversao e o retorno a atividade, do servidor pUblico aposentado por invalidez, 
quando insubsistentes os motives de sua aposentadoria e julgado apto em inspeyao medica 
oficial. 

§ 1°- A reversao far-se-it no mesmo cargo ou em cargo resultante de sua transforma~ao. 

§ 2°- Nao podeci reverter o servidor pUblico que contar setenta anos de idade ou tempo 
de serviyo para aposentadoria voluntil.ria com proventos integrais. 

Capitu:o vu:: 
Oa Substitui<;iiio 

Art. 49 Haveni substituiyiio nos casas de impedimenta legal ou afastamento de ocupante 
de cargo em comissao ou de funyao gratificada. 

§ 1° - 0 substitute percebeni o vencimento do cargo em comissao ou o valor da func;ao 
gratificada, podendo optar pela gmtificayao prevista no art. 93. 

§ 2°- A substituiyao seni remunerada por qualquer periodo. 

Capitulo IX 
Dos Afastamentos 

Art. 50 0 servidor pUblico nilo poderi servir fora da reparti9ao em que for lotad.c c:: 
esttver alocado, salvo quando autorizado, para fim deterrninado e por prazo certo, yo::- aTJtc::-:d.ade 
:;ompetente. 

Art. 51 0 serv1dm pUblico podeci ser cedido aos Governos da Unlao, dos 3stados, dos 
I erritOrios, do Distrito Federal ou dos Municipios, desde que sem Onus para o Municipio, pelo 
_Jrazo de 05 (cinco} anos, prorrogivel a crit6rio do Prefeito Municipal, salvo situa~Oes 
·especificadas em lei. 

Parigrafo imico - Findo o prazo da cessilo, o servidor pUblico retomar8. ao seu Iugar de 
origem, sob pena de incorrer em abandono de cargo. 
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Art. 52 A cessao de servidor pUblico de urn para outro Poder somente podera ocorre::- para 
o exercicio de cargo em comissao e sem Onus para o Poder cedente. 

Art. 53 0 servRdor pUblico que tenha sido colocado a disposiyao de 6rgao estranho a 
administrayao pUbEica municipal apenas poderi afastar-se novamente do cargo, com a mes::na 
S.naEdade ou. para gozar !Rcem;a para o trato de interesses particulares, ap6s prestar serviyos ao 
Mlumdp1.0 par periodo igual ao do afastamento. 

Art. 54 E permitido ao servidor pUblico municipal ausentar-se da repartiyio em que tenha 
exercicio, sem perda de seus vencimentos e vantagens, mediante autori~ao expressa da 
autoridade competente de cada Poder, para: 

I - participar de congresses e outros certames culturais, tecnicos, cientificos au 
desportivos; 

n -cumprir missao de interesse do serviyo; 

ill - freqUentar curso de aperfeiyoamento, atualizayao au especializay3.o que se 
relacione com as atribuiyOes do cargo efetivo de que seja tituliar. 

§ 1° ~ 0 afastamento para participar de competiyOes desportivas s6 se dari quando se 
u.-atar de representar;iio Co Municipio, do 3stado ou do Brasil em competLyOes oficiais. 

§ 2° Q 0 afastamento para cumprimento de missao de interesse do serviyo fica 
condi.cionado a ini.ci.ativa da administrayao, justificada, em cada caso, a sua necessi.dade. 

§ 3° - No caso do inciso m, o servidor pUblico fica obrigado a permanecer a servi~j:o do 
Municipio, ap6s a conclusao do curso pelo prazo correspondente ao periodo de afastamento, sob 
pena de restituir, em valores atualizados ao Tesouro do Municipio, o que tiver recebido a 
qualquer titulo se renunciar ao cargo antes desse prazo. 

§ 4° - Nao seril. permitido o afa.stamento referido no inciso Ill a ocupante de cargo em 
comissao. 

Art. 55 Ao servidor pUblico em exercicio de mandata eletivo aplicam-se as seguintes 
disposiyOes: 

I - tratando-se de mandata eRetivo federal, estadual. ou mu.::1ic::pal, ficara a:fastaC:c Ce 
seu cargo efetivo; 

r: - investido no mandata de Prefeito, sera afastado do cargo efetivo, ser.do-lhe 
facuhado optar pela sua remunerayao; 
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ill - em qualquer caso que exija o afastamento para o exerctcto de mandata 
eletivo, seu tempo de serviyo senl contado para todos os efeitos legais, exceto para 
promocAo par merecimento; 

IV -para efeito de beneficia previdenciilrio, nos casas de afastamento, os valores de 
contribuiyiio serao determinados como se o servidor pUblico em exercicio estivesse. 

Art. 56 Preso preventivamente, dernunciado por crime fuoc~o~a:, (ru co~C.er:ado po:· 
~rime inafiano;ivel, em :;uocesso no qual niio haja p:-cs:J.ocJa, o seTV:dc:- pUC::.cc efe:~vo se::-8 
z.fus.tado do exerdcw de seu. cargo, ate dectsao final ::-::-a:'"lsitada err: ~,~:gada 

Titulo In 
Da Vacancia 

Capitulo I 
Das Disposiyoes Gerais 

Art. 57 A vacclncia de cargo pUblico decorreni de: 

li - exonerayao; 

II - demissiio; 

m ~ aposentadoria; 

][\/ - fultecin:ento; 

V - declaray&o de perda de cargo; 

VI 0 destituiyfuo de cargo em comissao. 

Capitulo II 
Da Exonerayao 

Art. 58 A exoneraQiio do servidor pUblico dar-se-a: 

a) de oficio; 
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§ 1"'- Se de oficio, a exonera~ao do servidor pUbiico efetivo sera aplicada: 

a) quando niio satisfeitas as condi~Oes do estagio probat6rio; 

b) quando, tendo tornado posse, o servidor pUblico nao assumir o exercicio do 
cargo no prazo previsto no art. 17, § I 0 . 

§ 2°- A exonerayfto de cargo em comissao dar-se-8.: 

a) ajuizo da autoridade competente; 

b) a pedido do prOprio servidor pUblico. 

Art. 59 0 servidor pUblico ocupante de cargo em comissao, se exonerado durante o 
periodo de licenya medica ou f6rias, farit jus ao recebimento da remunera~o respectiva, ate o 
prazo final do afastamento. 

Art. 60 C servidor plulblico que sohcitar exonemyaio devenl conservar-se em exercic:o, ate 
quinze dias apOs a apresentayB.o do pedido. 

Parigrafo Unico ~ Nao havendo prejuizo para o serviyo, a criteria do chefe da repartic;ao, 
a pennanencia do servidor pUblico em exercicio podeni ser dispensada. 

Art. 61 Nao sera concedida exonera~o ao servidor pUblico efetivo que, tendo se afastado 
para freqUentar curse especializado, nAo houver promovido a reposiyao das impottincias 
recebidas, durante o periodo do afastamento, em valores atualizados, case em que sera demitido, 
ap6s trinta dias, por abandono do cargo, sendo a importancia devida inscrita em divida ativa. 

Paragrafo Unico - A reposi~o de que trata este artigo nRo seni procedida quando a 
\.,. exonera!Yao decorrer da nomea~o para outro cargo pUblico municipal. 

Art. 62 Para exonerar siio competentes as autoridades dirigentes dos 6rgaos ou entidades 
referidos no art. 16, §§ 8° e 9°, salvo delega~o de competencia. 

Titulo IV 
Dos Direitos e V antagens 
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Capitulo I 
Do V encimento e da Remur:era((iiio 

Art. 63 Verncimento e a retribuiyio pecuniciria mensa! devida ao servidor pUblico civil 
pelo efetivo exercicto do cargo, fixada em lei. 

Art. 64 Os vencimentos do servidor pUblico, acrescidos das vantagens de caniter 
permanente, e os proventos sao irredutiveis, observarlio o principia da isonomia, e terlio reajustes 
peri6dicos que preservem seu poder aquisitivo. 

§ 1° - 0 principia da isonomia objetiva visa assegurar o mesmo tratamento, a 
equivalencia e a igualdade de remuneraylio entre os cargos de atribuir;.Oes iguais ou assemelhadas. 

§ 2° - Na avaliaya:o cia ocorrencia da isonomia serao levados em consider~ao a 
escolaridade, as atribui(f5es tipicas do cargo, a jornada de trabalho e demais requisites exigidos 
para o exercicio do cargo. 

Art. 65 Os vencimentos dos servidores pUblicos dos Poderes lExecutivo e Legislative sao 
identicos para cargo de atribuiyOes iguais ou assemelhadas, observandoQse como parimetro 
aqueles atribuidos aos servidores do Podler lExecutivo. 

Art. 66 Rer.::u:terayiio e o veocime111to do cargo, acrescido Oas vzu::ager..s pec:.mit:-:as 
estabelec~das em lei. 

Art. 67 A revisao geral da remunerayio des servidores pllblicos da administrayao direta, 
\.. dtas autarquias e das funday5es pllblicas fitr-se-8. sempre na mesma data enos mesmos indices. 

§ 1° - Os vencimentos e os proventos des servidores pllblicos municipais deverao ser 
pagos ate o quinto dia Util do mes subseqU:ente ao trabalhado, corrigindo-se os seus valores, se tal 
prazo ultrapassar o vigesimo dia daquele mes, com base nos indices oficiais de variayiio da 
economia do pais. 

§ 2° - As vantagens pecuniitrias devidas ao servidor pUblico seriio pagas com base nos 
valores vigentes no mes de pagamento inclusive quanto as parcelas em atraso. 

Art. 68 Nenhum servidor pUblico poderil perceber, mensalmente, a titulo de remuneraya:o 
nu provento, import§.ncia superior it soma dos valores fixados como remuoerayiio, err: es;H~~:e, a 
c;ualquer titJjlo, por membro da Camara de Vereac1ores e Sec:-etirios :rv~u.nic:pa:s, 

S .. [). n....................................................................................................................................... --
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respectivamente, de acordo como Poder a cujo quadro de pessoal perten~a, observado o disposto 
no art 66. 

§ 1° - Excluem-se do teto da remuneraviio os adicionais e gratificavOes constantes do art. 
90, I, "a"; II, "a" e "b", o decimo terceiro vencimento, as indenizavOes e os auxilios pecuniirios 
previstos nesta Lei. 

§ 2° - 0 menor vencimento atribuido aos cargos de carreira nao podeni ser inferior ao 
salirio minimo fixado pelo Govemo Federal. 

§ 3o- 3xcluem-se das nonnas do art. 68 os servidores municipa!s estaveis reg:.1~a::nerrtabs 
atraves da Lei municipal n° 543/2001 e decreto n° 968/2002. 

Art. 69 0 servidor pUblico efetivo enquanto em exercicio de cargo em comissao deixarit 
d.e perceber o vencimento ou remunera~o do cargo efetivo, ressalvado o direito de op~ao, na 
:Penna do art. 93. 

Art. 70 0 vencimento, a remunerayao e os proventos nao sofrerao descontos alem dos 
previstos em lei, nem seriio objeto de arresto, seqiiestro ou penhora, salvo quando se tratar de: 

I - prestay3.o de alimentos, resultante de decisao judicial; 

II - reposiyao de valores pagos indevidamente pela Fazenda PUblica Municipal, 
hip6tese em que o desconto sera promovido em parcelas mensais niio excedentes a vinte 
por cento da remunerayao, ou provento. 

§ 1° - Caso os valores recebidos a maior sejam superiores a cinqiienta por cento da 
:-emunerac;ao que deveria receber, fica o servidor pUblico obrigado a devolviHo de uma s6 vez :10 

:~razo de setenta e duas horas. 

§ 2° ~ A indenizayiio de prejuizo causado a fazenda PUblica Munictpa~ ew virtude de 
a:cance, desfalque, rem1ssiio ou omissao em efetuar recolhimentos ou entra.das nos pmzos ~egais 
se:-8. feita de uma s6 vez, em valores atualizados. 

§ 3° c 0 servidor pUblico em debito com o enl.rio, que for demitido, exonerado ou que 
1iver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassadas, teni o prazo de ate sessenta dias, a partir da 
jpublicayao do ato, para quit3-lo. 

§ 4° - A niio-quitay3.o do debito no prazo previsto no par3.grafo anterior implicani sua 
mscric;iio em divida ativa, sendo o mesmo tratamento observado nas hip6teses previstas no § 2°. 
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Art. 71 Mediante autorizayiio do servidor pUblico, podenl haver consignayao er:r: foiha de 
;,:~agamer.to, a favor de terceiros, custeada pela entidade correspondente, a criterio da 
ad:mr:.istrnyao, na forma definida em regulamento. 

Paritgrafo Unico - A soma das consig~Oes facultativas e compulsOrias nao podenl 
'Jltrapassar setenta por cento do vencimento e vantagens permanentes atribuidos ao servidor 
pUblico. 

Art. 72 A remunerayao ou provento que o servidor pUblico falecido tenha deixado de 
receber seni pago ao cOnjuge ou companheiro sobrevivente ou a pessoa a quem o alvani judicial 
determinar. 

Capitulo II 
Das V antagens Pecuniirrias 

Se~iiio I 

'"' 
:Ua Especifca~il:o -

Art. 73 Juntamente com o vencimento seriio pagas ao servidor pUblico as seguintes 
vantagens pecuni3nas: 

I - indeniza~iio; 

IT - gratifica~Oes e adicionais; 

m -d6cimo terceiro vencimento. 

§ 1° - As indeniza~Oes e os auxilios financeiros nao se incorporam ao vencimento ou 
provento para qualquer efeito. 

§ 2° - As vantagens pecuniArias nao serio computadas nem acumuladas para efeito de 
concessiio de quaisquer outros acrescimos pecuni3rios ulteriores, sob o mesmo titulo ou idSntico 
fundamento. 

§ 3° - As gratifica~Oes e os adlcionais incorporam~se ao vencimento cu p.,..oventc, ::os 
casos e condiyOes indRcados em lei. 

§ 4° - Nenhuma vantagem pecuni3ria podeci ser concedida sem autorizayiio 
espec!fica na lei de diretrizes oryamentarias. 
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Sevilo II 
Das Indenizavoes 

Art. 74 Constituem indenizayOes ao servidor pUblico: 

I Q ajuda de custo; 

][[ - di<iria; 

JJ -trams ponte. 

Subseyiio I 
Da Ajuda de Custo 

Art. 75 A ajuda de custo e a retribui~o concedida ao servidor pUblico municipal para 
compensar as despesas de sua mudan~ para novo local, em carater permanente, no interesse do 
serviyo, pelo afastamento referido no art. 82, por prazo superior a 15 (quinze) dias e pelo 
afastamento previsto nos arts. 55, II, devendo ser paga adiantadamente. 

§ I 0 - CorrerBo a conta da administray&o pUblica as despesas com tmnsporte do servidor 
pUblico e de sua familia, inclusive urn empregado. 

§ 2° - Nos casos de serviyo ou cumprimento de missao em outro lEstado ou :10 

estrangeiro, a ajuda de custo sera paga para fazer face as despesas extraordinirias. 

§ 3°- A familia do seirVidor pUblico que falecer na nova sede s[o assegura.dos aJucic.. de 
c:rs~c e trans porte para a localidade de origem. 

Art. 76 A ajuda de custo seni fixada pelo Chefe do Poder competente e seni calculada 
sobre a remunerayAo mensa! do servidor pUblico, nao podendo exceder a importancia 
correspondente a 03 (tres) meses de vencimento, salvo a hip6tese de cumprimento de missao no 
exterior. 

Art. 77 Nao sera concedida ajuda de custo ao servidor pUblico que se afastar do cargo, ou 
reassumi-lo, em virtude de mandato eletivo, porter sido cedido, na forma dos arts. 51, 52 e 53 ou 
afastado na forma do art. 54, I e ill. 

Art. 78 0 servidor pUblico restituir8. a ajuda de custo quando: 

- nao se transportar para a nova sede no prazo determinado; 
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ll - pedir exonera~o ou abandonar o servi~o; 

ill - nao comprovar a participa~o em missao a que se refere o art. 54, ll; 

IV - ocorrer qualquer das hip6teses previstas no art. 81. 

Panigrafo Unico - 0 servidor pUblico niio estara obrigado a restituir a ajuda de custo 
quando seu regresso a sede anterior for determinado de oficio ou decorrer de doenya comprovada 
na sua pessoa ou em pessoa de sua familia. 

Art. 79 Seni concedida a ajuda de custo Rquele que, sendo servidor pUblico do JEstado, for 
comeado para cargo em comissao, com mudanya de domicilio. 

S10bsegiio 1: 
Das Diarias 

----------"'""""~""'""'"'""'"~"'-""'"""-"""-"""' '"'-""""'"-'~"'-·"-~ 

Art 80 Ao servidor pUblico que a serviyo, se afastar do Municipio onde tenha exercicio 
regular, em caniter eventual ou transit6rio, por periodo de ate quinze dias, sera concedida, alem 
cia passagem, diil.ria para cobrir as despesas com pousada e alimenta~o, na forma disposta em 
regulamento. 

§ 1° ~ A di<iria sera concedida por dia de afastamento, sendo tambem devida em valores a 
serem definidos em regulamento, quando nao houver pemoite, e sera paga adiantadamente. 

§ 2° • Quando o deslocamento ocorrer pam fora do Estado, o servidor pUblico fani jus a 
uma complementay§o de di<iria, destinada a cobrir despesas com trans porte urbana, a ser definida 
em regulamento. 

§ 3° • A di3.ria tambem sera devida ao servidor pUblico designado para participar de 
Orgiio colegiado estadual, quando resida em localidade diversa daquela em que silo reaEzadas as 
sessOes do 6rgao, bern como ao pessoal cedido para prestar serv190s ao govemo estadl!al. 

Art. 8I 0 servidlor pUblico que receber difl.ria e niio se afastar da sede, por qua1quer 
::!1-~"ivo, ou c que retornar a sed.e em prazo menor do que o previsto para o seu. afastarnento, 
:-esc~~'.l!ci o va:tor totat dlas diarias recebidas ou o que exceder o que !he for devido, no prazo de 
cinco dias, a contar do recebimento ou retorno, conforrne o caso. 

Art. 82 A diiuia serit fixada com observincia dos valores medics de despesas com 
pousada e alimentayio. 

Panigrafo Unico . Na hip6tese de necessidade de afastamento por prazo superior a 15 

~: .. ~ .. :erv~~-~.:.~:.~ jus a ~~~a de c~:::~··························-···················--·················-·················--············ 
se Valentim Lopes, 02- Centro- CEP-29A90-000- Atilio Vivacqua-ES 
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Art. 83 Ocorrendo reajuste no valor da diiria durante o afastamento do servidor pUblico, 
seril este reembolsado da diferenya. 

Subse<;iio Ill 
Do TransP?rte 

Art. 84 A indeniza~o de transporte e concedida ao servidor pUblico que utilize meio 
prOprio de locomoc;:ao para execuyao de serviyos externos, mediante apresen1:3\:iio de relat6rio. 

Paritgrafo imico - A utilizay§.o de meio prOprio de locomoc;:i'io depende de previa e 
expressa autorizayao, na forma definida em regulamento. 

Seyi!O lli 
Dos Auxilios Financeiros 

Sulbse<;iio : 
Da Es£ecif.ca_,.<;a_-c'--~-~-

Art. 85 Serio concedidos ao servidor pUblico: 

li ~ auxilio-transporte; 

IT - auxilio-alimentay§.o; 

m -auxilio-creche; 

IV -balsa de estudo. 

Subse<;iio II 
Do Auxilio-Transporte ______ __;:c,:;.;;.;;;;==-=-:==-----------

Art. 86 0 auxilio-transporte sera devido ao servidor pUblico ativo, na fonna da lei, para 
pagamento das despesas como seu deslocamento da residencia para o trabalho e do trabalho pa::-a 
a resido§ncia, par urn ou mais modos de trans porte pUblico coletivo, computados somente os C:as 
t::-abalhados. 

P9a os Valentim Lopes, 02- Centro- CEP-29.490-000- Atilio Vivacqua-ES 
Fone/Fax(OXX28) 3538-1109 

pmav@terra.com.br 
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Paragrafo (mica - Tam bern farit jus ao auxilio-transporte o servidor pUblico matriculado e 
que esteja freqfientando curso de fo~~o ou especializa~o na Escola de Servi~o PUblico ou em 
outro Org§.o pUblico. 

Subse9ilo III 
Do Auxilio-Alimenlaviio 

~-------..::::..::.::==.;:=::==----------

Art. 87 0 auxlhomalimenta'(3.o seni devido ao servidor pUblico ativo na forma e co:1diy6es 
estabelecidas em regulamento. 

Subse9ilo IV 
Do Auxilio-Creche 

--------------~~==~~~----------
Art. 88 0 auxilio-creche sen\ devido ao servidor pUblico ativo que possua filho em idade 

de zero a seis anos, em creche, na forma e condi~Oes estabelecidas em regulamento. 

Art. 89 "Faci jus a bolsa de estudos o servidor pUbllico regularmente matriculado err: curso 
espedfico de forma~ao micial ou curse de especiahzayao, em quaiquer nivel, e em 
estabetecimento oficial de ensino, quando exigido em cargo da mesma carreira em que se 
e:1contre. 

Panigrafo Unico - 0 valor e as condi~Oes de concessao da bolsa de estudos serao fixados 
em regulamento. 

Se~ao IV 
Das Gratific~oes e Adicionais 

Subse9iio I 
Da Especifica9iio 

~~1'------------'=-====-------~-------~----------

Pd S" VoJ["~'I~ 'o~·s "2 r"~'ro CEP-2" L90, 0"0· '"'1, 1Jo '1''""""'- 0~ .., '""""~"'~~-........-it"'"' ,v. -.....-""u. - Y.: - v -r"~" · -~ill~,,..u.:..·.-._ 

fcne/F!11X(OXX28) 3538 -1109 
pmav@terra,com,br 



Art 90 Poderao ser concedidos ao setvidor pUblico: 

I - gratificayiio por; 

a) exercicio de funyao grati:ficada; 

b) exercicio de cargo em comissao; 

c) exercicio de atividades em condi~es insalubres, perigosas e penosas; 

d) execuyi'io de trabalho com risco de vida; 

e) prestayiio de setviyo extraordimirio; 

t) prestayao de serviyo noturno; 

h) encargo de professor para treinamento e aperfellyoamento funcional; 

][][ - adicional de: 

a) tempo de servi~o; 

b) ferias; 

25 

§ 1° ~ Para conceder as gratificay5es previstas oeste artigo, exceto as referidas no incise I, 
alineas ~. Q_ e ~.sao competentes: 

I - na administrayao Direta do Poder Executive, o Secret:ario responstivel pela 
administra¢o de pessoal; 

II - nas autarquias e funday5es pU.blicas, os respectivos dirigentes. 

§ 2° - As gratificay5es excepcionadas no parRgrafo anterior serao concedidas pelos 
Chefes dos poderes Executive e Legislative, respectivamente. 

Subsevao II 
,,,,,,,,,_,,,,,,,,,:Ja Q!.~.t.ificayiiio jlO< Exercicio de I=10ilio f!!.~lifi'?_~da ,,,,,,~~, ... ,,,,,,, 

Art 91 Ao servidor pUblico efetivo investido em funyao gratificada e devida uma 
g:-atificay.S.o pelo seu exercicio. 

Paril.grafo Unico - A gratifica~o prevista neste artigo seni fixada por lei e recebida 
concomitantemente com o vencimento ou remuner~ao do cargo efetivo. 

\ ~ n_ - ---··········-- .... _ --
~s• Valentim Lopes, 02- Centro- CEP-29.490-000- Atilio Vivacqua-ES 
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Art. 92 Nilo perdeci a gratifica~o o servidor pUblico que se ausentar em virtude de 
firias, luto, casamento, licenyas previstas no art. 106, I a ][V e IX, e serviyo obrigat6rio por :e:. 

Su!Jseyiio II! 
Da Gratifica£_iio ~eor Exerclcio d~ £argo em Comissao ________ _ 

Art. 93 A gratifica'(iio par exercicio de cargo em comissao sera concedida ao servidor 
pUblico que, investido em cargo de provimento em comissao, optar pelo vencimento do seu cargo 
efetivo. 

Pacigrafo (mica - A gratifica~o a que se refere este artigo corresponder8. a quarenta par 
cento do vencimento do cargo em comissao. 

Subseyiio IV 
Da Gratificayao por Exercicio de Atividade em Condiyoes Insalubres, Perigosas ou 

Penosas ----------------·----__:==-----
Art. 94 0 servidor pUblico que trabalhe com habitualidade em locais considerados 

insalubres ou perigosos ou que exerya atividades penosas fara jus a uma gratificay1ic cakulada 
sobre o ver..cimento do cargo efetivo ou em comissao que exerca. 

§ l 0 
- Considera-se insaiub;re o trabalho realizado em contato com portado::-es cie 

rr;olestias infecto~contagiosas ou com substancias t6xicas, poluentes e radwativas ou em 
a·:ividades capazes de produzir seqiielas. 

§ 2° - Considera-se perigoso o trabalho realizado em contato permanente com 
inflamitveis, explosives e em setores de energia eletrica sob condi~Oes de periculosidade. 

§ 3° - Consideram-se penosas as atividades normalmente cansativas ou 
excepcionalmente desgastantes ex.ercidas com habitualidade pelo servidor pUblico, na forma 
prevista em regulamento. 

§ 4° - As gratificayOes referidas neste artigo serio fixadas em percentuais variitveis entre 
quinze e quarenta por cento do respective vencimento, de acordo com o grau de insalubridade, 
periculosidade ou penosidade a que esteja exposto o servidor pUblico, e que serit definido em 
regulamento. 

Art. 95 Sera alterado ou suspenso o pagamento da grat!..f:tcayfuo de [nsal·:.J.bridaCe, 
percculosidade ou penosidade durante o afastamento do efetivo exerdcio do cargo 01.:1 ::'-ir:yao, 

· .., to nos casas de f!§rllas, licenyas previstas no art. 106, K, il, -:_'\/ e X, casamento, luto e serviyo 

'1!!1'1.1.6 Valentim Lopes, 02- Centro- CEP-29.490-000- Atilio Vivacqua-ES 
Fone/Fax(OXX28) 3538-1109 

prnav@terra.com.br 
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obrigat6rio por lei, ou quando ocorrer a redu~o ou elimina.¢o da insalubridade, periculosidade 
ou penosidade ou forem adotadas medidas de protey&o contra os seus efeitos. 

Art. 96 :E proibida a atribuic;ao de trabalho em atividades ou operac;5es consideradas 
insalubres, perigosas ou penosas a servidora pUblica gestante ou lactante. 

Subseyiio V 
___ Da Gratific~iio por Execus:iio de Trabalh9 com R.iscc <I.::_Y,.i~ .......... --

P...rt. 97 A grati:ficar;ao por execu~o de trabalho com risco de vida sera concedida ao 
serv:dor pUbhco que dlesempenhe atribuic;Oes ou encargos em circunstlncias potencialmente 
perigosas a sua tntegridade fisica, com possibilidade de dano a vida. 

§ 1° - A gratificay3.o de que trata este artigo variani entre os limites de vinte e quarenta 
por cento, calculados sobre o valor do vencimento do cargo exercido e seni fixada em 
regulamento. 

§ zo - A gratificay3.o por execu~o de trabalho com risco de vida apenas seni devida 
enquanto o servidor pUblico execute suas atividades nas mesmas condi~5es que deram causa a 
concessiio da vantagem, mantido o direito a percep~o da mesma apenas nas ausencias por 
motivo de ferias, luto, casamento, licen~as previstas no art. 106, IaN eX, e servi~ o brigat6rio 
por lei. 

§ 3°- A gratificay§o prevista neste artigo nao seni concedida ao servidor pUblico que j<i 
estiver percebendo a gratificay3.o constante do art. 94. 

Subse9iio VI 
·-------------~-------------2-~--~ati~-~-~93LO JeOr~ Prest~2~--~~~~!S.~-~xtra~~di_~~-nc: ___________________________________ . 

Art. 98 0 servi~o extraordin3rio sera remunerado com acrescimo de cinqO.enta por cento 
em relayiio a bora normal de trabalho. 

§ 1° - Somente seni permitido serviyo extraordin3rio para atender a situay5es 
excepcionais e temponirias, respeitado o limite maximo de duas horas diarias, e nao excedenl 
cento e oitenta dias por ano. 

§ 2°- A gratifica~o somente sera devida ao servidor pUblico efetivo que trabalhe a16m da 
jomada normal, vedada sua incorpo~ao a remunera~o. 

~y~j~;;;;;_t;;~~: o:Z::::c::::~:a~;~~<j Z(ji):oco :::: J>::i'i; I 'vccc oc· C::§ 

?one!fzx(OXX28) 3538 -: ;o9 
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Art. 99 0 serviyo notumo seril. remunerado como acn!scimo de vinte e cinco por cento ao 
valor da hora normal, considerando-se para os efeitos deste artigo, os serviyos prestados em 
honlrio compreendido entre as vinte e duas horas de urn dia e as cinco horas do dia seguinte. 

Parilgrafo Unico - A bora de trabalho do serviyo notumo sera computada como de 
cinqiienta e dois minutes e trinta segundos. 

Subse~iio XI 
Do Adicional de Tempo de SeJrVi9o 

~--------~~==~~~~~~~~--~----

Art. 100 0 Adicional de ::'empo de Serviyo, respeitado o disposto oo art. :65, sera 
concedido ao servid.or pUblico, a carla 05 (cinco) anos de efetivo exercicio, no percentL.al de 5% 
{cinco por ce1t1to), limitado a 35% (trinta e cinco por cento) e calcullado sabre o valor do 
respective venc1mento. 

"Art 1" - Para os servidores publicos nomeados ate 08 de 
janeiro de 1997, o adicional de tempo de servir;o previsto 
no artigo 106 da Lei Complementar 46, de 31 de janeiro de 
1994, com as alterar;oes introduzidas pela Lei 
Complementar n• 92, de 30 de dezembro de 1996, sera 
concedido a cada 05 (cinco) anos de efetivo exercfcio, 
limitado a 60% (sessenta por cento) e calculado sobre o 
vencimento b{Jsico do cargo, nas seguintes bases: 

1- do primeiro ao decimo quinto ano de servir;o, 5% (cir;cc 
por cento); 

U - do diu;imo sexto ao trigesirno a no o]e ser:.tl90, 10% 
(I ri,nz ,'f'i(),r ""'""'(i!/OJL .\,0""' ,,.v ' ""'0» I ' 

Ill - do trigesimo primeiro ao trigesimo quinto ano de 
servir;o, 15% (quinze por cento)." Lei Comp/ementar n• 
12898- D.O. E. 011098. 

alentim Lopes, 02- Centro- CEP-29.490-000- Atilio Vivacqua-ES 
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Subse9iio XII 
Do Adicional de Ferias ______ __;;;;_;;;_;_;;;;==..:~=-----------------

Art. 101 Por ocasiiio das f6rias do servidor pUblico, ser-lhe-3. devido urn ad.iciona: de um 
ten;o da remunera~o percebida no mes em que se iniciar o periodo de fruiQiio. 

Panigrafo Unico c 0 adicional de f6rias sera devido apenas uma vez em cada exercicio. 

Se9iio V 
Do Decima Terceiro Vencirnento 

Art. 102 0 servidor pUblico terR direito anualmente ao decimo terceiro vencimento, com 
base no nUmero de meses de efetivo exercicio no ano, na remunerayiio integral que estiver 
percebendo ou no valor do provento a que o mesmo ftzer jus, conforme dispuser o regulamento. 

§ 1° - 0 13° vencimento sera page no valor correspondente a remunerayiio percebida, 
salvo nas hipOteses a seguir enumeradas, quando o pagamento sera feito proporc10naimer..~e a.os 
meses trabalhados e no mes de afastamento, a razao de l/!2 (urn doze avos) po::- m£s de e:'e':;vo 
exercicm no ano correspondente e d.esde que o beneficia atnda ni:io !he tenha sido page: 

I - afastamento por motivo de licenya para o trato de interesses particulares; 

:J ~ afastamento para acompanhamento do cOnjuge tambem servidor, quando sem 
vencimentos; 

ill - afastamento para o exercicio de mandata eletivo; 

][V - exoneray8.o antes do recebimento do 13° vencimento; 

V - falecimento; 

VI - aposentadoria. 

§ 2° - 0 servidor exonerado ap6s receber o 13° vencimento, restituini ao enirio pUblico, 
os meses niio trabalhados, a raziio de 1/12 (urn doze avos). 

§ 3° - No caso de posse e exercicio do servidm durante o decu:rso do ar:.o ~~v;l, c 
pagamento do 13° vencimento seni feito excepcionalmente ::10 r.::§s de C.eze:::b::-o, 

' . . ......... ,., .... ,.,., ........ , ........................ -....... ' ' 
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proporcionalmente aos meses de efetivo exercicio, observada a mesma regra prevista nos § § 1° e 
2° deste artigo. 

Capitulo III 
Das Ferias 

Art. 103 0 servidor pUblico teni direito anualmente ao gozo de urn periodo de ferias por 
anode efetivo exercicio, que poderao ser acumuladas ate o maximo de dois periodos, no caso de 
necessidade do servi((O, ressalvadas as hip6teses em que haja legislay8.o especifica, na seguinte 
propory§o: 

I -30 (trinta) dlas corridos, quando nao houverfa!tado ao serviyo mais de 5 (cinco) 
vezes; 

][ ~ 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando hoover tido de 6 (seis) a 14 (quatorze) 
faitas; 

ill - 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e tres) 
faltas; 

IV - 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e 
duas) faltas. 

§ 1°- Vencidos OS dois periodos de ferias deveni ser, obrigatoriamente, concedido urn 
deles antes de completado o terceiro periodo. 

§ 2° - Somente apOs completado o primeiro ano de efetivo exercicio adquirira o 
servidor pUblico, o direito a gozar f6rias. 

§ 3°- 5 vedado levar a conta de ferias qualquer falta ao serviyo. 

§ 4° - As ferias obsel!Varao a escala previamente publicada, nao sendc pem:.ijdo o 
a::astamento, em am s6 mes, de mais de urn ten;o dos servidores pUbhcos de carla setor. 

§ 5°- 0 servidor pUblico afastado em mandato classista deverS. observar, com rela~o as 
f6rias, o disposto neste artigo. 

§ 6° - 0 periodo refen3ncia, para apurar as faltas previstas nos incisos IaN deste artigo, 
sera o ano civil anterior ao ano que corresponde o direito as ferias. 

§ 7'- A exonera~ao de servidor com periodos de terias completos ou incompletos 
d rminara urn ci.lculo proporcional, a razao de 1/12 (urn doze avos) por mes: 

os' Valentim Lopes, 02- Centro- CEP-29.490-000- Atilio Vivacqua-E§ 
Fone/Fax(OXX28) 3538-1109 
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a) para indenizayao do servidor, na hip6tese das ft!nas nao terem sido gozadas, 

b} para ressarcimento ao eritrio pUblico, na hip6tese das f6rias terem sido 

gozadas sem ter completado periodo aquisitivo. 

§ 8° - 0 servidor perdeni o direito ao gozo ou indenizaiji8.o das ferias, que nao atender o 
limite disposto no § 1° deste artigo. 

§ 9- Aplica-se ao seiVidor, no ano em que seder a sua aposentadoria, o disposto nos§§ 8° 
e 9° deste artigo. 

§ I 0- As fet-ias somente poder3o ser interrompidas por motive de calami dade 
pUblica, convocay3.o para jUri, serviyo militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviyo 
declarada pela autoridade maxima do 6rg8.o ou entidade. 

§ 11- 0 periodo de ferias interrompido serit gozado de uma sO vez, observando o 
disposto no artigo 113. 

Art. 104\ Os afu.stamentos por motivo de licenya para o trato de interesses paEicu:ares e 
pare freqdentar cursos com durayao superior a doze meses, suspendem o periodo aquisitivo para 
e::'eito de ferias, reiniciando-se a contagem a partir do retorno do servidor pUblico. 

Art. 105 0 servidor pUblico que opere direta e permanentemente com Raios X e 
S;J.bstancias radioativas gozaril, obrigatoriamente, vinte dias consecutivos de ferias, por semestre 
de atividade profissional, proibida, em qualquer hip6tese, a acumulayio. 

Capitulo V 
Das Licenyas 

Seyao I 
Das Disposi9oes Gerais 

Art. 106 Conceder-se-a licen~a ao servidor pUblico em decorrencia de: 

I - tm.tamento da prOpria saUde; 

][ - acid.ente em serviyo ou doenya profissional; 

~ ~ . . ge~:-::·:mcm¢o: ad~:o, - - --··································· 
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IV - motive de doen~ta em pessoa da familia; 

V - serviyo militar obrigat6rio; 

VI - atividade politica; 

V:[J[ - tmto de interesses particulares e licenya especial; 

VD - desempenho de mandato classista; 

'X - patemidade. 

§ 1° ~ As licenyas previstas nos incises V, VI, VII e VIIT nilo se aplicam aos ocupantes 
exclusivamente de cargos em comissao. 

§ 2° - As licen~ previstas nos incises I, II, III e N ser8o concedidas pelo setor de 
pericias mCdicas. 

§ 3°- As licenyas previstas nos incises V a IX serao concedidas, no 3mbito de carla Poder 
e pela autoridade responsavel pela administra~o de pessoal. 

§ 4° - A licenr;a prevista no incise N deste artigo, somente sera concedida ao 
servidor ocupante exclusivamente de cargo de provimento em comissao pelo prazo maximo de 30 
(trinta) dias. 

Art. 107 Finda a licenya, o servidor pUblico devera reassum1r imediatarr.ente c exerck,c 
d.~ cargo, sa:vo prorrogayao pm deterrntnayiio constante dle laudo medico. 

§ 1°- A pror:ogayaio dar-se~i de oficio ou a pedido. 

§ 2°- D pedido de prorroga~tiio deveril. ser apresentado antes de findo o prazo da licen((a. 

§ 3° ~ Caso seja indeferido o pedido de prorroga'(iio da licenya, o servidor pUblico teni 
considerados como de licen~ta para trato de interesses particulares os dias a descoberto. 

Art. 108 0 servidor pUblico que se encontrar fora do Municipio deveril., para fins de 
concessiio ou prorrogayiio de licenya, dirigir-se a autoridade a que estiver subordinado 
diretamente, juntando laude medico do servi~to oficial de saUde do local em que se encontre e 
irc.dicando o seu endereyo. 

Panlgrafo Unico - A licenya concedida na forma deste artigo niio podenl ser superior a 
trinta dias nem prorrog8.vel por mais de duas vezes. 

~t ; " l'<;a Jose Va!enlnn Lopes, 02- Centro- CEP-29.490-000- A:llnc VnvaC<;llli-.:oS 
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Art. I 09 0 servidor pUblico licenciado na forma do art. 106, L ll, m e N, nao podera 
Cedicar-se a qualquer atividade de que aufira vantagem pecuni<iria, sob pena de cassa~o imediata 
cia licenya, com perda total da remunera~o, ate que reassuma o exercicio do cargo. 

Art. 110 Em se tratando de licenya para tratamento da prOpria sallde, de ocupante de dois 
cargos pllblicos em regime de acumul~o legal, a licenya podeni ser concedida em apenas urn 
deles, quando o motive prender-se, exclusivamente, ao exercicio de urn dos cargos. 

Art. Ill 0 servidor pUblico em licenya m6dica, nao seni obrigado a interrompcHa 
em decorrencia dos atos de provimento de que trata o art. 8°. 

Se~iio II 
Da Liceru~a para l ralamenlo da Propria Sztdle 

Art 112 A hcenya para tratamento da prOpria sallde sen't concedida a pedido ou de oficio, 
corn base em pericia medica, sem prejuizo da remunera~ao a que o servidor pUblico fizer jus. 

Art. 113 As inspeyOes medicas para concessao de licenyas serao feitas: 

I - pela unidade central de pericias medicas, para as 1icenyas por qualquer periodo e 
em prorrogay§o; 

II - pelas unidades regionais de saU.de, para: 

a) licen~a por prazo de ate trinta dias; 

b) licenl" para gestayao. 

§ 1° - Sempre que necessirio, a inspey§o medica realizar-se-3. na residencia do serviCor 
pUblico ou no estabelec1mento hospitalar onde este se encontrar internado. 

§ 2°- Nao sendlo posslvel a reaiizaQ8.o de inspeyao medlica na forma previsu.a nes!e artigc 
e ::10 paffigra:fo anterior, as licenyas poderao ser concedldas com base em ]audo de outros rr!.6dicns 
c=.ciats ou. de entidades conveniadas. 

§ 3°- Inexistindo, no local, medico de 6rgao oficial, seni aceito laude passado por medico 
particular, o qual sO produzinl efeitos depois de homologado pelo setor competente. 

§ 4° - 0 laudo fomecido por cirurgi8.o-dentista, dentro de sua especialidade, 
equipara-se a laudo medico, para OS efeitos desta Lei. 
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§ 5° - A concessiio de licen~ superior a trinta dias dependeni sempre de [nspeyao per 
pnta medica oficiaL 

§ 6°- 3 licito ao servidor pUblico licenciado para tratamento de saU.de des1stir do restante 
ca mesma, caso se julgue em condiyOes de reassumir o exercicio do cargo, devendo, para isso, 
submeter-se previamente a inspey3.o de sallde procedida pela unidade central de pericias medicas 
ou pelas unidades regionais. 

§ 7° - 0 servidor pUblico nao podeci permanecer em licen~ para tratamento da prOpria 
sallde por prazo superior a vinte e quatro meses, sendo aposentado a seguir, na forma da lei, se 
julgado invalido. 

§ 8° - 0 periodo necessaria a inspe¢o medica seci considerado, excepcionalmente, 
como de prorrogayio de licen.;.a, sempre que ultrapassar o prazo previsto no panigrafo anterior. 

Art. 114 Ao servidor pUblico acometido de tuberculose ativa, aliena.yao mental, neoplasia 
maligna, cegueira ou visio reduzida, hansenismo, psicose epil6ptica, paralisia irreversivel e 
incapacitante, cardiopatia grave, doenya de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefro:oatia 
grave, estado avanyado de Paget, osteite deformante, sindrome de imunodeficiSncia adquir:da 
{:S:::JA ou AIDS) Ol!l outros que vierem a ser definidos em lei com base na med:c~n£ 
especia.lizada, sera concedido ate dois anos de licenya, quando a inspeyao nao conduir pela 
necessidade 1mediata de aposentadoria. 

Art 115 0 atestado m6dico ou laudo da junta medica nenhuma referencia fani ao nome 
ou a natureza da doenya de que sofre o servidor pUblico, salvo em se tratando de lesOes 
produzidas por acidente em serviyo, doenya profissional ou qualquer das molestias referidas no 
artigo anterior. 

Sevao III 
Da Licenva por Acidente em Servivo ou Doenva Pro fissional 

Art. 116 Considera-se acidente em serviyo o dana fisico ou mental sofrido pelo servidor 
pUblico que se relacione mediata ou imediatamente como exercicio das atribuiyOes inerentes ao 
cargo, provocando uma das seguintes situayOes: 

I = lesfio corporal; 

IJ[ c perturbayao fisica que possa vir a causar a morte; 

tl - perda ou reduyao pennanente ou temporiuia da capacidade para o trabalho. 
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§ I 0 - Equipara-se ao acidente em servi~o o dana: 

a) decorrente de agressao sofrida e nao provocada pelo servidor pUblico no 
exercicio de suas atribui~Oes, inclusive quando em viagem para o desempenho 
de missao oficial ou objeto de servi\X); 

b) sofrido no percurso da residencia para o trabalho e vice-versa; 

c) sofrido no percurso para o local de refeiyao ou de volta dele, no inte':Valo do 
tmba.lho. 

§ 2° - :J disposto no par@.grafo anterior nao se aphca ao acidente sofrido pe1o servidor 
~Jlcco q·ue, pol[ interesse pessoal, tenha interrompido ou alterado o percurso. 

Art. 117 A prova do acidente seni feita em processo regular, devidamente instruido, 
inclusive acompanhado de declar~ao das testemunhas do fato, cabendo ao 6rgiio medico de 
pessoal descrever circunstanciadamente o estado geral do acidentado, mencionando as les5es 
produzidas e, bern assim, as possiveis conseqoencias que poderao advir do acidente. 

Paril.grafo Unico - Cabe ao chefe imediato do servidor pUblico adotar as providencias 
necessil.rias para dar inicio ao processo regular de que trata este artigo, no prazo de oito dias. 

Art. 118 0 tratamento do acidentado em servi~o correril. por conta dos Cofres do 
Municipio ou de institui~ao de assistencia social, mediante acordo como Municipio. 

Art. 119 lEntende-se por doenca profissional aquela que possa ser considerada 
r,on.seqUente das condiyOes finerentes ao serviyo ou a fatos nele oco:r.idos, deve::do o 1a:udo 
:T.6di.co estabelecer-lhe a rigorosa caracterizar;:ao. 

Se~ao IV 
Da Licen~a por Gesta9ao, Lacta9ao e Ado9ao 

Art. 120 Sera concedida licenca a servidora pUblica gestante, par cento e vinte dias 
consecutivos, mediante inspe~o medica, sem prejuizo da remunera~o. 

§ 1° - A licen~a poder.i ser concedida a partir do primeiro dia do nona mes de 
gesta~o, salvo antecipayao par prescri~o medica. 

§ 2°- No caso de nascimento premature, a licen~a teril. inicio a partir do dia do parto. 

§ 3° - No caso de natimorto, decorridos trinta dias do evento, a servidora pUblica sera 
sub et" me medico e, se julgada apta, reassumir8. o exercicio. 
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§ 4° - No caso de aborto nao criminoso, atestado por medico oficial ou particular, a 
servidora pUblica teni direito a trinta dias de licen~a. 

Art. 121 Para amamentar o prOprio filho, ate a idade de seis meses, a servidora pUblica 
lactante teni direito, durante a jomada de trabalho, a uma hora de descanso, que poderit ser 
parcelada em do is periodos, de meia bora cada. 

Paritgrafo Unico - A servidora pUblica lactante deveril submeter-se mensalmente a 
inspeyAo medica oficial, para fins de obten~o do competente laude medico pericial relative ao 
aleitamento. 

Art. 122 A servidora pUblica que adotar ou obtiver guardajudicial de crianya de ate um 
anode idade serao concedidos noventa dias de licen'ra remunerada, para ajustamento do adotado 
ao novo Jar. 

Par3.grafo Unico - No caso de crianya com mais de um arno dle idade, o prazo de que tata 
es~e anigo sera de trinta dias. 

ft..rt. 123 A licenya prevista no art. 122 seni concedida no ambito de cada Poder, pela 
a-'toridade responsavel pela administrar;Ro de pessoal, a requerimento da interessada, mediante 
prova fomecida pelo juiz competente. 

Art. 124 Fica garantida a servidora pUblica enquanto gestante, mudanr;a de 
atribuiyOes ou funyOes, nos casos em que houver recomendayiio medica oficial, sem prejuizo de 
seus vencimentos e demais vantagens do cargo. 

Paril.grafo Unico - Ap6s o parto e t6nnino da licen~ a gestante, a servidora pUblica 
retomani as atribuiyOes do seu cargo, independentemente de ato. 

Sevao V 
Da Licen~a por Motivo de Doen~a em Pessoa da fa_"llil'a 

Art. 125 0 servidor pUblico efetivo podera obter hcenya por motivo de doenya de 
.:;.5::_;:Jge ou compar:heiro, fiihos, pais e irmiios, mediante comprovar;ao medica, desde que ;_Jrove 
se:- inchspems<ivel a sua assistencia pessoal e que esta niio possa ser prestada simultaneamente 
com o exercicio do cargo. 

§ 1° - A comprovayiio da necessidade de acompanhamento do doente pelo servidor 
pUblico sera feita atraves do serviyo social. 

A l~cenyaseracon:e~Ida• _____ .......... _ ........................ -·-·· 
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a) com remunera~o integral, ate urn ano; 

b) com redu~ao de urn teryo, ap6s este prazo ate o vig6simo quarto mes, 

c) a partllr do vigesimo quarto mes, sem remuneral(iio. 

§ 3° 0 Niio se considem assistencia pessoa~ a representayiio pelo servidor pUb:ico dos 
i:::~eresses econOmicos ou comerciais do doente. 

§ 4° - Em qualquer hip6tese, a licen~ prevista neste artigo seni obrigatoriamente 
renovada de tres em tres meses. 

§ 5° - Em cases especiais, podeci ser dispensada a ida do doente ao 6rgiio medico de 
pessoal do Municipio, aceitando-se laude fomecido por outra institui~o medica oficial da Uniiio, 
de Estados ou dos Municipios, ou entidades sediadas fora do Pais. 

Sevilo VII 
Da Licen~a para o Servi~o Militar Obrigat6rio 

Art. 126 Ao servidor pUblico efetivo que for convocado para o serviyo mititar obrigat6rio 
e outros encargos da seguranya nacional, seni concedida hcemya ccrr: remwneray8.o, na :~r..1a e 
condiyOes previstas na legislayao especifica. 

§ 1° - A licenya sera concedida a vista de documento oficial que prove a 
tncorporayiio. 

§ zo ~ Concluido o serviyo militar obrigat6rio, o servidor pUblico efetivo teni o prazo de 
quinze dias para reassumir o exercicio do cargo. 

§ 3° - A licen~ de que trata este artigo senl concedida pelo dirigente de cada Poder, ou 
por dirigente de autarquia ou fund~iio pUblica. 

Se~iio VIII 
Da Licen~a para Atividade Politica 

Art. 127 0 servidor pUblico tenl direito a licenya quando candidate a cargo eletivo, na 
forma e condiyOes previstas na legislayiio especifica. 

Parigrafo Unico - A licen~a prevista neste artigo sera concedida por ato da a:utoricia.de 
te:nte e comumicad.a ao setor de pessoal do 6rgiio ou entidade pam fins de assentamen~os 
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Se~ao IX 
Da Licen~a para Trato de Interesses Particulares 

Art. 128 A crit6rio da administracRo, podeni ser concedido ao setvidor pUblico estavel 
licenya para o trato de interesses particulares, sem remunera~iio, pelo prazo maximo de ate quatro 
anos. 

§ 1° ~ Requerida a licen~a, o servidor pUblico aguardani em exerdcio a decisao. 

§ 2° ~ A licenya podeni ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servi.dor p00i.Lco 
ou no interesse do serviyo. 

§ 3° - Os servidores pllblicos em licen~ta para trato de interesses particulares, sem 
remunera~ao, pod.eriio prorrog<l-la por mais de urn periodo cuja somat6ria niio ultrapasse a oito 
anos. 

§ 4° - A licenya prevista oeste artigo niio seci concedida a servidor pUblico em estagio 
probat6rio, nem ao servidor pUblico que tenha sido colocado a disposiyao de qualquer 6rgao 
estranho ao de sua lota~o e que, ap6s o retorno niio haja permanecido a serviyo do 6rgiio de 
origem por prazo igual ao do afastamento. 

§ 5° - Niio podeni obter a licenoa de que trata este artigo o servidor pUblico que esteja 
obrigado a devoluyao ou indeniza~o aos Cofres do Municipio, a qualquer titulo. 

§ 6° - 0 servidor pUblico estavel licenciado na forma deste artigo continua como 
segurado do institute de previdencia, cabendo-lhe recolher as contribuiyOes devidas junto a 
entidade referida. 

§ 7° ~ Na hipOtese da ticenya ser interrompida no interesse do serviyo, o servidor pl::.·J~rco 
estavet terin. o prazo de trinta dias para assumir o exercicio. 

§ 8° ~ Compete a autoridade responsavel pela administra~o de pessoal, na administrayao 
direta, e aos dirigentes de autarquias e fundaoOes pUblicas, na administrayao indireta, a concessiio 
da licenoa de que trata este artigo. 

§ 9° - No Poder Legislative, a licenoa de que trata este artigo seni concedida pela 
autoridade indicada em seus respectivos regulamentos. 

pro 

§ 10 - A inobserv§.ncia da exig&lcia contida no § 6° implicara interrupyiio da licenoa. 

A licenoa prevista oeste artigo niio seni concedida a servidor pUblico em estagio 
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§ 12 - 0 servidor afastado em licenya para trato de interesse particular que retomar a 
atividade somente podera obter a licen~a de que trata este artigo decorrido o prazo de 01 (um} 
ano co:ntado da data em que reassumir o exercicio do seu cargo efetivo. 

§ l3a 0 periodo de afastamento do servidor em gozo de licen~ especial sera contado 
exclusivamente para aposentadoria. 

Se~ao X 
Da Licenva para o Desempenho de Mandato Classista 

Art. 129 E assegumdo ao servidor pUblico, na forma do art 106, vm, 0 direito a licenya 
para o desempenho de mandate em associa'(!o de classe, sindicato, federa~ao ou confederayao, 
representatives da categoria de servidores pli.blicos, com todos os direitos e vantagens inerentes 
ao cargo. 

§ 1° ~ Somente poderao ser licenciados servidores pUbhcos elieitos para cargos de 
diretoria nas referidas entidades, em qualquer grau, ate o mitximo de trSs, na forma da let 

§ zo - A hcen'(a teril duray§o igual a do mandate, pod.endo ser prorrogada no caso de 
reeleiy§.o. 

§ 3° c Quando for o servidor pUblico ocupante de dois cargos em regime de 
acumulayio legal e atendido o disposto no caput relativamente a ambos os cargos, podeni a 
licenya de que trata este artigo ser concedida em ambos os cargos, quando forem os mesmos 
integrantes da categoria representada. 

§ 4° - Compete ao dirigente de cada Poder e aos das autarquias e fundayOes pllblicas a 
concessao da licenya prevista neste artigo. 

§ 5° - Ao ocupante de cargo em comissao ou exercente de funyao gratificada nao se 
conceder3. a licenya de que trata este artigo. 

Se~ao XI 
':)a Licen~a-?atemidade 

A111. 130 A licenyavpatemRdade sera concedida ao servtdor plnbl.1co pelo parte de sua 
esposa ou companheira, para fins de dar-lhe assistencia, durante o periodo de cinco dias, a con tar 
da data do nascimento do filho. 

§ 1°- 0 nascimento deveni ser comprovado mediante certidao do registro civil. 
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§ 2°M Compete ao Secretario Municipal, chefe imediato do seiVidor pUblico a concessiio 
da licenya de que trata este artigo, comunicando ao setor de pessoal do 6rgiio ou entidade para 
fins de assentamentos funcionais. 

Capitu:o Vl 
Do Direito de l'eli~tilio 

Se9ii0 I 
Da Fonnaliz119iio dos Expedientes 

Art. 131 E assegurado ao servidor pUblico o direito de requerer ou representar, pedir 
reconsiderayiio e recorrer aos poderes pUblicos. 

§ 1 (l - 0 requerimento sera dirigido a autoridade competente para decidi-lo e 
encaminhado por intermedio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente. 

§ 2° - 0 requerimento podeni ser apresentado atraves de procurador legalmente 
constituido. 

Art. 132 A representavao seffi obrigatoriamente apreciadia pella autcridade s:.1perio::- tq ue:a 
contra a qual e fornmlada. 

Art. 133 0 pedlido de reconsideral(io seni dirigido a autoridade que houver expedido o 
a.to ou proferido a primeira decisao, nao podendo ser renovado. 

Panigrafo Unico - 0 requerimento e o pedido de reconsiderayao de que tratam os artigos 
anteriores deverao ser despachados no prazo de cinco dias e decididos dentro de trinta dias. 

Art. 134 CaberR recurso: 

I -do indeferimento do pedido de reconsideral(io; 

IT - das decis5es sabre os recursos sucessivamente interpostos. 

Parigrafo Unico - 0 recurso sera dirigido a autoridade imediatamente superior a que tiver 
expedido o ato ou proferido a decisao e, sucessivamente, em escala ascendente, as demais 
autoridades. 
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Art. 135 A autoridade recorrida podeni, alternativamente, reconsiderar a decisiio ou 
submeter o feito, devidamente instruido, a apreciayiio da autoridade superior. 

Art 136 0 prazo para interposiyiio de pedido de reconsiderayiio ou de recurso e de trinta 
dias, a contar da publicayiio ou da ciencia, pelo interessado, da decisiio recorrida. 

Art. 137 0 recurso podeffi ser recebido com efeito suspensive, a juizo da autoridade 
recorrida. 

Pa.nigrafo Unico - Em caso de provimento do pedido de reconsidera((iio ou do recurs a, os 
efeitos da decisiio retroagiriio a data do ato impugnado. 

Se<;ao II 
:Ja Prescri~ao 

Art. 138 0 direito de pleitear na esfera administrativa eo evento punivel prescreverao: 

I -em cmco anos: 

a) quanto aos atos de demissao e cassa~o de aposentadoria ou disponibilidade; 

b) quanto aos atos que impliquem pagamento de vantagens pecuniiuias devidas 
pela Fazenda PUblica Municipal, inclusive diferenc;:as e restituiyOes; 

n -em do is anos, quanto as faltas sujeitas a pena de suspensiio; 

m - em cento e oitenta dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado 
em len. 

Art. 139 0 prn.zo da prescn9ao contar~se~a da data da pl::nl2cayio o:ficial co ato 
:mpugnado OlU, da data da ciencta, pelo interessado, quando nAo publicad.o. 

§ 1" - Para a. revisiio do processo administrativo-disciplinar, a prescriyiio contar-se-3. da 
data em que forem conhecidos os atos, fatos ou circunstancias que deram motivo ao pedido de 
revtsiio. 

§ 2" - Em se tratando de evento punivel, o curso da prescriyiio comeya a fluir da data do 
referido evento e interrompe-se pela abertura da sindic3.ncia ou do processo administrativo
disciplinar. 

-~---.... . ... ···························-·-······-········ --·········································-·········-- ··························--
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Art. 140 A faHa tambem prevista na lei penal como crime 0:.1 con.traver.9ao 
p:escrevenl. ju:ntamemte com este. 

Art 141 0 requenmento, o pedido de reconsiderayao e o recurso, quando cabiveis, 
1 rrterrompem a prescriyao. 

Art. 142 Para o exercicio do direito de petiyao, e assegurada ao servidor pUblico ou a 
procurador por ele constituido, vista, na repartiyao, do processo ou documento. 

Capitulo VII 
Da Extin9ao e da Declara9ao de Desnecessidade de Cargo e da 

Disponibilidade 

Art. 143 Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor pUblico estavel 
ficara em disponibilidade, com remunerayao proporcional ao tempo de servis:o, ate seu adequado 
aproveitamento em outro cargo. 

§ 1" - Considerar-sec& como remunera((B:O para as efeitos deste artigo, o vencimento de 
cargo efetivo que o servidor pUblico estiver exercend.o, acrescido das vantagens pecuni8.rias de 
can~.ter permanente estabelecidas em Lei. 

§ 2" - ?ara o cilculo da proporcionalidade seci considerado urn trinta e cinco avos da 
remunerayao a que se refere o par3.grafo anterior, por ano de servi((O, se o homem, e urn trinta 
avos, se mulher. 

§ 3" - No caso de servidor cujo trabalho lhe assegura o direito a aposentadoria especial, 
definida em Lei, o valor da remunera.cao a ele devida durante a disponibilidade, teni por base a 
proporyB:o anual correspondente ao respective tempo minimo para a concessao da aposentadoria 
especial. 

§ 4"- 0 servidor em disponibilidade teni direito ao dEkimo terceiro vencimento, em valor 
equivalente ao que recebe em disponibilidade. 

§ 5"- D servidor em disponibilidade teci direito ao Salilrio-Familia. 

Art. 144 Restabelecido o caurgo, ainda que modificada a sua denominayao, neLe se!"8. 
o'xigatoriamente a;proveitado o servidor pUblico posto em disponibi!idade. 
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Art. 145 A declara~ao da desnecessidade de cargos nas autarquias e fundayOes 
pllblicas podeni ser promovida por ato do dirigente do respective 6rg8.o ao qual o cargo se 
subordinar. 

Art. 146 0 servidor pUblico em disponibilidade que se tomar invitlido sera 
aposentado, independentemente do tempo de serviyo constante de seu assentamento fu::1cional 

Titllllo V 
Capitulo Unico 

Do Tempo De Servi9o 

Art. 147 :E computado para todos os efeitos o tempo de servi~ pUblico efetivamente 
prestado ao Municipio, desde que remunemdo. 

Art. 148 Sao considerados como de efetivo exercicio, salvo nos cases expressamente 
definidos em norma especifica, os afastamentos e as ausencias ao serviyo em virtude de: 

I - ferias; 

II - exercicio em 6rg3.os de outre Poder ou em autarquias e fundayOes pUblicas, do 
prOprio Municipio; 

m ~ freqOf:ncia a curso de forma~tiio inicial e pan:tcipayao e::r. progn.L'T!a de 
treinamento regufmnnente instituido; 

][V - desempenho de mandata eletivo federal, estadual e municipal; 

V - abonos previstos nos arts. 30 e 32; 

VJ[ - licenyas; 

a) por gestayiio, adoyio, lactayio e patemidade; 

b) por motivo de acidente em serviyo ou doen~ profissional; 

c) por convocayio para o serviyo militar obrigat6rio; 

d) para atividade politica, quando remunerada; 

e) para desempenho de mandata classista; 

VII - participayio em competiyio desportiva oficial ou convocayijo para integrar 
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VJ[][ - participatriio em congresses e outros certames culturais, t6cnicos e cientificos; 

][X - cumprimento de missile de interesse de servi~o; 

X - freqii8ncia a curso de aperfei~amento, atualiza~o ou especializar;ao que se 
relacione com as atribui!Y5es do cargo efetivo de que seja titular; 

XI - convenio em que o Municipio se comprometa a participar com pessoal; 

Xll - interregna entre a exonera~o de urn cargo, dispensa ou rescisiio de contrato com 
6rgiio pUblico municipal eo exercicio em outre cargo pUblico tambem municipal, quando 
o interregna se constituir de dias niio Uteis; 

xm -afastamento preventive, se inocentado a final; 

XN - f6rias-premio; 

XV - prisiio JPOf ordemjudicial, quando vier a ser conslderado inocente. 

Art. 149 0 tempo de afastamento do servidor pUblico para o exerdcio de mandato eletivo 
sera computado para todos os efeitos legais. 

Art. 150 :E contado para efeito de aposentadoria e disponibilidade, o tempo de serviyo 
pUblico prestado a Uniao, aos Estados, aos Municipios, TerritOries e suas Autarquias e FundayOes 
l'ublicas. 

Parigrafo Unico - 0 tempo de serviyo a que se refere este artigo niio poderi ser contado 
com quaisquer acrescimos ou em do bro. 

Art. 151 Contar-se-8. para efeito de aposentadoria e disponibilidade: 

I - licenya para tratamento da prOpria saUde e de pessoa da familia; 

ll - serviyo prestado sob qualquer forma de admllssiio, desde que rem:.:rreraCo 
pelos C'ofn;:s do Municip~o; 

m - a.fastame:nto por aposentadoria ou disponibilidade; 

rv - serviyo militar obrigat6rio e outros encargos de seguranya nacional; 

v -serviyo prestado a instituiy§.o de canl.ter privado que tiver sido transformada 
em estabelecimento ou 6rgiio do serviyo pUblico municipal; 

VI - periodo de serviyo militar ativo prestado durante a paz, computando-se pelo 
dobra o tempo em operayao de guerra; 
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Vll ~ licenya para atividade politica nos termos do art. 127; 

V!:.:J[ - o tempo correspondente ao desempenho de mandata eietivo federaJ, estad~a: ou 
municipal anterior ao ingresso no serviyo pUblico estadual. 

Art. 152 E vedada a contagem cumulativa de tempo de serviyo prestado 
:;ot'cornitantemente em mais de urn cargo, emprego ou funyao em Orgaos ou entidades dos 
:roderes da Uniao, lEstados, Distrito Federal, TerritOries, Municipios e suas autarquias, fundayOes 
pllblicas, sociedades de economia mista e empresas pUblicas. 

Art. 153 Em caso de aposentadoria por urn dos cargos exercidos em regime de 
acumulayAo, as parcelas de tempo de serviyo niio concomitantes que niio forem utilizadas, 
poderio se-lo em rela~o ao outre cargo, para identico fim. 

Art. 154 A apurnyio do tempo de servi~o serit feita em dias. que serao convertidos em 
anos, considerado o ano como de trezentos e sessenta e cinco dias, salvo quando bissexto. 

Art. 155 0 tempo de servir;o pUblico estadual seni computado a vista de registros 
pr6prios que comprovem a freqlil~ncia do servidor pUblico. 

Art. 156 0 tempo cl.e serviyo prestado a outros ?oderes do pn)pno Mur.icipic, a Org§.os da 
admirnistray§o indueta, a Uniiio, a Estados, a outros Munlcipios e l'err[t6nos, e em ativtdade 
p:ivada sera computado a vista de certidiio passada peia autoridade competente. 

§ ! 0 
- A averbayao de tempo de servir;o seni requerida em formul8.rio prOprio, 

acompanhado das respectivas certidOes, nao sendo admitidas outras fonnas de comprovar;ao de 
tempo de serviyo. 

§ 2° - A certid3.o de tempo de serviyo deverit cooter a finalidade, os atos de admissao e 
dispensa, os afastamentos e seus motives, as penalidades porventura aplicadas, a conversiio do 
tempo de servi~o em anos, meses e dias, descontadas as faltas, ausCncias ou afastamentos niio 
consideradas como de efetivo exercicio equal o regime juridico do servidor pUblico. 

Art. 157 A ausCncia de elementos comprobat6rios de tempo de serviyo podera ser suprida 
mediante justificayRo judicial, quando niio houver a possibilidade de apresentayRo de certidiio de 
tempo de serviyo, desde que fundamentada em urn indicia razoavel de prova material, niio sen do 
admitida prova exclusivamente testemunhal. 

§ 1° Q A justificayio judicial somente poderit ser aceita quando, eiT.' virtu.de de ro..:':>o, 
-::-:.cer:.dio 'Ju Ces;ruiyao, desaparecerem os documentos necessSrios a extrn.yao Ce cecid~o de 
:e,. de se~lyo. 
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§ 2° - A justificac!o judicial deveci. ser instruida com certidiio negativa da 
inexistencia de registros funcionais, niio sendo suficiente a declara.yio de que nada foi encontrado 
nos livros de ponte e folhas de pagamento. 

§ 3°- Niio sera objeto de averba.;ao ajustificac!o judicial que niio for processada com a 
assistencia de representante legal do Municipio, que devenl ser obrigatoriamente citado. 

§ 4° - Podeni ser tamb6m averbado o tempo apurado mediante justifica~iio judicral, 
relative a serviyos que niio tenham sido prestados ao prOprio Municipio, desde que tenha sido o 
respective tempo reconhecido pela unidade federativa competente ou pelo 6rgfuo previdenciirio 
federat, que deveni fornecer a certidiio referente ao mesmo. 

Titulo VJ[ 

Capitulo Unico 
Da Negociayao Coletiva 

Art. 158 Por negocia~ao coletiva, para fins desta Lei, entende-se o procedimento pelo 
qual as entidades representativas dos servidores pUblicos civis e a administra¢o pUblica 
municipal buscarao a supera~o democnitica das divergfutcias e conflitos que ocorrem em suas 
relayOes coletivas de trabalho. 

Paritgrafo Unico - A negocia~o coletiva sera pennanente, devendo ser pautada nos 
principios da transparfulcia, garantidas as necessidades inadiiveis da popula(fiio. 

Art. 159 As negocia~Oes coletivas seffio cornduzidas por negociadores permaneCJ!es, 
indicados peto chefe de cada Poder, com delegayao de compet€1!1cia para sc::bscreve:- aco:-do 
escrito de trabalho com entidades smd1cais. 

§ ] 0 
- Os dnrigentes de carla autarquia ou fundayao pUblica tamb6m designar.\io urn 

-:-regocmdor permanente que representani a entidade na negoct~ao. 

§ 2° - Cada negociador permanente seni designado com urn suplente que atuani em seus 
1mpedimentos legais e afastamentos. 

Art. 160 As negocia~Oes coletivas tenlo inicio com expediente enviado pela entidade 
s~ndical ou entidades sindicais ao negociador permanente respective, con tendo a min uta aprovada 
em assemblt~ia geral acompanhada de breve justifica~ao. 

§ 1°- 0 negociador pennanente, recebendo o expediente no prazo rruiximo de quarenta e 
o horas, designarit dia, hora e local para o inicio das negocia~Oes, formando, com as 

...... ....................... .................... ..................... .. ............ ___ ..... .. .............. . 
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reivmdicay(}es apresentadas, processes em cujos autos serao acostadas atas das reuniOes da 
r.egoctayao, subscritas pelas partes. 

§ zo- 0 nao-cumprimento do disposto no paritgrafo anterior constitui falta grave punivel 
com suspensiio. 

Art. 161 As negociayOes coletivas de trabalho serao realizadas em dois niveis: 

I - negociar;Ao coletiva central em que setio analisadas as reivindicayOes de 
caniter mais abrangente e gen6rico que beneficiam a todos ou a maioria dos servidores 
pU.blicos, tais como, politica salarial, reajuste ou aumento real de vencimentos, diretrizes e 
pianos de carreiras e de vencimentos, sistema de promoy5es e outros; 

n - negociayRo coletiva setorial em que serao analisadas as reivindicay5es de 
carater mais especifico tais como situayiio funcional, condiyOes de trabaiho e beneficios 
especificos relatives a carla Secretaria Municipal e, nos demais Poderes, autarquias e 
funday5es pUbiicas, em Orgiio equivalente. 

§ 1° - A negociayiio cofetiva central e setorial siio realizadas entlre os negociadores 
permanentes de cada Pod.er, em con junto ou separadamente, e cada uma das entidades sindicais 
rep:resentativas de seus servideres civis. 

Art. 162 Ocorrendo impasse nas negociayOes, podem as partes indicar mediadores. 

Art. 163 Das negociayOes coletivas, central ou seterial, resultarao acordes coletives que 
deverao ser assinades pelas partes e transformados, em carla Peder, em projeto de lei a ser 
encaminhado a aprecia'(3o do Peder Legislative. 

Paragrafe (mico- Os acordos coletivos terio a dura'(3o que neles for estipulada, quanta is 
materias cuja efici.cia nao dependam de apreciacfio pele Poder Legislative. 

Titulo VII 
Capitulo Unico 

Da Livre Associa9ilio Sirruiica: 

Art. 164 Ao servidor pUblico civil e assegurado, nos termos da Constituiyao Federal, o 
d.rreito a livre associayiio sindical, garantindo-se-lhe: 

1 - o direito a greve, que sera exercido nos termos e nos hmites definidos em lei 
complementar; 
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II -a inamovibilidade, desde o registro de sua candidatura a dire~o de 6rgiio sindical 
ate urn ana ap6s o final do mandata, exceto sea pedido; 

ill a licen~a para desempenho de mandata classista na forma de art :06,V-::::2; 

llV - a percep~o do vencimento, beneficios e van.tagens a que fizer jws, quando 
afastado para cargo de dire~Yiio de entidade sindical; 

V ~a liberacao para participar de f6runs e discuss5es sindicais, quando indicado pela 
entidade a que perten~a; 

VI - o livre acesso, na qualidade de dirigente sindical, aos locais de trabalho de 
seus filiados. 

Art. 165 Ao sindicato representative de categoria de servidores pllblicos e 
assegurado: 

I -a participa~o obrigat6ria nas negoci~Oes coletivas; 

II -a obten~o, junto a administra~iio pUblica, de informa~5es de interesse geral 
da categoria; 

m -o direito de requerer, pedir reconsidera~iio ou recorrer d!e d!ecisOes, para dlefesa de 
direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria de servidores plibEcos ~:1e 
representa; 

IV 0 representar contra atos de autoridades, lesivos aos interesses dos servidores 
pUblicos; 

V - o desconto em folha de pagamento, quanta aos seus filiados, do valor das 
mensalidades e da contribui~o para custeio do sistema confederativo da representayiio 
sindical respectiva. 

Art. 166 A taxa de fortalecimento sindical ou assemelhada em favor da entidade sindical 
representativa do servidor pUblico, deliberada em assembteia geral da categoria, seni descontada 
em folha de pagamento. 

Paritgrafo Unico - A taxa referida oeste artigo incidirit sabre o vencimento ou 
remunerayiio dos servidores pU.blicos integrantes da categoria profissional, independentemente de 
filia'{iio, desde que o beneficia resultante da atua¢o da entidade sindical seja extensivo a estes 
servidores, na forma definida em assembteia geral. 
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Art. 167 A devoluiiiao das contribui~Oes ou taxas previstas nos arts. 165 e 166, 
mdevidamente descontadas do servidor pUblico seni de inteira responsabilidade da entidade 
sindical respectiva. 

Art. 168 Os descontos previstos nos arts. 165, V, e 166 sera:o efetuados sem qualquer 
custo, e repassados a entidade sindical respectiva no prazo de ate dez dias. 

Art. 169 Compete aos servidores pUblicos civis decidir sobre a oportunidade de exercer o 
direito de greve e sobre os interesses que devam por meio deJa defender. 

Titulo VIII 
Da Seguridade Social 

Capitulo I 
Das Disposi9oes Gerais 

Art. 1 70 A previdencia, sob a forma de beneficios e servi~os, seni prestada pelo Institute 
Nacional de Seguridade Social, ao qual serit obrigatoriamente filiado o servidor pUblico, 
mediante contribuiyiio do servidor pUblico e do Municipio. 

Capitulo II 
Dos Beneficios l!'revidenciffirios 

Art. 171 Os beneficios decorrentes do plano e programa c1e previd8ncia sao OS 

constantes da legisla4YiiO que reguiamenta o INSS, concedidos na forma que especifica suas 
daspostyOes legais 

Titulo IX 
Do Regime Disciplinar 
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Capitulo I 
Dos Deveres do Servidor Publico 

Art 172 Sao deveres do servidor pUblico: 

I - ser assiduo e pontual ao servivo; 

II - guardar sigilo sabre assuntos da reparti~o; 

III - tmtar com urbanidade os demais servidores pUblicos eo pUblico em geml; 

N - ser leal as institui~Oes constitucionais e administrativas a que servir; 

V - exercer com zelo e dedica~o as atribui~Oes do cargo ou fun~ao; 

VI - observar as normas legais e regulamentares; 

Vll ~ obedecer as ordens superiores, exceto quando mantfesta.mente ilegais; 

VJCC - ~evar ao conhecimento da autoridade as irregularidades de que tiver CH~ncia em 
razac do cargo ou. fJ.n4fiio; 

liX - zelar peia economia do material e conserva~iio do patrimOnio pUblico; 

X - providenciar para que esteja sempre em ordem no assentamento individual, a sua 
declara~ao de familia; 

XI - atender com presteza e corre~ao: 

a) ao pUblico em geral, prestando as informa~Oes requeridas, ressalvadas as 
protegidas por sigilo; 

b) a expediy§..o de certidOes requeridas para defesa de dire ito ou esclarecimentos 
de situa~Oes de interesse pessoal; 

c) as requisi~Oes para a defesa da Fazenda PUblica Municipal; 

XL -manter condulla compativel com a moralid.ade pUblica; 

x;:; " representar contra ilegalidade, omissiio ou abuso de pocler, de que tenha :omaco 
conheclimento, ind.icando elementos de prova para efeito de apura«;:iio em processo 
ap:roprriado; 
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XN - comunicar no prazo de quarenta e oito horas ao setor competente, a existencia de 
qualquer valor indevidamente creditado em sua conta bancaria. 

Capitulo II 
Das Proibi9oes 

Art. 173 Ao servidor pUblico e proibido: 

c ausentar-se do serviyo durante o expediente, sem previa autoriza~tfto do chefe 
imediato; 

II - recusar fe a documentos pUblicos; 

ill - referir-se de modo depreciative ou desrespeitoso a autoridades pUblicas ou a 
atos do poder pUblico, ou outro, admitindo-se a critica em trabalho assinado; 

N -manter, sob sua chefia imediata, cOnjuge, companheira ou parente ate o segundo 
grau civil; 

V - utilizar pessoal ou recursos materials da repartir;.ao em servir;.os ou atividades 
particulares; 

V[ - opor resistencia injusti:ficada ao andamento de documento e processo cu a 
realizayao de serviyos; 

Vll1 - retirar, sem prev1a anuencia da autoridade competente, qualquer documento ou 
objeto do local de trabalho; 

VO c cometer a outro servidor pUblico atribuiyOes estranhas as do cargo que ocupa, 
exceto em situayOes de emergencia e transit6rias ou nas hip6teses previstas nesta Lei; 

IX - compelir ou aliciar outro servidor pUblico a filiar-se a associayRo profissional ou 
sindical ou a partido politico; 

X - cometer a pessoa estranha ao serviyo, fora dos casos previstos em lei, o 
desempenho de encargo que lhe competir ou a seu subordinado; 

XI - atuar, como procurador ou intermediario, junto a 6rga:os pUblicos municipais, 
salvo quando se tratar de beneficios previdenciarios ou assistenciais e percepyao de 
remunerayio ou proventos de cOnjuge, companheiro e parentes ate terceiro grau civi!; 

XTI - fazer afirmayao falsa, como testemunha ou perito, em processc admir:is~rativ~-
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:xm - dar causa a sindiclncia ou processo administrativo-disciplinar, imputando a 
qualquer servidor pUblico infra~o de que o sabe inocente; 

XIV - praticar o comercio de hens ou servivos, no local de trabalho, ainda que fora do 
hor8rio normal do expediente; 

XV - representar em contrato de ohms, de serviyos, de compra, de arrendamento e de 
aliena'tao sem a devida realiza~o do processo de licitay8.o pUblica competente; 

XVI - praticar violencia no exercicio da func;ao ou a pretexto de exerce-la; 

XVII - entrar no exercicio de func;ao pUblica antes de satisfeitas as exigencias 
legais ou continuar a exerce-Ias sem autorizayao, depois de saber oficialmente q1,;.e foi 
exonerado, removido, substituido ou suspernso; 

XVJ[][ - soiicimr ou receber proptnas, presentes, emprestimos pessoais ou vantagens de 
qualquer especfe, para si ou para outrem, em razao do cargo; 

XIX - participar, na qualidade de proprietario, s6cio ou administrador, de empresa 
fomecedora de bens e serviyos, executora de obras ou que realize qualquer modalidade de 
contrato, de ajuste ou compromisso como Municipio; 

XX - praticar usura sob qualquer de suas formas; 

XXI - falsificar, extraviar, sonegar ou inutilizar livro oficial ou documento ou us3.-los 
sabendo-os falsificados; 

xxn - retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de oficio ou pratici-lo 
contra disposiyao expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal; 

xxm -dar causa, mediante ayao ou omissiio, ao nao recolhimento, no to do ou em parte, 
de tributos, ou contribuiyOes devidas ao Municipio; 

XX:V - facilitar a pcitica de cnme contra a Fazenda PUblica Municqoal; 

XXV - valer-se ou permitir dolosamente que terceiros tirem proveito de inforrnayiio, 
prest£gio ou influc§ncia obtidas em funr;ao do cargo, para lograr, direta ou indiretamente 
proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da funy!o pUblica; 

XXVI - exercer quaisquer atividades incompativeis como exercicio do cargo ou funy3.o, 
ou ainda, com o horftrio de trabalho . 
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Capitulo HI 
Da Acumulaviio 

Art. 174 E vedada a acumula~ao remunerada de cargos pllblicos, exceto de: 

I - dois cargos de professor; 

IT -urn cargo de professor com outro tecnico ou cientifico; 

m -do is cargos privativos de medico; 

IV -urn cargo de professor com outrode juiz; 

V -urn cargo de professor com outrode promotor pUblico. 

53 

§ 1° - Em quaisquer dos casos, a acumula~iio somente sera pennitida quando houver 
compatibilidade de honlrios. 

§ 2° - A proibic;iio de acumular estende-se a empregos e funQOes e abrange 
autarquias, empresas pUblicas, sociedades de economia mista e fundac;Oes pU.blicas mantidas pelo 
poder pUblico. 

§ 3° - A apurayiio da acumuiayiio cabe ao 6rgiio responsavel pela administrayao de 
pessoal. 

Art. 175 0 ocupante de dois cargos efetivos em regime de acumul~ao, quando Investido 
em cargo de provimento em comissao, ficara afastado de ambos os cargos efetivos, podendo 
optar pelo vencimento b<isico dos dois cargos. acrescido da gratifica~o de quarenta por cento do 
valor do vencimento do cargo em comissao, prevista no art. 94. 

Art. 176 Verificada em processo administrativo-disciplinar a acumulayiio proibida, e 
provada a boa-fe, o servidor pUblico optani por urn dos cargos, sem prejuizo do que houver 
percebido pelo trabalho prestado no cargo a que renunciar. 

§ 1° a Provada a m<i-fe, 0 servidor pUblico perdeni ambos os cargos, empregos ou funr;Oes 
e restituici o que tiver recebido indevidamente. 

§ 2° - Na hipOtese do par4gra.fo anterior, sendo urn dlos cargos, empregos ou f:::::yCes 
exercidos em outro 6rgao ou entidade, a demissao lhe sera comunicada. 
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Capitulo IV 
Das Res ponsabilidades 

Art. 177 0 servidor pUblico responde civil, penal e administrativamente, pelo exerciclo 
im~gular de su.as atribuiyOes. 

Parigrafo lmico- A exonera'(iio, aposentadoria ou disponibllidade do servido: pilblico ::1.&0 

extingue a responsabihdade civil, penal ou administrativa oriunda de atos ou om~ssOes no 
Cesempenho de suas atribuiyOes. 

Art. 178 A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou 
culposo, que importe prejuizo a Fazenda PUblica Municipal ou a terceiros. 

§ I 0 
- A indeniza~o de prejuizo causado a Fazenda PUblica Municipal devera ser 

liquidada na forma prevista no art 70, § 2°. 

§ 2° - Tratando-se de dano causado a terceiros, respondeci o servidor pUblico perante a 
Fazenda PUblica Municipal, em a~o regressiva. 

§ 3° - A obriga~o de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles sera 
ex:ecutada, ate o limite do valor da heranya recebida. 

Art. 179 A responsabilidade penal abrange os crimes e contraveny5es tmputados ao 
servidor pUblico, nessa qualidade . 

.Art. 180 A responsabilidade administrativa resulta de ato ou omissao, ocorrid.o no 
desempenho do cargo ou fun~Yao. 

Art. 181 As cominac;;Oes civis, penais e administrativas poderao cumular-se, sendo 
independentes entre si, bern assim as inst:ancias. 

Art. 182 A absolviyao criminal s6 afasta a responsabilidade civil ou administrativa do 
servidor pUblico, se concluir pela inexistencia do fato ou lhe negar a autoria. 

Capitulo V 
Das Penalidades 

83 sao penas disciplinares: 
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li ~ advertencia verbal ou escrita; 

ll -suspensiio; 

m - demissiio; 

IV - cassayiio de aposentadoria ou disponibilidade; 

V - destituiyiio de funyiio de con:fianya ou de cargo em comissao. 

Art. 184 A advertencia serR aplicada verbalmente ou por escrito nos cases de violayiio de 
proibiyiio constante do art. 173, I a III, e de inobserv3.ncia de dever funcional previsto nesta Lei, 
que niio justifique imposiyiio de penalidade mais grave. 

Art. 185 A suspensao sera aplicada em caso de reincidencia das faltas punidas c~:n 
advertencia e nos casos de vio1ayao das proibivOes constantes do art_ 173, ][V a xv=., rrao 
podendo excede:r r.overnta dms. 

Parigrafo Unico - A aplicayiio da penalidade de suspensiio acarreta o cancelamento 
autom8.tico do pagamento da remunerayiio do servidorpUblico, durante o periodo de sua vigencia. 

Art. 186 A demissao sera aplicada nos seguintes casos: 

I -crime contra a administrayao pUblica; 

rr -abandono de cargo; 

m - inassiduidade habitual; 

N - improbidade administrativa; 

V - incontinencia pUblica; 

VI - insubordinayao grave em serviyo; 

\TTI - ofensa fislca, em servi4to, a servidor pUblico ou a particr .. ;ar, sa:vc err. legi:r~a 
defesa, prOpria ou de outrem; 

VJIT: ~ apiicaf(3o irregular de dinheiros pUblicos; 

D( - procedimento desidioso, entendido como tal a falta ao dever de diligencia no 
cumprimento de suas funy5es; 

X - revelayio de segredo apropriado em razAo do cargo; 

-lesao aos Cofres do Municipio e dilapida~o do patrimOnio Municipal 

····················--·····················-··--
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xn - corrupyao; 

xm -acumula.yao remunerada de cargos, empregos ou funr;Oes pUblicas, ressalvadas as 
h1p6teses do permissive constitucional; 

XIV ~ transgress5es previstas no art. 173, XIX a XXVl 

Parigrafo Unico - Dependendo da gravidade dos fatos apurados a pena de demissiio 
)oderi tambem ser aplicada nas transgressOes tipificadas no art. 173, N a XVIII, hip6tese em 
que ficani afastada a aplic~ao da pena de suspensao. 

Art. 187 Configura abandono de cargo a ausencia intencional e injustificada ao serv1.yo 
por mais de trinta dias consecutivos. 

Art. 188 Entende-se per inassiduidade habitual a falta ao servic;o sem causa justificada, 
por quarenta dias intetpoladamente, durante o periodo de doze meses. 

Art. 189 Sera cassada a aposentadoria ou disponibilidade do servidor pUblico que houver 
praticado, na atividade, falta punivel com demissao. 

Art. 190 A destituiy3.o de funyao de confianya ou de cargo em comissao darcse~a nos 
casas de violayao das proibiyOes constantes do art. 173, IV a XXV1, pelo nao-cumprimento das 
dcsposiyOes contidas no art. 172, I a XIV. 

Paritgrafo imico - lEm se tratando de servidor pUbtico ocupante de cargo efetivo, alern da 
pena prevista neste artigo, ficaril. o mesmo sujeito a aplicayao das penas de suspensao ou 
demissao. 

Art. 191 0 ato de imposiyao da penalidade mencionaci. sempre o fundamento legal e a 
causa da sanr;ao disciplinar. 

Art. 192 A demissao e a destituiyio de fun~o de confianya ou de cargo em comissao 
incompatibilizam o ex-servidor pUblico para nova investidura em cargo ou funyao pUblica 
estadual, por prazo nao inferior a dois e nem superior a cinco anos. 

Art. 193 A demissao e destitui~o de fun~o de confianya ou de cargo em comissao, nos 
casas do art. 184, N, VIII, XI e xn, implicam indisponibilidade dos bens e no ressarcirnento ac 
enlrio, sem prejuizo da ayao penal cabivel. 

Art 194 :Jeverao constar do assentamento individual todas as penas dlsc:p1inares 

imr~os~:,::,~:~:,::·deven::::::::~alment:~::l'c:d~:s:re_Vi':sno::l:3,:av 
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Art. 195 Na aplicay§o das penalidades setio consideradas a natureza e a gravidade da 
infrayao cometida, os danos que dela provierem para o servi~o pUblico e os antecedentes 
funcionais. 

Art. 196 sao circunstancias agravantes: 

I - premeditayao; 

ll - reincidencia; 

m ~ conluio; 

IV - dissimuiayao ou outre recurso que dificulte a ac;iio disciplinar; 

V ~ pnitica continuada de ato ilicito; 

\T.[ - cometimento do ilicito com abuse de poder. 

Art. 197 sao circunstancias atenuantes: 

I - haver sido minima a coop~o do servidor pUblico no cometimento da 
infrayao; 

II - ter o servidor pUblico: 

a) procurado espontaneamente e com eficietlcia, logo ap6s o cometimento da 
infrayao, evitar-lhe ou minorar-lhe as conseqih~ncias, ou ter reparado o dano 
civil antes do julgamento; 

b) cometido a infra'Yao sob coayiio irresistivel de superior hienirc:.~:cc ou sGb 
influ€ncla de violenta emoy3o provocada por a to injusto de terceims~ 

c) confessado espontaneamente a autoria da infrayiio, ignorada ou imputada a 
ou.tro; 

d) ter mais de cinco anos de serviyo, com born comportamento, antes da 
infrayiio; 

ill - quaisquer outras causas que hajam concorrido para a priltica do ilicito, revestidas 
do principia de justi~ e de boa-fe. 

Art. 198 As penas disciplinares ser3o aplicadas por: 

I - chefe do respective Poder ou pelo dirigente superior de autarquia ou fundayao, 
nos casos de demissiio e cassayiio de aposentadoria ou disponibilidade; 

.. .. ....... ············· ····························· •···········•······ 
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llli - Secretitrio Municipal, ou autoridade equivalente, ou dirigente de autarquia ou 
fundayiio no caso de suspensiio e de advertencia; 

ill = autoridade que houver feito a nomea~o ou designayio, nos casas de destituiyiio 
de cargo em comissao ou de fun¢io gratificada. 

Panigrafo Unico - As penas disciplinares de servidores pU.blicos integrantes do Poder 
::....egislativo serao aplicadas pelas autoridades indicadas em seus respectivos regulamentos. 

Titulo X 

·= 
Do Processo Administrativo-DisciJEiinrur 

Capirulo ! 
Das iDisposi9iles Gerais 

Art. 199 A autoridade que tiver ciertcia de irregularidade no serviyo pUblico e obrigada a 
promover a sua apurayio imediata, mediante sindic§.ncia ou processo administrativo-disciplinar, 
assegurada ao denunciado amp Ia defesa. 

Art. 200 As denUncias sabre irregularidades setio objeto de apura<;ao, mesmo que nilo 
contenham a identificayilo do denunciante, devendo ser fonnuladas par escrito. 

Art. 201 A sindicincia se constituir3. de averigua~o sutrUiria promovida no intuito de 
obter inforrna.yOes ou esclarecimentos necess3.rios it detennina~o do verdadeiro significado dos 
fatos denunciados. 

§ 1° - A sindicincia de que trata este artigo sera procedida por servfdores pllbEcos 
r:mnicipais efetivos, designados para tal firn, devendo ser concluidla no prazc de 15 :qui:::ze) C:as 
a contar da data da sua designayilo, podendo este prazo ser prorrogado por, no miiximc, periodo 
semelhante, desde que haja motivo justo. 

§ 2° ~ :Ja sindic!lncia somente poder3. decorrer a pena de advertencia, sendo obrigat6rio 
cuv1r o servidor pUblico denunciado. 

§ 3° - Silo competentes para detenninar a realizay§.o da sindicincia os chefes de 6rgilos 
dtretamente subordinados aos dirigentes de cada Poder, os chefes de 6rgilos, autarquias e 

\-J:pnd'W1'5es pilblicas. 
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§ 4° - Sempre que o ilicito praticado pelo servidor pUblico ensejar a imposiryao de 
penalidade nao prevista no § 2°, seni obrigat6ria a instaurat;:ao de processo administrative~ 
disciplinar. 

Capitulo II 
JDo Afastamento Preventivo 

Art. 202 Como medida cautelar e a fim de que o servidor pUblico nao venha a influir na 
apurayao da irregularidade ao mesmo atribuida, a autoridade instauradora do processo 
administrativo-disciplinar, verificando a existencia de veementes indicios de responsabilidades, 
poderil ordenar o seu afustarnento do exercicio do cargo pelo prazo de 90 (noventa) dias 
prorrog<iveis por mais 60 (sessenta) dias. 

Par3.grafo Unico - Nos cases de indiciamentos capitulados nos incises I, IV, VIII, XI e :xn 
do art. 183 desta Lei, o servidor percebeni durante o afastamento exclusivamente o valor de seu 
vencimento b<isico e as grati:ficayOes de assiduidade e tempo de servit;:o, acaso devidas. 

Capitulo !II 
IDo Processo Administraiivo-Disciplinrur 

Se~iio I 
Das Disposiyoes Gerais 

Art. 203 0 processo administrativo-disciplinar e 0 instrumento destinado a apurar 
responsabilidade do servidor pUblico pela infraryao praticada no exercicio de suas atribuiyOes ou 
que tenha relaryao com as atribuit;:Oes do cargo em que se encontre investido. 

Art. 204 No iimbito do Poder Executive o processo administrativo-disciplinar sera 
conduzido por comissOes constituidas para sua realizayao, compostas por tres membros 
ocupantes de cargo efetivo, estaveis no servit;:o pUblico, na forma do regulamento, sendo urn 
deles indicado para ocupar sua Presidencia. 

§ 1° - A comissao ten! como seu secretirio urn servidor pU1biico designado pelo seu 
p:-esidente, podendc 011 nai.o a designa.y§o recair em qualquer de seus memb:-cs 

••••·················• ······················ ··························-·-············ ···················· ·················-----------········---
s Valentin: Lopes, 02- Centro- CEP-29.490-000- Atilio Vivacqua-ES 

Fone/Fax(OXX28) 3538-1109 
pmav@terra.com.br 



., 

60 

§ 2° ~ Nao podera participar de comissao de sindicatlcia ou de processo administrativo
disciplinar parente do denunciado, consangiiineo ou afim, em linha reta ou colateral, ate terceiro 
gmu. 

§ 3°- A comissao somente podenl funcionar com a presen~ de todos os seus membros. 

§ 4° - A comissao exercenl suas atividades com independencia e imparcialidade, 
assegurado o sigilo necessaria a elucidaQao do fato ou exigido pelo interesse da administrayao. 

Art. 205 No ambito dos demais Poderes, nas autarquias e funda'(Oes pU.blicas, o processo 
a.dministrativo-disciplinar sera conduzido por comissao composta de tres servtdores ;JUEicos 
efetivos e estaveis, designados peto dirigente do 6rgiio, que indicani, dentre eles, o seu presiden~e. 
aplicando-se-the o disposto nos §§ 1° a 4° do artigo anterior. 

ft..rt. 206 0 processo administrativo-disciplinar inicia-se com a publicay3.o do ato que 
d.etenninar a sua abertura e compreenderit: 

I - inqu6rito administrative; 

ll - julgamento do feito. 

Art. 207 Quando o processo administrativo-disciplinar ocorrer por determina¢o do 
Prefeito Municipal, podeni ser criada uma comissao especial constituida de tn3s servidores 
pUblicos ocupantes de cargo efetivo e estaveis que atuariio independentemente do 6rgiio 
especifico a que se refere o art. 204. 

Sevao II 
_________ ::;;D:.;:o:..;I:::n::Jq.::u::;;er:.:il::;;o:..;A=dm=in::;;.i::;;st::.r::.al::.iv;.,;o;;_ ___ , ______ • 

Art. 208 0 inqu6rito administrative sera contradit6rio, assegurada ao denunctado ampla 
defesa com a utilizayiio dos meios e recursos admitidos em direito, inclusive o fomec1mento de 
c6pias das peyas que forem sohcitadas. 

Art. 209 0 relat6rio da sindic§.ncia integraril. o inqu6rito administrative, como peya 
mformativa da instruyiio do processo. 

Paril.grafo Unico - Na hip6tese do relat6rio da sindic8ncia concluir pela pril.tica de crime, a 
autoridade competente oficiarit a autoridade policial, para abertura do inqu6rito administrative, 
independentemente da imediata instaura¢o do processo administrativo-disciplinar. 
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A...rt. 210 0 prazo para a conclusiio do inqu6rito administrative nao excederi 30 (trinta) 
dras, contados da data da publica~ao do ato de sua instaurar.;:iio, admitida sua prorrogayiio por 
cL.t:-o periodo, quando as circunstcincias o exigirem. 

§ 1°- Sempre que necessaria, a comissao dedicani tempo integral aos seus trabalhos. 

§ 2° - As reuniOes da comissao setio registradas em atas que dever.Io detalhar as 
deliberayOes adotadas. 

§ 3°- 0 membra da comissao ou autoridade competente que der causa a niio- conclusiio 
do mqu6rito administrative no prazo estabelecido oeste artigo, ficani sujeito as penalidades 
inscritas no art. 184, salvo motive justificado. 

Art. 211 Na fase do inqu6rito administrative, a comtssao promovera a tomada de 
depoimento, acareai(Oes, investig3\:0es e dilig&lcias cabiveis, objetivando a coleta de prova, 
recorrendo, quando necessario, a tecnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidayao 
dos fatos. 

Art. 212 E assegurado ao servidor pllbtico o direfito de acompanbar o prccesso 
administrativo~disclplinar, jpessoalmente ou por intermedio de procurador, arrolar e rei;:,c;_mrir 
':esternunhas, produzfr provas e contra-provas e formular quesitos quando se tratar de prova 
:Jericiat 

§ 1° - 0 presidente da comissao poderil denegar pedidos considerados impertinentes, 
meramente protelat6rios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. 

§ 2° - Sera indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovayio do fato 
llndepender de conhecimento especial de perito. 

Art. 213 As testemunhas seriio convidadas para depor mediante man dado ou A vi so de 
Recepl(io - AR - expedido pelo presidente da comissao, devendo a segunda via ser anexada aos 
autos. 

Paci.grafo lmico - Se a testemunha for servidor pUblico, a expediry8.o do mandado sera 
Lmediatamente comunicada ao chefe da repartiyao onde serve, com indicayao de d:a e r.ora 
marcados para a inquiriyaio. 

Art. 214 0 depoimento seni prestado oralmente e reduzido a termo, niio sendo iicito a 
:estemunha trazS~lo por escrito. 

1° ~ As testemunhas serao inquiridas separadamente. 

·····················-·--- ·····················--- ·······················- .................... . 
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§ 2° - Na hip6tese de depoimentos contradit6rios ou que se infirmem, proceder-se-it a 
acarea~ao entre os depoentes. 

Art. 215 Concluida a inquiri~o das testemunhas, a comissao promoverit o 

interrogatOrio do denunciado, observados os procedimentos previstos nos arts. 213 e 2 4. 

§ 1° c No caso de mais de urn denunciado, cada urn deles sera ouvido separadamente, e 
sempre que diverg!rem em suas declarayOes sobre fatos ou circunstancias, seni promovida a 
acareaQ3.o entre eles. 

§ zo ~ 0 procurador do denunciado poderit assistir ao interrogat6rio, bern como a 
inqutriyio das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se
lhe, porem, reinquiri-las por intermedio do presidente da comissao. 

Art. 216 Quando houver dllvida sobre a sanidade mental do denunciado, a comissao 
proporit a autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta medica oficial, da 
qual participe pelo menos urn medico psiquiatra. 

Paritgrafo Unico - 0 incidente de sanidade mental serit processado em auto apartado e 
apenso ao processo principal, ap6s a expediyio do laude pericial. 

Art. 217 Tipificada a infra~ao disciplinar, sera elaborada a pe9a de instru~ao do processo, 
com a indiciayao do servidor pUblico. 

§ 1° - 0 indiciado serit citado por mandado expedido pelo presidente da co~ussac para 
aJresentar defesa escrita, no prazo de dez dJas, assegurandocse-lhe vista do ;Jrocesso r:a 
::-epartiyio. 

§ 2° c Havendo dois ou mais indiciados, o prazo seni comum. 

§ 3° - 0 prazo de defesa poderit ser prorrogado pelo dobro, para diligSncias reputadas 
indispensitveis. 

§ 4° - No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na c6pia da citar;ao, o prazo para 
defesa contar-se-3. da data declarada em termo prOprio, pelo membro da comissao que procedeu a 
citayiio. 

Art. 218 0 indiciado que mudar de residSncia fica obrigado a comunicar a comissao o 
Iugar onde podeni ser encontrado. 

Art. 219 Achando=se o indiciado em Iugar incerto e nao sabido, sera, paca apresen~r 
de:fesaf'~+-\P'Dr edital, publicado no Diirio Oficial do Estado, JPOr uma vez. 
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Paragmfo imico - Na hip6tese deste artigo, o prazo para defesa seni de quinze dias, a 
j)artir da publica~o do edital. 

Art. 220 Considerar-se-3. revel o indiciado que, regulannente citado, nao apresentar 
defesa no prazo legal. 

§ 1°- A revelia seni declarada por tenno, nos autos do processo e devolveni o prazo para 
a defesa. 

§ 2° - Para defender o indiciado revel, o presidente da comissao designani urn defensor 
dative, recaindo a escolha em servidor pUblico de igual nivel e grau do indiciado, ou superior. 

Art. 221 Ajpreciada a d.efesa, a comissao elaborari relatOrio mmucioso, ond.e :-esurr.1T2. as 
)eyas princlpais dos autos e mencionanl as provas em que se baseou para formar a sua convccyao. 

§ 1° - 0 relat6rio sera sempre conclusive quanta a inocencia ou a responsabihdade do 
servidor pUblico. 

§ 2° Q Reconhecida a responsabilidade do servidor pUblico, a comissao indicani o 
dispositive legal ou regulamentar transgredido, bern como as circunstancias agravantes ou 
atenuantes. 

Art. 222 0 processo administrativo-disciplinar, com o relat6rio da comtssao, sera 
remetido a autoridade que determinou a sua instaura~ao, para julgamento. 

Se~iio III 
Do Julgamento 

Art. 223 No prazo de sessenta dias, contados do recebimento do processo adrr.n:istrativo
discRplinar, a autoridade julgadora proferini a sua decisao. 

§ 1° - §e a penalidade a ser aplicada exceder a alc;ada da autoridade instauradora do 
::races so administrativo-disciplinar, este sera encaminhado a autoridade competente, que decidini 
em igual prazo. 

§ 2° ~ Havendo mais de urn indiciado e diversidade de san~es, o julgamento cabera a 
autoridade competente para a imposi~o da pena mais grave. 

Art 224 No julgamento, quando o relat6rio da comissao contrariar as provas dos autos, a 
autoridll;de julgadora podeni, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abranda-Ia, au 

rvidor pUblico de responsabilidade. 
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Art. 225 Verificada a existencia de vicio insanitvel, a autoridade julgadora d.ecia::-ari a 
nulidade total ou parcial do processo administrativo-disciplinar e ordenan! instaurayio de t.:.m 
novo processo. 

Art 226 JExtinta a punibilidade pela prescrifYiO, a autoridade julgadora determinari o 
registro do fato nos assentamentos individuals do servidor pUblico. 

Art. 227 Quando a infra~o estiver capitulada como crime, o processo administrativo
disciplinar sera remetido ao Ministerio PUblico, para instaur~ao da a~o penal, ficando traslado 
na repartifYiO. 

Art. 228 0 servidor pUblico que responder a processo administrativo-disciplinar s6 
podeni ser exonerado a pedido, ou aposentado voluntariamente, ap6s sua conclusao e o 
cumprimento da penalidade, caso aplicada. 

Art. 229 Serio assegurados transportee diarias: 

I - ao servidor pUblico convocado para prestar depoimento fora da sede de sua 
repartiyio, na condiy§o de testemunha, denunciado ou indiciado; 

r: - aos membros da comissao de inquerito administrative e ao secretko, 
quando obrigados a se deslocarem da sede dos trabalhos para a realizayio de mtssao 
essenclal ao esclarecimento dos fates. 

Sevi'io IV 
Da Revisao do Processo 

Art. 230 0 processo administrati.vo-disciplinar poder<i ser revisto, a qualquer tempo, a 
pedido ou de oficio, quando se aduzirem fates novas ou circunstancias suscetiveis de justificar a 
inocencia do punido ou a inadequayfio da penalidade aplicada. 

Panigrafo Unico- A revisao de que trata este artigo podenl ser requerida: 

li - em caso de fafiecimento, ausencia ot> desaparecimento do servidor p6b:icG, po:-
qualquer pessoa da familia; 

:U - em caso de Uncapacidade mental do servidor pUblico, pelo respect~vc 
curador. 

231 No processo revisional, o Onus da prova cabe ao requerente. 
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Art. 232 A simples ale~o de injusti~ da penalidade niio constitui fundamento para 
revisiio, que requer elementos novas, ainda niio apreciados no processo origin8.rio. 

Art. 233 0 requerimento de revisiio do processo seni dirigido ao chefe do Poder 
competente, o qual, se autorizar a revisiio, encaminhara o pedido ao 6rgiio processante da 
entidade onde se origin au o processo administrativo-disciplinar. 

Art. 234 A revisiio correnl em apenso ao processo origimirllo. 

Paritgrafo imico - Na petiyao inicial, o requerente pediril dia e bora para a produyao de 
provas e inquiri~Y3.0 das testemunhas que arrolar. 

Art. 235 A comissao revisora tenl ate sessenta dias para a conclusiio dos trabalhos, 
:_:~rorrog8.vel por igual prazo, quando as circunstancias o exigirem. 

Art. 236 Aplicam-se aos trabalhos da comissao revisora, no que couber, as normas e 
.?rocedimentos pr6prios aplicados ao inqu6rito administrative. 

Art. 237 0 julgamento cabenl a autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 
199. 

Art. 238 Julgada procedente a revisiio, sera declarada sem efeito a penalidade aphcada, 
ou reintegra.do o servidor pUblico, restabelecendo-se todos os direitos atingidos, exceto em 
~elayiio a destituiyiio de cargo em comissao ou funyao gratificada, hip6tese em que ncorreni 
apenas a conversiio da penalidade em exonerayiio. 

Panigra.fo Unico ~ Da revisiio do processo nao podera resuhar agravamento de pernalidade. 

Titulo XI 
Capitulo Unico 

Das Contrata<;iies Temporarias de Excepcional Interesse Publico 

Art. 239 As contratayOes temponlrias de excepcional interesse pUblico, somente poderao 
ocorrer nos seguintes cases: 

- calamidade pUblica; 

a.~enti::::. Lones, (;2- Cen'xo- CEJP-29.£-90-0GG- Pdi]o v:vacn:.z.-·3§ 
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ll Q combate a surtos epidemicos; 

m - atendimento de servi~os essenciais, em casas de vacincia ou afastamento do 
titular do cargo, quando na:o seja possivel a redistribui~Ro de tarefas. 

§ 1° - As contratayOes previstas oeste artigo terao dota~o especifica e nao poderiio 
uhrapassar o prazo de seis meses que seni improrrogavel. 

§ 2° - As contratayOes serao autorizadas pelo chefe do Poder competente e, na 
administm~o indireta pelos dirigentes das autarquias e fundayOes pUblicas. 

§ 3° - 0 contratado niio poderit ser ocupante de cargo pUblico, sob pena de nuhdade do 
ato e responsabilidade da autoridade solicitante da admissao, exceto as acurnulac;:Oes pennitidas 
constitucionalmente. 

Art. 240 Os contratados para atender a necess1.dlade temponiria r.ie excepcional i7!teresse 
pUblico estao sujeitos aos mesmos deveres e proibiyOes, e ao mesmo reglme de responsab:lidades 
vigentes para os servidores pUblicos integrantes do 6rgiio ou entidade a que forem vmculados. 

Art. 241 A rescisiio do contrato administrative para prestac;8.o de serviyos, antes do prazo 
:_Jrevisto para seu t6rmino, ocorreci: 

I -a pedido do contratado~ 

II - por conveniencia da administrayio, a Jnizo da autoridade que procedeu a 
contra~ao~ 

ID -quando o contratado incorrer em :fu.Ita disciplinar. 

Par3.grafo Unico - Ao termino do contrato administrative ou em caso de rescisiio por 
conveniencia da administrac;8.o, quando o prazo de durafti'iO do mesmo for superior a trinta dias, o 
contratado faritjus ao decimo terceiro vencimento proporcional ao tempo de serviyo prestado. 

Art. 242 lE assegurado aos contratados o direito ao gozo de licenya para trata:nero:Q da 
prOpria saUde, por acidente em serviyo, doem;:a profissionat, gestayao e patemidade, vedadas 
guaisquer outras especies de afastamento, nao podendo a concessao das ~icenyas ultmpassa::- o 
~Jrazo previsto no ato de admissao. 

§ l 0 - 0 contratado temporariamente tera direito a aposentadoria por invalidez decorrente 
de acidente em serviyo. 

§ 2°- Se o contratado vier a falecer, sera pago auxilio-funeral a sua familia, atendidas as 
normas evistas pelo INSS. 

-··············'<·l.NO'· 
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Art. 243 As informa90es relativas ao exerctcto do contratado constarao de seu 
assentamento funcional, considerando-se tal exercicio como tempo de se:rvi\(o pUblico, caso o 
rnesmo venha a exercer cargo pUblico. 

Titulo XH 
Capimlo Unico 

Das Disposiyoes Finais e Transitorias 

Art. 244 0 dia do servidor pUblico sera comemorado a 28 de outubro. 

Art. 245 Silo isentos de reconhecimento de firma OS requerimentOS formulados par 
servidor pUblico. 

Art 246 E proibido o desvio de funr;8.o, salvo as exce~Oes previstas nesta Lei. 

Art. 247 0 setor de pessoal de carla urn dos Poderes fomeceni ao servidor pUblico uma 
carteira funcional na qual constarao os elementos de sua identificay8.o pessoal. 

Art. 248 Ficam submetidos ao Regime J uridico Unico instituido por esta =..,el os atua~s 
servidores pUblicos municipals, estatutirios, da administrayao pUblica direta e das autarqu:as, dos 
:?'ocieres JExecu:tivo e Legis:atlivo_ 

Art. 249 Nao f:icam abrangidos pelo regime juridico instituido por esta Lei os servidores 
pllblicos contratados por prazo determinado, cujos contratos nao poderao ser prorrogados, bern 
como os bolsistas, os estagiilrios, os credenciados, os conveniados, os prestadores de serviyo e os 
ocupantes de outras funyOes temponirias. 

\., Art. 250 0 tempo de serviyo dos servidores pliblicos submetidos ao Regime Juridico 
lrnico, sera computado integralmente para todos os efeitos legais, inclusive fCrias, fCrias-premio, 
adicional de assiduidade, d6cimo terceiro vencimento, adicional de tempo de serviyo, 
aposentadoria e disponibilidade. 

§ 1° -Niio sera computado, para fins de concessao das vantagens previstas nesta Lei, o 
tempo de serviyo jil utilizado para aquisiyiio de beneficios sob idfultico fundamento. 

Art. 251 Os cargos em comissao e as funyOes de confianya existentes nos Orgaos cu 
e::1tidades da administrayao pllbtica dUreta e das autarquias, passam a ser regiGos por es-:z ::_.e:_ 
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Art. 252 Continuam em vigor as disposi~Oes especificas constantes do Estatuto do 
Magisterio, que sera adequadas aos principios ora estabelecidos, no prazo maximo de seis meses, 
a contar da vigencia desta Lei. 

Art.253 A partir da vigencia desta Lei, a admissao de servidores pU.bhcos civis, na 
administra~o direta, nas autarquias e nas fun~Oes pllblicas de quaisquer dos Poderes dar-se-a 
exclusivamente na forma do regime juridico instituido pela presente Lei. 

Art 254 As despesas decorrentes da execufY3.0 desta =-.ei Complementar, correrao a conta 
Cias dotayCes or~mentiuias pr6prias, que serao suplementadas, se necessinio. 

Art. 255 Esta Lei entra em vigor na data de sua publica~ao. 

Art. 256 Ficam revogadas as disposi~Oes em contnirio. 
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