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DISPOE SOBRE O REGIME JURiDICO
DOS SERVIDORES PUBLICOS DO

MUNICiPIO DE MERCEDES, E DĂ

OUTRAS PROVIDENCIAS.

NOEdi�O'

A Câmara de Vereadores do Municipio de

Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte:

Mercedes, Estado do Parana, aprovou, e eu,

LEI

TiTULO I
DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

Art. 1° Esta Lei institui o Regime Juridico dos servidores publicos do Municjpio de Mercedes.

Paragrafo unico. O Regime Juridico El o regime administrative proprio, denominado de

estatutario.

Art. 2° Para os efeitos desta Lei, servidor El a pessea legalmente investida em carge publice,

de provimente ou em cemissâe.

Art. 3° Cargo Publico. criado por lei, corn denomina"ao pr6pria e vencimento pago pelos

cotres publicos. e a unidade basica da estrutura organizacional. e o conjunto de atribui,Des e

respensabilidade da mesma natureza e mesmos requisites cemetides a um servidor publice.

Paragrafo unica. Semente pederâo ser criados cargos de provimente em cemissâo para

atender encarges de direyâo, chefia ou assessoramento, eseu provimento, nes cases,

condiyDes e percentuais minimes previstos em lei, sera destinado aos servidores de carreira.

Art. 4° Os cargos de provimente efetive da Administrayâo Municipal direta, das autarquias e

das fundayoes publicas que virem a ser criadas, serăo organizadas em carreiras.

Paragrafo unice. As carreiras serâo erganizadas em carges, observadas a escolaridade e a

qualificacăo profissional exigidas, bem coma a natureza e complexidade das atribuiyDes a

serem exercidas por seus ocupantes, na forma prevista da legislacăo especifica.

Art. 5° Funyâo gratificada El a instituida por lei para atender a encarges de direyăe, chefia ou

assesseramente, sende privativa de detentor de cargo de provimento efetivo, ebservados os

requisitos para o exercicio.

Art. 6° 10 vedado cometer ao servidor atribui,oes diversas das de seu cargo, exceto encargos

de dire9ăo, chefia ou assessoramento e cemissăes legais

Art. 70 � proibida a prestayăo de serviyos gratuites, salve os casos previstos em lei.

=-
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T;TULO"

00 PROVIMENTO E OA VAcANCIA

CAP;TULO I

00 PROVIMENTO

Se�ao I

Disposi�6es Gerais

Art. 8° Os cargos publicos saa acessiveis a todos 05 brasileiros destinam-se ao provimento

em cartiter efetivQ OU em comissao.

Art. 9° Saa requisitas basicos para ingresso no servir;o publico:

I - a nacionalidade bras;leira, sendo possivel 0 acesso 30 estrangeiro, na forma

estabelecida em lei federal;

11 - 0 gozo dos direitos politicos;

III - a quita<;ao com as abrigar;Oes militares e eleitorais:

IV - 0 nivel de escolaridade exigida para 0 exercicio do cargo;

V - a idade minima de 18 (dezoito) anos;

VI - habilila�ao legal para 0 exercicio do cargo;

VII - aptidao fisica e mental, compativel com 0 cargo.

Parilgrafo unico. A natureza do cargo, suas atribuir;oos e as condic;:Oes do servic;:o podem

justificar a eXigencia de autres requisitos essenciais para 0 exercicio, estabelecidos em leL

Art. 10. As pessoas por1adoras de necessidades especiais e assegurado 0 direito de se
inscrever em concurso publico para provimento de cargo, cujas atribuic;6es e

responsabilidades sejam compativeis com a deficiemcia ou Iimitayao sensorial de que saa

portadoras, sendo reservados para essas 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no

concurso.

� 1° Os criterios para 0 preenchimento das vagas serao definidos no edital de cada concurso,

que disciplinara 0 assunto e definira os criterios de admiss30 para as pessoas de que trata

este artigo.

� 2° 0 candidato deveni atender a tOOos 05 itens especificados no respectivo edital do

processo seletivo a ser realizado.

� 3° A investidura do candidato portador de deficiencia que tenha participado do concurso

publico e obtido classificayao em vagas reservadas estara condicionada a comprovayao de

aptidao plena para 0 exercicio do cargo, a ser aferida em avalia�o especifica.

Art. 11. 0 provimenta dos cargos publicas far-se-a mediante ata de autoridade competente de

cada poder da dirigente superior de autarquia au fundaC;3a publica.

Art. 12. A investidura em carga publico ocorrera com a posse.

Art. 13. Saa formas de provimenta em cargo publica:

I - nomeaCao;

11 - readapta�ao;

III - reversao;

IV - reintegray30;

V - recondu�ao;

VI - disponibilidade e aproveitamento.
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Se�ao 11

Оа Nomeacao

Ап. 14. Nomea�ao е о ato de investidura do servidor ет cacgo pubIico е far-se-a:

I - ет carater efetivo, quando se tratar de caгgo de classe inicial de caгreiгa, ap6s

previa habilitat;�o ет concurso pubtico de provas аи de provas е titulos, obedecida

rigoгosamente а oгdem de сlаssifiсзr;эо е о prazo de sua validade;

11 - ет comissao, рага cargos declarados ет lei de livre поmеаr;эо е ехопегасао.

Ап. 15. 05 funcionarios ocupantes de cargos pubIicos do Quadro Pr6prio do Poder Executivo

do Municipio de Mercedes serao lotados па Secretaгia Municipal de Planejamento,

Administracao е Fiпащ:аs е alocados, de acordo сот о interesse pubIico, nos diversos

6Г9а05 da Аdmiпistгзсэо Municipal.

Se�ao 111

Оо Concurso PubIico

Art. 16. О concuгso pubIico sera de provas, escritas e/ou praticas, ou de provas е titulos, de

acordo сот а natuгeza е а complexidade do cargo, conforme disposto по respectivo edital.

Paragrafo unico. As provas deverao ser adequadas а finalidade dos cargos а serem

preenchidos.

Art. 17. О concurso pubIico tera validade de ate 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma

unica vez, рог igual periodo.

� 10 О prazo de validade do concuгso е as condi<;oes de sua realiza1;ao serao fixados ет

edital, que sera pubIicado по 6rgao oficial do Municipio.

� zo Nao podera ser admitido servidor atraves de outro concuгso рага о mesmo cargo,

enquanto houver candidato aprovado ет concurso anterior, сот prazo de validade ainda пао

expirado, que пао tenha sido ainda nomeado.

Art. 18. О edital do concuгso estabelecera os requisitos а serem satisfeitos pelos candidatos.

Se�aolV

Оа Acumula�ao

Art. 19. Е vedada а acumula�ao remunerada de cargos pubIicos, exceto, quando houver

compatibilidade de horarios:

1- а de 2 (dois) cacgos privativos de professor;

11 - а de 1 (ит) cargo de professor сот outгo de tecnico ou cientifico;

111 - а de 2 (dois) cargos ou empregos privativos de profissionais da saude, сот

pгofissoes regulamentadas.

� 10 А proibi1;ao de acumular estende-se а cargos, empregos е fUn1;oes ет autarquias,

fuпdЭ90еs pubIicas. етргеБаБ pubIicas. sociedades de economia mista.

� 2" А acumula�o de cacgos. ainda que licita, fica condicionada а соmргоvа9ЙО da
compatibilidade de horarios.
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9 3° Considera.se acumula<;:ao proibida a percepc;āo de vencimento de cargo ou emprego

publico efetivo com proventos da inatividade, salvo quando 05 cargos de que decorram essas

remunerac;ōes forem acumulaveis na atividade.

Art. 20. O servidor publico m�o podera exercer mais de um cargo em comissāo, nem ser

remunerado peIa repartiyao em 6rgāo de delibera<;:āo coletiva.

Art. 21. Verificada em processo administrativo a acumulac;āo proibida, o servidor optara por

um dos cargos, se nāo o fjzer dentro de quinze dias, sera exonerado de qualquer deles, a

criterio da administrayao.

9 1° Provada a ma-te, o servidor sera demitido de todos 05 cargos e restituira o que tiver

percebida indevidamente;

9 2° Se a acumulayao proibida envolver cargo, func;:āo ou emprego em outra entidade estatal

ou para estatal, sera o servidor demitido do cargo municipal.

Art. 22. O servidor vinculado ao regime desta Lei, que acumular licitamente dois cargos

efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissāo, ficara afastado de ambos os

cargos efetivos, salvo na hip6tese em que houver compatibilidade de horario e local com o

exercicio de um deles, declarada pelas autoridades maximas dos 6rgāos ou entidades

envolvidos.

Se�āo V

Oa Posse e do Exercicio

Art. 23. Posse e a aceitac;āo expressa das atribuI9ōes, deveres e responsabilidades lnerentes

ao cargo publico, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura de termo

pr6prio peia autoridade competente e pelo empossado.

� 1° A posse ocorrera no prazo de 15 (quinze) dias a partir da publica�āo do ato de

provimenlo, prorrogavel por mais 15 (quinze) dias, a requerimento do interessado.

� 2° Em se tratando de servidor em licenya, ou afastado por qualquer outro motivo legal, o

prazo sera contado do termino do impedimento.

� 3° No ata da posse, o servidor apresentara declara9ā0 de bens e valores que constituem

seu patrim6nio e dec1ara9ā0 quanto ao exercicio ou nāo de outro cargo, emprego ou fun9ā0

p0blica.

� 4° 5era tomado sem efeito o ato de provimento, se a posse nāo ocorrer no prazo previsto no

paragrafo 1° desle artigo.

Art. 24. A posse em cargo p0blico dependera de previa inspe�āo m8dica oficial.

Paragrafo unico. 56 podera ser empossado aquele que for julgado apto fisica e mentalmente

para o exercicio de cargo.

Art. 25. Exercicio e o efelivo desempenho das atribui96es do cargo.

� 1° A auloridade compelente do 6rgā0 ou enlidade para onde for designado o servidor

compete dar-Ihe exercicio.

� 2° E de quinze dias o prazo para o servidor empossado em cargo publico entrar em

exercicio, contados da data da posse.

� 3° Sera tornado sem efeito o ato de nomea9āo, se nā_o_ocorI�ou o exercicio, nos

prazos le9a1s. _______

--- - . 7
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Art. 26. o inicio, a suspensao, a interrup�ào e o reinicio do exercicio serao registrados no

assentamento individual do servidor.

Paragrafo unico. Ao entrar em exercicio o servidor apresentara, aD 6rgao competente, os

elementos necessarios aD assentamento individua!.

Art. 27. A promo�o nae interrompe o tempo de exercicio qua è contada no nova

posicionamento na carreira a partir da data da publicaCào do alo que promover cu ascender o

servidor.

Se�ào VI

Do Estagio Probat6rio

Art. 28. A investidura nos cargos publicos qua compoem o piano de carreira ocorrera atravès da

nomeaCào, na classe e niveis iniciais correspondentes aD cargo publica para o qual foi

nomeado. cumprida a exigència de aprova�o prèvia em concurso publico de provas ou de

provas e titulos.

Art. 29. Ao entrar em exercicio, o servidor publico, nomeado para cargo de provimento

efelivo, ficara sujeito ao estagio probat6rio, par periodo de 3 (lres) anos, duranle o qual sua

aptidao e capacidade para o desempenho do cargo ocupado serao aferidas atravès de

Avalia�o de Desempenho de Estagio Probat6rio, observados os requisitos legais descritos

abaixo. reservando-se a Administra�o Publica o direito de acrescentar outros que se julguem

indispensaveis:

1- Assiduidade;

II - Ponlualidade;

111 - Disciplina;

IV - Eficiencia;

V - Responsabilidade,

Paragrafo unico. A lei que dispor sobre o Piano de Carreira dos Servidores Municipais,

estabelecera a forma, critèrios e demais requisitos necessarios para a avaliayao de

desempenho de estagio probat6rio.

Se�ào VII

Da Estabilidade

Art. 30. sao estaveis ap6s tres anos de efetivo exercicio os servidores nomeados para cargo

de provimento efetiva em virtude de cancursa publico.

� 1° O servidor publica estiJVel s6 perdera o carga:

I - em virtude de senten�a judicial lransitada em julgado;

II - mediante processo administrativo em que Ihe seja assegurada ampia defesa;

111 - medianle procedimenlo de avalia�ao peri6dica de desempenho, assegurada ampia

defesa,

IV - para cumprimento das limites da despesa com pessoal, nos lermos da Constilui�o

Federal e da legisla�o correlata,

� 20 Como condiCa.o para a aquisicao da estabilidade, è obrigat6ria a avaliacao de

desempenho por comissa.o instituida para essa finalidade.

'.:::::= ------ < ::>
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� 3' o procedimento de avalial'ào periòdica dos servidores estáveis, de que trata o inciso III

do parágrafo 1", deste artigo, será realizado anualmente na mesma forma, critèrios e

requisitos da avaliac;:ao de desempenho de estágio probatório.

� 4° Será considerado insatisfatório o desempenho do servidor estável que obtiver na

avaliacao periódica resultado inferior a 50% (cinqOenta per centa) da pontua'YfiD máxima na

avalia\>ào de desempenho.

� S' No caso de acumulal'ao legal, o estagio probatòrio deve ser cumprido em rela\>ào a cada

cargo para o qual o servidor tenha sido nomeado.

� 6° O tempo de serviC;:D em Dutro cargo publico nac exime o servidor do cumprimento do

estágio probat6rio no novo cargo.

Sel'ao VIII

Da Readaplal'ao

Art, 31, Readaptal'ao è a investidura do servidor em cargo de atribuil'oes e responsabilidades

compativeis com a limitac;:ao que tenha sofrido em sua capacidade ffsica ou mental, verificada

em inspe\>ào mèdica.

� l' Se julgado incapaz para o servil'Q ptiblico, o readaptando sera aposentado.

9 2° A readaptayàa será efetivada em cargo de carreira de atribuiyóes afins, respeitada a

habilital'ào exigida.

� 3° Em qualquer hip6tese, a readaptayao naD poderá acarretar aumento ou reduyao da

remunerayao do servider publico.

SecaolX

Da Reversao

Art. 32. Reversao è o retorno á atividade de servidor publico aposentado per invalidez

quando, por junta mèdica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos determinantes

da aposentadoria.

Art. 33. A reversào far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformayao.

� 1° Para que a reversao possa efetivar-se, è necessário que o aposentado:

1- nao haja completado 60 (sessenta) anos de idade;

II - nao conte mais de 30 (trinta) anos de serviyo e de inatividade, computados em

conjunto;

III - seja julgado apto em pericia por junta mèdica oficial.

� 2° Encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuiyoes coma exeedente,

atè a ocorrència de vaga.

Art. 34. Será tornada sem efeito a reversao e cassada a aposentadoria do servidor que,

dentro de 5 (cineo) dias, nào entrar no exercicio do cargo para o qual haja sido revertido.

Art, 35. A reversao náo dará direito á contagem do tempo em que o servidor esteve

aposentado, para qualquer fim.

Sel'ao X

Da Reintegray30

c:--------------..=

"
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Art. 36. Reintegracao е а investidura do servidor риЫјсо estavel по cargo anteriormente

ocupado, ои по cargo resultante de sua tгапsfогmЭ9ЭО, quando invalidada а sua demissao,

рог decisao administrativa аи judicial, сот гessarcimento de todas as vantagens.

� 10 Reintegгado о servidor е пао existindo vaga, aquele que houver ocupado о cargo seгa

reconduzido ао cargo de oгigem, sem direito а iпdепizщ:ао, aproveitado ет outro cargo си
posto ет disponibilidade.

� 20 Na hip6tese de о cargo ter sido extinto, о servidor ficara ет disponibllidade, сот

геmuпегщ:ао рroрогсiопаl ао tempo de servi90. ate seu adequado aproveitamento ет outгo

cargo.

Se�ao ХI

Оа Rесопduузо

Art. 37. Е. о retorno do servidor риЫјсо estavel ао cargo anteriormente ocupado.

� 10 Д recondu930 decorrera de:

I - iпаЫlitщ:ао ет estagio probat6rio relativo а outro cargo de provimento efetivo;

11 - reintegratyao по cargo anterior ocupado.

� 20 Inexistindo vaga, serao cometidas ао servidor as atribuityoes do cargo de origem,

assegurados os direitos е vantagens decorrentes, ate о regular provimento.

� 30 Se extinto ou transformado о cargo, dar.se-a recondutyao ао cargo resultante da

transformatyao ou ет outro de mesmo vencimento е аtгiЬuityбеs equivalentes, observada а

habilita�ao legal.

Se�ao XII

Оа Disponibilidade е do Aproveitamento

Art. 38. Extinto о cargo ou declarada а sua desnecessidade, о servidor estavel ficara ет

disponibilidade, сот direito aos vencimentos integrais do cargo.

Art.39. О retorno а atividade de servidor ет disponibilidade far-se-a mediante

aproveitamento obrigat6rio ет cargo de аtгiЬuityбеs е vencimentos compatfveis сот о

anleriormente ocupado.

Art. 40. О aproveitamento do servidor que se encontra ет disponibilidade dependera de

previa comprovaty�o de sua capacidade fisica е mental, рог junta medica oficial.

� 10 Se julgado apto, о servidor assumira о ехегсјсјо по cargo по prazo de 30 (trinta) dias,

contados da pubIica<;::Jo do ato de aproveilamento.

� 20 Verificada а incapacidade definitiva, о servidor ет disponibilidade sera aposentado.

Art.41. Sera tornado sem efeito о aproveitamento е cassada а disponibilidade se о servidor

пао enlrar ет ехегсјсјо по prazo legal, salvo doentya comprovada рог junta medica oficial.

- ------�--
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Paragrafa unico. Nos casos de extin930 de 6r9aO ou entidade, os servidores eslaveis que
naD puderem ser redistribuidos, na forma deste artigo, serao colocados em disponibilidade.
ate seu aproveitamento.

CAPiTULO II

DAVACANCIA

Art. 42. A vacancia do carga pUblica decorrera de:

I - exOnera9<30;

II - demissao;

III - readapta�o;

IV. aposentadoria;

V - posse em oulro cargo inacumulavel;

VI - falecimento.

Art. 43. A exonerac;;ao de carga efetivo dar-sa-a a pedido do servidor ou de oficio.

Paragrafa unico. A exonerayao de oficio dar-sa-a:

I - quando nao satisfeitas as condi�čes do estagio probat6rio;

II - quando, tendo tomado posse, naD entrar no exercicio.

Art. 44. A abertura da vaga ocorrera na data;

I - da vigencia do 3tO de aposentadoria, exOnera9<30 ou demissao do ocupante do

cargo;

II - do falecimento do ocupante do cargo;

III - da vigEmcia da le; que criar o carga e permitir seu provimento;

IV - da posse em outro cargo de acumula9ao proibida.

TiTULO III
DOS DIREITOS E VANTAGENS

CAPiTULO I
DOS VENCIMENTOS E DA REMUNERACAO

Art. 45. Vencimento e a retribui9ao pecuniaria pelo exercicio do cargo publica, com valor

fixado em Lei, nunca inferior a um salario minimo, reajustado periodicamente de moda a

preservar-Ihe o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vincula9ao, ressalvado o disposto no

inciso XII do artigo 37, e no paragrafo 10 do artigo 39. da Constitui�o Federal.

Art. 46. Remunera9ao e o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniarias,

permanentes ou temporarias, estabelecidas em Lei.

� 1° O vencimento dos cargos publicos e irredutivel. ressalvado o disposto nos incisos XI e

XIV do artigo 37 e artigos 39. 94°.150. II. 153, III, e 153. 9 2°. I todos da Constitui�ao Federal.

� 2° E assegurada a isonomia de vencimento para cargos de atribui90es iguais ou

assemelhadas do mesmo Poder ou entre servidor dos Poderes, ressalvadas as vantagens de

carater individua I e as relativas a natureza ou a local de trabalho.

,II
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Art. 47. Nenhum servidor ativo ou inativo poderá perceber. mensalmente, a título de

remuneraC80 ou provento, importancia superior à 50ma dos valores fixados como

remunerayao, em espécie, a qualquer titulo, para 0 Chete da Poder Executivo.

Ari. 48. 0 servidcr perderá:

1- a remuneracao da dia em que faltar ao servico, sem motivD justificado;

11 - a parcela de remuneracao diária, proporcional aos atrasos, auséncias e saidas

antecipadas, salvo na hipótese de compensacào de horário, até 0 més subseqOente ao da

ocorrència, a ser estabelecida pela Chefia imediata;

111 • a remuneral'àc dcs dias que tiver faltadc e dcs 2 (dcis) dias de descansc semanal

remunerado da semana, se naD comparecer ao servico por 2 (dois) dias ou mais na semana;

IV - 0 vencimento basico ou a remunerayào do cargo efetivo, quando nomeado para

cargo em comissào, quando optar por esta.

� 1° As faltas justjficadas poderào ser compensadas a critério da chefia imediata. sendo assim

consideradas como efetivo exercicio.

� 20 Na hipótese de faltas sucessivas ao serviyo, contam-se também como tais. 05 sabados,

domingos, feriados e dias de ponto facultativo intercalado entre 05 dias das faltas.

Art. 49. Salvo por imposiyao legal, ou mandato judicial, nenhum desconto incidirá sobre a

remunerayao ou provento.

Parágrafo único. Mediante autorizayào do servidor poderá haver consignayOes em folha de

pagamento, a favor de terceiros, a critério da administrayao e com reposiyao de custos, até 0

limite de 30% (trinta por centc) da remuneral'àc.

Art. 50. As reposiyòes e indenizayòes ao erário serao descontadas em parcelas mensais naD

excedentes a décima parte da remunera�o ou provento.

Parágrafo único. Independentemente do parcelamento previsto neste artigo, 0 recebimento

de quantias indevidas poderá implicar em processo disciplinar para apurayao das

responsabilidades e aplicayao das penalidades cabíveis.

Art. 51. 0 servidor em débito com 0 Erario que for demitido, exonerado ou que tiver a sua

aposentadoria ou disponibilidade extinta, tera 0 prazo de 60 (sessenta) dias para quitá-Io.

Parágrafo único. A nao quita�ao do débito no prazo previsto implicará sua inscri�ao em

divida ativa.

Art. 52. 0 vencimento, a remunerayào e 0 provento nào serao objeto de arresto. seqOestro ou

penhora, exceto nos casos de prestayào de alimentos resultante de decisao judicial.

CAPiTULO 11
DAS VANTAGENS

Art. 53. Além do vencimento e da remunera9ào, poderào ser pagas ao servidor as seguintes

vantagens:

1 - indenjza�ào;

11 - auxílios;

111- gratifica9óes e adicionais.

� 10 As vantagens previstas neste artigo naD se incorporam ao vencimento basico, nem

servirao de base para 0 cálcul0 de outras vantagens. .- ___

--- �
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� 2° As indenizat;čes e os auxilios pecunIanos naD ficam sujeitos čl contribui'Yäo

previdenciária, cam as ressalvas previstas ern lei.

Art. 54. As vantagens pecuniárias näo seräa computadas nem acumuladas para efeita de

concessäo de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesma titulo ou

identica fundamente.

Se�äo I

Das Indeniza<;:ôes

Art. 55. Oservidar que, por determina<;:äo da autoridade competente, aservica, afastar-se da

sede ern caráter eventual ou transit6rio para outro ponto do territ6rio nacional ou para o

eX1erior, fara jus a transporte e diárias ou ressarcimento de despesas destinadas a indenizar

as parcelas de despesas extraordinárias com hospedagem, pousada, alimentayäo e

locomoc;äo urbana, conforme dispuser ern legislac;äo específica.

� 1° Terá direito ii diária, quando oservidor afastar-se por rnais de 12 haras consecutivas,

com pernoite;

� :zo Será aplicado o sisterna de ressarcimento de despesas ern todos os demais casos ern

que näo couber čl diária.

� 3° Adiária e o ressarcimento de despesas seräo pagos antecipadamente, mediante cálculo

de durayäo presurnível do deslocarnento.

Art. 56. Oservidor que receber diárias e, por qualquer motivo, näo se afastar da sede, fica

obrigado a restituí-Ias integralmente.

Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar čl sede ern prazo menor que o previsto

para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, ern igual prazo.

Art. 57. Os valores das indenizayoes, assim como as condir;ôes para a sua concessäo, seräo

estabelecidos ern legisla'<äo especi!ica.

Se�äo II

Dos Auxilios

Art. 58. O auxílio-família é devido ao servidor ativo, inativo ou ern disponibilidade.

� 1° Consideram-se dependentes econôrnicos do servidor para efeito de perceP9äo de auxílio

família:

I - os filhos de qualquer condi�äo. ate 14 (quatorzej anos de idade. ou se inválido. de

qualquer idade, desde que näo exer9a atividade remunerada e nem tenha renda pr6pria;

II - a mäe e o pai invalido, sem renda pr6pria.

� 20 Para efeito deste artigo, considera-se renda pr6pria ou atividade rernunerada o

recebimento de importäncia igual ou superior ao salario mínimo.

� 3° Ao paí e a mäe equiparam-se o padrasto, a madrasta e, na falta destes. os

representantes legais incapazes.

Art. 59. O valor do auxllio-!amilia será igual a 5% (cineo por cento) do menor valor constante

da menor referencia salarial do quadro de cargos de provirnento efetivo do Município.
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Art. 60. o salario tamilia pago ao servidor obedecera ao disposto no artigo 7', inciso XII da
Constituic;ao Federal e emendas posteriores.

Art. 61. Quando o pai e a mae tarem servidores pUblicos e viverem em cornum, o saliuio
familia sera paga a um deles; quando separados, sera paga a quem possua a guarda dos
fiJhos rnenores.

Secao III

Das Gratificac;oes e Adicionais

Art. 62. Alem dos vencimentos e das vantagens previstas nesta Lei, serao deferidos aos
servidores as seguintes gratificac;Oes e adicionais:

I • gratificacao de tuncao;

II • gratificacao natalina;

III - adicional por tempo de servico;

IV - adicional pelo exercicio de atividades insaJubres, perigosas DU penosas;

V - adicional pela presta�o de servic;o extraordiniuio;

VI - adicional naturno;

VII - adidonal de terias;

SUbsecao I

Da Gratificac;ao de Funcao

Art. 63. Aa servidor investido em fun�o de chefia, coordena�o e outras, para cujo

desempenho naD se justifique a criar;ao de cargo em comissao, poderao ser concedidas

gratificar;<3o de funr;ao pelo seu exercicio.

Art. 64. O exercicio de fun�o gratificada de que trata o artigo anterior sera definido no Plano

de Cargos e Salarios dos Servidores Publicos do Municipio de Mercedes.

Art. 65. O exercicio de fun�o gratificada s6 assegurara direitos ao servidor durante operiodo

ern que tiver exercendo a funr;ao e a rernunerar;ao referente a gratificar;<3o de fun�o, naD

sera incorporada ao vencimento ou a remunerar;ao do servidor.

Subsecao "
Da gratificac;ao Natalina

Art. 66. Ao servidor ativo e ao inativo sera concedida gratificar;ao natalina, correspondente aa

decirno - terceiro vencimento, correspondente a 1/12 (um doze avos) da remunerar;ao au

provento, por ml!s de exercicio no respectivo ano.

� l' A gratiticacao natalina sera paga ate o dia 20 de dezembro de cada ano, calculada

sempre sobre a remunera�o ou preventa desse rnl!s, excluidas as parcelas decorrentes de

substitui"ao e de pagamentos atrasados, ressalvados os casos de proporcionalidade.

� 2' A tracao igual ou superior a 15 (quinze) dias sera considerada como mes integral.

� 3' A gratificacao natalina podera ser paga em duas parcelas, a primeira ate o dia 30 (trinta)

de junho e a segunda ate o dia 20 (vinte) de dezembro de cada ano.

� 4° O pagamento de cada parcela se fara tornando por base a remunerar;ao do mes ern que

ocorreu o pagamento.

-----==---'14
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� 5° A segunda parcela sera calculada com base na remunera980 em vigor no mes de

dezembro, abatida a importancia da primeira parcela, pelo valor pago.

Art. 67. Em caso de exonerayao. lalecimenlo ou aposenladoria do servidor. a gralificayao

natalina sera devida proporcionalmente 80S meses de efetivo exercicio, calculada sobre a

remuneratyao do mes da exonerac;:ao, falecimento ou aposentadoria.

Art. 68. A gratificac;:ao natalina nao sere. considerada para calculo de qualquer vantagem

pecuniaria.

Subse�iio III

Oo Adicional por Tempo de Servic;o

Art. 69. Sera concedido 80 servidor um adicional correspondente a 1% (um por cento) do

vencimento do seu cargo efetivo, por ano de efetivo exercicio no servic;:o publico MunicipaJ, ate

o limite de 35% (trinta e cinco por cento), computado inclusive o tempo de servi�o publico

preslado ao Municipio de Marechal Ciindido Rondon (em Mercedes). ale a dala inslalayao do

Municipio de Mercedes.

� 1° O adicional e devido a partir do dia imediato em que o funcionario estavel completar o

anuenio, sendo que para os funcionarios em estagio probat6rio sera incorporado ap6s o

cumprimento do tempo requerido para sua efetiva�ao.

� 2° O servidor que contar com o periodo de tempo de servi�o publico acumulado nos regimes

CLT e Eslatutilrio leril direilo ao adicional previslo nesle artigo.

� 3° Nao se concedera gratificaC;80 por tempo de servi�o ao servidor que, no perrodo

aquisitivo:

I - sofrer penalidade disciplinar de suspens<lo, por mais de 30 (trinta) dias continuos ou

alternados;

II - faltar ao servi�o injustificadamente em numero superior a 20 (vinte) dias, durante o

periodo aquisitivo.

III - afastar-se do cargo em virtude de:

a) Jicenc;a por motivo de doenc;a em pessoa da familia, sem remunerac;ao, por

mais de 90 (noventa) dias;

b) licenc;a para tratar de interesses par1iculares;

c) 1icenc;as para tratamento de saude, intercalados ou nao, no que excederem de

noventa dias, mesmo quando em prorrogaC;03o, exceto as decorrentes de

acidente em servic;o;

d) condenayao ii pena privativa de Iiberdade por senten� definitiva.

Subse�iiolV

Cas Adicionais de Insalubridade e Periculosidade

Art. 70. Os servidores publicos que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em

contato permanente com agentes nocivos quimicos, fisicos, biol6gicos ou associayao de

agentes prejudiciais ii saude au ii integridade fisica, ou com risco de vida, fazem �us a um

adicional sobre O vencimenlo do cargo eletivo, nos casos em que lor dev,damenle

comprovada a exposi�ao com base em laudo lecnico de condi�6es ambienlais do trabalho.
expedido por medico do trabalho ou engenheiro de seguranc;a do trabalho.

� 10 Considera-se trabalho permanente, para efeito deste artigo, aquele que e exercrdo de

forma n<lO ocasional nem intermitente, no qual a exposiC;c10 do servidor ao agente nocivo seja

indissociiwel da prestaC;c10 do servi�o. c-___ �
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� 2° 00 laudo tecnico referido no caput devera constar informac;ao sobre a existencia de

tecnologia de protec;ao coletiva, de medidas de cartder administrativQ ou de organizac;ao do

trabalho, ou de tecnologia de proteyao individual, que elimine, minimize ou controle a

exposiyao a agentes nocivos 80S limites de toler�ncia, respeitanda O estabelecido pelo

Ministerio do Trabalho e Emprego.

� 3' O servidor que fizer jus a dois dos adicionais previstos nesta subse980. deven, optar por

um deles, nao sendo acumulaveis estas vantagens, podendo optar por aquele que Ihe e mais

vantajoso.

� 4° O direito 80 adicional de insalubridade ou de periculosidade cessa com a elimina�o das

condic;oes ou dos riscos que deram causa a sua concessao, observado O laudo tecnico de

condi90es ambientais do trabalho.

� 5° Sera de responsabilidade do Municipio O fornecimento de Equipamentos de Prote9ao

Individual que anulem ou minimizem a exposi9ao aos agentes nocivos ou ao risco de vida.

� 6° O adicional de insalubridade incidira sobre O salario minimo definido pel0 Governo

Federal, e O adicional de periculosidade incidira sobre o vencimento basico do servidor.

Art. 71. Havera permanente controle da atividade de servidor em opera90es ou locais

considerados insalubres ou perigosos.

Paragrafo unico. A servidora gestante ou lactante sera afastada, enquanto durar a gesta9ao

e a lacta�o, das opera90es e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em

local salubre e em servi90 nao perigoso, salvo nos casos de atividades insalubres que

possam ser eliminadas atraves da utiliza9ao de Equipamento de Prote9ao Individual.

Art. 72. Na concessao dos adicionais de insalubridade e periculosidade, serao observadas as

orienta96es contidas na laudo tecnico de condi90es ambientais do trabalho, em especial

quanto aos percentuais a serem aplicados em cada caso.

� 1° Os percentuais relativos ao adicional de insalubridade serao de:

1- 10% (dez por cento). em caso de insalubridade em grau minimo.

11 - 20% (vinte por cento), em caso de insalubridade em grau medio.

11 - 40% (quarenta por cento), em caso de insalubridade em grau maximo.

� 2° O adicional de periculosidade sera de 40% (quarenta por cento).

Subsecao V

00 Adicional por Servi�o Extraordinario

Art. 73. O servi90 extraordinario sera remunerado com acrescimo de 50% (cinqOenta por

cento) em rela9ao a hora normal de trabalho.

Art 74. Somente sera permitido servi90 extraordinario para atender a situa96es excepcionais

e temporiuias, respeitado o limite maximo de 2 (duas) horas diiuias, podendo ser prorrogado

por igual periodo, se o interesse publico exigir, conforme se dispuser em regulamento.

Paragrafo unico. O servi90 extraordinilrio previsto neste artigo sera precedido de autoriza9ao

da chefia imediata que justificara o fato.

Subsecao VI

00 Adicional Noturno

,

I.
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Art. 75. o servi,o noturno. prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas

de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte. terá o valor/hora acrescido de mais 25% (vinte e

cinco por cento), computando-se cada hora como 52 (cinqüenta e dais) minutos e trinta
segundos.

Parágrafo único. Em se tratando de serviC;D extraordinário, o acréscimo de que trata este

artigo incidirá sobre o valor da hora normal de trabalho, acrescido do respectivo percentual de
servityD extraordinário.

Subse9ao VII

Do Adicional de Férias

Art. 76. Independentemente de solicitac;ao, será pago ao servidor, por ocasiao das férias. um

adicional correspondente a 1I3(um ter90) da remuneracao percebida no mes em que se inicia

o periodo das férias.

Parágrafo único. No caso de o servidor exercer fun9ao de diretrao, chefia ou

assessoramento, ou ocupar cargo em comissao, a respectiva vantagem será considerada no

cálculo de que trata este artigo.

CAPiTULO 111

DAS FÉRIAS

Art. 77. Todo servidor fará jus, anualmente, ao gozo de um período de férias, inacumuláveis,

com direito a todas as vantagens, como se em exercicio estivesse, de acordo com a escala

para esse fim organizada pelo chefe da unidade administrativa a que estiver subordinado e

deferida pelo Departamento de Recursos Humanos.

� 10 Para cada período aquisitivo de férias serao exigidos 12 (doze) meses de exercicio,

contados sempre a partir da data da investidura em cargo público, ou da data do retorno, em

caso de licenc;a ou afastamento.

� 2° As férias deverao ser obrigatoriamente usufruídas até 30 (trínta) dias antes do

vencimento do período aquisitivo seguinte, salvo imperiosa necessidade do servitro, nao

podendo a acumulatrao, nesse caso, abranger mais de 2 (dais) periodos.

� 30 Nao será considerado como periodo aquisitivo o tempo em que o servidor obtiver licentra

nos casos previstos nos incisos '. 111. IV. VI. e VII do artigo 84 desta leí.

� 40 Após o decurso de cada período aquisitivo, o servidor terá direito a férias, na seguinte

propor,ao:

I - 30 (trinta) dias consecutivos, quando nao houver faltado injustificadamente ao

servitr0 mais de 5 (cinco) vezes, no período;

11 - 24 (vinte e quatro) dias consecutivos. quando houver faltado de 6 (seis) a 14

(catorze) dias. no período;

111- 18 (dezoito) dias consecutivos. quando houver faltado de 15 (quinze) a 23 (vinte e

trés) dias. no periodo;

IV - 12 (doze) dias consecutivos. quando houver faltado de 24 (vinte e quatro) a 29

(vinte e nove) dias, no periodo.

� 5° É vedada a transforma930 do periodo de férias em tempo de servi,o. como também levar

a conta das férias qualquer falta ao servi,o.

Art. 78. As férias poderao ser parceladas em até tres etapas, desde que assim requeridas

pelo servidor, e no interesse da administratrao pública. �__----__
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Paragrafo unico. Em casa de parcelamento, o servidor recebera o valar adicional previsto no

incisa XVlI do artigo r da Constituic;;ao Federal quando da utHiz89ao do primeiro periodo.

Art. 79. Nao tera direito a ferias o servidor que, no curso do periodo aquisitivQ, houver tido

mais de 32 faltas ao servi90, tiver gozado auxi1io-doen98 au licenc;a por mativo de doen98

em pessoa da familia, isoladamente au em conjunto per mais de noventa dias, embara

descontinuos, e licenC;;8 para tratar de interesses particulares por qualquer prazQ.

Paragrafo unico. Inieiar-se-a o decurso de novo periodo aquisitivQ, ap6s a perda do direito a

ferias previstas neste al1i90. no primeiro dia em que o servidor retornar ao trabalho.

Art. 80. O pagamento da remunera9aO das lerias sera eletuado. na mesma data do eredito da

folha do respectivo periodo, observando-se o disposto no paragrafo unico deste artigo.

Paragralo "nieo. E laeultado ao servidor eonverter 1/3 (um ter90) das lerias em abono
pecuniario, desde que requeira com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedencia e que haja

interesse motivado da administra�o.

Art. 81. O servidor que opera direta e permanentemente com Raios-X ou substfmcias

radioativas gozara vinte dias consecutivos de ferias, por semestre de atividade profissional,

proibida em qualquer hip6tese a aeumula9aO,

Paragrafo unico. O servidor referido neste artigo nao fara jus ao abono pecuniario de que

trata o artigo anterier.

Art. 82. As ferias semente pederao ser interrompidas por motivo de calamidade pUblica,

comoc;ao interna ou por motive de superior interesse pUblico, devendo ser completada a

lrui9iio tao logo cesse a eausa da interruP9ao,

Art. 83. O servidor exonerado do cargo efetivo, eu em comissao, percebera indeniza�o

relativa ao periedo das ferias a que tiver direito e ao incompleto, na proporc;ao de um doze

avos por mes de efetivo exercicia, au frac;ao superior a quatorze dias.

Paragrafo unico. A indenizac;ao sera calculada com base na remunerac;ao do mes em que for

publicado o ata exonerat6rio.

CAPiTULOIV

DAS L1CENCAS

Se9ao I

Disposic;oes Gerais

Art. 84. Conceder-se-a ao servidor licenya:

I - para tratamento de saude e por acidente de servic;o;

11 - a gestante, a adotante e a paternidade;

III - por motivos de doen9a em pessoa da familia;

IV - quando convocado para servic;o militar;

V - para concorrer a cargo eletivo:

VI • para tratar de interesses particulares;

VII - para desempenho de mandato elassista; "'- _ �

•
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Parågrafo unico. t vedado o exercicio de atividade remunerada, durante o periodo das
licen�s previstas nos incisos I, II, III deste artigo.

Art. 85. A Iicen9a concedida dentro de 60 (sessenta) dias do termino de outra da mesma
especie sera considerada coma prorroga9äo.

Parågrafo unico. O pedido de prorrogac;äo sera apresentado quinze dias antes de findo o

prazo de Iicenc;a, se indeferido, contar-se-å coma de licenC;3 sem vencimento. o perioda

compreendido entre a data de seu termino e a do conhecimento oficiai do despacho

denegatårio, ressalvada os cases de licenc;a para tralamenta de saude.

Se9äo II

Da LicenC;3 para Tratamento de Saude e por Acidente de Servic;o

Art. 86. A licenc;a para tralamenta de saude sera precedida de exame por medico ou junta

medica oficiaI.

Art. 87. E vedado o exercicio de atividade remunerada durante o periodo da licen� para
tratamento de saude.

Art. 88. A licen� referida no artigo anterior reger-se�a pelo Regime geral de Previdencia

Social - RGPS.

Se9äo III

Da Licenf;a il Gestante, il Adotante e da Licenf;a Paternidade

Art. 89. Sera concedida licen� a servidora gestante por 120 (cento e vinte dias)

consecutivos, podendo ser iniciada 30 (trinta) dias antes do parto, mediante requerimento

devidamente instruido.

Parågrafo unico. No caso de aborto espontåneo, atestado por medico oficial, a servidora tera

direito a 15 (quinze) dias de repouso remunerado.

Art. 90. A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de crian9a de ate 1 (um) ana de

idade, sera concedida 90 (noventa) dias. de licenya remunerada, para ajustamento do

adotado ao novo lar.

Parågrafo unico. No caso de ado9äo ou guarda judicial de crian� com mais de 1 (um) ano

ate 6 (se is) anos de idade, o prazo de que trata este artiga sera de 30 (trinta) dias.

Art. 91. A licen9a gestante e adotante reger-se-a pelo Regime Geral da Previdencia Social 

RGPS.

Art. 92. Para amamentar o pr6prio Who, ate a idade de 6 (seis) meses, a servidora lactante

tera direito, durante a jornada de trabalho, a uma hora, que poderå ser parcelada em 2 (dois)

periodos de meia hora.

Art. 93. Pelo nascimento ou ad09åo de filhos o servidor tera direito il licen9a paternidade de 5

(cinco dias) consecutivos.
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Art. 94. Será concedida licenc;a-paternidade ao servidor, por cinco dias consecutivos, sem

prejuízo de sua remunerac;ao, a centar da data do nascimento do filho.

Parágrafo único. Se o nascimento ocorrer durante período de férias ou afastamento do

servidor. este nao terá direito, ap6s o retorno ao servic;o, á licenr;a de que trata o caput deste

artigo.

Secao IV

Da Licenya por Motivo de Doenya em Pessoa de Família

Art. 95. Podera ser concedida licenea ao servidor, por motiyo de doenea do cônjuge ou

companheiro, padrasto ou madrasta, ascendente ou descendente, mediante comprovac;ao de:

I - atestado médico, por até quinze dias, desde que apresentado no prazo de dois dias,

contados de sua emissao;

II - junta médica oficial, por mais de quinze dias.

� 1° A Iicenc;a somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e

nao puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, o que deverá ser apurado

através de acompanhamento social.

� 2° A licenc;a será concedida sem prejuizo da remunera�ao do cargo efetivo, até 30 (trinta)

dias, padendo ser, excedendo estes prazos, sem remunerac;áo.

� 3° A Iicenr;a prevista neste artigo só será concedida se nao houver prejuízo para o servic;o

público.

� 4° 05 períodos de licenr;as concedidas, serao contados cumulativamente, e apurados no

período de janeiro a dezembro de cada ano.

Secao V

Da Licenya para Servic;o Militar

Art. 96. Ao servidor convocado para o servic;o militar será concedido licenr;a, á vista do

documento oficial.

� 1° A licen9a, de que trata o caput deste artigo será remunerada, salvo se optar pela

remunera9áo do servi90 militar.

� 2° Ao servidor desincorporado será concedido prazo nao excedente a 10 (dez) dias para

reassumir o exercício sem perda do vencimento.

Secao VI

Licenya para Concorrer a Cargo Eletivo

Art. 97. O servidor ocupante de cargo efetivo que concorrer a mandato eletivo federal,

estadual, distrital ou municipal, fará jus a licem;a remunerada.

� 1° O período de dura�o da licenr;a ceincidirá com o prazo de afastamento estabelecido

pela legislacao federal reguladora do processo eleitoral.

� 20 O servidor candidato a cargo eletivo no próprio município a que exercer cargo em

comissao ou fun9ao gratificada, dele sera exonerado ou destituido, no prazo e forma da

legislacao federal pertinente.

Secao VII

Da Licem;a para Tratar de Interesses Particulares

-c- �
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Art. 98. A critêrio da Administrac;:âo poderâo 5er concedidas ao servidor ocupante de cargo

efetivo, desde que nâo esteja em estâgio probat6rio, licenc;:as para o trato de assuntos

particulares pelo prazo de ale dois anos consecutivos, sem remunera9âo.

� 1° Para requerer a licen9a de que trata o caput deste artigo. o servidor deverâ:

1- 5er integrante do quadro de servidores estâveis do Municipio de Mercedes;

11 - ter completado, no minimo, cinco anos de efetivo exercicio no serviyo publico

municipal de Mercedes;

111 - ter realizado solicilacao, alraves de requerimenlo devidamenle protocolado.

� 2° O requerente aguardara em exercicio a concessâo da licen�.

i 3° A licen9a, quando concedida, tera como prazo mâximo de 2 (dois) anos e minimo de 30

(lrinla) dias.

Art. 99, S6 poderil ser concedida nova licenca depois de decorridos 2 (dois) anos do termino

da anterior.

Art. 100. O servidor podera a qualquer tempo desistir da licen�a, ressalvado o prazo minimo

de 30 (lrinla) dias.

Art. 101. Quando o interesse do serviC;:D pt.iblico exigir, a licenc;:a poderâ 5er interrompida, a

qualquer tempo, a juizo da autoridade competente.

Secao VIII

Da Licenca para o Desempenho de Mandato Classista

Art. 102. I: assegurado ao servidor o direito a licenc;a para o desempenho de mandato de

direc;âo em confederac;ao, federac;ao, associac;:ao de classe de âmbito nacional ou sindicato

representativD da categoria, sem prejuizo dos seus direitos, inclusive do seu vencimento e

vantagens permanentes conquistadas.

� 1° Somente poderao 5er licenciados 05 servidores eleitos para 05 cargos de djre�o ou

representa�o nas referidas entidades. ate o maximo de 2 (dois), por entidade.

� 2° A licenc;a tera durac;âo igual ao do mandato. podendo ser prorrogada no caso de

reeleiC;80 e por uma unica vez.

� 3° O servidor ocupante de funyao gratificada devera desincompatibilizar-se da func;âo

quando empossar-se no mandato de que trata este artigo.

CAPiTULOV

005 AFA5TAMENTOS

Art, 103, Medianle autorizacao da autoridade competente, o servidor poderil afaslar-se do

exercicio do cargo efetivo, nos seguintes casos:

1- ficar a disposi,ao de outro 6rgao ou enlidade municipal;

11 - para exercicio de mandato eletivo;

111 - para exercer cargo em comissao;

JV - participar de competic;ôes esportivas oficiais, na forma do regulamento;

V - atender imperativo de convênio firmado na esfera intragovernamental, conforme

este dispuser.
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Seçäo i

Afastamento a Disposiçäo de Outro Orgäo ou Entidəde

Art. 104. 0 servidor efetivD podera ser cedido, par tempo determinado, para ter exercicio em

6rgäos entre OS poderes do Municlpio, Eslada e Uniäo, comprovada a necessidade, senda

que 0 ônus da remuneraçäo sera do 6rgäo ou entidade requisitante.

Seçäo ii

Afastamento para Exercer Mandato Eletivo

Art. 105. Ao servidor sera concedido afastamento para exerclcio de mandato eletivQ, com

observaçäo das seguintes disposiçöes:

i - tratando-se de mandato eletivo Federal. Estadual ou Municipal, ficariı afastado de

seu cargo;

ii - investido no mandato de Chefe do Poder Executivo. seriı afastado do cargo sendo

Ihe facultado optar por sua remuneraçäo;

III - investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horario, percebera

as vantagens de sau cargo. sem prejuizo da remuneraçäo do cargo efetivD, e, näo havendo

compatibilidade, sera aplieada a norma do inciso anterior;

iV - em qualquer caso que exija 0 afastamento para 0 exercicio de mandato eletivo, seu

tempo de serviço sera eontado para todos 05 efeitos legais. exeeto para promoçäo par

merecimento;

V - para efeito de benefieio previdenciario, no caso de afastamento, 05 valores seräo

determinados como se no exereieio estivesse.

Seçäo iii

Afastamento para Exercer Cargo em Comissäo

Art. 106. 0 servidor em cargo em comissäo sera afastado do cargo efetivo de que e

ocupante.

9 1° 0 servidor poderiı optar pela percepçäo do vencimento do cargo em comissäo ou pela

percepçäo do cargo efetivo,

9 20 Quando exonerado do eargo em comissäo, 0 servidor retornara ao seu cargo de origem,

automatieamente.

9 30 Enquanto ocupar 0 cargo em comissäo, 0 servidor fara jus a todas as vantagens

inerentes ao seu cargo de carreira, como se nele permanecesse.

Art. 107.0 servidor que acumular licitamente 2 (dois) cargos de carreira, quando investido em

cargo de comissäo, fıcara afastado de ambos os cargos efetivos, recebendo a remuneraçäo

desses cargos ou, par opçäo em comissäo.

CAPiTULOVI

DAS CONCESSÖES

Art. 1 Da. 0 servidor poderiı deixar de comparecer ao serviço sem prejuizo do vencimento:

1- at;, 8 (oito) dias consecutivos. em caso de falecimento do cônjuge e fılhos;

ii - ate 5 (cineo) dias consecutivos, no caso:

a) casamento; c:= �
,
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b) falecimento de pais, irmao ou pessoa que declaradamente viva sob

sua dependencia econ6mica.

111- por 1 (um) dia:

a) a cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doa98o voluntaria de

sangue devidamente comprovada;

b) para o fim de se alistar como eleitor, nas termos da lei respectiva.

IV - para prestar exames para ingresso em instituiyao de ensino superior, pelos dias

oficiais de sua ocorrencia podera ser concedido horario especial.

Paragrafo unico. Para efeita do disposlo no inciso IV, sera exigida a compensay8o de

horarios na reparti91lo, respeitada a dura91lo semanal do trabalho.

CAPiTULO VII

DO TEMPO DE SERVIl;O

Art. 109. A apura'Y3o do tempo de serviyo sera feita em dias. que serao convertidos em anos,

considerando o ano como 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Paragrafo unico. Feita a conversao, os dias restantes, ate 183 (cento e oitenta e tr�s) dias,

nao serao computados, arredondando-se para um ano quando excederem este numero, para

efeito de aposentadoria.

Art. 110. Ah3m das aus�ncias ao servi�o prevista no artigo 108, sao consideradas como de

efetivo exercicio os afastamentos em virtude de:

1 - ferias;

11 - exercicio de cargo em comissao ou equivalente em 6rgaos ou entidade do

municipio, inclusive na Camara Municipal;

111 - participacao em programa de treinamento regularmente instituldo pela

administracao;

IV - desempenho de mandato eletivo, federal, estadual, municipal, ou do Distrito

Federal, exceto para promo�ao por merecimento;

V - juri, e outros servic;os obrigat6rios por Lei;

VI - licenya previstas nesta lei, exceto Iicenya para tratar de interesses particulares;

VII- afastamento para cursos de especializalY3o.

Art. 111. Contar-se-a apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade:

I - o tempo de servic;o prestado a Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e ao

Municipio;

11 - a licenya para tratamento de saude de pessoas da familia do servidor. ate 90

(noventa) dias;

111 - afastamento para exercer mandato eletivo;

IV - o tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual,

municipal ou distrital, anterior ao ingresso no servic;o publico municipal;

V - o tempo de servic;o em atividade privada, vinculado a previd�ncia social federal;

-----
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� 1° 0 tempo de servic;o a que se refere 0 inciso 1 deste artigo. nao podera ser contado com
quaisquer acrescimos.

� 2° Sera contado em dobro 0 tempo de servic;o prestado as forc;as armadas em operac;Oes de
guerra.

� 3° � vedada a contagem cumulativa de tempo de servic;o prestado concomitantemente em
mais de um cargo ou fun<;ao de 6rgao ou entidades dos Poderes da Uniao, Estado, Oistrito

Federal e Munidpio, autarquias, fundac;aes publicas, sociedades de economia mista e
empresa publica.

CAPiTULO VIII
00 OIREITO OE PETIl;;AO

Art. 112. E assegurado ao servidor publico 0 direito de requerer aos Poderes Publicos, em
defesa de direito ou de interesse legitimo.

Art. 113. 0 requerimento sera dirigido a autoridade competente para decidi-Io e encaminhado

por intermedio daquela a que estiver imediatamente subordinado 0 requerente.

Art. 114. Cabe pedido de reconsiderayao a autoridade que houver expedido 0 ato 0 proferido

a primeira decisao, nao podendo ser renovado.

Paragrafo unico. 0 requerimento e 0 pedido de reconsiderac;ao de que tratam os artigos

anteriores deverao ser despachados no prazo de 5 (cinco) dias e decididos dentro de 30

(trinta) dias.

Art. 115. Cabeni recurso:

I - do deferimento do pedido de reconsidera<;ao;

11 - das decisDes sobre os recursos sucessivos interpostos.

Paragrafo unico. 0 recurso seni dirigido a autoridade imediatamente superior a que tiver

expedido 0 ato ou proferido a decisao.

Art. 116. 0 prazo para interposi9ao do pedido de reconsidera<;ao ou de recurso e de 30

(trinta) dias, a contar da publica9ao ou da ciencia, pelo interessado, da decisao recorrida.

Paragrafo unico. Em caso de provimento do pedido de reconsiderac;ao ou de recurso, os

efeitos da decisao retroagira.o a data do ato impugnado.

Art. 117. 0 direito de requerer prescreve:

I - em 5 (cinco) anos, quando aos atos de demissao e de cassac;ao de disponibilidade

ou que afetam interesse patrimonial e creditos resultantes das relac;oes de trabalho:

11 - em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado

em lei.

Art. 118. 0 prazo de prescri9ao sera contado da data da pUblica<;ao do ato impugnado ou da

data da ciemcia, pelo interessado, quando 0 ato nao for publicado.

---------...,

,
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Art. 119. O pedido de reconsidera�ao e o recurso, quando cabiveis, interrompem a

preseri9ao.

Paragrafo unico. Interrompida a prescrit;:ao, o prazo recomet;:ara a correr pelo restante, no

dia em que cessar a interrupC;:03o.

Art. 120. A preseri9ao e de ordem publiea, nao podendo ser relevada pela administra9ao.

Art. 121. Para o exercicio do direito de petic;ao, e assegurada vista do processo DU

documento, na repartic;ao, aa servidor publico DU aa procurador por ele constituido.

Art. 122. A administrac;ao devera rever seus atos, a qualquer tempo, quando elevados de

ilegalidade.

Art. 123. Sao fatais e improrrogaveis 05 praZQS estabelecidos neste capitulo, salvo motivo de

fon;a maior.

TiTULO IV
00 REGIME OISCIPLlNAR

CAPiTULO I
OOS OEVERES

Art. 124. Sao deveres do servidor publieo:

1- exercer com zela e dedicaC;8o as atribuic;oes do cargo;

11 - ser leal as instituic;:oes a que servir;

111 - observar as normas legais e regulamentares;

IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

V - atender com presteza:

a) ao publico em geral, prestando as informac;:oes requeridas, ressalvadas

as protegidas por sigilo;

b) il expedi9ao de eertidoes requeridas para defesa de direito ou

esclarecimento de situac;:oes de interesse pessoal, ap6s o deferimento pela autoridade

competente;

e) ils requisi90es para a defesa da Fazenda Publiea.

VI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver

ci€lncia em razao do cargo;

VII - zelar pela economia do material e a conservac;:ao do patrim6nio publico;

VIII- guardar sigilo sobre assuntos da repartic;:ao;

lX - manter conduta compativel com a mora1idade administrativa;

X - ser assiduo e pontual ao servic;:o;

XI - tratar com urbanidade as pessoas;

XII - representar eontra ilegalidade ou abuso do poder;

XIII - apresentar-se ao servic;:o em boas condic;:oes de asseio e convenientemente

trajado ou com o uniforme que for determinado;
XIV - observar as normas de seguranc;:a e medicina do trabalho estabelecidas, bem

como o uso obrigat6rio dos equipamentos de protec;:ao individual (EPI) que lhe forern

fornecidos; C----
- -"'<::
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XV. manter espirito de cooperaçao e solidariedade com os colegas de trabalho;

XVi - freqüentar eursos e treinamentos instituidos para seu aperfeiçoamento e
espeeializaçao;

XVii - apresentar relatcrios ou resumos de suas atividades nas hipeteses e prazos

previstos em lei ou regulamento. ou quando determinado pela autoridade competente;

XVIII - sugerir providencias tendentes a melhoria ou aperfeiçoamento do serviço.

XiX - alterar sua titulaçao profıssional e ou documentaçao, em virtude de exigencias e
alteraçôes na legislaçao pertinente;

XX - participar de eonselhos e eomissöes, quando designado pela autoridade
competente.

Paragrato unico. Nas mesmas penas incorre o superior hierarquico que, recebendo denuncia

ou representaçao a respeito de irregularidades no serviçe cu falta cometida por servidor, seu

subordinado, deixar de tomar as provideneias necessarias a sua apuraçao.

CAPiTUlO ii
DAS PROIBIÇÖES

Art. 125. E proibido ao servidor qualquer açao ou omissao capaz de comprometer a dignidade
e o decoro da funçao pDblica, ferir a diseiplina e a hierarquia, prejudicar a efieiencia do serviço

ou causar dana a Administraçao Publica, espeeialmente:

i - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem previa autorizaçao do chefe

imediato;

ii - retirar, modificar ou substituir, sem previa anuencia da autoridade eompetente,

qualquer documento, registro eletrônico ou objeto da repartiçao;

III - recusar fe a documentos publicos;

IV - opor resisteneia injustifieada ao andamento de deeumentos e precessos eu

exeeuçOes de serviço;

V - promover manifestaçao de apreço ou desapreço no recinto da repartiçao;

VI - cometer a pessea estranha a repartiçaıo, fera des casos previstes em lei, o

desempenhe de cargo que seja de sua eompetencia ou de seu subordinado;

VII - exereicio de atividade sindical nas dependencias dos predios publieos, salvo

autorizaçao especitica por eserito da autoridade eompetente;

VIII - manter sob sua chefia imediata, cônjuge, companhelro ou parente ate segundo

grau civil, salvo se deeerrente de nomeaçao por eoneurse publico;

IX - valer-se do cargo para lograr proveite pessoal ou de outrem, em detrimento da

dignidade da funçao publica;

X - participar de gereneia au administraçao de empresa privada, de sociedade civil, au

exercer eomercio e. nessa qualidade. transacionar com c Munieipio;

XI - atuar eomo procurador ou intermediario, junto as repartiçöes publicas, salvo

quando se tratar de beneficios prevideneiarios au assistentiais do eônjuge ou companheiro, e

parente ale e segunde grau;

XII - receber propina, eemissao, presente ou vantagem de qualquer especie, em razao

de suas atribuiçöes;

XIII - praticar usura sob qualquer de suas formas;

XIV - proceder de forma desidiosa;

c
-
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XV - cometer a Dutro servidor atribuiçöes estranhas as de carga que ocupa. exceto em

situaçöes de emergencia e transit6rias:

XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartiçaa em serviços ou atividades

particulares;

XVII - exercer quaisquer atividades que sejam incompativeis eom 0 exercicio da carga

ou funçäo e eom 0 honlrio de trabalho;

XVIII - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado:

XIX - portar ou ingerir bebida alco61ica em horario de expediente ou comparecer ao

serviço alcoolizado.

Art. 126. 10 Iicila aa servidar criticar atas da Pader Publica da panla de visla dautrinaria au da
organizaçao da serviço, em trabalho assinado, respondendo, porem, civil ou criminalmente na

forma da legislaçäa aplicavel, se de sua condula resullar delita penal au dana moral.

CAPiTULO 111
DAS RESPONSABILlDADES

Art. 127. 0 servidor publico responde civil, penal e administrativamente pelos atos praticados

enquanto no exercicio do cargo.

Art. 128. A responsabilidade civil decorre do ata omissivo ou comissivo. doloso ou culposo.

que resulte em prejuizo ao erario ou a terceiros.

� 1° A indenizaçäo de prejuizo causado ao erario podera ser Iiquidado na forma prevista na

Lei. na falla de aulros bens que assegurem a execuçäa da debita pela via judicial.

� 20 Tratando-se de danos causados a terceiros, respondera 0 servidor publico perante a

Fazenda Publica, em açäo regressiva.

� 3° A obrigaçäo de reparar 0 dana estende-se aos sucessores e contra eles sera executada,

ate 0 limite do valor da herança recebida.

Art. 129. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravençöes imputadas ao servidor

publico. nessa qualidade.

Art. 130. A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo

praticado no desempenho do cargo ou funçäo.

Art. 131. As sançöes civis, penais e administrativas poderäo acumular-se, sendo

independentes entre si.

Art. 132. A responsabilidade civil ou administrativa do servidor publico sera afastada no caso

de absolviçäo criminal que negue a existencia de tato ou a sua autoria.

CAPiTULO IV

DAS PENALlDADES

Art. 133. Säo penalidades disciplinares:

I - advertencia;

Il - suspensäa;
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ІІІ - demissao;

IV - cassayao de aposentadoria au da disponibilidade;

V - destitui'YBO de cargo ет comissao;

VI - destituil'ao de fUnl'ao.

дп. 134. Na aplica<;ao das penalidades seгao consideradas а natureza da infгa�o cometida,

05 danos que dela ргоУіегет рага о servi<;o publico, as circunstancias agravantes ou

atenuantes е 05 antecedentes funcionais.

Paragrafo ипісо. О ato de іmроsіс;зо da penalidade тепсіопага sempre о fundamento legal

е а causa da sащ:ао dіsсірlіпаг.

Art. 135. Nao podeгa ser aplicada mais de uma репа disciplinar pela mesma infгaryao.

Paragrafo ипісо. No caso de іпfга<;беs simultaneas. а таіог absorve as demais, funcionando

estas сото agravantes па grada9iio das penalidades.

Art. 136. А аdvеrtёпсіа sera aplicada рог escrito, nos casos de "іоlаl'ао de ргоіЬіl'ао

constante nesta lеі, е de inobservancia de dever funcional previsto ет lei, regulamenta�o ou

погта interna, que пао justifique imposi�ao de penalidade mais grave.

Paragrafo unico. Ет caso de terem sido aplicadas ао servidor tгёs аdvеrtёпсіаs по periodo

de dois anos, abrir-se-a sindicancia рага а аршасао dos fatos.

дп. 1 З7. А suspensao sera aplicada ет caso de геіпсіdёпсіа das faltas punidas сот

аdvеrtёпсіа е de violayao das demais proibicoes que пао tipifiquem infrayao sujeita а

penalidade de demissao, пао podendo exceder de 60 (sessenta) dias.

� 10 Sera punido сот suspensao de ate 15 (quinze) dias о servidor que justificadamente

recusar а ser submetido а inspec;ao medica determinada pela autoridade competente,

cessando os efeitos de penalidades uma vez cumprida а determinac;ao.

� 20 Quando houver сопvепіёпсіа рага о servi�o, а penalidade de suspensao podera ser

convertida ет multa, па base de cinquenta рог cento рог dia de remunerac;ao, ficando о

servidor obrigado а регтапесег ет servi�o е а ехегсег suas atribuic;oes legais.

дг!. 1 З8. As penalidades de аdvеrtёпсіа е de suspensao terao seus registros cancelados,

ap6s о decurso de tгёs е сіпсо anos de efetivo ехегсісіо, respectivamente, se о servidor пао

houver, nesse periodo praticado nova infracao disciplinar.

дп. 1 З9. А demissao sera aplicada nos seguintes casos:

І - сгіте contra а administracao publica;

11 - abandono de cargo;

ІІІ - inassiduidade administrativa;

IV - improbidade administrativa;

V - іпсопtіпёпсіа рйыіа е conduta escandalosa;

VI - insubordina�ao grave ет servi�o;

VII - ofensa fisica, ет serviyo, а servidor ou а particular, salvo ет legitima defesa

рг6ргіа ou de outrem;

VIII - арlісаl'ао irregular de dinheiгo риы�со;;

ІХ - revelal'ao de segredo apгopriado ет razao do cargo;

Х - lesao aos cofres publicos е dilapidal'ao ао раtгітбпіо municipal;

ХІ - corruPl'"o; с-- _

-----.----�_.:--�
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XJI - acumula9ao i1egal de cargos, empregos ou fun90es publicas;

XJlI - transgressao do artigo 125, incisos X a XV;

XIV - receber em avalia9ao peri6dica de desempenho:

a) dois conceitos sucessivos de desempenho insatisfat6rio;

b) lres conceilos interpolados de desempenho insalisfal6rio em cinco

avaliat;oes consecutivas; ou

c) quatro conceitos interpolados de desempenho insatisfat6rio em dez

avaliat;:Oes consecutivas.

Paragrafo unico. 0 servidor somente sera demitido por desempenho insatisfat6rio ap6s

processo administrativo em que Ihe seja assegurado 0 contradit6rio e a ampla defesa.

Art. 140. A acumula�ao de que trata 0 inciso XII do artigo anterior acarreta a demissao de um

dos cargos. empregos ou fun.;:Oes, dando.se 80 servidor 0 prazo de 24 (vinte e quatro) horas

para OP�O, antes da abertura de processo administrativo disciplinar.

� 1° Se comprovado que a acumula9ilo se deu por ma-fe, 0 servidor sera demitido de ambos

05 cargos, empregos ou fun�oes e obrigado a devolver 0 que houve recebido dos cofres

publicos.

� 2° Na hip6tese do paragrafo anterior, sendo um dos cargos, empregos ou fun�6es exercido

na Uniao, nos Estados, no Distrito Federal ou em outro Municipio, a demissao sera

comunicada ao outro 6rgao ou entidade onde ocorre acumula�ao.

Art. 141. A demissao nos casos dos incisos IV, VIII, X e XI do artigo 139 implica a

indisponibilidade dos bens e 0 ressarcimento ao erario, sem prejuizo da ac;ao penal cabivel.

Art. 142. Configura abandono de cargo a ausencia intencional do servidor ao servi�o, por

mais de 30 (trinta) dias consecutivos.

Art. 143. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao servi�o, sem causa justificada, por

30 (trinta) dias intercaladamente. durante 0 periodo de 12 (doze) meses.

Art. 144. 0 ato de imposic;ao da penalidade mencionara sempre 0 fundamento legal e a causa

da sansao disciplinar.

Art. 145. As penalidades disciplinares serao aplicadas:

I - pelo Chefe do Poder Executivo, conforme 0 caso. as demiss5es, e cassac;ao de

aposentadoria e disponibilidade, e a deslilui9ilo do cargo em comissao;

11 - pelo Secretario Municipal ou autoridade equivalente, a de suspensao ou

advertencia.

Art. 146. A a9ao disciplinar prescrevera:
I - em 5 (cinco) anos, quanto as infravOes puniveis em demissao, cassa�ao de

aposenladoria ou disponibilidade e deslituiyao de cargo em comissao;

11 - em 2 (dois) anos, quanto a suspensao;

111- em 180 (cenlo e oitenla) dias, quanlo a advertencia.

� 1° 0 prazo de prescri�ao comec;a a decorrer come�a a decorrer da data em que 0 fato se

tornou conhecido e a ciemcia das partes. <. - ---
:>
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� 2° Os prazos de prescric;:ao previstos na lei penal ap/icam-se as infrac;:ôes disciplinares
capituladas também coma crime.

� 3° A abertura de sindicância ou a jnstaurac;:ao de processo disciplinar interrompe a
prescric;:ao.

� 4° Interrompido o curso da prescriC;:8o, esse recomec;:ará a correr pelo prazo restante, a partir

do dia em que cessar a interrupc;:ao.

TiTULO V
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLlNAR

CAPiTULO I
DAS DISPOSIC;:OES GERAIS

Art. 147. A autoridade que tiver ciéncia de irregularidade no servic;:o publico é obrigada a

promover a sua apurac;âo imediata, mediante sindicância ou processo administrativo

disciplinar, assegurado ao acusado ampla defesa.

Art. 148. As denuncias sobre irregularidades serac objeto de apurac;:ao, desde que contenham

a identificac;:ao e o enderec;:o do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a

autentjcjdade.

Parágrafo unico. Quando o tato narrado nao configurar evidente infrac;:ao disciplinar ou ilicito

penal, a denuncia será arquivada por talta de objeto.

Art. 149. A apura,.ao da irregularidade poderá ser efetuada:

I - através de sindicância, como condic;:ao preliminar á instaurac;:ao de processo

administrativo, em caráter obrigat6rio, nos casas cujo enquadramento ocorra nos incisos I a

VI. do artigo 133 desta Lei;

II - por meio de processo administrativo disciplinar, sem preliminar, quando a falta

enquadrada em um dos dispositivos aludidos no inciso anterior for confessada,

documentalmente provada ou manifestamente comprovada.

Art. 150. O processo disciplinar será conduzido por comissao de sindicância ou de processo

administrativo disciplinar, composta por, pelo menos, trés servidores estáveis, designados

pela autoridade competente, que indicará, dentre eres, o seu presidente.

� 1° A comissâo terá coma secretário servidor designado pelo seu presidente, devendo,

preferencialmente, a designac;âo recair em um de seus membros.

� r Nao paderao participar da comjssáo de sindicância ou de inquérito:

I - tenha interesse direto ou indireto na matéria;

II - tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante,

ou se ta is situac;:oes ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro

grau;

III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo

cënjuge ou companheiro.

IV - quem denunciou o tato que originou a sindicância ou o inquérito;

Art. 151. As comissoes de sindicância ou de inquérito exercerao as suas atividades corn

jndependéncia e imparcialidade, assegurado o sigi Io neces�ário ci elucidac;:.á�

•
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Art. 152, Decorrido 0 prazo previsto nos artigos 158 e 168, desta Lei, sem que seja

apresentado 0 relat6rio correspondente, a autoridade competente devera promover a

responsabiliza�âo dos membros da comissào respectiva.

Art. 153. 0 servidor que responde a processo disciplinar s6 podera ser exonerado a pedido

do cargo DU aposentado voluntariamente, após a conclusào do processo e 0 cumprimento da

penalidade, caso aplicada.

Art. 154 Serào assegurados transportes e diarias:

I - aa servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartiyao, na

condiyào de testemunha, denunciado ou indiciado;

11 - aos membros da comissao de sindicância cu de processo administrativo disciplinar

e aa seu secretario, quando obrigados a deslocar-se da sede dos trabalhos para a realizac;:ao

de missào essencial aa esclarecimento dos falas.

CAPiTULO 11
DO AFASTAMENTO PREVENTIVO

Art. 155. Como medida cautelar e a fim de que 0 servidor naa venha a influir na apuraCâo da

irregularidade, a autoridade instauradora do processo administrativa disciplinar podera

ordenar 0 seu afastamento do exercicio do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem

prejuizo da remunerayào.

Paragrafo unico. 0 afastamento podera ser prorrogado por igual prazo. findo 0 qual cessarao

os seus efeitos, ainda que naa concJuido 0 processo.

CAPITULO 111

DA SINDICÂNCIA

Art. 156. A Sindicância senI instaurada per ordem do Secretario Municipal cu Autoridade

equivalente a que estiver subordinado 0 servidor, podendo constituir-se em peca cu fase do

processo administrativo.

Art. 157. A comissao, sempre que necessario, dedicara tempo integral aos seus trabalho até

a entrega do rela16rio final.

Art. 158. A sindicância administrativa devera ser iniciada dentro de 3 (três) dias, contados da

ciência do ato designatório dos membros da comissao, e sera concluida no prazo de até 30

(trinta) dias, improrrogaveis.

Parâgrafo unico. As reuniôes da comissâo serao registradas em atas que deverào detalhar

as delibera90es adotadas.

Art. 159. A comissao devera ouvir as pessoas que tenham conhecimento ou que possam

prestar esclarecimentos a respeito do fato, bem como proceder a todas as diligências que

julgar conveniente à sua elucidayao.

Parâgrafo unico. No caso de conhecimento da autoria do fato, 0 servidor interessado sera

notificado para acompanhar a sindicância. ----
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Art. 160. Ap6s a inquiri9äo das testemunhas. a verifica9äo das provas e interrogat6rio do

acusado, na forma do disposta nos artigos 171 a 173 desta Lei, a comissao de sindicäncia

reunir-se-a para elaborar o relat6rio final e o respectivo parecer, observado o disposto no

artigo seguinte.

9 1° O relat6rio sera sempre conclusivo quanto ä inocencia au responsabilidade do servidor.

9 2" Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissäo indicara o dispositivo legal au

regulamentar transgredido, bem coma as circunstäncias agravantes au atenuantes.

9 3° Elaborado o relat6rio final, a comissao de sindicancia remetera o processo a autoridade

instauradora.

Art. 161. Aplicam-se 80S trabalhos da sindicäncia, no que couber, as normas e os

procedimentos pr6prios do processo administrativo disciplinar.

Art. 162. A autoridade competente devera pronunciar-se sobre a sindicäncia no prazo maximo

de 10 (dez) dias. a partir da data do recebimento do relat6rio.

Art. 163. Da sindicäncia instaurada pela autoridade competente podera resultar:

1- arquivamento do processo;

11 - aplica�o de penalidade de advertencia ou suspensäo de ate trinta dias;

111 - abertura de processo administrativo disciplinar.

Paragrafo unico. Na hip6tese do disposto no inciso 111 do caput deste artigo. o relat6rio da

sindicäncia integrara o processo administrativo disciplinar, como peca informativa da instru�o

do processo.

Art. 164. Sempre que o il1cito praticado pelo servidor ensejar a imposi9äo de penalidade de

suspensäo por mais de trinta dias, demissäo, extincäo de aposentadoria ou destitui�o de

cargo em comissäo, sera obrigat6ria a instauracäo de processo administrativo disciplinar.

Paragrafo unico. Na hip6tese de o relat6rio da sindicäncia concluir pela pratica de crime, a

autoridade competente oficiara a autoridade policial, para abertura de inquerito,

independentemente da imediata instaura�o do processo administrativo disciplinar.

Art. 165. Se da sindicäncia resultar a aplicacäo de penalidade, de acordo com o disposto no

inciso 11 do caput do artigo 163 desta Lei, o servidor acusado tera o prazo de cinco dias, a

contar do julgamento, para interpor recurso junto a Secretaria Municipal de Administracäo.

Paragrafo unico. 00 recurso interposto na forma do caput deste artigo, sera proferida

decisäo no prazo de dez dias.

CAPiTULO IV
00 PROCESSO AOMINISTRATIVO OISCIPLlNAR

Art. 166. O processo administrativo disciplinar sera instaurado por determinayäo do Secretario

Municipal ou Auloridade equivatenle.

Art. 167. Promovera o processo uma comissäo designada pela autoridade que houver

determinado a sua instauracäo, e que sera composta por 3 (tres) servidores estaveis, de

reconhecida experiencia administrativa e funcional, vedada a designacäo do chefe imediato

do servidor para essa finalidade. �-_ -......". =-
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� 1° Do ato de designa9ao constará a indica9áo do membro da comissao que deverá presidi

la.

� 2° A comissao será secretariada par um servidor estável, designado pelo presidente da

comissao.

9 3° A comissao, sempre que necessário, dedicará todo o tempo do expediente aos trabalhos

do processo administrativo.

Art. 168. O processo administrativo deverá 5er iniciado dentro de 3 (trés) dias, contados da

publicac;ao do ato designatório dos membros da comissao. no diário oficial do Município, e

deverá est8r concluído no prazo de 30 (sessenta) dias, admitida a sua prorrogayáo par igual

prazo, quando as circunstancias o exigirem.

Parágrafo único. As reuniOes da comissao serao regjstradas em atas, que deverao detalhar

as delibera�Oes adotadas.

Art. 169. Na fase do processo, a comissao promoverá a tomada de depoimentos, acarea�l)es,

investiga�óes e diligéncias cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando

necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucida�ao dos fatos.

Art. 170. O servidor acusado será citado para acompanhar o processo, pessoalmente ou par

intermédio de procurador, podendo arrolar até oito testemunhas, num prazo de cinco dias,

reinquiri-Ias, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova

pericial, inclusive indicando assistente técnico.

� 1° A comissao poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente

protelat6rios ou de nenhum interesse para o esciarecimento dos fatos.

� 2" Será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprova9ao do fato independer de

conhecimento especial de perito.

Art. 171. As testemunhas serao intimadas a depor mediante mandado expedido pelo

presidente da comissao, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexada

aos autos.

Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, o mandado será feito através do

chefe da repartiyao onde serve, com indica�ao do dia e hora marcados para a inquiriyao.

Art. 172. O depoimento será prestado aralmente e reduzido a termo, nao sendo Iícito a

testemunha trazé-Io par escrito.

� 1° As testemunhas serao inquiridas separadamente.

� 2° Na hip6tese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á a

acarea�ao entre os depoentes.

� 3° A reinquiril;ao das testemunhas pelo procuradar do acusado somente poderá ser feita par

intermédio do presidente da comissao.

Art. 173. Concluida a inquiri�ao das testemunhas, a comissao promoverá o interrogat6rio do

acusado, observados os procedimentos previstos nos artigos 171 e 172 desta Lei.

� 10 No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente, e sempre

Que divergirem em suas declaray6es sobre fatos ou circunstáncias, será promovida a

acareal;áo entre eles.

� 20 O procurador do acusado poderá assistir ao seu inter'3?Qat6ri endo-Ihe vedado

interferir nas perguntas e respostas. '--
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Estado do Parana

Art. 174. Quando houver duvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissao propora a

autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta medica oficial do Municipio,

da qual participara, pelo menos, um medico psiquiatra.

Paragrafo unico. O incidente de sanidade mental sera processada em auto apartada e

apensado ao processo principal, ap6s a expedi9ao do laudo pericial.

Art 175. Tipificada a inlra9'io disciplinar, sera lormulada a indicia9'io do servidor, com

especifica�o dos fatos a ele imputados e das respectivas provas.

� 1° O indiciado sera citado, por mandado expedido pelo presidente da comissao, para

apresentar defesa escrita, no prazQ de 10 (dez) dias, assegurando-se-Ihe vista do processo

na reparti9ao, observando o disposto no artigo 121 desta Lei.

� 2' O prazo de delesa podera ser prorrogado, pelo dobro, para diligencias repuladas

indispensaveis.

� 3° No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na c6pia da citacao, o prazo para

delesa contar-se-a da data declarada em terrno pr6prio, pelo membro da comissao que lez a

cita�o ou por quem for designado para tal providencia.

Art. 176. O indiciado que mudar de residencia fica obrigado a comunicar a comissao o lugar

onde podera ser encontrado.

Art. 177. Considerar-se-a reve! o indiciado que, regularmente citado, nao apresentar defesa

no prazo legal.

� 1° A revelia sera dedarada por termo nos autos do processo e devolvera o prazo para a

delesa.

� 2° Para defender o indiciado revel, o presidente da comissao designara um servidor estavel

para atuar como defensor dativo, de cargo de nivel igual ou superior ao do indiciado.

Art. 178. Apreciada a defesa, a comissao elaborara relat6rio minucioso, onde resumira as

pe'Y8s principais dos autos e mencionara as provas em que se baseou para formar a sua

convicc;ao.

� 1° O relat6rio sera sempre conclusivo quanto a inocencia ou a responsabilidade do servidor.

� 2° Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissao indicara o dispositivo legal ou

regulamentar transgredido, bem como as circunstancias agravantes ou atenuantes.

Art. 179. O processo disciplinar, com o relat6rio da comissao, sera remetido a autoridade que

determinou sua instaurayao, para julgamento.

CAPiTULOV
00 JULGAMENTO

Art. 180. No prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo, a autoridade

julgadora prolerira a sua decisao.
� l' Havendo mais de um indiciado e diversidade de san9Qes, o julgamento cabera a
autoridade competente para a imposicao da pena mais grave.
� 20 Se a penalidade prevista for a de demissao ou cassacao de aposentadoria ou

disponibilidade, o julgamento cabera ao ehele do Poder Executivo. -
� - -�--
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