
LEI MUNICIPAL N° 501/2021.

DISPOE SOBRE 0 REGIME JURIDICO UNIC0 DOS
SERVIDORES    PtlBLICOS    DO    MUNIcipI0    DE
ABAIARA,    ESTAD0    D0    CEARA    E    A    DOTA
OUTRAS PROVIDENCIAS.

0  PREFEIT0  MUNICIPAL  DH  ABAIARA,  ESTAI)O  I)0  CEARA,  NO  USO  DE  SUAS
ATRIBUICOES LEGAIS QUE LHE SA0 CONFERIDAS PELAS LEIS VIGENTES, ETC., E
EM coNFORMmADE COM 0 ART. 39 DA cONSTITulcAO FEDERAL, ARTIGO 47 DA
LEI ORGANICA DO MUNIcipIO DE ABAIARA -CE.

Faz saber que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

DAS DISPOSICOES PREL"INARES

Art.   1   -   Esta   Lei   disp6e   sobre   o   REGIME   JURIDICO   DOS   SERVIDORES
PbBLICOS DO MUNIcfpIO DE ABAIARA - CEARA, no inbjto dos Poderes Executivo e
Ledslativo, e de suas Autarquias e Fundap6es Ptiblicas que venham a ser criadas.

Parfgrafo Unico -Integram o regime juridico, a que se refere este Estatuto o    Piano de
Cargos, Carreira e  Vencimentos do Magist6rio e as Leis  sobre Recursos Humanos, ja editadas, e

que nao sejam revogadas por esta Lei e por seus dispositivos.

Art. 2 - Para efeitos desta Lei cousidera-se:

I - Servidor Priblico:  sao todos aqueles que tenham ingressado no servi9o phblico atraves
de  concurso  ptiblico  para  o  exercicio  de  cargo  de  provimento  efetivo,  os  que      adquiriram
estabiLidade por forea do dispositivo coustitucional artigo 19 da ADCT, os nomeados para cargo de

provimento  em  comissao  ou  funcao  de  confianca,  nao  incluidos  os  agentes  politicos,   e  os
prestadores de serviaps contratados com fundamento nas Leis mos. 423/2017 e 471/2021.

H - Cargo pdbLico: o lugar instituido na organd2apao do funcionalismo, criado por lei em
nrimero  certo  e  com  denominapao  prdpria,  necessino  ao  desempenho  das  atribuic6es  de  servico

pdblico, ao qual corresponde urn padrao;
in -  Cargo  em  comissao:  e  o  que  s6  admite  provinento  em  carater  provis6rio.  Sao

declarados em lei, de livre nomeap5o e exonerapao, destinando-se apenas as
chefia e/ou assessoramento;

IV -Cargo isolado: 6 aque]e que ndo constitui carreira;

atnbuic6es de direcao,

V -Funcao ptolica: e o conjunto de atribuic6es e respousabilidades in



VI -  Fungfro  de  confianga:  6  a  atribuiefro  exclusiva  para  servidores  ocupantes  de  cargos
efetivos;

VII -Atnbuicdes: o conjunto de tarefas e responsabilidades cometidas ao servidor ptiblico;
VIII - Vencimento:  a rethbui9ao pecuhiina bdsica,  fixada em  lei,  paga mensalmente ao

servidor pdblico pelo exercicio do cargo, correspondente ao seu padfao;
IX  -  Remuneragao:  o  vencimento  acrescido  das  vantagens  pecuuldrias  a  que  o  servidor

phblico tenha direito;
X  -  Referencia:   o  ndmero  indicativo  da  posicao  do  cargo   na  escala  bdsica  de

vencfmentos;
XI -Grau: letra indicativa do valor progressivo da referencia;
XH -Padrao: o simbolo indicativo do valor do vencimento fixado para o cargo pdblico;
XIII -Classe: o conjunto de cargos ptiblicos da mesma denominapfro e atribulc6es;
XIV  -  Carreira:   o  conjunto  de  classes  da  mesma  natureza  de  trabalho,  escalonados

hierarquicamente  de  acordo  com  a  complexidade  das  atribuig6es,  para  progressao  privativa  dos
titulares dos cargos que a integraram;

XV -Quadro: o conjunto dos cargos de urn mesmo 6rgfro ou Poder;
XVI - Lotap5o: o niinero de funcionarios fixado para cada unidade administrativa;
XVII - Relotapao:  a trausfefencia do cargo de carreira ou isolado de uma reparticao para

outra, sempre prevista em lei.

Art.  3  -  Cargo  Pdb]ico  6  o  conjunto  de  atribuje6es  e  responsabjl].dades  previstas  na
estrutura organizacional que devem ser comctidas a urn servidor.

Pardgrafo  tlnico - Os cargos priblicos devem  ser acessiveis  a todos os brasileiros,  e  sao
criados por lei, com denominapfro prdpria e vencimento pago pelos cofres ptiblicos, para provimento
em cafater efctivo ou em comissao.

Art. 4 - i proibida a prestapao de servi9os gratuitos, salvo os casos previstos em lei.

TITULO I
I)0 PROVIMENTO, VACANCIA, REMOCA0 E SUBSTITUICAO

cApiruI.o I
D0 PROV"ENT0

SECAO I
DISPOSICOES GERAIS

Art. 5 -0 servidor sera admitido ao servigo ptiblico muhiofpal:

I - Em carater pemanente, para o cargo de provimento efetivo, com a aprovagao    pr6via



a) Excetua-se da regra do Concurso Pdblico, os cargos de Agentes Comunitario de Sahde e
Agente  de  Combate  as  Endemias,  que  serao  providos  por  meio  de  processo  seletivo

phblico  de  acordo  com  a  natureza  e  a  comp(exjdade  de  suas  atribuie6es  e  requisitos
especificos para sua atuapao e de legislapfro prdpria.

11 - Em carater de confianga, para o cargo de provimento em comissao, de livre nomeapao
e exonerapao, a criterio discricionalio da autoridade competente;

HI -  Em  cafater temporario  e  por tempo  determinado,  para  atender  a  necessidade  de
excepcional  interesse  phblico,  nos  termos  da  Lei  Municipal  n°  423/2017,  modificada  pela  Lei
Municipal n° 471/2021.

Art. 6 - 0 ingresso no servico ptiblico municipal e assegurado a todos que preencham os
requisitos legais e especialmente:

I - A nacionahdade brasileira;
H - 0 gozo dos direitos politicos;
in - A quitacao com as obrigapdes militares e eleitorals;
IV - 0 nivel de escolaridade exigjdo para o exercicio do cargo;
V - A boa sadde fisica e mental;
VI - Idade minima de I 8 (dezoito) anos.

§   1°  -   As   atribuiq6es  dos  cargos   podem  justifroar  a  exigencia  de  outros   requisitos
determinados em lei, estabelecidos no certame pthlico.

§  20  -  As  pessoas  portadoras  de  deficiencia  e  assegurado  o  direito  de  se  iuserever  em
concurso ptiblico para provimento de cargos cujas atribuic6es sejam compativeis com a deficiencia
de que s5o portadoras, obrigando-se o ente cz reservar, no mrfumo, 5% (cinco por cento) das vagas
oferecidas no concurso.

Art.   7   -   0   provimento   dos   cargos   phblicos   far-se-a   mediante   ato   da   autoridade
competente.

Art. 8 - A investidura em cargo pdblico ocorrerd com a posse.

Art. 9 - Sao formas de provimento de cargo ptlblico:

I -Nomeapao;

11 -Reversao;

Ill - Aproveitamento;

IV - Reenquadranento;



VH -Promo9fro;

VIII - Readaptapao.

SESSAO 11
DA NOMEACA0

Art.10 -A nomea9ao far-se-a:
I - Em  caraler efetivo,  quando  se tratar de  cargo  isolado  de  provimento  efetivo  ou de

carreira;

H - Em comissao, inclusive na condicao de interino, para cargos de confianga vagos;

HI -  Em  func5o  gratificada  quando  se  tratar  de  cargos  em  comissao  que  deverao  ser
ocupados por servidor efetivo, a serem estabeleeidos por lei.

§  1°  -  0  servidor  ocupante  de  cargo  em  comissao  ou  de  natureza  especial  podera  ser
nomeado para o exerdcjo, jnterinamente, em outiio cargo com o mesmo provimento, sem preju]'zo
das  atribuic6es  e  da  remuneracao  do  cargo  de  que  atuaLmente  ocupa,  hip6tese  em  que  sera
remunerado  em  mais  30%  dos  vencimentos  do  cargo  que  acumular  durante  o  periodo  da
interiridade.

§ 2° - 5% (dez por cento) das atribuigdes de dire9ao, chefia e assessoramento dever5o ser
ocupadas por servidores pdblicos de cargo efetivo.

Art.  11  -  A  nomeapao  para  cargo  efetivo  depende  de  pievia  aprovapao  em  concurso

ptiblico de provas ou de provas de tifulos, obedecidas a ordem de classificapao e o prazo de sun
validade,  obrigando-se  o  Poder  Pdblico  a  convocar  todos  os  candidatos  aprovados  dentro  das
vagas ofertadas no certane ptiblico.

SECAO Ill
I)A REVERSAO

Art.12 -Reversao e o retomo a atividade do servidor aposentado:
I  -  Por  invalidez,   quando,   no   minimo,   dois

profissionals  do  quadro,  ou  contratados  pelo  Muhictpio
insubsistente os motivos da aposentadoria; ou

H -No interesse da administrapao, desde de que:

peritos   medicos,   designados   entre   os
para  avaliagivo  de  servidores,  declarar



c.          Esfavel quando na atividade;

d.          A aposentadoria tenha ocomdo mos cinco anos anteriores a solicitapao;

e.          Haja cargo vago.

Pardgrafo Unico - Na hip6tese de aposentadoria ao Regime Geral da Previdencia Social ~
GPRS,   tamb6m   oconeri   a   reversao   caso   seja   declanda   a   insubsistencla   dos   motivos   de
aposentadoria pela autarquia competente.

Art. 13 -A reversao far-se-a no mesmo cargo, ou cargo resultante da sua transformacao.

Paragrafo  tlnico  -  Encontrando-se  promovido  este  cargo,  o   servidor  exerced  suas
atribui95es como excedente, ate a ocorTencia de vaga.

Art.  14 - Nao podefa reverter, o aposentado que ja tiver completado 75  (setenta e cinco)
anos de idade.

SECAO IV
DO APROVEITAMENTO

Art.   15  -  0  aproveitamento  e  o  retomo  a  cargo  pbblico,  de  servidor  colocado  em
disponibilidade.

Art.  16  -  0  aproveitamento  e  o  direito  do  servidor  em  disponibilidade  e  dover  da
administrapao,  que  o  conduzifa  quando  houver  vaga,  em  cargo  de  atribuicao  e  vencimentos
compativeis com o anteriormente ocupado.

Parfgrafo  bnico  -  0  servidor  tamb6m  podefa  ser  aprovehado  em  outro  cargo  com
atribuic6es compativeis, a criterio da administrapao pdblica, desde de que verificada a vacincia e/ou
falta de atividade no cargo de ingresso no servieo phblico.

Art.  17  -  Sera tornado  sem  efeito  de  aproveitamento,  e  cassada  a  disponibilidade  se  o
servidor nao entrar em exercicio no prazo de 30 (trinta) dias, salvo doenca comprovada, atestada,

por no mirimo doh s peritos medicos, designados entre os profissionais do quadro,  ou contratados
pelo Municipio para avaliapao de servidores.

SECAO V
D0 REENQUADRAMENT0

Art. 18 - 0 Reenquadramento 6 mudanca do servidor de qundro em extingao para qundro



Art.  19 - Recondapfro e o retomo do servidor estavel  ao cargo anteriormente ocupado e
decorrera de:

I - Inabilitapao em estagio probatorio relativo a outro cargo;

11 - Reintegrapao do anterior coupante.

Parfigrafo   bnieo   -   encontrando-se   promovido   cargo   de   origem,   o   servidor   sera

aproveitado em outro,  observada a correlac5o de cargos, as seme]hangas de atribul95es,  e sempre
que possivel, respeitado a lotapao de origem.

SECAO vll
DA REINTEGRACA0

Art.  20  -  Reintegrapao  6  a  reinvestidura  do  servidor  esthvel  no  cargo  anteriormente
ocupado  ou  em  cargo  resultante  de  sun  transfomapfro,  quando  invalidada  a  sun  demissao  por
decisao administrativa ou j udicial.

§  1°  -  Na  hip6tese  de  o  cargo  ter  sido  extinto,  o  servidor  ficafa  em  disponihiLidade,
observado os dispositivos mos artigos 55 e 56.

§ 2° - Encontrando-se promovido o cargo, seu eventual ocupante sera recondurido ao cargo
de  origem,  sem  direito  a  indeniza9fro  ou aproveitamento  em  outro  cargo  ou posto,  ou,  ainda em
dispoulbilidade.

§ 3° - 0 servidor reintegrado sera ressarcido de todas as remunerac6es a que tiver direito,
contando-se  o  tempo  de  servi9o,  em  que  esteve  afastado  por  demissao  invalidada  como  se  em
exercicios estivesse.

SECAO VIH
DA PROMOCA0

Art. 21 -Os requisitos para a concessao de promapao serao estabelecidos pela lei que fixar
as diretrizes do sistema de carreiras na Administracao Priblica Municipal e seus regulamentos.

SECAO
DA READAPTACAO

Art.   22   -   Readaptapao   e   a   investidura   do   servidor   em   cargo   de   atribuig6es   e
responsabilidades  compativeis  com  a  limitapao  de  tenha  sofrido  em  sun  capacidade  fisica  ou
mental, verificada em inspecao medica, desde de que possun habilitapao e o njvel de escolaridade



Parfgrafo  Unico - Na hip6tese  de Reabilitapao profissional junto ao Regime  Geral de
Previdencia  -   GPRS,   sera   concedida   a   readaptapao,   caso   haja   recomendapfro   da   autarquia
competente.

CAPITULO 11
DA VACANCIA

Art. 23 - A vacfncia do cargo phblico decorrerd de:

I - Exonerapao

11 - Demissao

HI - Aposentadoria

IV - Posso em outro cargo inacumulavel

V - Falecimento

VI -Promocao

VII - Readapta9ao

§ 1° - A aposentadoria concedida com a utili2acao de tempo de contribuicao decorrente de
cargo, emprego ou fungao phb]ica, acarretara jmediatamente o rompimento do vinculo que gerou a
referido tempo de contribuicao

§  20 -  A vacancia em  razao  da aposentadoria do  servidor ptiblico  acontecerd na data de
concessao   do  beneficio,  cujo  vinculo  sera  encerrado  na  ocasiao,  de  forma  que,  o  servidor
aposentado,  tefa como obrigacao informar a concessao  de sua aposentadoria a  Secretaria na qual
estiver lotado,  por meio  de Folmuldrio de Requerimento Diverso,  sob pena de  responsabilizapfro
admihistrativa, civet e/ou crimhal.

SECAO I
DA HXONERACAO

Art.  24  -  A  exonerapao  de  cargo  efetivo  dar-se-a  a  pedido  do  servidor  ou  de  oficio,
mediante processo administrativo, assegurada ampla defesa, quando:

I -Nao satisfeitas as condigdes do estagjo probatdrio;

H -Tendo tomado posse, o servidor nfro entrara em exercicio no prazo legal:

Art. 25 - A exoneracao de cargo em comissao e a dispensa de fungao de confianga dar-se-



I -A juizo dr autoridade competente;

11 - A pedido do prdprio servidor.

Art. 26 - 0 afastamento do servidor de funcao de direcao, chefia e assessoramento dar-se-

a.

I - A juizo da autoridade competente;

11 - A pedido do servidor;

Ill -Mediante dispensa mos casos de:

Cumprimento de prazo exictdo para rotatividade da funeao.

b.          Por fa]ta  de exagao no  exercjcjo  de suas atribul95es,  segundo o resultado  do processo  de
avaliapao,  confome  estabe]eeido  em  lei  e  regulamento  especifico,  por  ato  do  Chefe  do  Poder
Executivo.

c.          Afrotamento para mandato eletivo.

Art. 27 -A vaga ocolTe na data:

I - Do falecimento

H -Da publicagao

a.          Da lei que cria o cargo

b.          Do ato que exonera, demite ou aposenta definitivamente o servidor phbLico.

Ill -Da posse. mos casos de provimento derivado.

SECAO H
I)A ImMlssAo

Art.  28 - A demissao em caraler punitivo e precedida de processo admjnistrativo, ou em
virtude  de  sentenea judicial  transitada  em julgado,  respeitados  os  principlos  constitucionais  da
ampla defesa e contraditcho, seguindo rito disciplinado no Titulo VII desta lei.

CAPITUL0 Ill
DA MOVRENTACA0

SECAO I
DA REMOCAO



Art. 29 - Remocao 6 o deslocamento do servidor,  a pedido ou de oficio, no ambito do
mesmo   quadro,   com   ou  sem   mudanca  de   local   de   trabalho,   sera  concedido   a   criterio   da
admihistragao.

Pardgrafo trnico - Dar-se-a remapao, a pedido, para outra localidade, independente do
interesse da admihistrapao, para acompanhar c6njuge ou companheiro, tandem servidor, deslocado
no interesse da admiristrapao.

Art. 30 - Os atos admjnistrativos de transferencia, deverao ser formats e motivados, com
indicapao dos fatos e fundamentos juridicos ou admihistrativos, sob pena de nulidade.

SECAO n
DA SUBSTITUICAO

Art. 31 - Os servjdores em cargos ou fungao de diregfro ou chefia e os ocupantes de cargo
de  Natureza  Especial  terao  subtitulos  indicados  na  Lei  da  Estrutura  Administrativa  ou  no  seu
regimento intemo ou, no caso de omissao, previamente designados pelo dirigente maximo do 6rg8o
ou entidade.

§  1° - 0 substituto assumifa automaticamente e cumulativamente,  sem prejuizo do cargo
que ocupa,  o exercicio de cargo ou funcao de dirapao ou chefia mos  afastamentos,  impedimentos
legais ou regulamentares do titular.

§ 2° - 0 subsrfuto fafa jus a retribuie5o pelo exercicio do cargo ou funcao de diregao ou
chefia de Natureza Especial, mos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do titular, iguais
ou superiores a 30 (trinta) dias por ato prdprio da autoridade competente, podendo fazer opeao de
salario, vedada a acumulapao.

SECAO HI
DA REDISTRIBUICAO

Art. 32 - Redistribuic5o 6 o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou
vago no ambito do quadro geral de pessoal, para outro 6rgao ou entidade do mesmo Poder.

§  1°  -  A  redistnbuigao  ocorrera  ex  officio  para  ajustamento  de  lotapao  e  da  forga  de
trabalho as necessidades dos servigos, inclusive nos casos de reorgani2apao, extingao ou criapao de
6rgaos ou entidades,

§  20  -  A  redisthbuigao  de  cargos  efetivos  vagos,  de  uma  entidade  para  outra,  se  dafa
mediante ato conjunto dos dirigentes das entidades envolvidas.



§ 30 - Nos casos de  reorgani2apao ou extingao de 6rgfro ou entidade, extinto  o  cargo ou
declarada sua necessidade no 6rgao ou entidade, o servidor esfavel que nao for redistribuido sera
coJocado em dlspomhilidade, ate seu aproveitamento na forma dos artjgos 55 e 56.

§  40  -  0  servidor  que  nfro  for  redistribuido  ou  colocado  em  dispohibilidade  podera  ter
exercicio provis6rio, em outro 6rgao ou entidade, ate seu adequado aproveitamento.

TITUL0 H
DO CONCURS0 PtlBLICO, DA POSSH E DO EXERcicIO

CAPITUL0 tlNIC0
SECAO I

D0 CONCURS0 P0BLICO

Art.  33  -  0  concurso  ptiblico  sera  de  provas  ou  de  provas  e  titulos,  condicionada  a
inscricao do candidato ao pagamento de valor fixado no edital, quando indispensavel ao seu custeio,
ressalvadas as hip6teses de jsengao prevista em Lei, ou constantes do edjtal do certame.

§  1°  -  As  provas  destinam  a  aferir  conhecimentos  e  habilidades  do  candidato,  quando
necessalo,   devendo   os   conteddos   dos   exames   ser   compativeis   com   as   necessidades   da
Admrfustrapao Municipal e com as atribuic6es do cargo a ser provido.

§ 2° - Os titulos serao exigidos e examinados com vistas a apurar a experiencia e o valor
profissionaL do candidato.

Art.  34  -  0  edital  do  concurso  fixari  as  regras  para  sua  realizapao,  nao  podendo
estabelecer   requisitos   nfro   previstos   em   Lei,   nem   exigencias   que   comprometam   o   carater
competitivo do concurso ou em desconformidade com a coustitulcao federal.

§  1°  -  0  edital,  em  inteiro  teor,  sera afixado  em  local  destinado  a publicapao  dos  atos
oficiais  do  Municipio,  e  amplamente  divulgado,  inclusive  em  site  oficial,  e  em outros  meios  de

publicidade oficials adotados pelo Municipio.

Art. 35 - A realj2apao do concurso pods der feita em etapas, segulndo criterios fixados no
edhaL-

Art.  36  -  As  provas  e  a  documentap5o  relacionadas  com  os  concursos  pdblicos  serao

glrardadas  e  conservadas  pelo  periodo  mfnimo  de  2  (dois)  anos,  a  contar  da  homologapao  do
concurso.

Art. 37 - 0 concurso tefa sun validade fixada no edital  e nao podefa exceder a 2 (dois)
anos, prorrogavel uma thica vez por jgual periodo, a juizo da autoridade competente.

§  1° - Os requisites para provimento do cargo sao comprovados pelo candidato, na forma



§ 2° - Nao comprovados os requisitos para o provimento do cargo, o ato de nomeapao sera
revogado  pelo  Chefe  do Poder Executivo  ou  a quem  delegado,  convocando-se  para  nomeapao o
candidato subsequentemente aprovado pela ordem de classificapao.

§ 3° - Considera-se aprovado o candidato que  obtiver classificapfro dentro do  ndmero de
vagas ofertadas pelo Edital.

Art. 38 - Nao podch ser aberto novo concurso pdblico, para o mesmo cargo, em quarto
houver candidatos  em  condig6es  de  serem  nomeados  e  de tomar posse,  aprovados  em  concurso
anterior com prazo de validade ainda nao inspirado.

Art. 39 - 0 candidato aprovado em concurso phblico e classificado ate o ninero de vagas
oferecidas ten direito subjetivo a nomeapao, dentro do prazo de validade do concurso.

Par5grafo  Unico  -  As  vagas  supervenientes  ocorridas  apds  a  publicapao  do  edital  do
concurso, podem ser providas com candidates aptos no mesmo concurso, chamados pela ordem de
aprovapao, desde que no prazo de validade do concurso.

Art. 40 -A nomeagao dos candidatos e feita na ordem de classificapao do concurso.

SECAO 11
DA POSSE

Art.  41  - A  posse  e  a  aceitapao  expressas  das  atnbui9des,  deveres  e  responsabilidades
inerentes  ao cargo  phblico, com  o  compromisso de ben  servir,  formali2ndo com a assinatura do
temo  pela  autoridade  competente  e  pelo  empossado,  e  havera  posse  mos  casos  de  nomeapao  e
readmissao.

Art. 42 -A posse devefa verificar-se no praLzo maximo de  15 (quinze) dias, contados da
data  da  publicapao  do  edital  de  convocap5o  ou  ato  de  readmissfro,  ou  da  ciencia  expressa  do
convocado quando a convocapao ocorre pessoalmente.

§ 1° -No ato da posse, o aprovado apresentara declarapao de bens e valores que constituem
o  seu  patrim6rio  e  decLarapao  quanto  ao  exercicio  ou  nfro  de  outro  cargo,  emprego  ou  funcao

ptiblica;

§ 2° - A posse em cargo pdblico dependera de previa inspe9ao medica, a ser regulamentada
por ato do Chefe do Poder Executivo;

§  30  -  Decorrido  o  prazo  estabelecido  no  caput  deste  artigo,  sem  comparecimento  ou
justf ficativa  do  aprovado,  deveri  ser  convocado  o  candidato  subsequente  na  classificapao  do
Concurso Phblico.

Art.  43 -  A  posse  dependefa,  do  cumprimento,  pelo  interessado,  das  exigencias  legais  e



Art. 44 - Sao competentes para dar posse, no Poder Executivo, o Chefe do Poder Executivo,
e no Poder I.egislativo, o Presidente da Camara dos Vereadores.

Art. 45 -Em se tratando de servidor que esteja na data da publicapao do ato de provimento,
em licence prevista nos incisos Ill e V e IX, do artigo 84, ou afastado nas hip6teses dos incisos I,
IV, V, alienas a, b, d, e, f, do artigo 130, o prazo sera contado do termino do impedimento.

SECAO in
DO EXERcicI0

Art. 46 - Exercicio 6 o efetivo desempenho das atnbuic6es do cargo phblico, ap6s completo

procedimento de investjdura.

§ 1° -i de  15 (quinze) dias o prazo para o servidor empossado em cargo ptlblico entrar em
exercicio, contados da data da posse.

§ 20 - 0 servidor sera exonerado do cargo ou sera tomado sem efeito a sua designapao para
fungao de confianga, se nao entrar em exercicio no prazo previsto no pafagrafo anterior.

Art. 47 - Ao Prefeito ou ao Departanento de Recursos Humanos, no Poder Executivo, e o
Presidente  da  Camara  Municipal,  no  Poder  Legrslativo,  competem  dar  exercicio  ao  servidor
nomeado.

Art. 48 - 0 inicjo, a suspensao, a intermpeao e o reiulcio do exercicio serao registrados no
assentamento individual do servidor.

SECAO IV
DA JORNADA

Art.  49  -  Os  servidores  cumprirfro jomada  de  trabalho  fixada  em  razao  das  atribui96es

pertinentes   aos   respectivos  cargos,   respeitas   a  durapfro   maxina   do   trabalho   semanal   de   40
(quarenta)  horas  e  observados  os  limites  minimo  e mdximo  de  6  (seis)  e  8  (oito)  horas  diinas,
respectivanente.

§  1°  -  0  ocupante  de  cargo  em  comissfro  ou  fungao  de  confianca  podefa  ser  convocado
sempre que houver interesse e necessidade da adrfunistracao;

§  2°  -  0  disposto  neste  artigo  nao  se  aplica  a  dura9ao  de  trabalho  estabelecida  em  leis
especiais, nem mos regimes de plantao que poderao ser fixados em jomadas de  12 (doze) horas por
36  (trinta  e  seis)  horas  ou  de  24  (vinte  e  quatro)  horas  por  72  (setenta e  duas) horas,  confome
cargos, atnbuicdes e lotap6es, a criterio da administrapao.



§  30  -  0  disposto  neste  aTtigo  nfro  se  aplica aos  servidores  do  quadro  do  magist6rio  ou
Legislativo municipal, respeitando os dispositivos legais previstos em no Plano de Cargos, Carreiras
e Vencinentos do Magisterio Municipal e no Reginento lntemo do Legislativo Municjpal.

Art. 50 - Nao serao descontadas nem computadas como jornada extraordindria as variag5es
de hofario no registro de ponto nao excedentes de cinco minutos, observado o limite de dez minutos
EEinos.

Art. 51  - Exceto os casos previstos em legislapfro especifica nao sera admitida jomada de
trabalho  inferior  a  06  (seis)  ou  a  08  (oito)  horas  diarias  sem  ou  com  intervalo  intrajomada,
respectivamente.

SECAO v
DO ESTAGIO PROBAT6RIO

Art. 52 - Ao entrar em exercicio, o servidor nomeado em virtude de concurso phblico froa
sujeito a estagio probatcho, pelo periodo de 3  (tres) anos, durante aos qunis  lhe serao apurados e
avaliados os seguintes requisitos:

I -Assiduidnde;

11 -Pontunlidade;

in - Produtividade;

IV - Senso de Disciplina;

V - Capacidade de iniciativa e cooperap5o;

VI - Capacidade de aprendizado e desenvolvimento;

VII - Aspectos observdveis de seu grau de responsabilidade e probidade.

§ 10 -A avaliapao de desempenho sera obrigatoriamente, feita no intervalo maximo de 01
(urn) ano, ficado submetida a homologapao da autoridade competente.

§ 20 - A confirmapao no cargo sera automatica, caso o servidor em esthgio probatorio seja
aprovado  na  avaliapao  de  desempenho,  prevista  neste  artigo,  sendo  desnecessario  qualquer  ato
administrativo a respeito.

§  3°  -  0  servidor  nfo  aprovado  no  esfagjo  prohatcho,  esfavel  em  outro  cargo,  sera
reconduzido ao mesmo, observando o disposto no artigo 19.

§ 4° - 0 servidor em estagio probat6rio poderi exercer quaisquer cargos de provimento em
comissao  ou  fungfro  de  diregao,  chefia  ou  assessoramento  no  drgao  ou  entidade  de  lotapao,  e



§  S°  -  Ao  servidor  em  esfagio  probatorio  somente  poderao  ser  concedidas  as  licenqas
previstas no art. 84, incisos I,11, IV, V e EL devendo ser remuneradas, mos termos da lei.

§ 60 - Para o caso previsto no inciso  VII do art.  84, a hcenca podera ser concedida,  sem
remunerapao,  a criterio  da  administrapao,  todavia  o  estagio  probatorio  ficafa  suspenso  durante  a
licenga e sera retomado a partir do retomo do servidor.

§ 70 - Para finalidade de avaliacao mencionada no  §  1° deste artigo, a chefia imediata do
servidor   deverd   comuricar,   mensalmente   ou   de   imediato,   confome   o   caso   requerer,   ao
Departamento  de  Recursos  Humanos,  qunlquer  procedimento  que  nfro  atender  aos  requisites
ermmerados no caput deste artigo.

§  8° -  0 laudo  de avaliapao  fmal  sera homologado no prazo maximo  de  30  (trinta) dias
dteis, pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

§ 90 - Contra a decisfro que considerar o servidor inabilitado no estagio probatorio, cabefa
recurso ao Chefe do Poder Executivo, no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis.

§  loo - A decisao final sobre o recurso dar-se no prazo improrrogavel de 30 (tnnta) dias
hteis.

§  Ilo  -  0  servidor  que  nao  for  aprovado  em  estaalo  probat6rio  sera  exonerado,  ap6s
processo administrativo em que se lhe assegure ampla defesa do contradit6rio.

TITUL0 in
DA ESTABILIDADE E DA DISPONIBILIDADE

CAPITUL0 I
DA ESTABH,IDADE

Art. 53 - 0 servidor habilitado em concurso pdblico e empossado em cargo de provimento
efetivo adquirifa estabilidade no servi9o pdblico ao completar 3 (tres) anos de efetivo exercicio.

Art. 54 - 0 servidor esfavel s6 perdera o cargo em virtude de sentenga judicial, transitada
em  julgado,   de  processo  admihistrativo  disciplinar  no  qual   seja  assegurada  ampla  defesa  e
contradit6rio, mediante procedimento de avaliapao desempenho, na forma da lei.

CAPITULO 11
DA DlspoNIBILIDADE E Do APRovnlTAMENTo

Art. 55 -Nos casos de reorganizapfro ou extingfro de 6rgao ou entidade, extinto o cargo ou
declarada a sun desnecessidade no drgao ou entidade, o servidor esthvel que nao for redistribuldo



§  1°  -  0  servidor  que  nao  for  colocado  em  dispohibilidade  podefa  ser  mantido  sob
respousabilidade  da  Secretaria de  Administrapao,  ou ter exercicio provis6rio,  em  outro  6rgfro ou
entidade, ate a sua redistribui9ao.

§ 20 - A Secretaria Municipal de Administrapfro, determinafa a imediata redistribuicao de
servidor em disponibilidade, em vaga que vier a ocorrer nos 6rgaos ou entidades da admnlstrap5o

ptiblica municipal.

§ 3° - 0 Presidente da Cinara Municipal deteminari a redistribuicfro que vier a ocoTrer no
inbito do Poder Legislativo.

§ 4° -Se julgado apto, o servidor assumifa o exercicio do cargo no prazo de  15  (quinze)
dias contados da publicapao do ato de redistribui9ao.

§   50   -   Verificada   a   incapacidade   definitiva,   o   servidor   em   disponibilidnde   sera
encaminhado a Previdencia Social para efeitos de aposentadoria.

§  6°  -  0  servidor  em  disponibilidade  podefa  se  aposentar,  desde  de  que  preencha  os
requisitos  aplicados  a aposentadoria,  ou ser colocado  a disposiqao  de  outro  6rgao  ptiblico,  a seu

pedido.

Art. 56 - Sera tomado sem efeito a redistribui9ao e cassada a disponibilf dade se o servidor
nao entrar em exercicio no prazo legal, salvo doenga comprovada por, no minimo 2 (dois) peritos
medicos, designados entre os profissionais do quadro, ou contratados pelo Muhicipio para avaliapao
de servjdores.

TITUL0 IV
DOS DIREITOS E VANTAGENS D0 SERVIDOR

CAPITUL0 I
D0 VENCIMENTO E DA REMUNERACAO

Art. 57 - Vencimento e retribui¢ao pecuniina pelo exercicio de cargo phblico, com valor
fixado em lei.

Parfgrafo bnico - Nenhum servidor recebera, a titulo de vencinento, imporfencia inferior
ao  salirio-minimo vigente, devendo  ser alterado o vencimento do  servidor que receba o mihimo,
sempre que este for alterado pelo Govemo Federal.

Art.   58  -  Remunerapfro   6   o  vencimento  do  cargo   efetivo,   acrescido  das   vantageus

pecuniarias permanentes, estabelecidas em lei.

§  1° - As vantagens pemanentes sao aquelas que perdurarem por mats de 05  (Cjnco) anos
ininterruptos na forma da regulamentapao por norma especifica;



H - Indenizap6es;

in - Adicionais.

§  20  -  0  vencimento  do  cargo  efetivo,  acrescido  das  vantagens  de  carater  permanente  6
ineversivel.

Art.   59  -  Nenhum  Servidor  poderd  receber,   meusalmente,  a  titulo  de  remunerapao,
importfrocia  superior  a  soma  dos  valores  percebjdos  como  remuneracfo  em  esp6cie,  a  qualquer
titulo, pelo Chefe do Poder Exeeutivo.

Pardgrafo tlnico -Excluem-se do toto de remunerapao as vantageus previstas no artigo 68.

Art. 60 - 0 servidor efetivo perdefa:

I -A remunerapao dos dias que faltar ao servico, sem motivo justificado;

11 -A parcela de remunerapao diiria, proporcionaL aos atrasos, ausencias nao justificadas,
saldas antecipadas,  salvo  na hip6tese de  compensapao  de  horato,  ate  o mss  subsequente ao  da
ocorrfencia, a ser estabelecida pela chefia imediata.

Art. 61 -Salvo por determinap5o legal, ou decis5o judicial, nenhum desconto incidird sobre
a remunerapao ou proventos.

§  1° -Mediante autorizapfro do servidor, podefa haver consignapao em folha de pagamento
em favor de terceiros, a criterio da administrapao e com reposicao de custos, na foma definida em
regulamento,  por ate do Chefe do Poder Executivo  , respeitando o limite legal  para desconto em
folha  de  pagamento  ou  na  sua  remunerap5o  disponivel  dos  valores  referentes  ao  pagamento  de
empiestimos,   financiamentos,   cartdes   de   creditos   e   operap6es   de   arrecadanento   mercantil
concedidos  por instrfuicdes  financeiras  e  sociedade  de  arrecadamento mercantil,  quando  previsto
mos respectivos contratos.

§ 2° - 0 desconto mencionado neste artigo tambem podefa incidir sobre verbas rescis6rias,
se  assim  previstos  no  respectivo  contrato  de  emplestimo,  financiamento,  cartao  de  credito  ou
arrecadanento mercantil, observando os ljm]tes legals e que nfo excedam o linite de 35% (trinta e
cinco por cento) sendo 5% (cinco por cento) destinndos exclusivamente para:

I -A amortizagao de despesas contraidas per meio de cartao de credito; ou

H - A utilizapao com a finahdade de saque por meio de cartao de credito.

§  3°  -  Mediante  autorizapao  do  servidor  ptiblico,  mos  termos  do  artigo  8°,  inciso  IV  da
Constituigao  Federal,  deve  ser  descontada  em  folha  a  contribuicao  confederativa  para  entidade
sindical a que se encontrar vinculado, independentemente da contribuicao sindical prevista em lei;

Art. 62 - As reposic5es, mos casos de valores recebidos a maior, e indenizapdes, mos casos
de  dano  ou  prejuizo  ao  eririo,  sefao  previamente  comunicadas  ao  servidor  e  descontadas  em



parcelas mensals e atualizadas com indices praticados a esp6cie, salvo se recebidas de boa-fe, em
decorrencia de interpretapao ou aplicapao indevida de lei realizada pela administTapao ptlblica.

§ 10 - A indenizagao sera feita em parcelas cujo valor nfro exceda 30% (trinta por cento) da
remunerapao ou provento.

§ 2° - A reposi9ao sera feita em parcelas cujo valor nao exceda 30% (trinta por cento) da
remunerapao ou provento.

§ 3° - A reposicao sera feita em uma inica parcela qunndo coustado pagamento indevido no
mss anterior ao do processamento da folha.

§  4° -  0  servidor que voluntariamente declarar ter causado  danos  de  qualquer especie  ao
patrim6nio  mumcipal,  ou  que  receber  qunlquer  quantia  de  forma  indevida  da  Administrapao
Pdblica, podefa celebrar Termo de Acordo para fins de ressarcimento ao erino, inclusive mediante
desconto em folha de pagamento, de foma integral ou parceladr, nao podendo a parcela mensal
ultrapassar 30% (trinta por cento) de sun remunerapao ou provento, sendo, neste caso, dispeusado
de processo admjnistrativo disciplinar, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal.

Art. 63 - 0 servidor em d6bito com o erino, que for demitido, exonerado, ou que tiver a sua
aposentadoria  ou  disponibilidade  cassada,  ou  ainda  aquele  cuja  divida  relativa  a  reposi9ao  seja
superior a 5 (cinco) vezes o valor da sua remunerapfro tern o prazo de 60 (sessenta) dias para quitar
o debito.

Pardgrafo trnico - A nao qultapao do debito no prazo previsto neste artigo, bern como o
descumprimento do pacto  firmado mos temos do  § 4° do art.62, podera implicar na inscricao do
servidor na divida ativa municipal e mos 6rgaos de protegao ao cr6dito.

Art. 64 - 0 vencimento, a remunerapao e o provento nao serao objeto de arresto, sequestro
ou penhora, exceto mos casos de prestapfro de alimentos resultantes de decisao judicial.

Art. 65 - Os servidores ptiblicos de provimento efetivo que forem designados para cargos
comissionados,  far5o jus a percepeao  de vencimentos do cargo de natureza efetiva que ocupem,
acrescido o valor da representapao do cargo comissionado.

ParigT.afo tlnieo - Exonerado este, do cargo em comissao, retomafa ao cargo e vencimento
de provimento efetivo.

CAPITUL0 11
DAS VANTAGHNS

SECAO I
DAS DISPOSICOE S GERAIS



I - Indenizapdes

11 - Gratificap5es

in - Adicionals

rv - Auxiiios

Paragrafo   bnico  -   As   indenizap6es,   as   gratificap6es,   os   adicionais   e   auxilios   nao
incorporados ao vencimento ou provento para qualquer efeito.

Art. 67 - As vantagens previstas no inciso I e IV do artigo anterior nao serao computadas,
nem acumuladas, para efeito de concess5o de qunisquer outros aciescimos pecunidrios sob o mesmo
trfulo ou identico fundanentado.

SECAO 11

Art. 68 - Constituem indenjzap6es ao servidor:

I - Diinas;

11 - Ajuda de Custo;

Art.  69  -  Os  valores  das  indenizap6es,  assim  como  as  condig6es  para  a  sua  concessao,
devem  ser  estabelecidas  em  regulamento  pr6prio,  e  atualizadas  por  ato  do  Chefe  do  Poder
Executivo mos termos da citada Lei.

SUBSECA0 I
DAS DIARAS

Art. 70 - 0 servidor que, a servicos, afastar-se de sede, em cafater eventual ou transit6rio,

para outro ponto do territorio nacional ou para o exterior, fafa jus a diarias destinadas a indenizar as
parcelas de despesas extraordinarias com hospedagem, alimentapao e locomocao urbana.

§  1° -A diana sera concedida por cia de afastamento, sendo devida pela metade quando o
Municipio custear, por meio diverso, as despesas extraordininas cobertas por diarias.

§ 2° - Cousidera-se viagem a serviap o afastamento do servidor, de sua sede de trabalho para
outra localidade, em  cumprimento a determinapao superior para cumprimento de tarefa oficial, as

qunis somente deverao ser autorizadas mediante constatagfro de sun imprescindivel necessidade, ou,
qunndo a tare fa oficial tenha que ser cumprida por servidor especifico no exercicio de sun fungao,
ficando restritos aos casos em que o assunto a tratar nfro possa ser resolvido atrav6s do outro meio



§  30  -  As  viageus  a  servico  estarao  condicionadas  a  plevia  autorizap5o,  observados  os
criterios de competencia, em valores absolutos, fixados em lei especifica.

§  4° - As despesas de passagens para as  locahdades as  quais  se destina o  servidor,  serao
custeadas pelo Poder Executivo, nao estando inclusas no valor referente a diana concedida;

Art. 71 - 0 servidor que receber diarias e nao se afastar da sede, por qunlquer motivo, fica
obrigado a restitui-las integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias.

Pardgrafo  trnico - Na hipdtese de o servidor retomar a sede em  prazo menor do que o

previsto para o  seu afastamento,  restituifa  as  di5rias  reeebidas  em excesso,  no prazo  previsto  no
caput, deste artigo.

Art. 72 - Constitui infrapao disciplinar grave, punivel na forma de lei, conceder ou receber
diaria indevidamente.

SUBSECA0 11
DA AJUI)A DE CUSTO

Art. 73 - Sera concedida ajuda de custos ao servidor que realiza deslocamento intemo no
munjcipio  a bern  do  servico  phblico,  pago  uma  thica parcela  para  custear  despesas  em  missao
especiais  fora  do  municipio  e  que  nao  sejam  cobertas  por  didrias,  mediante  comprovaeao  dos

gastos, cujo valores e formas serao definidos mediante decreto.

SECAO IV
DAS GRATIFICACOES E ADCIONAIS

Art.  74  - Alem  do  vencimento  e  das  vantagens  previstas  nesta  lei,  serao  deferidos  aos
servidores as seguintes retribuic6es, gratificap6es e adiciotrais :

I - Gratificap6es natalina;

11 - Adicional pelo exercf cio de ativjdades insalubres, perigosas ou penosas;

Ill - Adicional pela prestapao de servicos extraordiharios;

IV - Adicional Notumo;

V - Abono fanilja;

V[ - Adicional de ferias.



Art. 75 -A gratificapao natalina correspondente a  1/12 (urn doze avos) da remunerapao a

que o servjdor fazer jus no mes de dezembro, por mss de exerci'clo, no respectivo ano.

Paragrafo  tlnico -A frapao  igual  ou  superior a  15  (quinze)  dias  sera considerada como
mss integral, para computo do valor da gratificapao.

Art. 76 - A gratificacao sera paga ate o dia 20 (vinte) do mes de dezembro de cada ano,

podendo, a criterio da administrapao, ser paga em duas parcelas distintas, sendo a primeira entre os
meses de julho e dezembro.

§  1°  -  0  servidor  exonerado  percebefa  sua  gratificapao  natalina,  proporcionalmente  aos
meses de exercicio, calculada sobre a remunerapao do mss de exonerapao.

§  20  -  A  gratificapao  natalina  nao  sera  considerada  para  cilculo  de  qunlquer  vantagem
pecuniaria.

§ 3° - No calculo da remunerap5o da gratificacao natalina nao se incluird a media anual da
remunerap5o por horas extraordinarias trabalhadas habitualmente.

suBSECA0 n
ADCI0NAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE

Art. 77 - Os servicos que trabalhem com habrfualidade em locals insalubres ou em contato

pemanente com sustancias tdxicas, radioativas ou com risco de vida,  fazem jus a urn adictonal
sobre o vencimento de cargo efedvo.

§  1° - 0  servidor que fizer jus aos adicionais de  insalubridade e  de periculosidade  devera
optar por un deles.

§ 20 - 0 direito ao adicional de iusalubridade ou periculosidade cessa com a eliminapao das
condigdes ou dos riscos que deram causa a sun concessao.

§ 3° - 0 exercjcjo de trabalho em condig6es de jnsa]ubres, acjma dos ]injtes de to]erfncia,
assegurado  a  percepe5o  de  adicional  de  insalubridade,  segundo  se  classifique  em  grau  minimo,
medio e maximo, respectivamente, de  10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) e 40% (qunrenta

por cento), sobre o vencimento bdsico do servidor.

Art.  78  -  Havefa  permanente  controle  da  atividade  de  servidor  em  operapao  ou  locals
cousiderados  iusalubres,  perigosos  ou penosos,  cuja  avaliapao  de  percentual  do  adicionaL  assim
como  as  condie6es  e  locais  de  trabalho  serfro  fixados  por  profissional  habilitado  para  este  fim,
mediante laudo tdeulco.



devendo  a  Secretaria  a  que  estiver  subordinada,  prover  ambiente  salubre  e  com  condicdes  que

permitem o exercicio das suas atribuic6es com o minimo de exposicao ao risco.

Art.  79  -  Na  concessao  dos  adicionais  de  atividades  penosas,  de  insalubridade  e  de

periculosidade serao observadas as situa96es estabelecidas em legislapao especifica, regulamentada,
por ato do Chefe do Poder Executivo.

§   1°  -  Os  servidores  pdblicos  que  operarem  com  Raios-X  ou  substancias  radioativas
perceberao  adicional  de  insalubridade  no valor  maxino  de 40%  (quarenta  por cento),  calculado
sobre o vencimento base.

§  2°  -  Os  locais  de  trabalho  e  os  servidores  que  operam  com  Ralos-X  ou  substancias
radioativas serao mantidos  sob controle pemanente, de modo que as doses de radiapao ionizante
nao uLtrapassem o nivel miximo previsto na legislapao especifica.

SuBSECAo in
D0 ADICI0NAL POR SERVICO EXTRAORDINARI0

Art. 80 - 0 servigo extraordindrio sera remunerado com aclescimo de 50% (cinquenta por
cento)  em  relapao  a  hora  normal  de  trabalho  e  com  aciescimo  de  100%  (cem  por  cento),  se
executado em domingo e feriados.

§  10 - Na jornada de doze horas seguidas por trinta e seis horas jnjntemiptas de descanso,
devem  ser  observados  ou  indehizados  os  intervalos  para  repouso  e  alimentapao,  abrangendo  a
remuneracao meusal do servidor os pagamentos devidos pelo descauso semanal remunerado e pelo
descanso em feriados.

§   20   -   Somente   sera   pemjtido   servi9os   extraordinatos   para   atender   as   srfuapdes
excepcionais  e  temporatas,  devidamente justificadas  peLa  Chefia  lmediatag  respeitando  o  Limits
malimo de 2 (duas) horas porjornada diaria.

suBSECAo rv
DO ADICI0NAL NOTURNO

Art. 81 - 0 servico notumo, prestado entre as 22 (vinte e duas) horas de urn dia e 5 (cinco)
horas do dia seguinte, tefa seu valorthora acrescido de 20% (vinte por cento), computando-se cada
hera como 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.

Pardgrafo trnico - Nenhum desconto incidifa sobre o saldrio familia, nem este serviri de
base a qunlquer contribuicao, ainda que para firs de previdencia social.



SUBSECA0 V
D0 SALARIO FAMILIA

Art. 82 - i devido salario familia ao servidor ativo, por dependente econ6mico, cujo valor e
definigao de dependente serao os fixados nas normas do Regime Geral de Previdencia Geral.

Paragrafo bnico - Nenhum desconto incidifa sobre o salino familia, nem este servira de
base a qualquer condibuigao, alnda que para fins de previdencta social.

SUBSHCAO VI
D0 ADICI0NAL DE FERIAS

Art. 83 - Independentemente de solicitapao, sera pago ao servidor, por ocasiao das ferias,
urn adicional correspondendo a 1/3 da remuneragao do periodo das ferias.

Parigrafo   Unico   -   No   caso   de   o   servidor   exercer   fungao   de   diregao,   chefia   ou
assessoramento, ou ocupar cargo em comissao, a respectiva vantagem sera considerada no calculo
do adicional de que trata este artigo.

CAprruLo nl
DAS LICENCAS

SECAO I
DAS I)ISPOSICOES GERAIS

Art. 84 -Conceder-se-i ao servjdor hcenga:

I - Para tratanento de satde;

11 - Para gestante, adotante e patemidade;

Ill -Por motivos de afastamento do conjugue ou companheiro;

IV - Para servi9o militar;

V - Para atividade poLitica;

VI - Para capacitapao;

VII - Para tratar de interesses particulares;

VIII - Para desempenho de mandate classista;

IX - Por motivo de doenga em pessoas da familia;



§  1°  -  As  licengas  previstas  mos  incisos I  e  EX  serao  precedidas  de  exame  por medico,
auditada  por  no  mihimo,  dois  peritos  medicos,  designados  entre  os  profissionais  do  quadro,  ou
contratados pe[o Municipio para avaliapao de servidores.

§  2°  -  0  servidor  nao  podera  permanecer  em  licenca  da  mesma  especie  por  periodo
superior a 24 (vinte e quatro) meses, salvo mos avaliapao de servidores.

§ 30 - i vedado o exercicio de qualquer atividade remunerada durante o gozo das licengas
previstas no I e IX deste ardgo.

Art. 85 - A licenga concedida no periodo de 60 (sessenta) dias ap6s o termino de outra da
mesma esp6cie sera considerada como prorrogapao.

SECAO 11
DA LICENCA PARA TRATAMENT0 DE SAUDE

Art.  86 -  Sera concedida ao  servidor  licenea para  tratamento  de  satde,  a pedido  ou  de
oficio, desde de que observada a legislapfro que trata do Regime Geral de Previdencia Social.

Art. 87 -Para ljcenga de ate  15 (quinze) dias, a inspecfro sera feita por uma junta medica
da Prefeitura e na sua falta por profissionals contratados, se por prazo superior, por junta medica
oficial da Previdencia Social.

§ 1° - Sempre que necessario a inspegao medica sera realizada por no mihimo, dois peritos
medicos, designados entre os profissionais do qundro, ou contratados pelo Municipio para avaliapao
de  servidores,  ou no  estabeLecimento  hospitalar designado  pela administrapao ptiblica,  e/ou onde
estiver intemado o servidor.

§  20  -  Para  efeitos  do  abono  de  falta  e/ou  para  o  requerimento  de  licenga  medica,  a
comprovapao da patologia ou enfemidade se fara por meio de atestados emanados, observada a
seguinte ordem preferencial, dos seguintes 6rgaos:

a.          Perito-medico da previd€ncia social;

b.          Medico do municipio, desde que previamente nomeado para tal encargo;

c.          Medico a servico de reparti¢ao federal, estadual ou municipal.

§ 30 - Apenas se n5o existir nenhunia das possibihdades acima e que o medico podefa ser o
da  prefefencia  do  ServidoT,  todavia,  a  atestado  sera  imediatamente  submetido  ao  Crivo  de,  no
minmo,  dois  peritos  medicos,  designados  entre  os  profissionais  do  quadro,  ou contratados  pelo
Municipio para Avaliapao de servidores.

§ 4° - Caso seja concedido pela previdencia novo beneficio de incapacidade pelo mesmo



admiristracfro desobrigada ao pagamento dos  15 primeiros dias de afastamento, confome previsto
no § 3° do art. 75 do Decreto Federal 3.048/99.

Art.   88   -   Findo   o   prazo   da   licenca   o   servidor   devera   reassumir   suas   func6es
imediatanente, salvo mos casos de submissao a nova inspegao medica que conclun pela prorrogapao
da Licenga ou pela aposentadoria.

AI|  89  -  0  atestado  e  o  laudo  da junta m6dica n5o  se  referirao  ao  nome  da doen9a,
entretanto, devera constar o CID (Cadastro de Infomapao de Doencas), salvo quando se tratar de
les5es produzidas por acidente em servico ou doenga profissional.

Art.  90 -  0  servidor  que  apresentar  indicios  de  les6es  funcionais,  sera  encaminhado  a

pericia junto a Previdencia Social.

SECAO HI
DA LICENCA PARA GESTANTH, ADOTANTE E pATERNIDADn

Art.  91  -  Sera  concedida  licenga  a  servidora  gestante  de  180  (cento  e  oitenta)  dias
consecutivos,  sem  prejuizo de  sun  remunerapao, observando  o  regramento  inserto  do Regime  de
Previdencia Social.

§ 1° -A licen9a poderi tor ihicio no  1° (primeiro) cia do 9° (nono) mss de gestac5o, salvo
antecipapao por prescric5o medica.

§ 2° - No caso de nascimento prematuro, a hcenga tern inicio a pardr do parto.

§  30  -  No  caso  de  natimorto,  decorrido  30  (trinta)  dias  do  evento,  a  servidora  sera
submetida a exame medico, e se julgada apta, reassumife o exercicio.

§  40  -  No  caso  de  aborto,  desde  de  que nao  criminoso  e  atestado  por medico  oficial,  a
servidora tefa direito a 30 (trinta) dias de repouso remunerado.

§ 5° - No caso de falecimento da crianca durante a vigencia, a servidora devefa retomar ao
trabalho no prazo nunca superior a  120 (cento vinte) dias do parto, e caso o evento ocorra apds o

prazo referido neste artigo, a servidora se submeteri a exame medico, e estando apta ao trabalho,
retomara ap6s (trinta) dias do evento.

Art. 92 - Pelo nascimento ou adocao do filho, o servidor tern direito a licenga patemidade
de 20 (vinte) dias cousecutivos.

Paragrafo tinieo - A liceng de que trata o caput deste artigo se dad a partir do dia do
nascimento da crian9a ou da ciencia da deeisao judicial que concedeu a adapao.

Art. 93 -Para amamentar o pr6prio filho, ate a idade de  I(urn) ano, a servidora lactante



Art. 94 -No caso de doapao ou guarda judicial de crianca ate  1  (urn) ano de idade, serao
concedidas 90 (noventa) dias de licenga remunerada.

Parigrafo bnico -No caso de adapao ou guarda judicial de crianga ate I(ano) de idade, a
licen9a de que trata este artigo sera de 30 (trinta) dias.

SECAO IV
DA LICENCA POR MOTIVOS DE AFASTAMENT0 DO C6NJUGE 0U

CoveANHEmo

Art.  95 - Devefa ser concedida licenga,  sem remunerapao,  para acompanhar c6njuge ou
companheiro,  servidor  pdblico  civil  ou  mi]itar,  que  for  designado  para  prestar  servi9os  fora  do
Municipio, ou empossado em cargos eletivo estadunl ou federal.

§  1°  -  A  licenga  sera concedida mediante pedido  devidamente  instruido  e  vigorard pelo
prazo de  12 (doze) meses, renovavel por igual pen'odo, desde de que devidamente comprovada a
necessidade e deferida pela administrapao ptibl[ca municipal.

§ 20 - Findo  o prazo  da licenca deve  o servidor reassumir as  suas  fung6es,  sob pena de
demissfro por j usta causa.

SECAO V
DA LICENCA PARA SERVICOS MILITAR

Art. 96 - Ao servidor convocado para serviap militar sera concedida licenca, na foma e
condi96es previstas na legisLapao especifica.

§ 1° - Do vencimento do servidor sera descontada a importincia percebida na qualidade de
incorporado, salvo se tiver havido opefro pelas vantagens do servico militar.

§ 20 - Ao servidor desincorporado sera concedido urn prazo de 7 (sete) dias para assumir o
exercicio de suas func5es, sem perda de vencimentos.

SECAO vI
DA LlcENCA PARA ATlvlDADE pOLincA

Art.  97 - 0  servidor efctivo tern direito a licenga,  com remunerapao, para  concorrer a
cargo politico,  do  periodo  de  desincompatibilizap5o previsto  ne  legislapao eleitoral  ate  o  dia das
eleie6es.



§  1°  -  0  requerimento  da  licenga  prevista no  caput do  artigo  deve  vir acompanhado  de
comprovante  de  filiacao  partidina  e  domicilio  eleitoral  de  no  minimo  seis  meses  no  ambito
munjctpal-

§ 2° - Ap6s a realizapao das conveng6es o servidor deverd apresentar c6pia da ata da
convengao do partido politico vinculado.

§  3°  -  A  ausencia da submissao  do  none  do  servidor devefa apresentar c6pia da ata da
convengao do partido politico vincu]ado.

§ 4° - 0 servidor candidato a cargo phblieo na localidade onde desempenha suas func6es e
que  exerga  cargo  em  comissao  e/ou  confianga,  devefa  ser  exonerado,  na  foma  prevista  na
legislapao eleitoral.

SECAO vll
DA LICENCA PARA CAPACITACAO

Art.   98  -   Ap6s   cada  quinquenio   de   efedvo,   o   servidor  poderi,   no   interesse   da
admihistrapao, observados os criterios de convehiencia e oportunidade do servi9o, para concessao,
afasta-se do exercicio do cargo efetivo, com a respectiva remunerapao, por ate 60 (sessenta) dias,

para participar de curso de capacitapao na sua area de atuapfro no Municipio, devendo, ao final do
curso,   apresentar   o   respectivo   certificado   ao   Municjpio,   sob   pena   de   adocao   de   medidrs
administrativas disciplinares.

§ 1° - Os periodos de licen9a de que trata o caput nao sao acumulaveis ou indehizaveis.

§  2° - A  licenga de que trata o caput desse artigo  deveri ser regulamentada por Decreto
Municipal, no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da publicapao desta Lei.

§ 30 - Considera-se conveniencia e oportunidade:

I  -  A  ausencia  de  prejuizos  ou  interferfencia  na  continuidade  e  prestapao  do  servjco

pdblico; e,

11 - Outros que possam afetar a qunlidade e eficiencia dos serviaps pdblicos.

SECAO VIII
DA LICENCA PARA TRATAR I)E INTERESSES PARTICULARES

Art.  99 - A  criterio  da Administrapao, poderao  ser concedidas  ao  servidor ocupante de
cargo  efetivo,  licence  para  o  trato  de  assuntos  particulares  pelo  prazo  de  ate  3   (tres)  anos



§  1°  -  A  licenga podera ser interrompida, a qunlquer tempo, a pedido do  servidor ou no
interesse da administrac5o.

§  2°  -  0  total  de  licencas  nao  podefa  ultrapassar  6  (seis)  anos,  consecutivos  ou  nao,
considerando toda a vida funcional do servidor.

SECAO K
DA LICENCA PARA DESEMPENHO DE MANI)ATO CLASSISTA

Art. 100 -E assegurado ao servidor o direito a licenga de cargo afetivo para desempenho de
mandate em confederagfro, federapao, associapao de classe, sindicato representativo da categoria ou
entidade fiscal izadora da profissfo.

§  1°  -  Somente  poderao  ser  licenciados  os  servidores  eleitos  para  cargos  de  dire¢o  ou
representapao  nas  referidas  entidades,  limjtada a concess5o  de  licenca  de  3  (tres)  servidores por
entidade de classe.

§ 20 - A licenga tern dulapao identica a do mandato.

§   3°   -   0   servidor   ocupante   de   cargo   em   comissao   ou   funcao   gratificada   devefa
desincompatibilizar-se do cargo ou fung5o quando empossar-se no mandato de trata este artigo.

§ 40 -Nao havefa nenhum prejuizo remunerat6rio durante o afastamento previsto no caput
para o dirigente mdximo da entidade e o tesourejro, considerando para todos os fins a ]icenga como
efetivo exercicio no cargo phblico de origem.

§  5°  -  A  licenga  dos  servidores  que  tenham  mandato  para  confederapfro,  associacao  de
classe,  sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissao e que nao seja
dirigente e/ou tesoureiro no m6ximo sera sem remunera95o.

SECAO x
I>A LlcENCA POR MOTlvos DE I>OENCA EM pEssOAs DA FAMinlA

Art.  101 - Podefa ser concedida licence ao servidor por motivos de doenga do c6njuge ou
companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto, da madrasta, dos enteados(as) e/ou dependentes que
viva  ds  suas  expensas  e  conste  do  seu  assentamento  funcional,  mediante  comprovapfro  por  no
minimo,  dois  peritos  medicos,  designados  entre  os  profissionais  do  quadro,  ou contratados  pelo
Municipio.

§ 1° - A licence somente sera deferida se a assistencia direta do servidor for indispensavel e
nao  poder ser prevista simultaneamente  com o exercicio  do  cargo,  ou mediante compeusapao  de



§ 20 - A licenga somente sera concedida, sem prejuizo da remunerapao do cargo efetivo, ate
30 (trinta) dias, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante parecer de junta medica oficial
e, excedendo deste prazo, sem remuneracao, por ate 90 (noventa) dias.

SECAO XI
DA LICENCA PARA EXERcicIO DE MANDAT0 ELHTIVO

Art.  102 -Ao servidor investido em mandato eletivo aplica-se as seguintes disposic6es:

I ~ Tratando-se de mandato federal, estadual ou distntal, ficari afastado do cargo;

11 - Investindo no mandato de Prefeito e Vice - Prefeito, sera afastado do cargo sendo-lhe
facultado optar pela sua remunerapao;

Ill - Investindo no mandate de vereador.

a.          Havendo compatibi]idade de horino, percebera as vantagens de seu cargo, sem prejuizo da
remunerapao do cargo eletivo.

b.          Nao havendo compatibilidade de hofario, sera afastado do cargo, sendo-the facultativo optar

pela sua remuneracao.

SECAO XII

AI1. 103 - 0 servidor publico efetivo tern direito, a cada 5 (cinco) anos de efetivo exercicio
do  cargo ptiblico,  a 3  (tres)  meses  de  licen¢a  especial  remunerada  (ljcenca  por tempo  de
servi9os), como prfemio de assiduidade.

§ 1° -Nfro fafa jus a licenga especial (licenga por tempo de servico), o servidor phblico que
haja sofrido  qualquer penalidade  administrativa no  periodo  aquisitivo,  e  alnda os  que tenham  se
ausentado do servigo por motivo de licenga para: tratamento de sun pr6pria satde, pelo periodo de 6

(seis) meses ou  1 80 (cento e oitenta) dias, inintemiptos ou n5o; acompanhar doenqu em pessoa da
familia, por mais de 4  (qutro) meses ou  120 (cento e vinte) dias,  cousecutivos ou nao; tratar de
interesses  particulares;  e,  finalmente,  acompanhar  c6njuge,  funcionino  ptlblico  ou  militar,  por

periodo superior a 3 (tres) meses.

Art.  104 -  A  licenga-pr€mio  (licenca por tempo  de  serviap)  devefa  ser  requerida  com  a
antecedencia minima de 90 (noventa) dias da data pretendida para seu gozo, e para concessfro serfro
observados criterios de convivencia e oportunidade de servicos.

Pardgrafo tlnico - Cousidera-se convivencia e oportunidade:



I -A ausencia de prejuizos ou interferencia na continuidade e prestapfro do servico pdblico;
e,

11 - Outros que possam afetar a qualidade e eficiencia dos servicos phblicos.

Ill - Capacidade financeira do municipio, limitando a quantidade maxima de servidoTes a
10 (dez), simultaneamente.

Art.   105   -   Cabefa   ao   Nhcleo   de  Recursos   Humanos,   da   Secretaria  Munjcjpa]   de
Admiristragao,  na pessoa  de  sua autoridade  competente,  a analise  dos  requerimentos  de  licenga

premio (licenca por tempo de servico),  autorizando ou nfro o seu  gozo,  por decisao devidamente
fundamentada e motivada, respeitadas as regras constantes nesta lei, sob pena de responsahi]idade.

§  1°  -  No  caso  de  protocolos  de  requerimentos  em  mesma  data,  e  que,  por juizo  de
conveniencia e oportunidade, nfro  seja possivel a concessao  de todas as licengas pleiteadas, terao

preferencia o servidor ptolico municipal com mats tempo de servicos, e em caso de empate, o de
malor idade.

§   2°   -   0   servi¢o   phblico   municipal   que  ja  tenha   preenchido   aos   requisitos   para   a
aposentadoria,   e   esteja   apto   a   se   aposentar,   tefa   prioridade   de   gozo   de   licenga   premio,
independentemente da data do requerimento.

§  3°  -  No  caso  de  deferimento  do  pedido,  o  Requerimento  devefa  ser  encaminhado  ao
Gabinete do Prefeito para expedicao de Portaria.

§ 4° - 0 servidor somente podefa entrar em gozo da licence premio (licenga por tempo de
serviap) ap6s a publica9ao da Portaria, sob pena de responsabilizapao administrativa.

§ 50 - No caso de indeferimento de gozo da lieenca-premio (licenqu por tempo de servico)
por interesse  phblico,  em  razao  da conveniencia e  oportunidade,  a  autoridade  competente teha  o
prazo de 90 (noveuta) dias para fixar novo periodo para a respectiva fruioao.

Art. 106 - Fica vedada a acumulapao e a conversao em pecinia de licenga especial (licenea

por tempo de servigo).

Pardgrafo ¢nico - A licenga-premio (licenga por tempo de sewico), caso nao requerida,
nao sera indehizada.

cAprruLo IV
DAS FERIAS E ADICI0NAL

SECAO I
DAs FfaRAs

Art. 107 - 0 servidor ptiblico tefa direito anunlmente ao gozo de urn periodo de ferias, sem



§ 1° -Para cada periodo aquisitivo de ferias serao exjgidos 12 (doze) meses de exercicio.

§ 2° -Ap6s cada periodo de 12 (doze) meses de efetivo exercieio, o servidor efetivo fafajus
ds ferias, na seguinte propoxpao:

I - 30 (trinta) dias corridos, quando nao houver faltado injustificadanente ao servieo mats
de 5 (cinco) vezes;

11 -24  (vinte quatro) dias corridos,  quando houver tido  de  6  (seis) a  14 (quatorze)  faltas
injustificadas;

HI -18 (dezoito) dias corridos, qunndo houver tido de  15 (qumze) a 23 (vinte e rfes) faltas
injustificadas;

IV - 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e dues)
faltas inj ustificadas ;

§ 3° -0 servidor comissionado ou de confianga ap6s cada periodo de  12 (doze) meses de
efetivo exercicio, fara jus as ferias, sem verificagao do cumprimento de jomada em razao do regime
diferenciado de trabalho estabelecido no artigo 2°, §  10 da Lei 472/2021.

Art. 108 -NIo tern direito a ferias o servidor que, no curso do periodo aquisitivo:

I - Deixar o servico e nao for readmitido dentro de 60 (sessenta) dias  subsequentes a sua
saida;

n - Permanecer em gozo de licenga, com percepeao de remunerafao, por mats de 30 (trinta)
dias, exceto em caso de licenga pare mandato classista.

in - Tiver percebido da Previdencia Social prestap6es de acidente de trabalho ou de auxilio-
doenea por mais de 6 (seis) meses, mesmo descontinuos.

Art.  109 - As  ferias  serao concedidas por ato do Chefe do Poder Executivo,  em urn  sd

periodo,  n6s  12  (doze)  meses  subsequentes  a  data  em  que  o  servidor tiver  adquirido  o  direito,
podendo a Administracao, com expressa anuencia deste, converter ate 1/3 (urn tergo) do periodo de
ferias a que tiver direito em abano pecuhidrio, no valor da remunerapao que lhe seria devida mos
dias correspondentes.

§  1°  -  0  abono  de  ferias  devefa  ser  requerido  ate  15  (quinze)  dias  antes  do  tinino  do
periodo aquisitivo.

§ 20 - 0 abano de ferias de que trata este artigo nao integrara a remunerapao do servidor para
nenhun fim.

§ 3° - 0 pagamento da remunerapao das ferias e, se for o caso, o do abono referido neste
artigo serao efetuados na folha antecedents ao mss do gozo das ferias.



Art.111 -0 servidor exonerado, percebera indehizapao relativa ao periodo das ferias a que
tiver direito e ao incompleto, na propoxpfro de 1/12 (urn doze avos) por mss de efetivo exercicio, ou
frapao jgual ou superior a I 5 (quinze) dias.

Pardgrafo bnico - A indenizapao sch calculada com base na remunerapao do mss que for

publicado o ato de exoneracao.

Art.112 -As ferias somente poderao ser interrompidas por motivos de calamidade pdblica,
comogao intema, convocapao para jtiri, servi9o militar ou eleitoral, ou por necessidade de servi90,
declarada pela autoridade maxima do 6rgao ou entidade.

Pardgrafo  bnico  -  0  servidor  em  regime  de  acumulagao  licita,  percebefa  o  adicional
calculando sobre a remuneracao dos cargos, cujo periodo aqu]sitivo lhe garanta o gozo das ferias.

CAPITULO VI
DAS CONVENCOES

Art. 114 -Sem quelquer prejuizo, podefa o servidor ausentar-se do serviap:

I - Por 1 (urn) cia para doapao de sangue,

11 -Por 5 (cinco) dias consecutivos em razao de:

a.          Casamento;

b.          Falecimento do c6njuge, companheiro, pais, madrasta e padrasto, filhos, enteado, menor sob

gurda ou futela e imaos.
in - Pelo  periodo  comprovadamente,  necessino  para  o  alistamento  ou  recadastramento

eleitoral, limitado, em qunlquer caso, por ate 2 (dois) dias;

IV -Nos dias em que estiver comprovadamente reahzado provas de exames vestibular para
ingresso em estabelecimento de ensino superior;

V -Pelo tempo que se fizer necessario, quando tiver que acompanhar ajuizo.

VI  -  Ate  2  (dots)  dias  para  acompanhar  consultas  medicas  e  exanes  complementares
durante o periodo de gravidez de sun esposa ou companheira.

Art.  115  -Devefa  ser  concedido  horirio  especial  ao  servidor  pdblico  estudante  quando
comprovada a incompatibi]idade entre o horato e esfudo presencial e o da reprrtjc5o, sem prejulzo
do exercicio do cargo e do serviap phblico.

§  1°  -  Para  efeito  do  dispositivo  neste  artigo  sera  exigida  a  compensap5o  de  hordrio  na
reparti9ao, respehada a duraqao semaml do trabalho.



§  20  -  0   servidor  phblico   interessado  devefa  fomalizar  requerimento  adminstrativo
juntando declarapao da instituicao de ensino onde conste o tipo de formacao, modalidade de eusino,
pen'odo e horino.

Art.  116 -Sera concedida redapao de  50% (cinquenta por cento)  da jomada de trabalho,
sem  prejuizo  da  remuneracfro,  para  servidores  pthlicos  que  possuam  filhos  com  necessidades
especials,   como   sindrome   de   Donw,   transtomo   do   aspecto   andsta,   ou   deficiencia   fisica   e
congeneres, comprovadas por ]audos medicos de espec].alistas. cujo culdados necessitem de atengao
especial  alem  do  normal  e  nao  seja  possiveL  a  compatibilizap5o  de jornada  de trabalho  com  os
cuidados e acompanhamentos necessalios a esses filhos.

§   1°  -  0   servidor  devefa  apresentar  requerimento   adriulstrativo  onde  conste  laudo,
declarap5o  ou  atestado  que  aponte  a  necessidade  de  acompanhamento,  periodo,  tipo  e  grau  da
necessidade especial para fins de concessao da reducao prevista no caput,  que  sera analisada em

prazo de 20 (vinte) dias ap6s o protocolo.

§ 2° - Na hip6tese de 2 (dois) ou mais servidores phblicos serem respousaveis pelo filho ou
filhos  com  necessidades  especiais,  apenas  uma  fard  jus  a  reducao  prevista  no  caput,  sendo,

preferencialmente, a genitora.

CAPITULO VII
D0 SISTEMA PREVIDENCIARIO

Art. 117 - 0 Municipio de Abalara - Ceara, mantefa o Regime GeraL de Previdencia Social,
como  sistema  de  planos  de  custeio  e  de  benefiof os  previdenciatos  para  o  servidor  e  seus
dependentes.

CAplTULo vm
D0 DIREIT0 DE PETICA0

Art.118 -i assegurado ao servidor o direito de requerer, aos Poderes Pbblicos, em defesa
de direito ou de interesse legitimos.

Art.  119  -  0  requerimento  sera  dirigido  a  Secretaria  Municipal  de  Admihistrapao,  e
encaminhado   por   intermedio   da   autoridade   a   que   se   estiver   imediatamente   subordinado   o
requerente.

Art.  120  -  Cabe  pedido  de  reconsiderapfro  a  autoridade  que  houver  expedido  o  ate  ou

preferido a primeira decisao, nfro podendo ser renovado.



Pardgrafo Unico - 0 requerimento e o pedido de recousiderapao de que tratan o art.  119
do caput deste artigo, devefao ser despachados no prazo mdximo de  10 (dez) dias uteis e decididos
dentro de 30 (trinta) dias dteis.

Art. 121 -Caberi recuso:

I - Do indeferimento do pedido de recousideragao;

11 - Das decis6es sobre os recursos sucessjvamente jnterpostos.

§ 1° -0 recurso sera dirigido a autoridade imediatamente superior a que tiver expedido a ato
ou proferido a decisao, e, sucessivamente, em escala ascendente, ds demais autoridades.

§ 20 - 0 recurso sera encaminhado por intem6dio da autoridade a que estiver imediatamente
subordjnado o requerente.

Art.  122 -0 prazo para interposiqfro de pedido de reconsideracao  ou de  recurso  6 de  15

(quinze) dias dteis, a contar da publicapao ou da ciencia, pelo interessado, da decisao recorrida.

Art. 123 -Em caso de provimento do pedido de reconsideracao ou do recurso, os efeitos da
decisao retroagirao a data do ate impugnado.

Art. 124 -0 direito de requerer prescreve:

I  -  Em  5  (cinco)  anos,  quando  aos  atos  de  demissao  e  disponjbilidade  ou  que  afetem
interesse patrimonial e credito resultantes das relapdes de tra.balho.

11 -Em  120 (cento e vinte) dias, mos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em
lei.

Parfgrafo  Unico  -  0  prazo  de  prescricao  sera  contado  da  data  da  publicapao  do  ate
jmpugnado ou da data da ciencia, pelo jnteressado quando o ato nfro for publjcado.

Art.  12S  -  0  pedido  de  reconsidera€fro  e  o  recurso  quando  cabiveis,  interrompem  a

prescricao.

Paragrafo t[nico - Interrompida a prescricao, o prazo comegara a correr novamente, por
inteiro, no cia em que cessar a jnterrupe5o.

Art.  126  -  Para  o  exercicio  do  direito  de  petieao,  6  assegurado  vista  do  processo  ou
documento, na reparticao, ao servidor ou a procurador por ele constituido.

Art.  127 - A administrapao devefa rever seus atos,  a qualquer tempo,  quando eivados de
vicios ou de ilegalidades.

Art. 128 -A prescricao e de ordem pdblica, nao podendo ser revelada pela administra9fro.



cApiruLO lx
DO TEMPO DE SERVICO

Art.  129 - A apurapao do tempo de  servico  sera feita em dias, que  serao convertidos em
anos, considerando o ano como 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Art.  130 - Alem das ausencias do servidor prevista no art.  114, s5o cousiderados como de
efetivo exerc]'cio os afastanentos em virtude de:

I - Ferias

H - Exercicio  de  cargo  ou  fungao  de  govemo  ou  administrapao,  em  qunlquer  parte  do
municipio, por nomeagao do Chefe do Poder Executivo;

IH - Participapao em programa de treinamento regulamente instruido, confome dispuser
em regulamento, por ate do Chefe do Poder Executivo;

IV -Desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Djstrito Federal;

V - Ljcenca:

a.          A gestante, a adotante e a pateindade;

b.          Para tratamento  da pr6pria satde, ate o ]imite  de  24  (vinte  quntro) meses  cumulativos  ao
longo do tempo de servicos pdblicos prestados ao Municipiog em cargo de provimento efetivo;

c.          Por motivos de acidentes em serviaps ou doenca profissional;

d.          Para capacitapao conforme dispuser o regulamento, por ato do chefe do poder Executivo ;

e.          Por convocagao para o servico militar;

f.           Para desempenho de mandato classista.

VI  -  Participap5o  em  competi9ao  esportiva  ou  convocapao  para  integrar  representapao
desportiva  municipal,  estadunl  e  nacional,  no  pals  ou  no  exterior,  conforme  disposto  em  lei
especifica;

VIE - Disponibilidade`

Art. 131 - Contar-se-a para efeito de disponibilidade, somente o tempo de servico prestado
ao Municipio de Abaiara - Ceari.



Art. 132 - Sao deveres do servidor:
I - Exercer com zelo e dedicapao as atribuic5es do cargo;

11 - Ser leal is instrfuicdes a que servir;

HI -Observar as normas legals e regulamentos;

IV - Cumprir as orders superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

V - Atender com presteza:

a.          Ao  ptlblico  em  geral,  prestando  as  infolmap5es  requeridas,  ressalvadas  as  protegidas  por
sigilo;

b.          A expedicao de certidees requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situnO6es de
interesse pessoal;

c.          As requisi9des para a defesa da Fazenda ptiblica.

VI - Levar ao  conhecimento  da autoridade  superior as  iITegularidades  de  que ciencia em
razao do cargo;

VII - Zelar pela economia do material e a couserva9ao do patrim6nio phblico;

VIII - Guardar sigilo sobre assuntos de repartigao;

K -Manter conduta compativel com a moralidade adhiristrativa;

X - Ser assiduo e pontual ao servico;

XI - Tratar com urbanidade as pessoas;

XII -Representar contra ilegalidade, omissao ou abuso de poder;

Parfgrafo trnico - A representapao de que trata o inciso RII sera encaminhada pela via
hiefarquica e apreciada pela autoridade superior aquela contra a qunl e fomulada, assegurando-se
ao representado o direito de ampla defesa e contradit6rio.

DA ACUMUIACAO

Art. 133 - Ressalvados os casos previstos na Constituicao Federal, e vedada a acumulapfro
remunerada de cargos ptiblicos.

§  1° -  A proihigao de  acumular estende-se  a cargos,  empregos  e  fung5es  em  autarquias,
fundap6es  ptlblicas,  empresas  ptiblicas,  sociedades  de  economia  mista  da  Uniao,  do  Distrito
Federal, dos Estados e Municipios.



Art. 134 - 0 servidor nfro poderd exercer mais de urn cargo em comissao, exceto mos casos

previstos  no  pardgrafo  inico  do  art.   10,  nem  ser  remunerado  pela  participapao  em  6rgao  de
deljberagao coletiva.

§  10  -  0  servidor  vinculado  ao  regime  desta  lei,  que  acumular  licitamente  dois  cargos
efetivos,  quando  investidos  em  cargos de provimento em  comissao,  ficard afastado  de  ambos  os
cargos efetivos.

TiruLO VI
D0 REGIME DISCIPLINAR

CAPITUL0 I
DAS FALTAS A0 SERVIC0

Art. 135 -Nenhum servidor podefa faltar ao servieo sem causajustificada, sob pena de ter
descontados dos seus vencimentos os dias de ausencia, nao se aplicando o controle de frequencia
aos que estao submetidos ao regime diferenciado de trabalho.

Pardgrafo Onico -Cousidera-se causa justificada o fato que por natureza e circunstincia,

possa razoave]mente constituir escusa do comportamento.

Art.136 -o Servidor que faltar ao servi¢o fica obrigado ajustificar a falta, por escrito, ao
chefe imediato, no primeiro dia em que comparecer ao trabalho.

§  1°  -  Nao  podefao  ser  justificadas  as  faltas  que  excederem  de  20  (vinte)  por  ano,
obedecido o  limite  de  3  (tres)  ao mes,  ressalvados  os  casos  fortuitos,  forea maior ou motivo  de
sande.

§  2°  - Para justificapfro  de  faltas,  poderfro  ser exigidas  pl.ovas  de  motivo  alegando  pelo
servidor.

§ 3° -  A autoridade competente decidira sobre a justificagao no prazo de  5  (cinco)  dias,
cabendo recurso para autoridades superiores, qunndo indeferido o pedido.

§  4°  -  Deferido  o  pedido  de justiflcapao  da  faha,  sera  o  requerimento  encaminhado  ao
6rgao de pessoal para as devidas providencias.



Ill - Recusar fe a documentos ptiblicos;

IV - Opor resistencia injustificada ao andamento de documento e processo ou  execugao de servico;
V - Referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso as autoridades ptiblicas ou aos atos do Poder
Priblico, mediante mahifestapao escrita ou oral;
VI - Cometer a pessoa estranha a repartigao,  fora dos casos previstos em Lei, o desempenho de
encargos que sejam da sua competencia ou de seu subordinado;

VII - Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detnmento da dignidade da
fun9ao ptlbl ica ;

VIII  -  Participar  de  gerencia  de  admiulstragfo  de  empresa  privada  e,  nessas                condic6es,
transacionar com o Estado;
IX - Receber  propina,  comjssao,  presente  ou vantagens  de  qunlquer  esp6cf e,  em  razao  de  suas
atribui96es;

X -Praticar usura sob qualquer de suas fomas;
RI - Proceder de forma desidiosa;
XII - Cometer a outro servjdor atribu]c6es estranhas ds do cargo que ocupa, exceto em sjtuap6es de
emergencia e trausit6rias;

XIII  -  Utilizar  pessoal  ou  recursos  materiais  da  reparticfro  em  serviaps  ou             atividades

particulares;
XIV -Exercer quaisquer atividades que sejam incompativeis com o exercicio do                cargo e
com o hofario de trabalho;

XV -Acumular cargos, fung5es e empregos ptiblicos nos termos da Constiwhgao  Federal.

§   1°   -   Verificada   em   processo   administrativo   a   acumulapao   ilicita,   desde   que   seja
comprovada a boa-fe, o servidor optafa por urn dos cargos e, se nfro o fizer dentro de  15 (quinze)
dias, sera exonerado de qun]quer deles, a criterio da Administracao.

§  2°  -  A  realizapfro  de  apdes  com  objetivo  de  conquista  de  afiliados  para  sindicato  ou
agremiapdes partidinas somente podem ser executadas fora do ambiente de trabalho.

CAPITUL0 Ill
DAS RESPONSABILIDAES

Art.  138  -  0  servidor  respondendo  civil,  penal  e  administrativamente  pelo  exercicio
ilTegular de suas athbu]¢des.

Art.  139 - A respousabilidade civil decorrente de ato omissivo ou comissivo, doloso ou
culposo, de que resulte prejuizos.

Pardgrafo trnico - Tratando-se de dano causado a tereeiros, respondch o servidor perante



Art.  140 - A responsabilidade  penal  abrange  os crimes  e  contraveng6es,  imputadas  ao
servldor, nesta qunlidade.

Art.   141   -  A  responsabilidade  admihistrativa  resulta  de  ate  omissivo   ou  comissivo

praticado no desempenho de cargo ou fungao.

Art.   142   -   As   san¢6es   civis,   penais   e   administrativas   poderao   cumular-se,   sendo
independentes entre se.

Art. 143 -A responsabilidade civil ou administrativa do servidor sera afastada no caso de
absolvicfro criminal que neguem a existencia de fato ou sun autoria.

CAPITULO IV
DAS PENALIDADES

Art.144 -Sao penalidades disciplinares;
I - Advertencia;

11 - Suspensao;

in - Demissao;

IV -Destituigao de cargo em comissfro.

Art.  145 - Na apJjcapao das penalidades serao consideradas a natureza e a gravidade da
infrapao cometida, os danos que dela proverem para o servi9o pdbLico, as circunstincias agravantes
ou atenuantes e os antecedentes funcionais.

Art.  146 - A  advertencia  sera  aphcada por  escrito,  mos  casos  de  violap5o  de  proibicfro
constante  no  art.   37  inciso  I  a  IX,  e  de  observancia  de  clever  funcional  previsto  nesta  Lei,
regulamento ou normas intemas.

Art.  147  -  A  suspensao  sera  aplicada  em  caso  de  reincidencia  das  faltas  punidas  com
advert6ncia e de viola¢o das demais proibig6es que nao tipifiquem infrocao sujeita a penalidade de
demissto, nfro podendo exceder 90 (noventa) dias.

Paragrafo tlnico - Quando houver convehiencia para o servico, a penalidade de suspengao

poderi  ser convertida em multa,  na base  de  50% (cinquenta por cento)  por dia da remunerapao,
ficando o servidor obrigado a permanecer em servico.

Art.  148 - As penalidades de advertencia e de suspengao terao seus registros cancelados,
ap6s o decurso de 3  (rfes) e 5  (cinco) anos de efctivo exercicio, respectivamente, se o servidor nao
houver, nesse periodo, praticado nova infrapao discjplinar.

Art. 149 -A demissao sera aplicada mos segrintes casos:



I - Crime contra a admiristrapao phblica;

11 - Abando ao cargo;

Ill -Inassiduidade habitual;

IV - Improbidade admini strativa;

V - Insubordinapao grave em servieo;

VI - Ofensa fisica, em servico, a servidor ou a particular, salvo em legitima defesa pr6pria
ou de outrem;

VII - Aplicapao de irregular de dinheiro pdblico;

VIII -Revelagfro de segredo apropriado em ralapfro do cargo;

K -Lesao aos cofres ptlblicos e dilapidapao do patrim6nio municipal;

X - Acumulapao ilegal de cargos, empregos ou funcdes ptolicas, ressalvado o disposto no

parigrafo ririco do artigo 137;

XI - Condenapao  criminal  do  empregado, transhada em julgado,  caso nfro tenha havido
suspencao da execngao da pena;

XII - Embriaguez habitual ou em serviap;

XIII  -  Perda  da  habilitagao  ou  dos  requlsitos  estabelecidos  em  lei  para  o  exercicio  da

profiss5o;

XIV - Transgress5o do artigo 137, inciso X a XV.

Art.  150 -Entende-se por abandono de cargo a deliberada ausencja ao servi9o,  sem justa
causa, por mats de 30 (trinta) dias consecutivos.

Art. 151 -Entende-se por inassiduidade habitual:

I  -  A  falta  ao  servigo,  sem  causa justificada,  por  60  (sessenta)  dias,  intercaladamente,
durante o periodo de 12 (doze) meses.

H - 0 descumprimento de 25% (vinte cinco por cento) da jomada de trabalho mensal, por
90 (noventa) dias, consecutivos ou nao, durante o periodo de 12 (doze) meses.

Pardgrafo   dnico:   Para  os   servidores  comissionados  ou  de  confianga  a  apurapao  de
assiduidade  deve  ocorrer  pela  avaliacao  de  desempenho  de  suas  fung6es  a  ser  aferida  quando



Art.  152 - 0 ate de imposi9fro da penalidade mencionard sempre o fundamento legal e a
causa da sangfro disciplinar.

Art.153 -As penalidades disciplinares serao aplicadas:

I - Pelo Prefeito, Presidente da Camara ou dirigente superior de autarquias ou fundapao, as
de demissao;

11 - Pelos Secretdrios Municipals ou autoridades equivalentes, a de suspensao de 30 (trinta)
dias;

Ill - A aplicapao das penas de advertencia e suspeusao de 30 (trinta) dias e da competencia
de todas as autoridades administrativas em relapao a seus subordinados;

IV ~ Pela autoridade que houver feito a nomeapao, quando se tratar de destituigao de cargo
em comissao, nfro ocupante de cargo de carreira.

Art.154 -A apao disciplinar prescrevefa:

I - Em  5  (cinco) anos, quando ds infrapdes puniveis com demissfro e destitui9ao de cargo
em comissao.

H -Em 2 (dois) anos, quanto a suspensao; e

in - Em 180 (cento e oitenta) dias, quarto a advertencia.

§ 1° -0 prazo de prescrigao comeca a correr da data em que o licito foi praticado.

§ 2° - 0 prazo de prescri9ao comega a correr da data em que o ilicitl foi aplicado.

§  3°  -  A  aberfura  da  sindicancia  ou  a  instalapfo  de  processos  disciplinar  interrompe  a
prescri9ao.

§ 4° -Suspenso o curso da prescricao, este recomecafa a ocorrer, pelo prazo restante,  120
(cento e vinte) dias uteis apbs a abertura da sindicfrocia ou a jnstalapao do processo disciplinar.

§ 50 - Sfro imprescritiveis o ilicito de abandono de cargo e a respectiva sangao.

TITUL0 VII
DO pROcEssO AI>MINlsTRATIVO DlscmLINAR

CAPITUL0 I
I)AS DISPOSICOES PRELIMINARES



Art. 15S - A autoridade que tiver ciencia de irregulandede no servico ptlblico e obrigada a

promover  a  sua  apurapao  imediata,  mediante  sindicancia  ou  processo  administrativo  discjplinar,
assegurada ao acusado ampla defesa.

Art.   156  -  As  dendncias  sobre  irregularidades  ser5o  objeto  de  apuragao,  desde  que
contenham a identificapao e o enderego do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a
autenticidade.

§ 10 - Quando o fato narrado nao configurar evidente infra9ao disciplinar ou ilicito penal, a
dendncia sera arquivada, por falta de objeto.

§   2°   -   Ao   ato   que   cominar   sangfro   precedefa   sempre   de   procedimento   disciplinar,
assegurando  ao  servidor ampLa defesa,  mos termos  desta  Lei,  sob  pena  de  nuhdade  da cohinagao
imposta-

Art.  1S7  -  A  autoridade  que  determina  a  iustaurapao  de  sindicancia  tern  prazo  nunca
inferior a 30 (trinta) dias, para a sua conclusao, prorrogaveis ate mdximo de  15 (quinze) dias, a vista
da representapao motivada do sjndicante.

Art. 158 - Da sindicancia iustaurada pela autoridade poderi resultar:

I - Arquivamento do processo;

11 -Abertura de inquerito administrativo.

Art.  159  -  A  sindicancia  sera  aberta  por  portaria,  em  que  se  indique  seu  objeto  e  urn
servidor ou comissao de servidores, para realiza-la.

§  1°  -  Quando  a sjndicancia  for realizada apenas  por  urn sindicante  este  designara  outro
servidor para secretariar os trabalhos mediaute a aprovapao do superior hierirquico.

§ 2° - 0 processo de  sindicancia sera sumirio, feitas as diligencias necessarias a apurapao
das irregularidades e ouvido o indiciado a todas as pessoas envolvidas nos fatos, bern como peritos e
tecnicos necessarios ao esclarecimento de quest6es especializadas.

§ 3° - Os pareceres juridicos constante do processo administrativo devem ser firmados por
advogados  nomeados,  efetivos  ou  contratados  que estejam  exercendo a funcfro  de  assessoramento

juridico do municipio;

CAPITULO 11
Do pRoCESSo DIScmLINAR



Art.  160 - 0 processo disciplinar e o instrunento destinado a apurar responsabilidade de
servidor por inflap5o praticada no exercicio de suas atribuig6es, ou que tenha relapao mediata com as
atribulc6es do cargo em que se encontre investido.

Pardgrafo  Onico -  Nao  podefa  participar  de  comissao  de  sindicincia  ou  de  inquerito,
servidor com cargo comissionado ou fungao gratificada, parente do acusado, consanguineo ou afim,
em linha reta ou colateral, ate o terceiro grau.

Art.  161  - 0 processo discipljnar sera conduzido por Comissao de Inquerito composta de
servidores  designados  pela  autoridade  competente  que  indicafa,  dentre  e]es,  o  seu  presidente  e
secretino.

Parfigrafo  bnico  -  Nao  poderd  participar  de  comissao  de  sindicancia  ou  de  inqu6rito,

parente do acusado, cousanguineo ou afim, em linha reta ou coLateral, ate o terceiro grau.

Art.   162  -  A  Comiss5o  de  Inqu6rito  exercera  suas  atividades  com  independencia  e
imparciahidade,  assegurado  o  sigilo  necessirio  a  elucidacao  do  fato  ou  exigido  pelo  interesse  da
Administrapfo, sem prejuizo do direito de defesa do indicado.

CAPITUL0 Ill
DO AFASTARENTO PREVENTIVO

Art.  163 -Como medida cautelar e afim de que o servidor nao venha a influir na apurap5o
de   irregularidade,   a  autoridade   instauradora  do  processo   disciplinar  podefa  determjnar  o  seu
afastamento do exercicio do cargo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, sem prejuizo da remuneragao.

Paragrafo  bnico - 0  afastamento  podefa ser prorrogado  por igual  periodo,  findo o  qual
cessarfro seus efejtos, ainda que nao concluidos os processos.

SHCAO I
D0 INQUERIT0

Art.  164  -  0  inquchto  admihistrativo  sera  contraditorio,  assegurada  ao  acusado  ampla
defesa, com a utilizapao de meios e recursos admitidos em direito.

Art.  165  -  0  relatdrio  da  sindicincia  integrard  o  inquerito  admjristrativo,  como  pega
infolmativa da jnstrngao do processo.

Pardgrafo bnico -Na hip6tese de o relat6rio da sindicancia concluir pela pratica de crime,
a autoridade  competente oficiara a autoridade  policial, par abertura de  inqu6rito,  independente  da
imediata instaurapfro do processo disciplinar.



Art.  166 - 0  prazo  para a conclusao do  inqderito nao excedera 60  (sessenta),  dias  uteis,
contados da data de publicapao do ato que constitui a comissao, admitida a sua prorrogapao por igual

prazo, quando as clrcunstanofas o e       rein.

Pardgrafo  trnico  -  Sob  pena  de  nulidade,  as  reuni6es  e  as  dilig€ncias  realizadas  pela
Comissfro de Inqderito serao consignadas em alas.

Art.   167  -  Na  face  do  inquerito  a  comjssao  promoveri  a  tomada  de  depoinentos,
acareapdes, investigap6es e diljgenofas cabiveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando
necessdrio, a tecnicos e peritos de modo a permitir a completa elucidapfro dos fatos.

AIL  168 -i assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo, pessoalmente ou

por  intelmedio  de  advogado,  arro]ar  e  reinquinr  testemunhas.  produz]r  provas  e  contraprovas  e
formular quesitos, qunndo se tratar de prova pericial.

§  1°  -  0  Presidente  da  Comissao  podefa  denegar  pedidos  considerados  impertinentes,
meramente protelat6rios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.

§ 20 - Sera indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovapao do fato independer
de conhecimento especial do perito.

Art.  169  -  As  testemunhas  serao  intimadas  a  depor  mediante  mandato  expedido  pelo
Presidente da Comissao, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexade Sos autos.

Pardgrafo  Unico - Se  a testemunha for servidor ptibnco,  a expedigao  do  mandato  sera
imediatamente  comunicada  ao  chefe  da  reparticao  onde  serve,  com  a  indicapao  do  dia  e  hora
marcados para a inquirieao.

Art.  170 -0 depoimento sera prestado oralmente, reduzindo a termo e gravado em midia
digital, de modo presencial ou virtual, nao sendo pelmitido a testemunha traze-lo por escrito.

§ 1° - As testemunhas serao inquiridas separadamente.

§  2°  -  Na  hip6tese  de  depoimentos  contradiforios  ou  que  se  infilme,  proceder-se-a  a
acarcagao entre os depoentes.

Art.  171 - Concluida a inquiricao das testemunhas, a comissfro promovefa o interrogatorio
do acusado, observados os procedimentos previstos mos artigos anteriores.

§ 1° -No caso de mais de urn acusado, cada urn deles sera ouvido separadamente, e sempre
que divergirem  em suas declarapees  sobre  os  fatos  ou circunstancias,  sera promovida a acareap5o
entre eles.



Art. 172 - Quando houver dtivida sobre a sanidade mental do acusado, a comissao propofa
a autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta medica oficial, da qunl participe

pelo memos urn medico psjqunatra.

Pardgrafo  Onico - 0 incidente da sanidade mental  sera processado  em  auto apartado e
apenso ao processo principal, ap6s a expedicao do laudo pericial.

Art.  173 -Tipificada a jnfrapao djscjp]jnar sera elaborada a peca de instru95o do processo
com a jndicapao do servidon

§  1°  -  0  indiciado  sera  citado  por  mandate  expedido  pelo  Presidente  da  Comjssfro  para
apresentar defesa escrita, no prazo de I 0 (dez) dias, assegurando-lhe vista do processo na repardcao.

§ 2° - Havendo 2 (dois) ou mats indiciados, o prazo sera comum e de 20 (vinte) dias para
processos fisicos, mantendo-se o prazo comum de 10 (dez) dias quando se tratar de processo digital
eletr6nico.

§  30  -  0  prazo  de  defesa  podera  ser  prorrogado,  pe]o  dobro,  para  djligencias  reputadas
indispensaveis.

§ 40 - No caso de recusa de indiciado em apor o ciente no mandato de citapao, o prazo para
defesa contar-se-a da data declarada em termo prdprio, pelo servidor encarregado da diligencia.

Art.  174 - 0  indicado  que  mudar de  residencia fica obrigado  a  comurfucar a comissao  o
lugar onde podefa ser encontrado.

Art.  175 - Achando  -se o indicado em lugar incerto e nao  sabido,  sera citado por edital,

publicado no Didrio Oficial, para apresentar defesa.

§  1°  -Na hip6tese  deste  artigo,  o  praro  para defesa  sera  de  15  (quinze)  dias  a partir da
pub]icapfro do edital.

§ 20 - A contagem do prazo a que alude o artigo anterior, ten inicio a partir do primeiro dia
util subsequente a publicapao do edital.

Art. 176 ~ Considerar-se-a revel o indiciado que, regulamente citado, nao apresentar defesa
no prazo legal.

§  1° - Reveha  sera declarada  por desfecho  nos  autos  do  processo,  gerando  presungao  de
veracidade dos fatos imputados ao indiciado;

§ 20 - Para defender o indiciado revel, a autoridade iustauradora do processo designafa urn
defensor dativo, que deverd ser urn advogado.



Art. 177 -Apreciada a defesa, a comissao elaborafa relatorio minucioso, onde resumifa as

pecas principals dos autos e mencionari as provas em que se baseou para formar a sua conviccao.

§  1°  -  0  relat6rio  sera  sempre  conclusivo  quanto  a  inocencia  ou  a  responsabilidade  do
servidor.

§ 2° - Reconhecida a respousabilidade do servidor, a comissao indicafa o disposto legal ou
regulamentar transgredindo, ben como as cjrcunstancjas agravantes ou atenLlantes.

Art. 178 - 0 processo disciplinar, com o relat6rio da comissao, sera remetido a autoridade

que determinou a sua iustauracao, para julgamento.

Art.  179  -  Aplicam-se  subsidiariamente  ao  processo  disciplinar  as  regras  contidas  mos
C6digos de Processo Civil e Penal, al6m Lei 8.112/90 e Lei 9.784/1999.

SECAO H
D0 JULGAMENTO

Art.  180  -  No  prazo  de  60  (sessenta)  dias,  contados  do  recebimento  do  processo,  a
autoridade julgadora proferifa a sua decisao.

§  1°  -  Se  a  penalidade  a  ser  aplicada  exceder  a  alcada  da  autoridade  iustauradora  do
prcoesso, este tefa encamjnhado a autoridade competente, que decidiri em igual prazo.

§  2°  -  Havendo  mais  de  urn  indiciado  e  diversidade  de  san96es,  o julgamento  cabefa  a
autoridade competente para a imposicao da pena mais grave.

§ 30 - Se a penalidade prevista for a de demissao o julgamento cabera ao Prefeito, Presidente
da Camara Municipal, ou ao dirigente superior de autarquia ou fundapao.

Art.  181  -  0  julgamento  acatafa  o  relat6rio  da  comissao  de  inqrferito,  salvo  quando
contradiforia as provas dos autos.

Pardgrafo  tlnico ~ Quando  do  relat6rio  da  comissao  contrariar  as  provas  dos  autos,  a
autoridade julgadora podefa, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abranda-la ou isentar o
servidor de responsabilidade.

Art.  182 -  Verificada  a exjstencia  de  vicio  insanavel,  a autoridade julgadora  dec]arafa a
nulidade  do  processo  ou  dos  atos  do  processo  e  ordenafa a  constituicao  de  outra  comissao,  para
instaurapao de novo processo.

Pardgrafo trnico - Julgamento fora do prazo legal nao implica nulidade do processo.



Art.  183  -  Extinta  a  punibilidade  pela prescrigfro,  a  autoridade julgadora  deteminafa  o
regrstro do fato mos assentamentos individuns do servidor.

Ar1:.  184 - Qunndo  a infrapao  estiver capitulada como crime,  o  processo  disciplinar sera
remetido  ao  Ministerio  PhbLico  para  iustaurap5o  de  apao  penal,  ficando  c6pia  em  trauslado  na
Procuradoria do Municipio.

Art.  185  -  0  servidor  que  responde  a processo  disciplinar  s6  poderi  ser exonerado,  a

pedido, do cargo, ou aposentado voluntariamente, ap6s conclusao do processo e o cumprimento da
penalidade, acaso apl icadaL

sECAo in
DA REVISA0 DO PROCESSO

Art.  186 -  0  processo  disciplinar podefa  ser  revisto,  a  qualquer tempo,  a  pedido  ou  de
oficio, qunndo se aduzirem fatos novos ou clrcunstincias sustenfaveis de justificar a inocencla do

punf do ou a inadequapto da penaljdade aplicada.

§ 1° -Em caso de falecimento, ausencia ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da
familia poderi requerer a revisao do processo.

§ 2° - No caso de incapacidade mental do servidor, a revisao sera requerida pelo respectivo
curador.

Art. 187 -No processo revisional, o Onus da prova cabe ao requerente.

Art.  188 - A  simples  alegapao  de injusti9a da penalidade nao  constrfui  fundalnento para
revisao  que  requer  elementos  novos  carreados  de  provas,  alnda  nao  apreciadas  no  processo
origindrio.

Art.189 -0 requerimento de revisao do processo sera dirigjdo ao Secretaljo Munjcjpa] de
Administragao  ou  equivalente,  que,  se  autorizar a revis5o,  encaminhari  o  pedido  ao  dirigente  do
6rgao ou entidade onde se originou o processo disciplinar.

Pardgrafo  bnico ~ Recebida a peticao, o dirigente do drgao ou entidade providenciat a
constirfu€ao da comj ssao.

Art. 190 -A revisao correfa em apenso ao processo originirio.

Parf grafo tlnico - Na petigao incial, o requerente pedira cia e hora para a producao de
provas de inquiricao das testemunhas que arrolar.



Art.  191 - A comissao revisora tern ate 60 (sessenta) dias para a conclusao dos trabalhos,

prorrogavel pelo igual prazo, quando as cjrcunstancias o exigirem.

Art.  192  -  Aplica-se  aos  trabalhos  da  comissao  revisora,  no  que  couber,  as  normas  e

procedimentos pr6prios da comissfro de inqrferito.

Art.193 -0 julgamento cabefa:

I - Ao  Prefeito,  Presidente  da Camara Municipal ou dirigente  superior de  autarquias  ou
fundapao, quando do processo revisto houver resultado pena de demiss5o;

H -Aos Secretdrios Muhicipals ou autoridades equivalentes, quando houver como resultado

penalidade de suspensao ou de adverfencia;

In - A autarquia respousavel pela designapao quando a penaLidade for destituicfro do cargo
em comissao.

§  1° - 0 prazo para julgamento sera de ate 60 (sessenta) dias contados do recebimento do
processo, no curso do qual a autoridade julgadora podefa determinar dilig€ncias.

§ 2° - Concluidas as diligencias; sera renovado o prazo para julgamento,

Art.  194 - Julgada procedente a revisao,  sera declarada sem efeito a penalidade aplicada,
restabelecendo-se todos os diTeitos atingidos, exceto em relapao a destrfuicao de cargo em comissfro,
hipdtese em que ocorrefa apenas a conversao da penalidade em exoneracao.

Paragrafo  Onico  -  Da  revis5o  do  processo  nfro  podefa  resultar  em  agravamento  da

penalidade.

TiruLO vlll
DAS DISPOSICOES GERAIS, FINAIS E TRANSIT6RIAS

Art.   19S  -  Ficam  submetidos  ao  Regime  Juridico  bnico  instituido  por  esta  Lei,  na

qualidade de servidores phblicos, os servidores de provimento efetivo, comissionado e de confianga
de ambos os Poderes do Muricipio, das autarquias e fundap6es Municipals, que por ventura sejam
criadas,  e  quarto  os  contratados  por tempo  deteminado,  cuja  a  atividade  conesponde  a  fun9ao
existente  no  quadro  funcional  dos  poderes  municipais  pemanecem  reguLamentados  pelas  Leis
423/2017  e  471/2021,   sendo  que  os  demais  contratos  ficam  sujeitos  a  regime  especial   a  ser
disciplinndo em Lei especifica.

Parfgrafo  bnico - Os  contratados  por tempo  deteminado  permanecem  regulamentados



gratificap6es,  adicionais  e  demais  vantageus  pecuhiinas,  devendo  limitar-se  ao  recebimento  dos
vencimentos referentes aos meses trabalhndos.

Art.196 -Os prazos previstos nesta Lei serao contados em dias uteis, excluindo-se o dia do
comego e incluindo-se o vencjmento.

Paragrafo bnieo - Em  caso  de  redngao tempofaria de expediente,  ou decreto  de  ponto
facu]tativo, por ato do chefe do Poder Municipal, para computo de prazos, estes dias nao contarao
como dias titeis.

Art.  197  -  Por  motivo  de  crenca  religiosa  ou  convic9ao  filos6fica  ou politica,  nenhum
servidor  poderd  ser  privado  de  qualsquer  de  seus  direitos,  sofrer  discriminapao  em  sua  vida
funclonal, nem se eximir do cunipn'mento de seus deveres.

Art.  198  -  Sao  assegurados  ao  servidor  ptiblico  os  direitos  de  associapao  profissional  e
sindical.

Art. 199 -Fjca expressamente vedada toda e qualquer forma de provinento derivado de
cargo, mediante trausposiq5o, transformap5o ou asceusao  funcional de  uma categoria a outra,  sem

pfevia aprovapao em concurso Pdblico de provas e titulos.

Art. 200 - Ao servidor estudaute que mudar de sede, dentro do Municipio, no interesse da
Administrap5o,  e  assegurada na  localidade  da  nova  residencia ou  na mais  prdxima,  matn'cula em
instrfuig5o de ensino congenere, em qualquer epoca, independente de vaga.

mragrafo  tlnico  -  0  disposto  neste  artigo  estende-se  czo  c6njuge  ou  companheiro,  aos
filhos, ou enteados do servidor que vivam na sun companhia, ben como aos menores sob sua guarda,
comautorizapaojudicial.

Art.    201    -    0    servidor    pthlico    municipal,    de    ambos    os    Poderes,    vincula-se,
obrigatoriamente, ao Regime Geral de Previdencja Social.

Art. 202 -i devido ao servjdor exonerado do cargo em comissao, os va]ores proporojonals
das verbas  relativas ao  13° salario, terap de  ferias e saldo de  salario, desde que a exonerapao nfo
tenha se dado atraves de processo admindstrativo disciplinar.

Art. 203 - Fjca estabeleeido o mss de janejro como data base para reajuste dos cargos que
percebem  vencimento  superior  a  1  (urn)  salirio-mimmo,  evitando  as  perdas  salariais,  atraves  do
Poder  Executivo,  que  poderd  enviar  projeto  de  lei  para  evitar  a  corrosao  salarial  pela  inflapao,
observadas as  limitapdes  oxpamentarias  e financeiras,  alch  das  regras da Lei  de Responsahilidade
Fiscal.



Art.   204  -  Nos   casos   omissos   neste   Estatuto   serfro   aplicados   subsidiariamente,   as
disposie5es  da  Lei  Orgfnica Municipal,  do  Plano  de  Cargos,  Carreiras  e  Remunerapao,  das  Leis
Mulcjpals especfficas e da Constituicao Federal.

Art.  205 -  Para  custeio  das  despesas  decorrentes  desta  lei,  serao  utilizados  os  recursos
orqunentinos pr6prios, de logo autorizada a suplemeutacao necessaria ou mediante credito especial,
na forma da lei Orcamentata e de Diretrizes Orgamentdrias vigentes para o Exercicio

Art. 206 -Fica revogada a Lei  n° 246/1997 de 28  de malo de  1997,  e as  demals Leis e
demais disposi¢des em contrino.

Art. 207 -Esfa Lei entrari em vigor na data da sun pubhcagao.

Papo da Prefeitura Municipal de Abaiara/CE, em 17 de dezembro de 2021.



EDITAL DE PUBLICACAO

0 Prefeito Municipal de Abalara - Ceafa, no uso das suas atribuicdes legais e mos temos definidos
na  Lei  Organica  Municipal,  toma  ptlblico  achar-se  afixada  no  Quadro  de  Editais  da  sede  desta
Prefejtura, a Lei n° 501/202], de  17 de Dezembro de 2021, que "DISPOE SOBRE 0 REG"E
]uRinlco  thTlco  DOs  sERvlDOREs  pbBI.IcOs  DO  MUNIcfplo  DE  ABAIARA,
ESTADO DO CEARA E A DOTA OUTRAS PROVIDfiNCIAS."

Prefeitura Municipal de Abalara ~ Cear4 17 de Dezembro de 2021.

ZEE
AFON AVARE 1""

ito Municipal



CHRTIDA0 DE PUBLICACAO

Certifico para os devidos flue e especialmente,  para que  sirva de documento junto ao Tribunal  de
Contas dos Municipios do Estado do Ceafa, que a Lei n° 501/2021, de 17 de Dezembro de 2021, que
«DlspoE  SOBRE  0  REGnm  TURinlco  bNlco  DOs  sERvlDOREs  pdeLlcos DO
MUNlcinlo DE ABAIARA, ESTADO DO CEARA E A DOTA OuTRAs pROvlDENCIAs.»
foi publicada no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal de Abaiara, local destinado a divuLgacao
dos atos oficiais do Muhicipio de Abaiara - Ceara.

0 referido e verdade. Dou fe.



Ceard, 20 deDezembro de 202l    .   Diirio oficial dosMunicipios do Estado do ceari   .     ANOX[I |N° 285L

Endienle:
Aprece - Associacio d®8 Muiitcfpias do Estndo do Ccari

DIRETOR[^ DO B]flNIO 2021  -2022

Dirctoria Etecuti``a
Preddent€ -Franci8co d¢ Case.o Menezes Jonior -Chorozinl]o
Vice-PresideDte -Jase Heldei. Marimo I)€ Carvalho -ViTzea Alegre
SecTetirio-Geral -Joaey Alves duo Sam(as Junior -Jagunribar&
I ° S€cret6rlo -MaTla do Rq2irlo .4d.afi[o Pedros& Xlmenes -C&nli]de
TesounEiro Geed -C8rlos Aqiilla Ctml]a de Qirdroz -Morndjo
1 a Tcsourdro -Marcolide§ De Hol&ttda Juca -Cltofro
Prcs[dente d€ HODra -Jos£ Sa`rto Nogt)eire Moveira -Fortaleza
Conseum Flseal
Meml)ro do Coltsellio Fiscal -Titillar l}8vid Catitpos Martins -Palmdcla
Membro  do  Con6elho  Fi6cal  -  Ti(ular  Fraridsco  Dartotrrai.  Rodrigues
Soars - Altaneira
M€ntbi.o do Conselho FiscBl - Titular Fr8nciseo Clemnedno dc Almelda -
Gran|dro
M€mbro do Cozcemo Fiscal - Sqplente - Jas6 0ticflio de Momis Nato -
Bd8 Crux
M€mbTo  do  Con8€tho  Fiscal  -  Sxpteii(e  -  ^lin€  Agt]inr  Albuquerque  -
Massape
Meml)ro  do  Cousellio  Fiscal  - Suplenle - Jai.  Kennedy  Palva  Aqufno  -
Urooca
CoD§dlio I)etil)€rotivo
Membro  do  Comselho  l}€lfberatl`ro  Beg.  01   -  Maria  G]t]hlne  §aiit8m
Sampaio I.andim - Br€jo Santo
M€mt)Ilo do Coltsdlio lkelibenthro Beg. 02 -Joao Bad.sfa Diniz -Cedro
Membro do CoDsel]io Delibentivo Res. 03 -Panto Cdsar Feitoso ^Trais -
|taitinga
Membro do C®qselllo De«beratlvo Reg. 04 - Nndmo de Sousa Ferr€ii-a -
Fort'm
M.mbTo  do Conselho  Deliberative Res.  05 - nizeu Charles  Montdro -
lforent8
M€iwhro do Consdho Ddlbemtlvo Reg. 06 -Fmtlctgco Corddro Mordra -
G€nend Sampaio
Membro do Cot`6€lho I)elibcrativo Res. 07 - Robertandia Ferrdi.a Caslelo
BraDco -Ggarandranga
Membro  do  Cobselho  Delibemtivo  Res.  08  -  Satil  Lima  M&€iel  -  S5o
Benedlto
M€mbro do Consdho D€11bcmthro Rcg. 09 - Btsmarck Barrus Bezerra -
Pique( Carnciro
Membro  do  Cot)selho  DeLlberathro  Res,  )0  -Marla  S@Dla  de  Oltvelra
Costs -mdalena
Membro   do   Coneellio    De]lb€rativo   Beg.    11    -   Frazidseo   Souto   de
Vasconcelos Jdulo] -Tptlelras
MembTo  do  Conselho  Deliberzitivo Reg.12 -R6mulo Mateg8 Not.onha  -
Parambo
M€mbro  do Consalho D€llberattvo Rna.  13 -H€lfon I.uli Agufar Jtinlor -
Fredrlrlnha
MembT®  de  Coi`selllo  Dediberat].vo  Res.  14  -  Franeisco  Gleii.ton  Rabelo
Cunll8-Jagunrefama

0 Didrio ofroinl dos Municipias do Estalo do Ccarfe  5 ima soluEao voltada a
modenizafao e transparencia da gestao mulricipal.

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

PREFEITURA MUNICII'AL DE AI)AIARA
LEI MUNICIPAL N° 501/2021

DISPOE  SoBRE  o  REGIME  TURiDTco  I:rNICO
DOS  SERVIDORES  PtJBLICOS  I)0  MUNIcipIO

8E£#3viEBhiAaDa&sP°CEARAEADOTA

o   pREFEITo   MUNlcmAI.   DE   ABAIARA,   ESTADo   Do
CEARA,  No  uso  I]E  suAs  ATRIBiic6Es  LEGAls  Qua

LIIE  SA0  CONFERIDAS  PELAS  LEIS  VIGENThs,  ETC.,  E

ELMD:#o#T][]DG€z7cDOAMi&#RT6rfuDCAACDoON&Tun[uNITu:#[8
DE ABAIARA - CE.

Faz  saber  que  a  Cimara  Municipal   aprovou  e  eu  sanciono  a
scgunte lei:

I)AS DISPOSIC6ES PREIJMINARES

iErfri`in-O¥E%:erri;di#3ssoDbrocinRE,:!¥[EOJDFADj:?^RDAos.
CE^R^,  no  ambito  dos Poderes Executivo  e Legislativo,  e de s`ras

i::gqruaj%ebFnTfoda_ineste¥ab#C:Sr:gr9:'e+una%:oS,C:CqnLac¥e-refereeste
Estatuto  o  Plano  de  Cargos,  Carreira  e  Vencimentos  do  Magisterio  e
as   Leis  sobf.e   Recursus  Humanos,  j6   edjfadas.   c   que   nin   sejam
revogadas per esfa Lei e por seus dispositivos.
Art. 2 - Para efeitos desta Ira considera-se:
I  -  Servidor  Priblico:  sao  lodos  aqueles  que  tenham  mgressado  rLo
serviap priblico atrav6s de concurso priblico part o  cxei'cfcio de cargo
de provimento  efe(ivo,  os  que  adquiriram  esfabilidade  por  forga  do
dJspositivo  constifucional   arigo   19  da   ADCT,  os  nomeados  para
cargo   de  provimento   em  comissao   ou   funcao   de   confianca.   ndo
incluidos os agentes pditicos, e os presfadores de servi9os contratndos
com fundamento nas Leis n°s. 423/2017 e 471 /2021.
]1    -    Cargo    ptiblico:     o     lugar    instituido    i`a    organi2apao     do
funcionalismo,  criado  per  lei  em ndmero  certo  e  com  deliomil]ap5o
prdpria,  necessirio ao desempenho das atribul96es de serviap phblico,
ao qual corresponde urn padrao;
lfT -Cargo em  comiss5o:  e  a  que s6 admite provimento  em  caraler
provi§6rLo.  Sao  declarados  em lei,  de  livre  nomeap5o  e  exonerayao,
destinando-se    apenas    as    atribuic6es    de    diref fro,     chefro    e/ou
assessoramento;
TV - Cargo isolado: 6 aquele que nao constitui catTeira;
V - Fun9ao pribljca:  6 o conjunto de  athbuic6es  e responsabilidades
inercntes ao cngo;
VI - Fung5o  de  confianga:  e  a  athbuicao  exclusiva  para  servidores
ooupantes de cargos efetivos;
VTT    -    Atribuic6es:    o    conjunto    de    farefas    e    responsabilidades
cometidas ao servidor utbljco;
VIII  - Vencimento:  a  retribuigao  pecunina  bdsica.  fixade  em  lei,
paga   mensalmcnte   ao   scrvidor  ptiblico   pe]o   exerclcio   do   cai.go,
correspor]dente ao seu padrio;
IX -Remunelapao: o vencimento acrestido das vantagens pecunidrias
a que a servidor priblico tenha direito;
X  -  Referencia:  o  nrimelo  ind;cativo  da  posigao  do  cargo  rt.1  escala
bdsica de vencimen(os;
XI -Gran.. ]etra indicativa do valor progre§sivo da Teferincia;
ml  - Padr5o:  o  siinbolo  indicativo  do  valor  do  vencimento  fixado
para o cargo pbblico;
XTtT -Classe:  o conjunto de cargos pdblicos da mesma denomjhDcin
e arihai96es;
XIV - Careira: a conjuilto de classes da mesma natureza de trabalho,
escalonados  hierarqulcamente  de  acordo  com  a  comp]exidrde  das
atribwic6es,  perm  progress&o  |}rivativEi  dos  titizlares  dos  cargos  que  a
inlegraram;
XV -Q`ladro: o conjunto dos cargos de urn mesmo 6rgao ou Poder,
XVI - I.otapao:  o ndmero  de  funciondrius  fixado  para cada unidade
administrative;
XVII - Re]otacfo:  a transferchcia do cargo de carrein ou isolado de
uma repartic5o para outra, sempre preVIsta em lei.
Art    3    _    Cargo    Pthljco    6    o    ccojunto    de    atr]bui£6es    e
responsabilidrdes pTevistas na estr`mra organizacional que devem ser
cometidas a uni servidor.
Pat'igrafo Onico - Os cargos pilblicas devem ser acessiveis a todus
os  brasiLdros,   e  sfo  chados  per  lei,  com  denomim§fro  pr6pna  e
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vericinento  pago  pelos  cofres  p`iblicos,  para  pro`'imento  em  carfter
efetivo ou em comiss5o.
Ar(. 4 - E proibide a presta9ao  de servi¢os gratLiitos,  salvo os casos
prcvj§tos em lei.

Trfuo T
1)0        PROVIMENTog        VACANCTA,        REMO¢A0        E

:u£E#Fo[E^O
I)0 PROVIMENTO
SECAO ,
I)ISPOSIC6ES GER^IS

All 5 - 0 servidor sera admitido ao servico pbblico municipal:

I - Ein caraler pemianente, pare o cargo de provimento efctlvo, com a
aprovap5o  prfevia  em  concurso  pthlico  de  provas  ou  de  proves  c
titulos,  de  acordo  com  a  natureza  e  a  complexldade  do  cargo  ou
emprego.
a)  Excetua-se  da  regra  do  Concurso  mblico,  os  cargos  de  Agentes
Comunitalio de Salde e Agcnte de Combate as Endemias, quc serao
provido§  por  mcio  de  processo  seletivo  p`iblico  de  acordo   com  a
natureza e a complexidade de suas atribulc6es e requlsitos espeei'ficos
para sua atuacao e de legi§lacao pr6pria.
n  -  Em  cariter  de   confianca,  para  a  cargo   de  provinerL(o  em
comis§fro, de llvre Domeacao e exonera9ao, a cntcho discricionhio da
autoridade coupetente;
Ill - Em caraler temporirio  e por` tempo determinado.  para atender a
necessidade   de   excapcional  iuteresse  pthlico,   mos   temos   da  Let
Municipal flo 423/2017, modificada pela Lei M`micipal rf 471#021.
Art. 6 - 0 ingresso no servi9o utblico minicipal e assegurado a todos
que preencham os Tequisitos Legais e especialmente:
I - A nacionatidnde brasileira;
11 - 0 gozo dos direilos pditicos;
Ill - A quitap5o com as obrigag6cs militates e cLeitorais;
IV - 0 njveJ de escolaridade exigldo pan o exercicio do cargo;
V - A boa salde fisica e mental;
VI - Idnde mhima de  i 8 (dezoito) anos.

§ 10 - As atnbuic6es dos cargos podeln justificar a exigincia de outros

#¥i:i#:¥npaod%L:[eldeesd::::tcd£:6n:::J=oP:b#:;tode
se  inscrever  em  concurso  pdbljco  para  provimento  de  cargos  cujas
atribulc6es    sejam    compativeis    com    a    deficichcia    de    que    s5o
portadoras, obrigandorse o ente a reservar, no minimo, 5% (cineo per
canto) tlas vagas oferecidrs no cmcurso.
Art.  7 - 0 provimento  dos  cargos priblicos far-sc-i mediante ato  ha
antoridade compctente.
Art. 8 - A investidura em cargo pbbtico ocorreri com a I)osse.
Art. 9 - Sao fomas de provimento de cargo pdblico:
I - Nomcap5o;
11 - Revcrs5o;
IH - Aproveita-to;
IV - Reenqundranento;
V - Reconrfucto;
VI -Reintegrapao;
VII - Promogao;
VIII - Readaptapfro.

SESS.io 11
DANOMEACAO

Art. 10 - A nomcapao farrse-i:
I   -   Em   carater   efetivo.   quando   se   tratar   de   cargo   isolado   de
provmt:nto cfetivo ou de carreira;
[[  - Em  comissao,  inclusive na condicao  de interino. para cargos de
confian9a `'agos;
Ill - Em fungao gratificada quando  se tratar de cargos  em comissfro
que deverfro ser ocupados per serv]dor Ofedvo. a serem estabeJccidos
por lei.
§  1°  -  0  servidor  ociipante  de  cargo  em  comissao  ou  de  tlatureza
especial podcri sex nomeado |]ara o exercicio, interinanentc, em outro
cargo  com o  mesmo  provimento,  scm prE]u{zo  das  atribuig6es  e  da
remunerap5o do cargo de que atualmente ooupr, hip6tesc em que sera

remunerado  ern  mats  300/o  dos  vencimentos  do  cargo  que  acunular
durante o periodo da interinidede.
§   2.  -  5%   (dez  por   cento)   das   atribuic6es   de   diregao,   chefia  e
assessoramento deverao ser ooupadas pot selwi dores pdbl ico§ de cargo
efetivo.
Art,   11   -   A   nomeapao   para   cargo   efetivo   depende   de   pievia
aprovagao  em  concurso  pthli¢o  de  proves  ou  de  proves  de  tifulos,
obedeeidas   a   ordem   de   cl?ssificapao   e   o   prazo   de   sua   validade,
obrigando-se   o   Poder   Pdblico   a   convocar   todos   os   candidatos
aprovados dentro das vagas ofertadas no certame pdb]ico.

SECAO fIT
DA REVERsiio

Art.12 -Reversao 6 o rctomo a atividade do servldor aposentado:
I   -   Por   invalidez,   quando,   no   rinimo,   dots   peritos   medicos,
designados  entre  os  protissionais   do  quadro,   ou  contratados  polo
Municinio  pars   avaLiap5o  de   servidores,   declarar  insLibsistente  os
motivos da aposentadoria; ou
11 -No interesse dr administraE5o, desdc de que:
Tenha solicitado a reveTsao;
A aposentadoria tenha sido voluntiria;
Estivel quando zia anvidrde;
A    aposentadoria    tenha    ocorido    mos    cinco    anos    anteriores    a
solicitacho;
Haja cargo vago.

I'arigi.ado Onico - Na hip6tese de aposentadoria ao Regime Geral da
Previdencia  Social  -  GPRS,  tambin  ocon.era  a  reversao  caso  seja
declarada    a    insubsistchcia    dos    motivos    de    aposentadorLa    peLa
autarquia competente.
Ar(.  13 - A revers5o far-seli no mesmo cargo, ou cargo reoultante da
sun transfoimacao.
Parigrrfo Onico - EI]contrndo-se promovido este cargo, o servjdor
exercera suas atnbui96es como excedentc, ate a ocorrchcia de \'aga.
Art.  14 -Nao poderd reverter, o apo§entado que ja fiver completndo
75 (8ctenta e cinco) anos de idade.
SEcjlo rv
D0 APROVEITAMENT0

Art  15 -0 aprovcitaLmento e o tietomo a cargo pdbLieo,  de servidor
colocado ern disporihilidrde.
Art. 16 -0 aproveitanento 6 o diTeito do servidor em dispombilidade
e  dcver da admimstrap5o.  que  o  conduziri  quando  houver vaga,  em
cargo  de  ahibuic5o  e vencimentos  compativei8  com  o  anterLormente
ocupado.       ,
Pafagrafo Unleo - 0  servidor tambem poderi  sea aproveitado  em
oufro cargo  com atribui€6es  compativeis,  a criterio da administrac5o
ptiblica, desde de que verificada a vacincia e/ou falta de atividade no
cargo de ingresso no servi¢o pdblico.
Art.  17  -  Sera  tomado  seen  efeito  de  aprov   tanento,  e  cassada  a
disponibilidade se o servidor nfio entrar em cxercleie no pmzo  de 30
(tnnta) dias, salvo doenqu conprovada, atestaha, por no minimo dots
pdi[os   medicos.  designados   cntrc  os  profissionais   do   quatho,   ou
contratados pelo Munjci'pi'o para avaliap5o de sef`/idores.

sEcao v
I)0 REENQUADRAMEI`IT0

Art.  18 - 0 Reenquadramento  e mudan9a do  servidor de q`iadro em
exting5o para quadro novo, na foma da Lei,
Art.  +9  -  E\eoordu€ao  a  o  reto"o  do  sc3rvido[  est5vel  z\o  cargo
anteriomente ocupado e decorrefa de:
I - habilitapao ern esfagio probatorio relativo a outro cargo;
11 -Reintegrapao do antenor ocupante.
I'arigraro  tinico  -  encantrando-se  promovido  cargo  de  origem,  o
servidor sera aprovcitado em outro. observada a coneLaqio de cargos,
as  semelhan¢as  de  atribuic6es,  e  sempre  que  |]ossivel.  respeitndo  a
]otagao de origem.

sEC^O VII
DA REINTEGRACAO
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Art. ZO - Reintegra¢o e a reinvestidura do servidor estivel no cargo
antenomente ooupado  ou  eel cargo Tcsultante  de sua trausformap5o,
quando   invalidada  a   sua  dcmissao  per  deciszo   admjnistratrva   ou
judicial.
§  lu -Na  hip6tese  de o  cargo  tea §ido  extmto.  o  servidor ficard  em
disponibilihade, observado os dLspositivos mos ardgos 5 5 e 56.

§ 2. - Encontrando-se promovido o cargo, sou eventual ocupante serf
recondu2ido   ao   cargo   de   origem,   sem   dil.eito   a   indenizap5o   ou

aproveitamento     em    outro    cflrgo    ou    posto,    ou,    inda    cm
dispon]bi]idade.

§ 30 - 0 servidor reintegrado sera i'essarcido de (odes as remunerapdes
a  que  tivcr  dii'eito,  contando-se  o  te!npo  de  servjco,  em  que  esteve
afastado per dcmlssao invalidada como se em exercieios estivesse.

SECAO vlll
I)A PROMOcio

Art.   21   -   Os   requisites   papa   a   concess5o   de   promogao   serao
estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do  sistema de carreiras na
Administragao Pdblica Municipal e seas regulamentos.

sEC^O
DARrunAPTAcao

Art.  22  -  REadaptapao   i  a  investldrira  do  servidor  em  cargo  de
atribuic6es e responsabilidades con]pativeis com a limitapao de tenha
soffido  ern  sua capacidadc  fisica  ou  mental,  verificada  em  inspc¢fro
m6dica,  desde  de  que  possua  habi]itacao  e  o  nivel  de  escolaridnde
ex]gidos para o cargo de destino, mantida a remmera95o do cargo de

i::a¥.afooulco-Nahip6tesedeReabilitap5oprofissionaljuntoao
Regime GeraL de PTevidchcia - GPRS, serf cozicedida a readaptac5o,
caso haj a recomendagao da autarquia competente.

CAPITUL0 11
I)A VACANCIA

Art. 23 - A vacincia do cargo pilblico deeorreri de:
I - Exoneragao
n -Demss5o
Ill - Aposentndoria
IV -Posso em outro cargo inacumulivcl
V -Falecimento
VI - Promo§ao
VII - Readaptagiv
§   1®  -  A  aposentadoria  concedida  com  a  utlizapao  de  tempo  de
contnbuig5o   decorrente   de   cargo,    emprcgo   ou   func5o   pdbLica,
acaiTetari  I.mediatanente   o  rompinento   do  vinculo  que  gerou  o
refchdo tempo de contnbuig5o
§  2°  -  A  vacincia  em  razin  da  aposentadoria  do  seTvidor  pthlico
aconteceri  in  data  de  concessao   do  beneticio,  cujo  vincuLo   sera
encerr8do na ocasiao, de forma que, o servidor aposentado. tern como
obriga¢fo informar a concess5o  de sua aposentadoria a Secretana na
qual estlver lotado. por meio de Formulirio de Requerimento Diverso,
sob pen de responsabiJiza95o adminstrat]va: civel e/ou criminal.

SECAO I
DA EXONHRACAO

Art. 24 - A exonerap5o de cargo efch`ro day-sera a pedido do servidor
ou  de  oficio,  mediante  processo  admnistratlvo,  assegurada  ampla
dcfesa. quando:
I -t`'ao sansfeitas as condic6es do estigio p[obat6rio;
1[  -  Tendo  tomado  posse,  o  servidor  nao  entrara  fin exercicio  no
pr8Zo legal:
Art. 25 - A exonerag5o de cai.go em comissao e a dispensa de fungao
de confianqu dan-se-io. por ato fomal;
I -Ajuizo da antondade competente;
H -A ped]do do prdyrio servidor.
Art.  26 - 0 afastamen[o do  servidor de  fungao  dc dLrc95o.  chefia c
assessoramento darrseri:
I -A juizo tla autoridnde competente;
11 - A pedido do servidor;
Ill - Medianfe diapeusa mos casos de:

Cumprimento de prazo exigido para rotaLividade da fun¢ao.
Por  falta  de  exao5o  no   exerc]'cio   de  suas  atribui¢5es,   segurido   o
resultado  do  processo  de  avalia95o,  confomie  estabelecido  em  lei  e
regulamento especirico, poi` ato do Chefe do Poder Exccutivo`
Afastanento p8ra mand8to cletivo.
Art. 27 -A vaga ocoITe na data:
I - Do falecimen[o
[T _ I)a publicapao
Da lei que cna o cargo
Do  ate  que  exonera,  demhe  ou  aposenta  definitivamente  a  servidor
givblico.
in -Da posse, i]os casos de provimento deri`.ado`

sEcao H
DA DEMISSA0

Art.  28  - A  demlssfro  em  cariter  punitive  5  precedida  de  processo
administrativo,   ou   em  virtude   dc   senten9a  judicial   transitada   em
julgedo,  reapeitados  os  principios  constitucional8  da  ampla  defesa  e
confrodit6rio, seguindo rito disciplindo no Titulo VII desta lei.

CAPITUL0 Ill
DA MOVIMENTAC^O
SECAO ,
DA REMOCJio

Art.  29  -  Rcmapao  6  o  deslocamento  do  servidor,  a  pedido  ou  de
oficio, tio ambito do mesmo quadro, com ou sem mudanca de local de

g:#r°:I:#nc]::C_edjdar°.sagr¥:°odqu?o#ir:£.glinoutraiocalidade,
independente do interesse da administra95o, para acoixpanhar c6njnge
ou    companheiro,   tambin   servLdor,   deslocado   no    interesse   da
administracao.
Art.   30   -  Os   atos   administrativos   de  transfer6ncia,   deverio   sex
formais e motivados, com indicaeao dos fatos e fundamentos juridicos
ou edministrativos, sob pena de mlidade.

SECAO 11
I)A SUBSTITUICA0

At.t. 31 -Os ser`ndores em cargos ou fungao de direcao ou chefia e os
ocupantes dc cargo de Natureza Especial (erfro subtitulos indicados na
Lei  da EstRItim  Administrat]va  ou no  seu regimento  interno  ou,  no
caso  de  omissao,  previamente  designados pclo  dirigcz]te  mixino  do
6rgao ou entidade.
§ 1° -0 substrfuto assumiri automaticamente e cumulativamentc, scm
pnguizo  do  cargo  que  ocupa,  o  exercicio  de  cargo  ou  funcao  de
dire95o    ou    chefia    mos    afastamentos,    impedimentos    Jegal's    ou
regulamentares do titular.
§  20 - 0  substifuto  fafa jus  a  retnbuiq5o pclo  exercicio  do  cargo  ou
fungfro  de  direp5o   ou   chefia  de  Natureza  Especial.  Dos  casos   dos
al-astanentos ou inpedimentos Legais do titular, iguais ou supcnore§ a
30  (    nta)  dias  por  ate  pr6prio  da  autoridade  corxpetente,  podendo
fazer op9ao de salirio, vedrtla a acumula9ao.

SECAo in
DA REDISTRIBUICAO

Art.  32  - Redistribui9ao  e  o  deslocamento  de  cargo  de  provimento
efetivo,  ocupedo ou vago no ambito do quadro geral de pessoal, para
outro 6rg5o ou cntidade do mesmo Poder.
§ 1° - A redistnhaigao ocorrera ex c\RECLo pare aJiistacnento de lotapho
e  da  forqu  de  trabalho  as  ncecssidadcs  dos  ser`'icos.  inclusive  dos
casos de rcorganizap5o, extingao ou criapio de 6rgaos ou enddades.
§ 2. - A redlstribuic5o dc cargos ef`ctrvos vagos, de uma entidade para
outra,  se  data  mediante  ato  conjunto  dos  dirigentes  das  entidades
envolvidas.

§ 3° - Nos casos  de rcorganizagao ou  gxtincho  de drgao ou entidade,
erin(o o cargo ou declarada sua necessidade i]o 6rgEo ou entidade,  o
servidor   estivel    que    nfro    for   redisthbuido    sera   colocado    em
disponibiLidade, ate seu aproveitamento na forma dos artigos 55 e 56.
§   4°   -   0   scrvidor   que   nfro   for   redistribuido   ou   colocado   em
disponibilidade  poderi  ten  exercicio  provis6rio,  em  outro  6rg5o  ou
entidade, ate sou adequado aproveitanento.
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muLO 11
DO cONcuRsO pfroLlco, DA pOssE E DO F.xERciclo
cAPTmuo rfuco
SECAO I
DO cONcuRsO pfroLlco

Art.  33 - 0 concurso ptlblico sera de provas  ou  de proves  e tfulos,
condicjonada a  ins€rie5o  do  candidato  ao  pagamento  de  valor  fixndo
no   edital,   quando   indispensivel   ao   sou   custeio,   ressalvadas   as
hip6teses  de  isengao  prevista  em  I.ei,  ou  constantcs  do  edita]   do
certane.
§  I"  - As proves  destimm  a  afei.iL.  conhecimentos  e  habiJjdades  do
candidrto,  qundo necessirio,  devendo os contchdos dos exames  ser
compaLivci§  com as necessidades da Admin]stmcaci Municipal  e com
as alribul96es do cargo a sex provido.
§  2.  - Os  titulc.a  serio  exigidos  e  examinados  com  vistas a apurar a
experienein e a valor professional do candidato.
Art. 34 -  0  edital  do  concurso  fixari as regras para  sua rcaliza9ao,
nao   podendo   estabelecer   requisitos   nao   previstos   em   Lei,   nem
exjgencias  que  comprometam o  cariter competitivo  do  concurso  ou
em desconfomidrde com a constituiq5o federal.
§  1°  -  0  edital,  em  inteiro  tcor,  see  afixado  etn  local  destinado  a
publicapao  dos atos oficiais  do Municipio,  e  amplamente divulgado,
inclusive  em  site  oficial,  e  em  outros  meios  de  pubLicidade  oficiais
alotados polo Municipio.
Art. 35 - A realizacao do conc\irso pode der feita em ctapas. seguindo
chtchos fixados no edltaL.
Art. 36 - As proves e a documentaqfro relacionadas com os conoursos
pdbLicos  ser5o  guardndas  e  conservadas  polo  periodo  minino  de  2
(dois) anos, a contar da homologapao do concurso.
Ar(. 37 - 0 concurso teri sua validade fixada no edital e n5o poderd
exceder a 2 (dois) anos, prorrogivel uma tinica vez por igual pedodo,
a juizo da autoridade competente.
§  10 - Os requ]sins para provrmento do cargo s5o comprovados pelD
candidrto,  na  forma  estabedecida  no  edital  do  concurso,  ate  a  d8fa
designada papa sun posse.
§  2d - Nao comprovados os requisitos  para o  provimento do cargo. o
ate  de nomeacao  sera revogado pelo  Chefe do Poder Executivo ou a
queTii    delegado,     convocando-se    para    nomeap5o     o     candidato
subsequntemente aprovado pela ordem de classificap5o.
§  3° -  Cousiderarse  aprovado  o  candidate  que  obtiver  classificac5o
denfro do ndmero de vagas ofmadas pelo Edital.
Art. 38 -Nfro poderi ser aberto novo concurso p`iblico, pare o mesino
cargo,   em   quanto   houver   candidatos    em   condig5es   de   serem
nomeados  e  de  tolmr  posse,  aprovados  em  conourso  anterior  com
prazo de validade ainda nao inspirndo.
Art. 39 -  0  candidato  aprovado  em concurso priblico  e  classificado
ate  o  ntimero de vagas  otdeofdas  ten direito  subjetlvo  a nomea9fro.

i:r¥;da°fop#ri:: V¥dAadse€=C=ncsurs#erientes  ocorridas  ap6s  a
publjcap5o do edital do coneurso, podem ser provides com candidatos
apto§ no mesmo concurso, chanados pcla ordem de aprovap5o, desde
que no prazo de validade do concurso.
Art.   40   -   A   nomeapao   dos   candidatos   e   feita   na   ordem   de
classificapfro dc. concurso.

SECJLO 11
DA I'OSSE

Art. 41 - A posse e a aceitapio  expresses das atnbui96es,  deveres e
responsabilidades inerentes ao cargo phbLico,  com o compromisso de
bcm  servir.  formalzndo  com  a  assinatura  do  termo  peJa  autoridrde
competente e pelo empossado. e haveri posse mos casos de nomeapao
e read-o.
Art. 42 -A parse devera verLficar-se no prazo minmo de 15 (quinze)
dies, coritados da data da publicapao do edical  de  con`.ocapao ou ate
de   readmiss5o,   ou   da   cichcia   expressa   do   convocado   quando   a
convoca9ao ocorre pessoalmente.
§  1® -No ate  da posse,  o aprovndo apresentara declara9ao de  beds  e
valo]es  quc   constituem  o   seu   pathm6nio  e  declarapao  quanta  ao
exero{cio ou nfro de outro cargo, exprego ou fung5o pdblica;
§ 2° - A posse cm cargo priblieo dependera de prevLa inspapao medico.
a §er regulamentada por ato do Chefe do Poder Executivo;

§  3°  -  Deeorr]do  o  pra2o  estabelecido  no  caput  deste  ar[igo,  sem
compereeinento ou justificati\.a do aprovado, deveri ser convocedo o
candidato subsequente na clas§ifica9fro do Concurso Priblico.
Art. 43  - A posse depcndcii do cumprimento, polo  '[nteressado, das
exiBencias leg8is e regiilement8des pan inveeddiim no cEirBo.
Al.I.  44  -  Sao  competentes  para  dar  posse,  no  Poder  Executivo,  o
Chafe  do  Poder  Executivo,  e  no  Poder Legislativo,  o  Presidente  da
Camara dos Verealores.
Art. 4S - Em se tratando de servidor que esteja na data da publicapfio
do ate de provinento, em lieel]qu prevista nee incises Ill e V e IX, do
ardgo 84, ou afastado nag hip6tescs dos incises I, IV, V, alienas a. b,
d,   c,   i   do   arfugo    130,   a   prazo   sei*   confado   do   lermino   do
impedimento.

SECAO in
DO EXHRcfcI0

Art. 46 - Exerc{cio 6 o efetivo desempenho  das atribui96es do cargo
pbblico, ap6s completo procedimento de investidura.
§  I.' - i dc  15  (quinze)  dias o prazo para o  servidor enxpossado em
cargo phblico entrar em exerc{cio` contado§ da data da posse.
§ 2° - 0 servidor serfi exoncndo do cargo ou sera tomado sem efeito a
sun designapao para funedo  de confian¢a9  se n5o entrar em exercieio
no prazo prevlsto no parigrafo anterior.
Alt. 47 - Ao Prefeito ou ao Dapartanento de Recusos Humanos, no
Poder  Executive,   e  o  Presidents  da  Cimara  Municipal,  no  Poder
Legislativo, competem dar exencicio ao 8ervidor nomeado.
Art. 48 - 0 injcio, a suspensao, a interrupcao e o reinicio do exerc]'cio
serao registrados no assentamento individual do servidor.

sECAo rv
DA JOENAI)A

Art.  49  -  Os  servidores  cumprirao jomada  de  trabalho  fixada  em
raz5o  das  atnbui¢6es  pertinentes  aos  respectivos  cargos.  respeitas  a
duragao   mckima   do   trabalho   semanal   de   40   (quarenta)   horas   e
observados  os  limitcs  minimo  e mixino  de 6  (seis)  e  8  (oito) horas
didrias, respectivamente.
§  1®  -  0  ooupante  de  cargo  eni  comissao  ou  filngao  de  confianqu
poded ser convocado sempre  que houver interesse e neces8idade da
administTapao;

§  2°  -  0  disposto  neste  artigo  nao  se  aplica  a  durap5o  de  trabalho
estabelecida  em   leis   especiais,   nem   mos   regimes   de  plant5o   que
poderao ser fixados em jomadrs  de  12  (doze)  hoTas por 36  (tmta  e
seis)  horas  oti  de  24  (vinte  e  quatro)  boras  por  72  (setenta  a  dues)
horas,    conforme    cargos,    atribuip6es    e    lotag6es,    a    critdio    dr
admini8trapao.
§ 3° - 0 disposto neste artigo nfo se aplica aos servidores do quadro
do  magistdio  ou  legislativo  mumcipal,  re§peitando  os  di§|]ositivos
legais previstos  cm no Plano de Cargos, Caneiras e Vcncimentos  do
Magisterio    Munieipal    e   no   Regimento    lntemo    do    Legishativo
Mumcipal.
Art.  50  -  Nao  serao  descontadas  neni  computadas  como  jomada
extraordindria   as   variag6es   dc   horirio  no   registro   de  ponto   nao
excedentes  de  cinco  minutos,   odservado  o   ljmite  de  dez  minutes
diinos.
Art. 51 - Exccto os casos previstos em legislacao especifica nao sera
admitidr jomadr de trabalho  irferior a 06  (seis) ou a 08  (oito) horas
diirias sem ou com intervalo intrajomada` respectivamente.

SECAo V
DO ESTAGIO I.ROBATdRIO

Art. 52 - Ao entrar em exercicio, o servidor nomeado em vimide de
coneiirso ptibhoo  fica sujeito  a estigio probat6rio.  pelo pedodo  de  3
((res)   anos,   duiiinte   aos   quads   lhe   ser5o   apurados   e   avaliados   os
segquintesrequisitos:
I - Assiduidade;
11 -Ponndidade;
in -Produtividade;
IV - Senso de Disctplina:
V -Capacidacle de inLciativa e cooperac5o;
VI - Capacidade de aprendizado e desenvolvimento;
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VII   -  Aspectos   obscrviveis   de   sou   gram   de   responsabilidrde   e
probidade.
§  1°  -  A  avalia¢ao  de  desempenho  sere  obligatoriarlente,  feita  no
intervalo  mdrimo  de  01  (urn)  ario,  ficado  submctida  a homologa9fro
dr 8utoridade compelente.
§  2°  -  A  confima9ao  no  cargo  sera automitica,  caso  o  8ervidor  em
esfagio   probat6rio   seja   aprovado   na   avaLiap5o   de   deserxpcnho,
prcvista  tieste  artigo, sendD desnecessario  qualquer ato  adminisfrotivo
a respeito.
§ 3° - 0 servidor nao aprovado no cstagio probat6rio, esfavel em outro
cargo,  sera reeonduzido  ao mesmo,  observando  o  disposto no  ailigo
19.

§  4°  -  0  servidor  em  estigio  probat6rio  podera  exercer  qualsquer
cargos de  provimento  ern  comiss5o  ou  funF5o  de direc5o,  chefia ou
assessoranento no 6rgao ou entidade de lotac5o, e somente poderi ser
cedido a outro 6rg5o ou ente para ocupar cargos de natureza especial,
cargos de provrmento em comissfro, de niveis cquivalentes.
§   S°   -   Ao   servidor   en   e§(igio   probat6rio   somente   poderio   ser
concedidas as  licencas pr      stas no  art  84,  incisos  I.  11,  IV,  V  e IX,
devendo ssr rclrmei.adas, mos termos da lei.
§  6° - Pare o caso previsto no  inciso VII do art.  84, a liceBca podat
ser conccdida, sem remuneracao, a cnt6no dr administrac5o, toda`'ia
o estigio probaldrio ficari §uspenso durante a ]icenpe e sera rctomedo
a partir do rctorno do 8ervidor.
§ 7° -Para fimlidale de avaliap5o mencionada no §  1° deste artigo, a
chefia  imediata  do  servidoT  deveri  comunicar,  mensalmente  ou  de
imediato,  conforme  o  caso  requerer,  ao  Dapartancnto  de  Recu[sos
Humanos,   qualquer   procedimento   que  n5o   atender  dos  requisitos
enumerados no caput deste artigo.
§  8® - 0 laudo de avaliap5o final sch homologado no prazo maxino
de 30 (rfuta) dias titeis, pelo Chefe do Poder Executivo M`micipal.
§  9°  -  Contra  a  decisao  que  considerar  o  servidor  inahilitado  no
estigio  probat6rio,  caberi  recurso  ao  Chefe  do  Poder Exex:utivo,  no
prazo miximo de 30 (thnta) dias titeis.
§ 100 - A decisao final sobre o recurso dar-se no prazo improrrogivel
de 30 (trinta) dias bteis.
§  11" - 0  servidor que n5o  for aprovedo em est4gio  probatorio sera
exonerado,   ap6s  processo   administrativo  em  que  se   lhe  assegiire
aapla defesa do contradit6rio.

muL0In
DA ESTABILIDADE E I)A I)ISPONIBILIDADE
CAPITULO I
DA ESTABII.IDADE

Art. 53 - 0 servidor habilitado em concurso piibJjco e enipossado cm
cargo de provimento efetivo adquiriri estabilidadc no servi9o phblico
ao compJctar 3  (tr€s) anos de el.etlvo exerci'cio.
Art.  54  -  0  servidor  estivel   sb  perdera  o  cargo  em  virtude  de
sentenca judicial.  transitada  em julgado,  de  processo  administrati\'o
discipliliar  no  qual  seja  assegllrada  ampla  defesa   e  contradiforio,
mediante procedinento de a\'aliapfro desempenho, in forma da lei.

CAPITULO 11
I)A I.rspoNIBrmAI)E E DO APROvEITAMENTO

Art.  SS  -  Nos   casos  de  TeoTganizacao   ou   extin95o   de  6rg5o  ou
enddadc, extinto o cargo ou dcclaraha a sua desnecessidade no 6rgao
ou entidade, o servidor estavel que nao for redistribuido scri coLocado
em dispmibilidade, ate o seu aproveitamento na forma do ardgo 32.
§  1° - 0 servidor qLie nao for colocado em disponibilidnde poderi ser
mantido Sob fesponsabiJidadc da Secre[aria de Administrapao,  ou tcr
exeroicio   provis6rio,    em   outro   drgio   ou   enddade,   ate   a   sua
redisulbui9in.
§   2o   -   A   Secretana   Municinal   de   Administrapao,   determinara   a
imediata  redistribuic5o de servidor em  disponibilidade,  em  vaga que
vicr  a  ocorrer  nos   6rgaos  ou   entitLades  da  administraEao   pdbhca
municipal.
§ 30 - 0 Presidente da Camara M`inicjpal dctemimri a redistribuig5o
que vier a ocorrer no ambito do Poder Legialativo.
§  40 - Se juLgado  apto,  o  servidor assumiri o exercicio  do  cargo  no
prazo   de    L5   (quinze)   dias   contatlos   dr   pubLicapao   do   ate   dc
redistribuicfro.

§    S°    -    Verificada    a    incapacidade    definitivA,    o    servidor    em
disponibilidade sera encaminhado a Pi.evideacia Social para efeitos de
aposentadma.
§  6.  -  0  servidor  em  disponibilidade  podefa  se  aposentar,  desdc  de
que preencha os Tequisitos aplieedos a 8:posenledona, ou set co\ocedo
a disposi¢ao de oufro 6rg5o phblico, a seu pedido.
Art.   56  -   Sera  tomado   gem   efitito   a  redistribui9fro   e   cassada   a
disponibilidade se  o  servidor n@o  entrar em  exercieio  no  prazo  legal,
salvo  doenca  comproveda por,  no  minimo  2  (dots)  pentos  medicos,
designados   entre  os  profissionais  do  quadro,   ou  contratados  peLo
Muriclpio para avaLiacao de servidores.

TITULO rv
Dos DIREITos E vANTAGENs Do sERvmoR
CAPITUL0 I
DO VENCTMENTO I I)A REMtJNERAcio

Art. S7 -Vcncimento e retr]buiqfo pec\miiria pelo exercicio de cargo

g::lfi::;:o0m#±::f`X_ad°N:E`i   servido,   recebei.a,   a   tl'tulo   de
vencimento. importancia infrior ao salirio-minimo vigente. devendo
sex alterado  o  vencimento  do  servIdor que receba o minimo,  sempre
que e§te for alterado pelo Govemo Federal.
Art.  58  - Relnuneracfro  e o  vencimento  do  cargo  efedvo,  acTescido
das vantagens peeuniinas permanentes, estabeLecidas cm lei.
§ 1° -As vantagens permanentes s5o aquelas que perdurarem pot mars
de  05  (Cinco)  anus  inintemiptos  rm  forma  da  regulamentap5o  I)or
noma especifica;
I -Gratificapao;
11 - Indenizapdes;
Ill -Adicionais.
§  2®  -  0  vencrmento  do  cargo  efedvo,  acrcscido  das  vantageus  de
carater permanence e ineversivel.
Art. 59 - Nenhum Servidor poderi rcceber, mensalmente, a titulo de
remunera9ao,  inxportincia  superior  a  soma  dos  valores  percebtdos
como remuneragao em especie, a qualquer titulo, pelo Chefe do Poder
Exeeutivo,
ParagTafo tJhico - Excluem-se do teto de remunerap5o as vantageus
prevLstas no artigo 68.
AI.I. 60 -0 servidor efetivo perderd:
I  -  A  remunerac5o   dos  dies  que  faltar  ao  servi9o,   sent  motivo
justificado;
11  -  A  parcela  de  remuneracio   diiria,   proporcional   aos   atrasos.
ausencias  nfro  justificadas`  saidas  antecipadas,  salvo  na  hJp6tese  de
compensaFao  de horirio,  ate o mss  subsequente  ao  da  ocolTencia,  a
ser estabeLeciha pela chefia inetliata.
Art.  61 - Salvo per dctemna9ao legal,  ou  dccisao judicial, nenhum
desconto inc]'d]r5 sobre a remuneragao ou proventos.
§ 1° -Mediante autonzagao do servidor, podera haven consignap5o em
foma de pagamento em favor de terceiros, a criterio da almmistracfo
e com reposi95o de custos, na forma dcfinidr em regulamento, per ate
do   Chefe   do   Poder   Executivo   ,   respeitando   o   limite   legal   para
desconto  em  folha  de pagamento  ou  na  sun renrllnerapao  dis|)onivcl
dos valores referentes ao pagamento de empristimos, financiamentos,
car(6es    de    er6ditos    e    operae5es    de    arrecadamento    mercantil
concedidos por instituic6es financeiras e sociednde de aiTecadamento
mercantil. quando previsto mos respectivos contratos.
§  2.  -  0  desconto  mencionado  ncste  artigo  tambch  poderi  incidir
sobre verbas rescis6rias,  se assin previstos no respectivo contrato de
emprdstimo,   filianciamento,   carfeo   de   credito   ou   arrecadamento
mercantil, observando os limites legals e que rio excedam o limite de
359(a {tm.a e cinGo pox canto) sendo 5% (c.Inca pox canto) destinados
exclusivanente part:
I  -  A  amortizagao  de  deapesas  coi]traldas  per  meio  de  cartao  de
credito; ou
1[  -  A  utiliza§ao  com  a  finalidade  de  saque  por  meio  de  cartao  de
credito.

§ 3a - Mediante autonzapao do servidor pdblico, mos ttrmos do artigo
80, incjso IV de Constltunffro Federal, deve ser descon.eta en fo]J]a a
coBtribucao  confederativa  para  enddade  sindical  a que  se  encontrar
vinoulado,  independentemente  da  contribui¢ao  sindical  pre`.ista  eni
"E
Art.  62  - As  raposic6es,  mos  casos  de  valores  recebidos  a maior,  e
indcnizap6es,   nan   casos   de   dano   ou   pngufzo   ac   eririo,   serfro
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previamente  comunicadas   ao   servidor  e   deseor]tadas   em  parcelas
mensals   e  at`ralizadrs  com  indices   praticados  a  especie,   salvo   se
recebidas  de  boa-fe,  em  deeorlincia  de  interpretacao  ou  apLica¢fro
indewide de lei realizada pela admjnistrap5o pbblica.

§ ]® -A indenizap6o sera feita em parcelas oujo Valor nao exceda 30%
(tnnta por cento) da remunerapao ou provento.
§  2° - A reposiqao sera feita em parcelas cujo valor nao  exceda 30%
(trinta por cento) da remunera¢o ou provento.
§  3° - A reposi9ao sera fitita em uma thica parccla quando constado
pagamento indevido no mts antenor ao do processanento da folha.
§ 4° - 0 8er`ndor que voluntariamente declarar tor causado danos  de
qualquer  esp5cie  ao  patrin6Jiio  muricjpal,  ou  que  reccher  qualquer
quantra de forum indevida da Administragao PthLica, poderi celebrar
Termo  de  Acordo  para  fins  de  ressarcimento  ao  cririo,  inclusive
mediante  desconto  em  folha  de  I)agamento,   de  forma  integral   ou
parcelade,  ndo podendo a parcela mensal  ultrapassar 30%  (trinta per
ce[ito) de sua renunerapao ou provento, sendo. neste case, diapensado
de      processo      admiliLstrativo      disciplinar,      §em      prejuizo      da
responsabilidade civil c cnmirml.
Art.  63  -  0  servidor  em  debito  com  o  erdrio,  que  for  demi{ido,
exonerado,   ou   que   trver   a   sua   aposentadona   ou   di§ponibilidade
cassadr, ou ainda aqucle ciija divida re]ativa a raposicao seja superior
a  5  (cinco)  `.czes  o  valor  dr  sua  remtiera9ao  tern  o  prazo  de  60

£S:r¥gr:#Lasul:=_qAul:o°qduci:itoa'ododebitonoprazoprevistoneste
arigo, t)em como o descunprimento de pacto firmado mos termos do
§ 40 de art.62, podcri inTplicar na iusch¢fro do servidor na divida ativa
municipal e mos drg5os de protecao ao credito.
Art. 64 - 0 vencimento, a remunerapao e o provento nao serio objeto
de  arresto,  §equestro  ou  penhora,  exceto  mos  casos  de  prestapao  de
alinentos resultantes de decis5o judicial.
Art.  65  -  Os  servldores  iJtlblicos  de  provinento  efetivo  que  forem
desigrados   para  cargos   comissiouados,   fario  jug   i  percapcao  de
vencjmentos  do  cargo  de  natureza  efedva  que  ocupem,  acl'escido  o

;aiozidaj#%:otafa&:°n:i::tg:j°:adg:.emcomise5o,retond
ao cargo e vencimento de provimento chedvo,

CAPITUL0 11
DAS VANTAGENS
SECAO I
I)AS DISPOSIC6ES GERAIS

Art.  66  -  AJem  do  vencimento,  poderao  ser  pagas  ao  servidor  as
seguintes vantagens:
I - Indenizap6cs
11 - Gratificag6es
Ill - Adicional's
IV - Auxjlios
Parigrafo Unico - As indeniza?6cs. as gratificac6es, os adicionais e
auxilios  nao  incoaporados  ac  vencimento  ou provento para  qualquer
efeito.
Art.  67 - As vantagens previstas no inciso  I c  IV  do artigo  antenor
nao serao computadas. nem actimiLadas, para efeito de concessao de
quaisquer   outros   acT5scjmos  pecuni5rios   sob   a   mesmo   timJo   ou
identico fundamenlado.

sEC^O 11

Art. 68 - Coustitucm indenizap6es ao servldor:
I - Dialas;
\\ - Ajuda de Custo:
Art. 69 - Os vaLorcs das indenizap6es, assim come as condi96es para
a sua concessao,  devem ser estabelecides  ern reguLamento prdprio,  e
afualizadas por ato do Chefe do Poder Execurivo mos termos de citada
Lei.

s¥sDErfu]s
Art,  70 - 0  §ervidor  quc,  a seTviEos.  afastar-sc  de  sede,  ern  cariter
eventual ou transitcho, pare outro panto do temt6rio nacional ou para
o  extchoT,  fari jus  a  diirias  desti[radas  a  indmizar  as  parcclas  de

despesas extraordindTias com hospedagem,  aljmentag5o  e locomo9ao
urbana.
§  J° -A didria sera  concedida por cia de  afastamento,  sendo  devida
pela   metade   quando   o   Municipio   custear,   por   meio   djvei.so,   as
despeses extr8ordindria§ cobertas par djdr]as.
§  20  - Considera-8e  Vlagem  a  servlgo  o  afastamento  do  servidor,  de
sun   sede   de   trabalho   para   outra   localidade,   cm   cumprimento   a
delerminac5o  superior  para  cumprimento  de  tarefa  oficial,  as  quais
somente   deverdo    ser   autorizadas   mediante    constatapao    de   sua
imprescindivel  necessidade,  ou, quando  a tarefa oficial  tenha que ser
cumprida  por servidor especifico flo exerolcio  de  sun funcao,  ficando
restilos dos  casos  em quc a  assunto a tratar iiao possa  ser resolvido
atrav6s do outro meio de comunica¢ao disponivel.
§ 3° - A§ viagens a servigo estarao condicionadas a pr6via autorlzacao,
observados os cntdios de compctchcia, em valores absolutos, fixados
em lei especifi ca.

§ 4D -As despesas de passageus para as locaLidades as quais se destlna
o   servidor,   serio   custcadas   pelo   Poder   Executivo,   nao   estando
inclusas no valor referente a diiria concedida;
Art. 70 - 0 servidor que recebe[ didrias e nao se afastar da sede. por
qunlquer nrot]vo`  fica  obngado  a Testitui-las  integralmente,  no prazo

:ear5£(gcr¥::)tldiL#in  _  Na  h]p6tese  de  o  servidor  rctomar  a  sede  en]
prazo  menor do  que o previsto  para  o  sou  afastamento,  resdtuiri as
diinas recebidas em cxcesso, no prazo previsto no caput, deste anigo.
Art. 72 -Constitui infrac5o disciplinar grave, punivel na fomra de Lei,
conceder ou Teceber diiria indevidamente.

suBSECAo n
DA AJUI)A DE GUSTO

Art.  73  -  Sera  concedida  ajuda  de  custos  ao  servidor  que  realiza
deslocamento  intemo  no  municipio  a bern do  servico  pdblico,  pago
ulna dnica parcela pars custcar despesas rm missao especiais fora do
muniofpio    e    que    nao    sejam    cobertas    por    dialias,    med]ante
comprova¢ao   dos   gastos,   cujo   valores   e   formas   serio   definidos
mediante decreto.

sECJio IV
DAs GRATmcAcoEs E ADcloNAls

Art.  74  - Alin  do  vencimento  e  das  vantagens  previstas  nesta  lei,
serao defichdos aos servidores as seguintes rethbuig6es, gratificap6es
e adicionai§ :
I - Gratificac6es natalina;
11  - Adicional  pclo  exercicio  de  atividades  iusalubres,  p     gosas  ou
penosas;
Ill - Adicional pela prestapao de serviaps extraordindl].os;
IV -Adicional Nonimo;
V -Abono fndlia;
VI - Adicional de fithas.

SUBSECAO I
DA GRATIFICACAO NATALINA

Art.  75  -A  gratificaqao  natalina  correspondentc  a  I/12  (urn  doze
avo§) dr remunera¢ao a quc o servidor l`azer jus no mes de dezembro`

F=¥rsa::3XnTcC:Ci°Anfar;a:eicfa°o:°superioraL5(quire)drassera
considerada    come    mss    integral,    papa    compute    do    valor    da
gratificagao.
Art.  76  -  A  gralficapao  serf  paga  ate  o  die  20  (`vit\te)  do  Lr\ts  de
dezembro de cada ano, podendo, a criterio da administra9ao, ser paga
em duas parcelas distintas, sendo a primeira entre os meses de juLho e
dEzembro.

§   11°   -  0   scrvidor   cxonerado   perceber&   sua   gralifica9ao   natalina,
proporcionallnente    aos    meses    de    Exercicio,    calculada    sobre    a
renunerapao do mss de exonerapao.
§  2°  - A  gratificag5o  na[alma  n5o  see  consid6rnda  para  c£Iculo  de
qualquer vantagem pecuriiina.
§  3°  -  No  calculo  da  rermmeracao  de  gratificacao  natalina  nao  §e
incluife   a  media  anual   tla  remunerap5o  por  horas   extraordininas
tral]alhadas habitualmente.
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SUBSECAO n
ADCI0NAL DE INSALUBRII)AJ)E E PERICULOSIDADE

Art.  77  -  Os  servl9os  quc  lrabalhem  com  liabitualidade  em  locais
in8alubres   oti    em   contato   pe[maziente   com    sustdrcias    t6xicas.
radioativas  ou com risco  de  vida,  fazem jus  a  urn adieional  sobre  o
vencimento de cargo efetivo.
§   I"  -0  servidor  que  fizer jus  aos  adicionais  de  insalubridode  e  de
penculosidnde devefa optar por urn deles.
§ 2° - 0 direito ao adicional de insalubridade ou penculosidade cessa
com a elimimc5o das condl96es ou dos riscos que deram causa a sua
concessao.

§ 3° - 0 exeroicio de trabaTho em condic6es de insalubres, acima dos
Linites   de   tolerincia,    assegurndo    a   percepcao   de   adicional   de
insalubridade,   seglindo   se   classifique   em   grau   mininio,   m6dio   e
miximo,  reapechvamente,  de  10%  (dez  par  cento),  200/a  (vintc  por
canto)  e  40%  (quarcnta  por  cmto),  sobre  o  vcncimento  basico  do
§ervidor.
Art.  78  -  Haver5  permanente  controle  da  atividade  de  servidor  em
operapao  ou  locals  cousiderados  insalubres,  perigosos  ou  penosos,
coja avaljapao de pcrcentunl do adicional, assin como as condic6es e
locais  de trabauio  ser5o  fixados per profissional  habilitado  pars esoe
fin. medJante ]audo teonico.
Parigralo  Oblco  - A  scTvidora  gestante  ou lactante  see  afastada.
enquanto   durar   a   gestapfro   ou   Lactag5o,   das   operag6es   e   Locais
pengosos  e  penosos,  sem  prQ)uizo  de  sua  remuneracao  devendo  a
Secretaria a que estiver subordinada.  provcr ambiente salubre e  com
condic6es  que  pcmitem  o  exerctcio  das  sues  atnbulc6es  cool  o
minimo de exposicao ao rlsco.
Art.  79  -  Na  concessao  dos  adicionais  dg  atividades  penosas,  de
iusalubridade   e   de   periculosidrde   ser5o   ot)servadas   as   situap6es
estabelecidas   ern  legislaeao  especifica,  reguLamentadr,  por  ato  do
Chefc do Poder Executivo.
§   1°   -   Os   servidores   priblicos   que   opcrarem   com   Raios-X   ou
substincias radioativas percebeTao adicioml dc insalubridadc no valor
miximo  de 40% (quarenta per cento),  calculado sobre o vencimento
base.
§ 2® - Os locais de trabalho e os servidores que operam com Raios-X
ou substincias radioativas ser5o mantidos sob condole pemanente, de
modo  que  as  doses  dc  Tadiacao  ion]zante  nfro  ultrapassem  o  nivel
maldmo previsto na legislap5o especifica.

suBSEcao Ill
I)0 ADIC[ONAL FOR SERVICO EXTRAORDINARIO

Art. 80 - 0 servigo extraortLinirio sera remunerado com acr6scimo de
50%  (cinquenta per  cento)  em  relacao  a  hora  normal  de  trabamo  e
com acr6scino de  I 00% (Gem per cento), se executado cm domingo e
feriados.
§  1®  -  Na  jomada  de  doze  horas  seguidas  por  rfuita  e  seis  horas
inintcmtptas  de  descauso,  devem  ser  observados  ou  indenizados  os
intervalos  para  repouso  e  alimenta9fro,  ahangendo  a  remunerap5o
mensal  do  servLdor  os  pagamentos  devidos  pete  descanso  semarmL
remunerado c polo descanso ern feriados.
§ 2° - Somente sera pemndo servi9os extraordinfiiios prra atender as
sjtua95es  excepciomis  e  temporirias`  devidamente justificadas  peJa
Chefia lmediata.  respeitando  o  limite maximo de  2  (duas) horas por
jomada diana.

SUBSECA0 IV
DO ADlaoNAL NOTUENO

Art. 81 - 0 servi¢o nomrno. prestado entre as 22 (vinte e dues) horas
de  urn  dia  e  5  (cinco)  horas  do  dia  seg`iinte,  tern  seu  valorthora
aerescide  de  20%  (vinte par cento),  coixputando-se cada hera coma

%:gq#:tfru?cdo°is)Nmi:uj£Sdee:£(n:;ni:}isfg:£:;osalinofani.tiq
nem este serviri de base a qulquE:r contribuigao, aLnda que para fins
de prev].dchcia social.

g#ss#:FAMun

Art.  82  - i devido salirio fandlia ao §eTvidor ativo, per dependente
econ6mieo, cujo valor e defini¢ao de dependents serao os fixados nas

:°a#gasradf°oEcn¥c:e_GN¥h:emp::::i::i:n:i:tisobreocaldriofammq
nem  este  8ervirEi de base 8  quBlquer coatribu\9fo,  Binds que perm  Lies
de previdincia social.

SUDSBCAO VI
D0 ADICI0NAL DE FERIAS

Art.  83  -  Independentonente  de  solicita9ao,  sera  pago  ao  servidor,
pDr   ocasi5o   drs   ferias,   urn  adicjonal   corTespoudendo   a   I/3   da

FanTan¥r=#:c:e_ri#o°c¥ofid¥:.sen.idorexercerfun9aodedne9ao,
chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo cm comissao, a respectiva
vantagern 8eri considerada no  calculo  do  adicional  de  que trata  este
artigo.

cAplTULo in
I)AS LTCENC^S
sECJto I
DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 84 -Conceder-se-a ao servidor ficenga:
I -Para tratamento de salde;
11 -Para gestante, adotante e paternichde;
Ill - Por motrvos de afastanento do conjugiLe ou companheiro;
IV -Part serVI¢o ndLitar;
V -F'ara atividade poLitica;
VI - Pan capacitap5o;
VII -Para tTatar de interesses partioulares;
VIII - Pars desempenho de mandate classista;
IX -Por motivo de doenga eni pessoas da fam'lia;
X -Especial Ool. tempo de servigo), mos tcmos de art. 90, XII, da Ifi
Orginica Municipal.
§  1°  -  As  licenqas  1)revisfas  nos  incisos  I  e  IX  serao  precedidas  de
exane  POT  medico,  auditada  pox  no  minino,  dois  peritos  medicos,
designados   entre  os  protissionais  do  qundro,  ou  contratados  peLo
Municfoio para avaliapao de §ervidores.
§ 2° - 0 8cwidor n5o poderi permanecer em licen9a da mesma especle
por periodo superior a 24 (vinte e quatro) meses, salvo nos avallacao
de servidores.

§ 30 - E vedado o exercicio de qualquer atividade Temunerada duraute
o gozo das licen9as previstas no I e IX deste ardgo.
Art. 85 - A licenca concedida no pen'odo de 60 (sessenta) dlas ap6s o
termino    de    outra    da    mesma    espEcie    sera    consideraila    como
prorrogacfro.

SECAo H
DA LlcENCA PARA TRATAMENTO DE sAfroE

Art.  86  -  Sera  concedida  ao  servidor  licen9a  para  tratamento  de
satde, a pedido ou de oficio, desde de que observada a legislac5o que
trata do Regune Geral de Previd6ncia Social.
Art.  87 - Pars ficenca  de ate  I 5  (quinze)  dias,  a inspe¢fo sera  feita
por  uma junta  medica  da Prefeit`m  e  na  sun  faha  por profissionais
contratedos.   se   por   pTazo   §upenor,   par  junta   medica   oficial   da
Previdincia Social.
§  1® - Sernpre que necessirio a inspe9fro medica sera Tealiznda por no
minmo,  dois  pedtos  medicos`  designados  entre  os  profissionais  do
quadro.  ou contratados pelo M`micipio para  avalia¢ao  de  servidores,
ou   ao   estabelecirmfato   hospitalar   desfgredo   peLa   administra9ao
pbbLica, e/ou onde estiver intenado o servidor.
§  2U  -  Para  efeitos  do  abono  de  €alta  e/ou  para  o  requerimcnto  de
licen9a mEdica,  a  comprovapfio  da patcilogia  ou  enfermidade  se  fari

por   meio   de   atestados   enranados.   observada   a   seguinte   order
preferencial, dos seguintes 6rgaos:
Perito-medico da Previdencia Social;
MEdieo   do  mun]Ofpjo,   desde   qiie  previamarltc  nomcado  pera   tall
encargo;
Medico a servico de raparti¢fro federal. estadual ou municipal.
§ 3° -Apenas se nao existir nenh`ma das possibilidades acima e que o
medico podera  ser a  da preferencia do  Servidor,  todavia,  a atestado
sera imediatamente  submetido  ao  Crivo  de,  no  miiiimo,  dois pentos
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medicos, desjgrmdos entre os profissionais do quadro, ou contratados
pelo Municipio para Avaliacao de §ervidores,
§   4°  -  Caso   seja   concedide   pela  previdencia   novo   beneficio   de
incapacidade pelo mesmo  motivo do anterior dentro prazo de 60 dias
do term]no do anterior, este sera prormgado, ficando a ad]rfustzapao
desobngada  ao  paganiento  dos  15  prmeiros  dias  de  afastanento,
confome previsto no § 3a do arl 75 do Decreto Federal 3.048/99.
Art. 88 -Findo o pTazo da licenca o servidor devera reassomir suas
fun96es imediatamente. salvo mos casos de submissao a nova in§pecao
m6dica     que     conclua     pela     proITogacao    da    licenca    ou     pela
aposeutadoria.
Art.  89 - 0 atestado  e  o  laudo  de j`unta  medica afro  se referifeo  ao
nomc  da  doenga`  entrctanto,  deveri  coustar  o  CID  (Cadastro  de
lnforma95o de Docncas),  salvo quande se tratar de les6es produzidas
por acidente eel serviap ou deenpr profissional.
Art. 90 - 0 servidor que apresentar indicios de les5es funcionais, sera
encaminhedo a perieia j`mto a Previdencia Social.

SECAO in
DA       LTCENCA      PARA       GESTANTE.      AI)OTANTE      E
pATEErmAi]E

Art. 91 - Sera concedidr licenca a serVldora gcstante de  180 (cento e
oitenta)    dias    cousccutivos.    gem   prcjuizo    de    sua   rcmunera¢ao,
observando a regramento iuserto do Regime de Previdencia Social.
§  1U - A licenca poderi ter injcio no 10 ®rimciro) dja do 9° (i]ono) mss
de gestapao, salvo antecipagao por prescr]cao medica.
§  2° - No case de nascimento premafuro, a licenca tern inicio a paTtir
do parto.
§  3° - No  caso  de  matimorto,  dccorido  30  (thnta)  dies  do  evento, a
servidora   sera   submetidr   a   exame   medico,   e   se   julgade   apta,
reassumiri o exerofcio.

§  4° - No caso de aborto,  desde de que nao  crilrmoso e atestado por
medico  oficial,  a  servidora end  dirrfu  a 30  (trinta)  dias  de rxpouso
Temunndo.
§   5°  -  No  caso  de   falecimimto  da  crianga  durante  a  vigfucia,  a
servidora  devera retomar ao trabaLho Ilo  prazo nunca superior a  120
(cento  vinte)  dias  do  parto`  e  case  o  evento  ocorTa  ap6s  o  prazo
ref:chdo  neste  artigo,  a  servidora  se  submeteri  a  exanie  m6dieo,  e
estando apta ao trabalho, rctomari ap6s (trinta) dias do evento.
Art. 92 -Pelo nascimento ou adogao do fimo, o servidor tern direito a

g::nfqu:pump:offiii:d:dAeit:£i:t::dqtu::°anfaseocu£:::.desteatgosedari
a  partir  do  dia  do  nascimento  dr  changa  ou  da  ciincia  da  deeisao
judicial que concedeu a adocao.
Art. 93 -E]ara amamentar o pr6pro filho, ate a idnde de  I(urn) ano, a
servidora tactante tera direito, durante ajomada de trabalho, a  I(Lma)
hora de descanso` que podeni ser parcelada em dois de `/2 (meia) hora.
Art. 94 - No caso de doapao ou guarda judieinl de crianca ate  1  (urn)
ano   de   idade,   serfro   concedidas   90   (novetita)   dias   dc   ticen¢a
remuncrada.
Parigrafo Oulco - No caso de  adocao  ou guards judicial de  crianca
ate   I(ano)  de  idale,  a  licenca  de  que  trata  este  artigo  sera  de  30
(trinta) dias.

sECAo rv

=€NE%EEN#c53Fp#ELix8S  DE  AFASTAMENIo  I,o

Art.  95  -  I)everi   ser  coiicedida   licen?a,   sem  remunerapao,  papa
acom|]anhar   c6njuge   ou   ccrmpanheiro,   servidor   ptiblico   civil   ou
fmJj&ar, que for designado para prestar servigos fora do Muricjpjo, ou
empossado em cargos elctivo estadua] ou federal.
§   1°   -   A   licenqu   sera   concedida   mediaiite   pedido   devidamente
jnstruido  e  vigorard  pelo  prazo  de  12  (doze)  mescs,  renovivel  per
ig`ial periodo, desdc de que devidamente compi.ovada a neeessidade e
drferida pcla administrapao phbLica municipal.
§  2®  -  Findo  o  prazo  da  licenga  dBve  o  servidor  reassumir  as  sues
fimp6es, sob pena de demissao por justa causa

SECAo V
DA LICENCA PARA SERVICOS MILITAR

Art. 96 - Ao servidor convocado para servi?o militar sera concedida
licenga, na forma e condi96es previstas na legislacao cspecifica.

§  1°  -  Do  vencimento  do  servidor  sera  desconfada  a  importincia
percebidr  na  qulidade  de  incorporado,  salvo  sc  liver  havido  ope@o
peles v8ntL\gens do ser`I±co rill+Eur.
§ 2D -Ao servidor desineorporado sera concedido urn prazo de 7 (sete)
dias   para   assirmir   o   exercicio   de   suas   fun9des,   sem   perda   de
vencimentos.

SECAO vl
I]A LTCENc^ pAR^ ^TTVTDArm pOLincA

Art. 97 - 0 servidor efetivo tern direito a Licen9a. com rcmunerapao,
para concorrer a cargo  politieo, de periodo  de desincompatibilizap5o
previsto nc legislap5D eleitoral ate o dia das eleig5es.
§  1° - 0 requerimento da I]cen¢a prevlsta no caput do artigo dove vir
acompanhado   de  coxprovante   de   fi]iapao   pamdiria   e   domidio
eleitoral de no minimo sets mes€s no aintiito municipal,
§ 20 - Ap6s a realizacao das convcn96es o servidor deveri apresentar
c6pia da ata da convenl5o do partido politico vinculado.
§ 3D - A ausencia da submi§s5o do nomc do servidor deveri apresentar
c6pia dr ata da conven95o do partido politico vmcuLado.
§  4U  -  0  scr`ndor  candidato  a  cargo  pdbLico  na  localidade  onde
desempenha  8uas   func6es   e  que   exerca  cargo   em  comissaci   e/ou
confian9a,   deveri  ser  exonerndo,  na  foma  preVlsta  na  Legislap5o
eleitoral.

sEc.io vn
DA LICENCA PARA CAPACITACAO

Art.  98  - Ap6s  cads  quinquchio  de  efetivo.  o  servidor  poderi`  no
interesse da administragao,  observados os cnterios de convenichcia e
oporfunidade  do  servigo,  pars  concess5o7  afasta-se  do  exercicio  do
cargo  cfedvo,  com  a  respectiva  rernuncra¢ao,  por  ate  60  (sessenta)
dias. pars participar de curso de capacita95o na sua area de atuapao no
Municipio,   devendo,   ac   final   do   cur§o,   apresentar   a   respcctivo
certificado    ao    Municipio,    sob    pena    de    ado¢ao    de    medidas
administrativas d] sciplinares.
§  1° -Os pen'odos de licenga de que trata o caput n5o s5o acumul&veis
ou indeniz5veis.
§   2°   -  A   licenca   de   que   trata   o   caput   desse   artigo   devefa   ser
reg\ilamentada por Decreto Municipal, no prazo de 90 (noventa) dias`
coritado§ a partir da publica9ao desta Lei.

§ 30 - Considera-se conveniencia c oport`midade:
I   -  A   ausencia   de   prejuizos   ou   interferencia   na  continuidade   e
prestacao do servico pbblico; e,
11  - Outros  que possam at`etar  a  qualidade  e  eficiencia  dos  servicos
ptiblieos.

sECAo vm
I)A      I,ICENCA      PARA      TRATAR      DE      INTERESSES
PARTICULARES

Art.  99  -  A  cnteno  da  Atlminstrapao.  i]oderio  ser  concedihas  ao
sin.idor  ooupante  de  cargo  efetivo.  ticenqa  papa  o  trato  de  assuntos
particulares   polo   prazo   de   ate   3   (tris)   anos   consecutivos,   sem
remunerap5o.  podendo,  excepeionahate,  ser  prorrogado  por  igual
pcriodo.
§  1° - A hcenga poderi ser interrompida, a qualquer tempo` a pedido
do servidor ou no interesse da adnmistragao.
§   2°   -  0   total  de   licenqas  nao  podcri  ultrapassar  6   (seis)  anos,
conscentivos ou nao. considetando lodii a vlda t\inctorral do seTvidor.

SECAO IX
DA    LICENCA     PARA    I)ESEMPENH0    DE     MANDAT0
CLASSISTA

Art.  loo  -  i  assegurado  ao  servidor  o  direito  i  licenca  de  cargo
al`edvo  pars  desenpendo  de  mandate  czn  confederac8o,  federaq6o,
associapao de classe, §indieato rcpresent8tivo da categona ou entidade
fiscalizndora da profissde.
§  1°  -  Somente  poderao  ser  licenciados  o§  servidores  eleitos  para
cargos de diree5o ou representagao nas referidas entidades, limhada a
conce§s6o dE licen¢a de 3 (tr6s) scrvidores per entidade de classe,
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§ 2° -A Licenca teri durag5o idchtica i do mandato.
§   3u   -   0   scrvidor   ocupante   de   cargo   em   comissao   ou   funcao
gratificada deveri desincompatibilizar-se do cargo  ou fun9ao quando
empossar-se no mandato de tiata este aitigo.
§   4°   -   Nao   haverd   nenhum   prejuizo   remunerat6rio   duiunte   o
afaslamento previsto no caput para o dirigente mckino da entidade e
o  tesoureiro,  cousidcrando  para  todos  os  fins  a  Licen¢a como  efetivo
cxei.cicio no cargo pfrolico de origem

§    50    -   A    llcenqu   dos    servldores    que   tenham    irmdato    pare
conl.ederagao,    associapao    de    c]asse,    sindicato   representativo    da
catcgoria   ou   entidade   fiscalizadora   da   profiss5o   e   que   nfro   seja
dirigente e/ou tesoureiro no m6xino sera sem remunera9ao.

SECAO X
DA LlcENCA POR MOTrvos DE I]OENCA EM pEssOAs DA
F^MfuT^

Art.  101 - Poderi ser concedida licenqa ao  seTvidoT por motivo§  de
doenca do c6njuge ou companheiro, dos pals, dos filhos, do padrasto,
da  madrasta,  dos  enteados(as)  e/ou  dependentes  que  viva  is  suas
expensas    e    conste    do    seu    assentamento    funcional,    medJante
comprova95o per no  minimo,  doj§ peritos m6dicos,  designados  entre
os profissionais do quadro, ou contratadas pe]o Municipio.
§   1°  -  A  ljcez]ca  somcnte  sera  deferida  se  a  assistencia  dlreta  do
servidor t'or  indiapensavel  e  nao poder sex prevista simultaneamente
com o exercieio do cargo, ou mediante conipen§apao de horirio.
§ 20 - A licenca somente sera concedida, seal prejuizo da remunerapao
do cargo efetivo, ate 30 (    nta) dias, podendo ser prom)gada por igual
periodo. mediante parecer de junta medica oficial e,  excedendo deste
prazo. sem renninerapao, por ate 90 (noventa) dias.

SECAO xl
DA LICENCA PARA EXERCICIO DE MANDATO ELETIVO

Art.   L02  ~  Ao  servidor  investido  em  mandate  eletivo  aplica-se  as
seguintes dispos!q5es:
I   -  Tratandorse   de  mandate   federal,   estadual   ou   d]strital,   ficari
afastado do cargo;
11 - Investindo no mandate de Prefeito e Vice -Prefeito` sera afastado
do cargo sendo-The facultado aptar peLa sua remuneracao;
Ill - hvestindo no ilLandato de vereador.
Havendo  compatibilidade  de horalo`  perc€bera  as  val]tagens  dc  sex
cargo, sem prq`iizo de renuneragao do cargo eletivo.
N5o  havendo  conpatibilidade  de  horirio,  seri  afastado  do  cargo,
§endo-lhe fultativo optar pela sua remuneracao.

SECAO XII

Art.  103 -  0  seTvidor publico  efedvo  tern direito,  a  cada  5  (cinco)
anos de efetrvo exercicio do cargo pdblico` a 3 (des) meses de licenea
eapecial Temunerada (1Jcen9a por (xpo de servicos). come prendo de
assiduidnde.
§ 1° - N5o fari jug a licenca especial (lieen¢a per tenlpo de servi¢o), o
servi(lor pdblico que  haja  sofiido quaLquer penalidade  aclministrativa
no pen'odo aquisitivo. e ainda os que tenham se ausentado do servieo
per  motivo  de  licenga  para:  tra(anento  de  sua  prdpria  sadde,  pelo
periodo  de 6 (seis) meses ou  180 (cento  e oitenta) dias. ;ninterluptos
ou  ndo;  acompanhar  doen9a  em  pessoa  da  famiLia,  por  mais  dc  4
(quatro) meses ou  120 (cento e vinte) dias` cousecutivos ou rfeo; tratar
de    interesses    particulares;    e,    finalmente,    acompanhar    c6njuge`
fiinciondrio |rdblico ou militar, por periodo superior a 3 (res) meses.
Art. 104 - A Jjcenca-premio (`icenga por tempo de scrvi9o) devcri ser
requerida  com  a  antecedchcia  minima  de  90  (no`'enta)  dias  da  data
pretendida papa seu gozo. e papa concessao serao observados cntchos

Sea::iv:¥ochociajceo°:°c¥s:#:.:e:oTv`i¢v°£ciaeoporfunidade:
I   -  A   ausencia   de   prQj`iizios   ou   interferchcia   in  continuichde   e
presta¢o do servigo pthlico; e,
11  - Outros que possam  albtar a qualidede  e eficichc;a  dos  servi9os
pdblicos.
Ill  -  Capacidade  fmanceira  do  mnicipio,  Limitando  a  quantldade
maxima de servidores a  LO (dez)` simultaneamente.
Art.  105  -  Catera  ao  Nticlco  de  Reoursos  Humanos,  da  Seurctana
Municipal de Administrap5o, na pessoa de sua autoridade competente,

a ahalise dos requerimentos de licenqa premio (licenca par tempo de
servjco),  autorizando  ou  nao  o  seu  gozo,  POT  decisao  devidaniente
fundamentada  e  motivada.  respeitadas  as  regras  coustantes nesta  lei,
sob pens de I.esponsabl I idnde.

§ 1° - No caso de pta:cocalos de [eque"ncntos cm mesmB d8t8. e que.
pox  juizo   de   conveniincia   e   oportunidade,   nao   §Q]a   possl'vel   a
concessao de todas as liccngas pleiteadas, terao preferchcia o servidor
pbblico  municipal  com  mais tempo  de servicos.  e em  caso de empate,
o de lmor idade.
§  2®  -  0  servi9o  pdblico  municipal  que  ja  tenha  preenchido  aos
requisites  para  a  aposentndoria.  e  esteja  apto  a  se  aposentar,  teri
prioridade de gozo de licence pi€mJo,  independcntemente da data do
requerlmento.
§ 30 - No case de defledmento  do pedido. o Requerimento deveri ser
cncaminhado ao Gabinctc do Prefeito para expedicao de Portana.
§  4° - 0  servidor somente poderi entrar em  gozo  da licenca premio
(ticenca por terxpo de serviap) ap6s a publ[ca9ao da PortaTia, sob pena
dc responsabiLiza9ao admjni§trativa.

§  50  - No  case  de  indeferimento  de gozo  da licen9a-prinio  (1icenca
per tempo de servi§o) por interesse pbl)lico, em raz5o da conveniencin
e oportunidade, a autoridade competcntc tera o prazo de 90 (noventa)
dias para fixer novo perfodo para a respectiva fruic5o.
Art.  106  -Fica vedada  a acunulacao  e  a  conversao em  pecdr!a  de

E=i:ar:::e:,L:c`:i:e|ii=r;¥eo#=ioa.po|tempodese-ap),
caso nao requerida, ]i5o sera indemzada.

cAprTULO rv
DAS FERIAS E ADICI0NAL

SE£^£iLAS

Art.  107 - 0 servidor ptiblico tcfa direito anualmente ao gozo de urn
pen'odo de falas, sem prejuizo da remunera¢ao.
§ 1° -Para coda periodo aquisitwo de ferias ser5o exigidos  12 (doze)
meses de exerctcio.
§  2u -Ap6s  cada  periodo  de  12  (doze)  meses  de  efetivo  exercicio,  o
servidor efetivo fare jus ds fthas, na scguinte proporc5o:
I    -    30    (trinta)    dias    comdos,    quando    nfro    ho`rver    faltado
injustificadamente ao servi¢o mais de 5 (cinco) vezes;
11 - 24 (vinte quatro) dias corndos,  quando houver t]do de 6 (seis)  a
14 (quatoEe) faltas injustificadas;
in -18  (dezojto) dies corridos, quando houver tido de  15  (qulTLze) a
23 (vmte e tres) faltas injustificadas;
IV  -  12  (doze)  dias  corridos,  quando  houver  tido  de  24  (vinte  e
quatro) a 32 (trmta e duas) faltas injustificadas;
§ 3® - 0 servidor comissionado ou de confianca ap6s cada periodo de
12   (doze)   meses   de   efetivo   exerofcjo,   fari   jus   is   fdias,   sem
verificapao    do    cumprimento    de   jomada    em    raz5o    do    regime
difercnciado   dc   trabalho   estabe[ecido   no   artigo   2°,   §    1°   da   Lei
472/2021.
Art.  108  -  Nin  tern  direito  a  fdias  o  servidor  que.  no  curse  do
pcriodo aquisitivo:
I - Deixar o servigo c nao for readmitido dentro de 60 (scssenta) dias
subsequentes a sun saldr;
11 - Permanecer em gozo de ]icenea, com percep9ao de remuncragao,
per mais  de 30 (trinta) dias, exceto em caso  de licengr pars mandate
cfassista.
]H - Tiver percebido da Previdchcia Social prestap6es de acideiite de
trabalho  ou  de  aiixiliondoeliqa  por  mais  de  6  (seis)  meses,  mcsmo
desconthuos.
Art.  Low  -  As  series  setao  concedidas  pot  zito  do  Cbcte  do  Poker
Executivo,  em urn s6  periodo,  n6s  12  (doze)  mcscs  subsequemes  a
data   em   que   o   servidor   fiver   adquirido   o   direito`   podendo   a
Administra¢ao`  com  expressa  anuincia  deste,  converter  ate  I/3  (urn
tcxpo) do perl'odo de ferias a que fiver direito  em abano pecuni6Tio` no
valor ch remuncra9ao que lhc sena devida mos dies correspondentes.
§  1°  -0  abono  de  ferlas  deveri  ser  requendo  ate  15  (qumze)  dias
antes do tinino do periodo aquisjtivo.
§  20  -  0  abano  de  fidias  de  que  trata  este  aTtigo  n5o  integrara  a
remunerapao do servidor para nenhim fin.
§ 3° - 0 pagamento da remunerapao  das finas  e,  se  for o caso, o do
abono  refeddo  ncste  andgo  serao  efctuados  na  folha  antecedente  ao
mss do gozo das fdias.
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Art.  Ilo -0 pagamento da remuneracao das ferias sera efet`iado na
folha de pagamento antecedente ao mss de fenas.
Art.  lil  -0  scrvidor  exoncrado,  percebcra indenizacao relative  ao
pchodo das ferias a que tjver direito e ao incomplete, na proporvio de
1/12  (tim doze avos) |>or meg de efetivo exercieio,  ou froc5o igual ou

iuaprean£::o]5b(:tpc¥i) djasi.ndenirag5o  sch  caloulada  com  base  na
remuneragfro do mid que for publicado o ate de exonerapao.
Art.112 -As fdias somente poderio ser interrompidas por motlvos
de   calamidade   priblica,   comoeao   intema,   convocagao   para  jdri,
servico militar ou eleitoral,  ou  por necessidade dc  servico, declareda
peha antoridade ndxlina do 6ngao ou entidade.
Parigrafo  trut€o  -  0  servidor  eTn  regime  de  acumulagao  ricita,
perceberi  o  adicional  calculando  sobre  a  remunera95o  dos  cargos,
cujo pcfrodo aquisitivo lhe garanta o gozo das flthas.

CAPITUL0 VI
DAS CONVENC6ES

At.l  lL4 -Sem  qualquer prejuizo,  poderi o  servidor ausentar-se  do
serv,go:
I -Por I  (urn) din para doapao de sangtie,
11 -Par 5 (cinco) d]as consec`itivos em razao de:
Casanento;
Falccimento   do  c6njuge,   companheiro,  pais,  madrasca  e  padrasto,
filhos, enteado, menor sob g\Larda ou tutela e imaos.
Ill - Pelo periodo  comprovadamente, necessirio pare o  alisfanento
ou  recedastramento  eLeitoral,  limitado,  em  qualquer  case,  por ate  2
(doh s) dias;
IV - Nos dies em que estiver coniprovadamente realizado provas  de
exanes   vestibular   para   ingresso   em   estabelecimento   de   ensino
supehor;
V - Pelo tempo que se fizer necessirio, quando tiver que acoxpanhar
ajuizo.
VI - Ate 2  (dois) dias para acompanhar consultas medicas  e exames
comp]ementares   durante  o  periodo  de  gravidez  de  sun  esposa  ou
compwheira.
Art. 115 - Deveri ser concedido horino especial ac servidor pdblico
estudante quando coprovada a incoxpatibilidade entre  o horino e
estudo  presencial  e  o  dr  repartiO5o,  sem  prejuizo  do  exercicio  do
cargo e do sewiap pdblieo,
§    1°   -   Para   efeito   do   dispositivo   neste   artigo   serf   exigida   a
conipensap5o de hofario na repard9ao, respeitada a durap5o  senanal
do trabalho.
§  2° - 0 servidor pdblico interessado  deveri formalizar requermento
administrativo  juntando   decLaracao   tla  institui9ao   de  ensino   onde
conste o tipo de formaE5o, modalidade de ensino. periodo e horalio.
Art.  116 -Sera ccmcedida reduc5o de 50% (cinquenta pox cento) da
jomada  de  trabalho,  gem  prejuizo  da  renunerapao,  para  servidores
phblicos   que   possuam   filhos   com   nece§sidades   cspcciais,   como
sindrome de Donw, transtomo do aspeeto autista, ou deficifucia fisica
e congcheres, comprovadas por laudos medicos de especiaListas, cujo
cuidados  necessitern de atengao  especial  alem  do nomal  e nho  seja
possivel a coxpatibiLizapao dejomada de trabalho com os cuidrdes e
acompanhamentos necessdrios a esses filhus.
§  10 -0 servidor deveri apresentar requerimento administrativo onde
conste  laudo,  declara9ao  ou  atestado  que  apontc  a  necessidade  de
acompanhamento,  periodo`  (ipo  e  grau  da  neeessidade  especial  para
fins de concessao da redap5o prevista no caput. que sera analisada ern
prazo de 20 (vinte) dias apbs o protocolo.
§  2°  -  Na  hip6tese  de  2  (dois)  ou  mais  servidores  phbllcos  serem
responsavejs peLo  fiIAo  ou  filhos com nccessidades  es|)ecjais,  apenas
uma fara jus i reducao prevista no caput, 8endo, prcferencialmente. a
genitora.

CAPITtJLO VIJ
DO srsTEMA pREvlDENclARIO

Art. I 17 - 0 Municipio de Aba]ara - Ceari manteri o Regime Geral
de  Previdchcia   Social,   como   sistema   dc  planos   de   custeio   e   de
beneficios pTevidenciirios para o servidor e seas dependentes.

CAPITtJLO VII
DO DIREITO DE I.ETICAO

Art.118 -i assegundo ao servidor o dLreito de requerer. aos Poderes
Phblicos, em defesa de direiro ou dc interesse legitimos`
Art  119  -0  rcquerimcnto  sera  dirigido  a  Seerctarla  Municipal  de
Administragao, e  encaminhado por intermedio da autoridade a que se
estiveT inediatameute suho[diundo o requerente`
Art  120  - Cabs  pedido  de reconsideragao  i autoridadc  que  houver
cxpedido  o  ato  ou  prefchdo  a  primeira  decisao,  nit  podendo  ser
renovado.
Parigrafo ODico - 0 requenmento e o pedido de reconsideracao de
que tratam o art.  119 do caput deste ardgo,  dever5o  ser despachados
no  prazo  mixino  de  10  (dez)  dias  uteis  e  decididos  dentro  de  30
(trinta) dias titeis.
Art. 121 -Caberi Tecuso:
I -Do indefchmento do pedido de reconsidera¢ao;
n -Das decis6es sabre os recurso§ sucessivamente interpo§to§,
§  1° - 0 rccurso sera  dirigido  a autondade  imedJatanente supenor  a
que    vex expedido a ate ou proferido a decis5o, e, sucessivamente. cm
escala ascendente, is demais autoridades.
§ 2® - 0 rccurso sera encaminhado por interm6dio da autondnde a quie
estiver imediatamente subordinado o I.equei-ente.
ArL  122 -0 prazo para mteiposig5o de pedido de reconsideracao ou
de recurso  6 de  15  (quinze) dias tlteis,  a  contar da publicapao ou da
ciacia, pelo interessado, da decisao recolTida.
Arl 123 -Em caso de provinento do pedido de I.eeonsideraeao ou do
recurso. os efeitos da decisao retroagrio a data do ate impugmdo.
Art. 124 -0 direito de requerer prescreve:
I - Em 5 (cinco) anos, quando aos atos de demiss5o e disponil)ilidnde
ou que afcteni interesse prfumomaL e ciedito resultantes das rela¢6es
de trabalho.
11  -Em   120  (cento  e  vinte)  dies,  mos  dema]s  L`asos.  salvo  quando

;uar¥gTa¥o° £°i::¥°oe:A:i; de prescrieao  seni contado  da data da
publicagao do  ate impugnado ou da data da cjchcia, pelo interessado
quando o ate nao for publicado.
Art.  125 -0 pedido  de reconsiderapao  e o rccurso  qunndo cabiveis.

Ln£;rna:oenoanfpcr:§:n[¢nat°alompida  a  prescricao,  o  prazo  comegara  a
correr novaTnente, POT intciro, no dia ern que ce§sar a interrupcao.
At.i  126 -Para o exercicio do direito  de pcti9fo`  6 assegurado  vista
do processo ou docunento, na reparticfro, ao servidor ou a procurador
por elc constituido.
Art. 127 - A administracao deveri revEr seus atos, a qualquer tempo,
quando civados de vic;ios ou de ilegaLidades.
Art. 128 -A prescricao i de ordem pbblica. nao podendo ser revelada
t]ela ad]inisha9ao.

CApfTULo IX
DO TEMPO DE SERVIC0

Art.  129 - A  apurapao  do tempo  de servico  sera  frita  em dias,  que
scrao convertidos em anos. cousiderando o ano como 365 (trczentos e
sessenta e cinco) dias.
Art.  130 -Alch  das auschcias  do  servidor prevista no  art.  114,  sao
considerados  como  de  efetivo  exercicio  os  afastamentos  em virtuile
de:
I - Fdias
1] - Exere{cio  de  cargo ou funcao  de govemo  ou administrac5o,  em
qualquer  parte   do   municipio,   por  nomeapao   do   Chefe  do   Poder
Exeeutivo;
in   -   Paticipapao   cm   programa   de   treinamento   regiilamente
instnlido,  conforrne  dispuser  em  regulaniento,  por  ate  do  Chefe  do
Podor Exantivo;
IV - Descmpenho de mandato eletrvo federal. estadual, mmicipal ou
do Distmo FedrmL;
V - Licenca:
A gestanle, a adotante e a patemidade;
Pan  tratamento  da  pr6pria  satde,  ate  o  limite  de  24  (vinte  qufro)
meses cumulativos ao longo do tempo de servicos phblicos prestados
ao Munjciplo, cm cargo de provimento efetivo;
Por motrvc.s de acidentes em serviEos ou doen¢a profi§sional:
Para capacitapao conforme dispuser o regulamento, por ate do Chefe
do Poder Executivo ;
For convocapio para o set"co militar:
Para desempenho dc mandato classisto.
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VI   -  Partlcipapdo   em   competic5o   espordva   ou   convocacao   pala
integral  representacio  desportiva  municipal,  estedunl  e  nacional,  no
pals ou no exterior, conforme disposto em lei especifica;
VII -Dispon ibil idade.
Art.   13]  -  Cozit8r-seri  perm  efeito  de  disponibilidade,  somente  a
tempo de service pTestado ao Municipio de Ahaiara - Cearfu

TfTul.0 V
Dos sERvlDOREs E Do REGnm DlsclEiLINAR
cApiTuro I
DOSDF,VERES

Art.132 -Sao deveres do servidor:
I -Exercer com zclo e dedicag5o as atribujg6es do cargo;
11 - Ser lcal ds institulG6es a que servir;
Ill - Observar as normas legais e regulamentos;
IV -  C`imprir  as  ordens  supenores,  exceto  quando  manifestamente
ilegar§;
V - Atender com presteza:
Ao    pdblico    em    geral,    prestando    as    informap6es    requeridas,
ressalvadrs as protegidas pot sigilo;
A   expedic5o   de   certid5es   requeridas   para   defesa   de   direito   ou
esclaredmento de situap5es de interesse pessoal;
^s requisi¢5es para a defe8a da Fazenda Pdblica.
VI - Levar ao conhecimento da autoridade sxperLor as iTregiilaridrdes
de que ciencia em raz5o do cargo;
VIE - ZeLar pela economia do matenal e a conservap5o do patrizn6nio
pdb]ieo;
VIII - Guardar sigjlo sobre assuntos de rapartiq&o;
IX - Manter conduta compativeL com a moralidade administrativa;
X - Sex assiduo e pontuaL ao servico;
XI -Tratar com urbanidade as pessoas;

}ifreporefe#:C_°nAtr:#:rend#`o°¥¥u:0::buos°indc:s¥dx='snd
encaminhadr pela via hierrfuuica e apreciada pch autoridede superior
inuela  contra  a  qual  e  formulada,  assegurandouse  ac.  represenfado  o
direito de ampla defesa e contradit6rio.

DA ACUMUIIACAO

Art.  133 - Ressalvados os casos prev`stos na Coustituicfro Federal, 6
vedadr a acumulap5o rcmuneradr de cargos pdb] ices.
§   lu  -  A  proibic5o  de  acumular  estende-se  a  cargos,  empregos  e
fung6es    em   autarquias.    fundag5es   pdblicas,    empresas   pbbljcas.
sociedade8  de  economin  mista  da  Uni5o]  do  Distrito  Federal,  dos
Estados e Municipios.
§  2° - A acumulaEao dc cargos,  amda que licita, fica condiciomdr  a
comprovap6o dr compatibiJidade de horii]os.
Art.  134  -  0  servidor  rip  poderi  exercer  mais  de  urn  cargo  em
comissfro`  excero  Dos  casos  previstos  no  pafagrafo  inico  do  art.   LO,
nem  ser  remunerndo  peLa  paricipa¢o   eni   6rgao   de   deliberacao
coleriva.
§   1°  -  0  servidor  vinculado   ao  regine  desta  lei,   quc  acumular
Licitamente  dois   cargos   efedvos,   qundo  investidos   em  cargos   de
provimento em corissao, ficari Ofastado de ambos os cargos efedvos.

TtruLO VI
DO REGIME DISCIPLINAR
CAPITULO I
DAS FALTAS AO SERVIC0

Art.   135  -  Ncndlim  servidor  poderi  faltar  ao  scrvieo  scm  causa
justificada, sob pena de ten descontados dos seas vencimentos os dias
de ausencia, nao se apLicando o controle de hequencia dos  que estao
submeddos an rcgime diferenciado de trabalho.
Parigrafo  lJnico  -  Considera-se  causa  justificada  o  fate  que  por
nEitiJreza  e  circunstincia,  possa  razc.avclmente   coustifuir  escusa  do
comporthento.
Art. J36 -o Servidor que faltar ao servi¢o fica obrigado a justificar a
falta.   por   escrito,   ao   chcfe   imediato,   no   primeJro   dia   ern   que
corxparecer ao trabalho.
§  10  -  Nao  i]oderio  sgr justificadas  as  faLtas  quc  cxcedereni  de  20
(vinte) |]or ano, obedecido o linite de 3  (rfes) ao mss, ressalvados os
casos fortuitos, I.orca maior ou motivo de salide.

§   20  -  Para  justificapao  de  faltas,  pc>derao   ser  exigidas  provas  de
motivo alegando polo servidor.

§ 3u - A antoridade competente decidri sobrc a justifroagfro no prazo
de   5   (cinco)   dias,   cabcndo   I.ccurso   para   antoridades   su|)criorcs,
quando indcheddo o pec\ido.
§ 4° - Deferido o pedido de justificagao da falta,  sera o requerimento
encaminhado ao 6rgao de pessoal pars as devidas providchcias.

CApiTULO 11
DAs pRonlc6Es

Art. 137 -Ao servidor 6 proibido..
I   ~   Ausentar-se   do   scrvigo   durante   o   expedJente,   sem   pievla
auto   zap5o dr chefe imediato;
1] -Rctirar, sem prcha anuencia dr autoridade competente, qualquer
documento ou obj eta da repar[icao;
Ill -Recusar fe a documentos irdblicos;
IV  -  Opor resistincia  injustLficada  ao  andarnento  de  dooumcnto  e
processo ou execusfro de scrvico;
V  - Referir-se de  modo  depreciatLvo  ou desrespeitoso is autoi`idades
pdblicas ou ao§ atos do Poder Pdblico. mediante manifesta9ao escrita
ou oral;
VI ~ Cometer a pessoa estrala a raparti95o, fora dos cases previstos
em Lei. o desempcnho de encargos que scjam da sua competencia ou
de seu sutiordinndo;
VI] - Valer-se  do  cargo para lograr proveito pessoal ou de  outrem.
em detrimento da dignidade da funcao pdblica;
VIII - Pardcipar de gerchcia  de administrap5o de cmpresa pTivada e,
nessas condi96es, transacionar com o Estalo;
IX - Receber propina` comiss5o, presente ou vantagens de qualquer
especie, eni razfro dc sues atnbujc5es;
X -PTaticar us`Ira sob qualquer de suas formas;
XI -PToceder de forma desidiosa:
XII - Cometer a outro servidor atrlbulg6es estranhas ds do cargo que
ocupa` exceto em situa¢6es de emergencia e transit6rias;
RTII   -  Utilizar  pessoal   ou  recui'sos   matenals   da  repaTticao   cm
serviap§ ou atividades particulares;
XIV - Exercer quaisquer atividades que sejam incompativeis com a
exercicio do cargo e com o horirio de trabalho;
XV  - Acumular cargos, func6es e  enxpregos irdblico§  mos termos  da
Coustituic5o Federal.
§  1°  -  Ver]flcadr  em  processo  admirislratrvo  a  ac`imulapfio  ilicita]
desde  que  seja  comprovada  a boa-fe,  o  scrvidor  opted  por urn  dos
cargos e, se n5o o fizer denfro de  L5 (quinze) dias, set exonerado de
qualquer deLes, a criterio da Admiiu§tracao.
§  2° - A realizapao  de  ag6es com  objedvo  dc  conquista de rfiliados
para   sindicato   ou   agremiap5es   partidirias   somente   podem   ser
executadas fora do amhiente de trabaLho.

CAPITUL0 Ill
DAs REspONSABrmAEs

Art. 138 -0 servidor Tespondendo civil, penal e administrativamente
pelo exercicio  irregular de suas athbuLq6es.
Art.  139  - A  responsabi]idnde  civil  decorrente  de  ato  ondssivo  ou

i°a¥|:Sj::; d#:c°o°u_edTP:£ddoersq:e ::uldt::rejc¥:io  a  tercei|.os,
responderi   o    servidor   perante    a   Fazenda   Municipal    cm   a9ao
regressiva, mos cases de dolo ou culpa.
Art.    140    -   A   reaponsabilidade    penal    abrange    os    crmcs    e
contravenc6es, imputadas ao servidor, nesta qualidade.
Am  141  - A responsabiljdade administrativa rcsul[a de ate omissjvo
ou comis§ivo praticado no desempcnho de cargo ou fun9ao.
Ar..   142   -   As   sang5es   civis.   penais   e   administrativas   poderio
cumular-se, sendo independentes entre se.
^it 143 -A responsabilidade civil ou administrativa do selvidor sera
afastada no  case  de  absoLvi9ao  criminal que  neguem a  existchcia de
fato ou sun autoTla,

cApfruLO rv
DAs pENAlmADEs

Art. 144 - S5o penahdades dLsciplinares:
I - Advertincia;

wurw.diariomunieipal.com.br/aprece 11



Ceara , 20 deDezembro de 202l    .   Diario oficial dosMunicipios doEstado doceari   .    ANOXII !N°285l

11 - Suapens5o;
in -Demssao;
rv -Destituigfro de cargo em comissao.
Art.   14S   -  Na   apljcapao   das   perialidades   ser5o   consideradas   a
natineza   e  a  gravidnde  de   jnfrapao  cometide,   os   dal]os   que  dela
proverern  para  a   servi9o  pdblico,  as  circunstancias  agravantes  ou
atenuantes e os antecedentes funcionais.
Art.   ]46  -  A  advertencio  sera  aplicada  por  escrito,  no§  cases  de
violag5o   de   proibi9fio   constante   no   art.   37   inci§o   I   a   IX,   c   de
observincia  de  clever  funof onal  previsto  nesta  Lei,  regulamento  ou
normas intemas.
Art.  147  -  A  suspensio  sei6  aplicada  ern  case  de  rcincidencja  das
faltas  punidas  com  advertincia  e  de  Vlolapao  das  dema]s  proibi96es
que  nao  tipifiquem  infrocfro  sujeita  a  penalidade  de  demissao,  nao

i:#£eox#;ogo_tndienfthdi::;ercowinenctapanoserviap,a
penalidade de suspenc5o podera sex convchda em multa, na base de
50% (cinquenta por canto) por dia da remuneracfro, ficando a se'rvidor
obrigado a permanecer cm servico.
Art.  148 - As penalidades  de  advertencia e de suspen9ao  ter5o  scus
registros  cancelados,  ap6s  o  deourso  de  3  (tres)  e  5  {cjnco)  ano8  de
efetivo  exercicio,  I-espectivamente,  se  o  servidor  n5o  houver,  nesse
pehodo, prat[cado nova infrapao disciplinar.
Art.  149 -A demjssao sera apliead.a mos segulntes cases:
I - Crime contra a administrapao pbblica;
11 - Abando ao cargo;
Ill - Inassiduidade habitual;
IV - Improbidade administrativa,
V - Iusubordinap5o grave cm servico:
VI - Ofei`sa fisica,  em servigo,  a servidor ou a particular,  salvo  em
legitima defesa pr6pha ou de outrem;
VII - Aplicacao de irregular de dinheiro pdbLico;
VIII - Revelapao de segredo apropriado em ralapao do cargo;
IX   -   Les5o   aos   cofres   phbLicos   e   dilapidapao   do   pELtrinano
municipal;
X  -  Aoumuh95o  ilegal  de  cargos,  emprcgos  ou  func6es  pribljcas.
ressalvade o disposto no parigrafo dnico do arLigo 137;
RI - Condenacfro cnminal do empregado, tTansitada em julgado, case
nao tenha havido s`xpenc5o da execu¢fro dr pena;
XII - Embnaguez habi"al ou em servico;
XIII  -  Perda  da  habilita¢5o  ou  dos  requisitors  esfabelecidos  em  lei
para o exerc].cio de profissao;
XIV - Transgress5o do artlgo 137, mciso X a XV.
Art.  150 - Entende-se por abandeno  de  cargo  a deliberada auschcia
ao servi9o. semjusta causa, per mats de 30 (trmta) dias consecutrvos.
Art. I S1 -Enter de-sc par inassiduidatle habit`ial:
I - A  faha ao  scrvi¢o,  sem  causa justificada, pox  60 (sessenta)  dias,
intercaladamente. durante o pen`odo de J2 (doze) neses.
11 -0 descumprimento de 25% (vin(e cinco par canto) dajomada de
trabalho mensal, I)or 90 (novcnta) dias, couseeutivos ou nfro. diirante o
pen'odo de 12 (doze) meses.
Parigrafo tinico: Para os servidorcs cotnJssionados ou de condanga a
apuracao  de assiduidade  deve ocorrer pcla avaLincao  de descmpenho
de  suas  fimc6es   a   ser  a±`chda   quando   necess5rio  pela   autoridade
liomeante ou supedor.
Ar(.  152 - 0  ato de  imposj9ao  da  penalidade  menof onard  sempre  o
fundamento legal e a causa dr sanq5o disciplimr.
Art. 153 - As penalidades disci[)Linares serio apLicadas:
I  -  Pelo  Prefato,  Presidente  da  Camara  ou  dirigente  superior  de
artarquias ou fundap5o, as de dmissao;
11  - Pelos  Secrctirios  Municipais  ou  autondades  equivalentes.  a  de
siispcns5o de 30 (trmca) dies;
Ill - A aplicaqao das petias de advertchcia e suspeusao de 30  (trinfa)
dies  E  da  compctencia  de  todas  as  autoridades  administrativas  em
relapao a seus subordinados;
lv -Pela autoridrde que houver feito a nomeapao, quando sc tratar de
destit`iicfro de cargo em comissao, nao oc\ipantc de cargo de carreira.
Art. 1S4 -A apao disciplinar prescreveri:
I - Em 5  (cinco) anos,  quando ds infroF5es pim'vejs com dem]ssfio e
dest]tuic6o de cargo cm comiss5o.
[1 - Em 2 (dois) anos, quanto a suspensao; e
Ill -Em 180 (cento c oitenta) dies, quanto a alvertencia.
§  1° - 0 prazo de prescricao comequ a corrcr da data em que o licito
foi praticado.

§ 20 - 0 prazo  de prescngao comeca a correr da data em que o ilicito
foi aplicado.

§   3°   -  A   aberfura   da   sindicincia   ou   a   iustalapao   de   processes
discipl i nar interrompe a pl€scrigao.

§ 4° - Suspenso o ciirso dD prescri¢fo, este Tcx;omc€nd a ocozTer, pelo
prazo  restante,   120   (cento   e  vinte)  dias  dteis  ap6s  a  abertura  da
sindicincia ou a instalapao do processo disciplinar.
§ 50 -Sao imprescritiveis o jlicjto de abandono de cargo c a respeetiva
sanc5o.

TTTULo rm
DO PROCESSO ADNINISTRATTVO DTSCIPLINAR
CAI,ITUL0 I
I]As Dlsposlc6Es pRELrmNAREs

Art. IS5 -A autoridede que liver cichcia de irregLilaridadc no servico
ptiblico  e  obrigada  a  promover  a  sua  apuracao  imediata.  mediante
sindicfucia   ou   processo   administrativo   disciplinar,   asscg`mda   ao
acusedo ampla defesa.
Art.   156   -   As   dendncias   sobre   irrcgularidades   serfo   objeto   de
apurap5o`  desdc  que   contenham  a   identificaEao   e   o  endereco   do
denunciante    e    sejam    fomuladas    por    escrito,    confirmada    a
autedcichde.
§   lU   -   Quando   o   fate   nanndo  n5o   configurar  evidente   infrapao
disciplinar  ou  ilicito  penal,  a  denthcia  sera  arquivada,  por  falto  de
otieto.
§ 20 - Ao ato que cominar 6angao preeederi seapre de procedimento
disciplinar,  assegurando  ao  servidor ampla  defesa,  nos tcrmes  desta
Lei, sob pena de nulidade da cominap5o imposta.
Art.  IS7 - A  autondade que detemina  a  instaurap5o de sindicincia
teri  prazo  nunca  inl`erior  a  30  (ulnta)  dias,  para  a  sua  conclusao,
pronogivei8 ate iriximo de  15 (quinze) dias, a vista dr represenfa9ao
motivadr do sindicante.
Art. IS8 -Da sindicancia insta`mde pela antoridade poderi resultar:
I - Arquivanento do processo;
11 -Abertura de inqu6rito administrativo.
Art.  IS9 -A sindicancia scrd aberta por portaria,  em que se indJque
s€u objeto e uni ser`ndor ou comissho de servidores> para reaLizi-1a.

§  10  -  Quando  a  sindicincia  for rcalizada  apenas  pox urn sindicante
este desigmri outro servidor para secretariar os trabalhos mediante a
aprovapfio do superior hiedrquico.
§  20  - 0  processo  de  sindicincia  sera  sumato.  feitas  as  dilig€ncias
necessdrias  a  apum9io  das  irregularidrdes  e  ouvido  o  indiciado  a
todas  as  pessoas  envolvidrs  mos  fatos`  hem  come  peritos  c  teenicos
necessdrio8 ao esclaredmcnto de quest6es especiaLizadas.
§  3®  -  Os  pareceres jiiridicos  constante  do  processo  administrativo
devcm ser firmados po[ advogados nomeados, efedvos ou contratados
que   esTejan)   exercendo   a   funcao   de   assessoramento  juri'dico   do
mumofpio;

CAPITULO 11
D0 PROCESS0 I)ISCIPLINAR

Art.  160 -0 processo disciplinar e o iustrumento destinado a apurar
responsabjh.dade  de  servidor  pot  inflap6o  praticade  no  exerclcto  de
spas atribuic6es, ou que tenha rda9ao mediata com as atlibui¢6es de
cargo ern quc se encorfue investLdo.
I'arigrafo Oulco - Nao poderi pamcipar de comjssao de sindicchcia
ou   de    inqudito,    servidor   com   cargo    comissionado   ou   fupeao
gratifroada, parente do  ac`isado,  consanguineo ou afim,  cm linha reta
ou colateral, ate o terceiro gran.
Art.  161  - 0  processo  disciplinai.  sch condiizido  pot Comiss5o  de
lnqLldito    corlposta    de    servidores    designados    peLa    autoridade

;°ar¥ge:a:eE:ec::CNar5#:::I::;:ug:ecsid:Ps:5:::¥in¥c°itcia
ou de  inqu6ri(o,  parente do  acusado,  consanguinco ou arim,  em  linha
rota ou co]ateral, ate o tercciro grau.
Art.  162  -  A  Comissao  de  lnquerito  exercera  §uas  atividades  com
independfrocja   e   fmparcialjdade,   assegurado   o   sjg]lo  necessirio  a
elucidapao  do  fate  ou  exictdo  pelo  interesse  da  Administragao,  sem
prejuizo do direito de defesa do indicado.

CAI.ITUL0 Ill
DO AFASTAMENT0 PREVENTIVO
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Art.163 -Come medida cautelar e afim de que o servidor n5o venha
a influir na  apura¢ao  de  inegularidade,  a Butoridade instauradora do
processo disciplinar poderi determmar o sou afastamento do exercicio
do    cargo    pelo   prazo    de   60    (se§senta)    dies,    sem    prejuizo    da
z`eznunemcao.
Paragrafo  trnico  -  0  afastanento  podera  ser  prorrogado  per  ig`ral
pedodo,  frodo o qunl cessar5o seus efeitos, ainda que nao concluidos
os proc©s.

SECAO I
D0 TNQUERTTo

Art.  164 - 0  iliqu6rito admnistrativo  sera  contradit6rio,  assegurada
ao   acusado  ampla  defesa,   com  a  utili2ap5o  de  lneios  e  rccursos
admitidos en direito.
Art.    165   -   0   relat6rio    da    sindicincia   integrara    o    inqudilo
administrativo` corm peca informativa da instru¢5o do processo.
Pal'igrafo Unico - Na hip6tese de o relat6rio dr §indicancia cancluir
pela pritica  de  crime,  a autondade competente  oficiari  a  autoridnde
policial,    par   aberfura    de    inquerito,    independente    da   inediata
instaura9ao do processo discjplinar.
Art.  166 - 0 prazo para a  conclus5o do inqudito n5o excedch 60
(sessenta),  dias  dtels,  contados  da  data  de  publica9ao  do  ate  que
constitui  a  coniissao.  admjtida  a  sua  prorrogac5o  por  igual  prazo,
quando as circunstancias o exigirem
Parigralo bnico - Sob pena de nulidrde, as reum6es e as diligincias
realizadas pela Comissfro de hq`ichto serao consignndas em alas.
Art.  167 -Na fase do inquerito a com]seao promovcfa a tomada de
depoimentos,    acarea¢6es`    investigap6es    e    diligencias    cabiveis`
objetivando   a  coleta   de  prova,   recorrendo,   quando  necessino,   a
t6cnicos e pchtos de modo a permitir a corxplcta elucidapao dos fatos.
Art.  168  -  i  assegundo  ao  servldor  o  direito  de  acompanhar  o
processo,  pessoalmente  ou  por  intermedio  de  advogado.  arroLar  e
rdnquirir  testemunhas,  prochizir  proves  e  contraprovas  e  fomular
quesitos, qundo se tratar de prova pericial.
§ 1° - 0 Presjdeme dr Coniissao podnd denegar pedidos considerados
impertinentes, meramente protelat6rios ou de nenhum interessc para o
esclarecimmto dos fatos.
§   2°   -   Sera   indeferido   o   pedido   de   prova   pencial,   quando   a
comprovaczio do fato independer de conhecimento especial do pchto.
Art.169 -As testemunhas ser5o intimadas a depor mediante mandeto
expedido pelo Presidents da Comissfio. devendo a segunda via, com o
ciente de interessado, ser anexade aos autos.
Parigrrfu Onico - Se a testemunha for servldor pbblico, a expedigao
do  mandate  sera  imediatamente  comunicada  ao  chefe  da  repartic50
onde serve. com a indiea9ao do dia e hora marcados para a inquinc5o.
Art.  170 -0 depoimento sera prestndo oraLmente, redLizmdo a termo
e gravado cm mi'dia digital, de modo presencjal ou vinual, nao sendo
perrmtido a testemunha traze-lo por escrito.
§ 1 a -As testemunhas serio inquiridas separadamente.
§  2° - Na hip6tese  de  dcpoimentos contradit6rios ou que  se  infirme,
proceder-seli a acarea¢ao entre os dapoente§.
Ar(.   171   -  Conclu{de   a  inquiri¢ao   das   testemunhas,   a  comissao

promovnd o interrogat6rio do acusado, observados os procedimcntos
previstos mos artigos anteriores.
§  1° -No  caso  de  mais  de  uni  acusado,  coda urn deles  sera  ouvldo
separadameute, e sempre que divergirem em suas declara¢6e§ sobre os
fatos ou circunstincias. sera promo`'ida a acareap5o entre eles.
§  2°  -  0  defensor  do  acusado  pochin  assistir  ao  inteITogat6no  bern
como   a   inquiriqao   das   testemunhas,   podendo   reinquin-las   por
interin6dio do Presidents da Comiss5o`
Art.   172  -   Quando   houver   drivida   sabre   a   saiiidade  mental   do
acusado,  a  comissao  propori  a  autoridade  coxpetente  que  ele  seja
submetido  a exanc por junta  medica  ofirial,  da  qual  participe pelo
menos urn medico psiquiatra.
Parigrafo dnico - 0  incidentc  da sanidade mcnfal  sera processado
em auto apartado e apenso ao processo principal, ap6s a exped]cao do
Jaudo pencial.
Art.  173 -Tjp].ficade  a infro9ao disciplinar ser5  eJaborada a peca de
instm9ao do processo com a indica9ao do §ervidor.

§  1° - 0  indiciado sera citado pow Tnandato cxpedido pelo Presidente
da Comiss5o pare apresemar defesa escrita, no prazo de  10 (dez) dias,
asseg`Irando-lhe vista do processo na repartic5o.

§ 2° - IIavendo 2 (dois) ou mais indiciados, o prazo sera comum e de
20 (vint£) dias para processos fisicos, mantendo-se o prazo comum dE
10 (dez) dias qundo se tratar de processo digital e]etr6rico.
§  3°  -  0  prazo  de  dcfesa  podcra  ser  prorrogado,  pelo  dobro,  para
diligeneins repuradas indlspensdveis.
§ 40 - No caso de recusa de indiciado em apor o ciente no mandato de
cita95o,  o prazo para defesa  contar-se-i  da data decLarada em temo
pr6prio, pe]o servidor encarregado da diligencja.
Art.   174  -  0  indicado  que  mudar  de  Tesid€ncia  fica  obrigado  a
comunicar a coml6sao o lugar onde poderd ser encontrado,
Art. 175 -Achando -sc o indicado em ]ugar incerto e nho §abido, sera
citado poe edital, publjcado no Djdrio Ofiofal , para apresentar defesa.
§ 1® -Na hip6tese deste artigo, o prazo para defesa sera de 15 (quinze)
dias a pardr da publicagao do edltal.
§ 2° - A contagem do prazo a que alude o artigo anterior, ten inJ'cio a
partir do primeiro dia dtil subsequente a publicacao do edital.
Art 176 - Considerar-se-6 revel o indiciado que, reguLanente citado,
nao apresentar defesa no pra2o legal.
§  1°  -  Revelia  sera  declarada  por  desfecho  nos  autos  do  processo,
gerando presungin de veracidade dos fatos imputados ao indiciado;
§  2°  - Para defender  o  indiciado  revel,  a  autoridade  instauradora do
I)rocesso designari urn defensor dativo, que deveri sex urn advogado.
Art.   177   -  Apreciada   a   dcfesa,   a   comissao   elaborari   relatdrio
minucioso, onde resumiri as pecas principals dos autos e mencionari
as provas em que se baseou para fonmr a sua convicc50.
§  1®  -  0  relatorio  §eri  sempre  conclusive  quanto  a  inocincja  ou  a
resporisabilidade do servldor.

§   20   -  Reeonhceida   a   responsabilidade   do   servidor,   a   comissao
indicari o disposto legal ou reg`inmentar transgredindo, ben como as
ciTcunstincias agravantcs ou atenuantes.
Art.  178 -0 processo disciplinar. com o relat6rio da comiss5o, sera
renietido   a   autondade   que   determinou   a   sun   iusfauraEfro,   para
julganento.
Art.  179  -  Aplicam-se  subsidiariamente  ao  processo  disciplinar  as
regras  contidas  mos  C6digos  de  PTocesso   CivLl   c  Penal,   al6m  Lei
8.112/90 e Lei  9.784/1999.

SECAO 11
DO JULGAMENT0

Art.  180 -No prazo dc 60 (sessenta)  dias,  contrdos do  [ecebimento
do processo, a autondede julgadora profriri a s`ra decis5o.
§  10  - Se a penalidade  a scr aplicada exceder a algada de  autoridade
instauradora   do   processo,   este   tern   encaninhade   a   autoridndc
competentc, quc decidiri em igual prazo.
§  2°  -  Havcndo  mais  de  urn  indiciado  e  diver8idade  de  san96es,  o
julgamento caberi a autoridade competente para a imposicao da pcLna
mats grave.
§ 3° - Se a penalidade prevista for a de demissfro a julgamento cabefa
ao Prefeito, Presidente da Camara Municipal. ou ao dirigen[e supedor
de autarquia ou fundngfro.
Art. 181 - 0 julgamento acatani o relat6rio da comiss5o de inquerito,

S::::gT:a¥od&:cnotr:di66£3:pdr:vr:[adfsri:ufs.conussaocontranaras
provas  dos  autos,  a  autoridade  julgadora  poderi  mctivadamente,
agravar  a  penaljdade  pl.oposta,  abrandi-la  ou  isentar  o  servidor  de
responsabihidnde.
Art.  182  - Verificada  a  existencia  de  vieio  insanivel,  a  antoridale
julgadora deeLarari a nulihade do processo ou dos atos do processo e
ordenari a constit`iiq5o de outra comissao,  para  instaniragao  de novo
processo.
Pardgrafo   Unico  -  Julgamento  fora  do  prazo  legal  nao  inpljca
nuLidale do proceso.
Ar(.   183   -  Extinta   a  punibiLidade  |]cla   prescn9ao,   a   autondade
julgadora determinari o registro do fate mos assemamentos individuas
do servjdor.
Art   184  -  Quando  a   infrapao   estiver  capitula{la  como   crime,   o
processo    disciplinar   sera   remetidci    ao    Ministerio   Priblico   pars
instaim¢ao de ap5o penal, ficando c6pja em transJado iia Procmdoria
do Municipio.
Art.  185 -0  servidor que responds a processo disciplinar s6 podefa
ssr  cxonerailo,  a peditLo,  do  cargo,  ou  aposentado  voluntariamente,
ap6s  conclus5o  do  processo  e  o  cumprimento  da  penalidnde,  acaso
aplicada.
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sECAo in
DA REVIsio DO PROCESS0

Art.   186  -  0  processo  dJscipliflar  podera  ser  revisto,  a  qualquer
tellpo,  a  I)edido  ou  de  oficio,  quando  se  aduzirem  fatos  novos  ou
circunstincias  sustentiveis  de justificar  a  inocchcia  do  punido  ou  a
inadcquapao de pertalidade aplicada.
§   [°  -  Em  case  de   faleeimento,  ansencia  ou  desapareeimen(o  do
servldor,  qualquer  pessou  da  famflia  poderi  requerer  a  revisfro  do
PTOceso.
§  2°  - No  caso  de  incapacidade  mental  do  §crvidor,  a  revis5o  sera
requerida pelo respeetivo curador.
Art.   187   -  No   processo   revisional,   o   Gnus   da   prova   cabe   ao
rquerente.
Art.188 -A §imples alegacao de injustica dr penalidrde nao constinii
fundamento  para  revis5o  que  requer  elementos  novos  carTeados  de
proves, alnda n5o apreciadas no processo originirio.
Art.  189 - 0 requermento de revis5o do processo  scri  dirigido ao
Secretirio   Municipal   de   Administrapfro   ou   eq`iivalente,   que,   se
autorizar a revisfro,  encammhat  a  pedido  ao  dirigente  do  6rgao  ou

rfuquri°ondoen¥co°ri_rinR°euc:b:£C:Sp°£;+:`garingentedo6rgaoou
entidede providenciara a constiturcao dr comissao.
Art.190 -A rewisao corred em apenso ac processo origrnirio.
Pardgrafo Onico - Na peti¢5o inicial, o requerentc pediri dia c hera
para a produ¢fo de provas de inquiricao das testemunhas que arrolar.
Art.  191  -  A  comissfro  revisora  ted  ate  60  (sessenta)  dia8  para  a
conclus5o  dos  habalhos,  pronogavel   pelo  igual   prazo,  quando  as
circuustincias o exignem.
Art.   192  -  APLLca-§e  aos  trabalhos  da  comissfro  revisora,  Ilo  que
couber. as nomas e procedimentos pr6prLos da comissao de inqudito.
Art. 193 - 0 julgamento caberi:
I - Ao Prefeito, PTesidente tLa CinaTa M`iuicipal ou dirigente superlor
de   aufarquias   ou   funda€6o,   quando   do   processo   revisto   houver
resultado pena de dem].ssao;
11 - Aos  Sccrchrios Mulcipais ou auloTidades equivalentes, quando
hotrver come resultado penalidnde de suspensao ou de advertchcia;
nl  - A  autarquia  responsdvel pela designacao  quando  a penalidadc
for destituicfro do cargo em comissfro.

§  1° - 0 prazo para julgamento sera de ate 60 (§essenta) dies contados
do recebimento do processo, no curso do quaL a autoridade julgadora
podnd determinar djligencias.
§   20   -   Coi]cluidrs   as   diligincias;   see   renovado   o   |]razo   para
julganento.
Art.  L94 - Julgada procedcnte a Tevisao, sera deelarada sem efeito a
penalitlade  aplicadr,  restabclecentlo-se  todos   os  dheitos  atingidos,
exceto  em  relapao  a destini9io  de  cargo  cm comissao,  hip6tesc  em

Su#oE#:oas_aDcao:V:::::Topp=[:d:en:::odnfa±oultaren
agravarnento da penalidade.

riTULO VIII
DAS DISPOSICOES GERA[S, F[NAIS E TRANSITdRIAS

Art.195 -Ficam siibmctidos ao Regine Juridico TJnico institLiido por
esta   Lei,   na   qualidnde   de   servidores   pdblicos,   os   serv]dores   de
pTovimento efelivo, comissionado c de confian9a de ambos os Poderes
do Munictpio, das autarquias e fundap6es Mull.cipais, que por ventura
sejani cnadas. e quarto os contratatLos por tempo detE:rmnado, cuja a
atividade  corrxpond€  a  funtio  exislente  no  quadro  funcional  dos
poderes municipais permanecem regulamentados pelas Leis 423/2017
e  471C021,  sendo  que os  demais  contratos  ficam sujeitos  a  regme
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pemanecern regulamentados pelas Leis 423/2017 e 471/2021, nho se
apljcando  os  direjtos  dispostos  nesfa  lei,  como  ferias,  gratjficap6es,
adicionais   e  dermis   vantagens   pecuniirias,  devendo  li[ritarLse  ao
recebinento dos vemcimentos referentes aos meses trabalhados.
Art. ]96 -Os prazos pro   stos nesta I.e] scrio contados ern dias dteis,
excluJndo-se o cia do comego e incJuindo-se o vencimelito.
Parigmfo Onico -Em caso de redup5o temporiria de cxpediente, ou
decrcto  de  ponto  facultativo.  por ato  do  chcfe  do  Podcr  Municipal,
para conxputo de prazos, estes dias n5o contarin come dias bteis.

Art. 197 - per motive de crenca re]igiosa ou convlc9ao fitos6fica ou
politica,  nenhum  servidor  pederi  sex  privado  dc  qualsquer  de  seus
direitos, sofror discriminacho ell] sua vida funcionaL, neni se exiinir do
cumpri mento de sous deveres.
Art.   198  -   S5o   assegurados   ao   servidor   pdblico   os   diTeitos   de
associap5o pro fissional e sindical.
Art  199 - Fica  expressamente  \Jedada  todr  c  qualquer  foma  de
provimento derivndo de cargo,  median(e tranaposil5o,  ti.ansformacao
ou asccz]s5o funcional de uma categoria a outh, sem pievia aprovaqfio
en concurso Pdblico dc pTovas e tituJos.
Art.  200  -  Ao  servidor  estudrnde  que  mudar  de  sede,  dentro  do
Municipio, no interesse dr Admnistra¢ao, 6 assegurada na LocaLidade
da nova residencia  ou  in mal8  prdxima,  matr{cula  em iustituicao  de
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companheiro,  aos  filhos,  ou  entcados  do  servidor  que  vivam  na  sua
companhia. ben como aos mmores sob sua guarda. com autorizapao
judicial.
Art.   201   -  0  serVIdor  ptiblieo  municipal,  de  anthos  os  Poderes,
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valores  pToporcionais  drs  verbas  reLativas   ao   13°  salirio,  tergo  dE
ferias  e saldo  de  saldrio,  desde que  a  exonerapao  nao tenha  se  dado
atTavis de processo admnjstralvo disciplinar.
Art.  203  - Fica  estabelecldo  o mss de janeiro  come  data base pars
reajuste  dos  cargos   que  percebem  vencimento  superior  a   1   (urn)
salario-minimo,   evitando   as   perdas   salariais,    atraves    do    Poder
Exeeutivo,  quc  podnd  enviar  pro eto  de  lei  pan  cvltar  a  corrosao
salanal   pela   inflapao,   obscrvadas   as   limitap6es   orqumentinas   e
financeiras, alem dan regras da Lei de Respousabilidade Fiscal.
Art   204   -   Nos   casos   omissos   neste   Estatuto   serio   aplieades
subsidianalnente, as disposic6es da Let Orgahica Municipal do Phano
de Cargos, Carruns e Remuneragao, das Leis Municipais especl'ficas
e da Constituncfio Federal.
Art  205  -  Para  custeio  das  despesas  decoiTentes  desta  lei,  ser5o
utj]izados  os  recursos  orqainentdrios  pr6prios,  de  logo  autorizada  a
suplementario  necessiria ou  mediante  cranto  especial, na foma  dr
lei  Oxpamm(ira  e  de  Direinzes  Orquentirias  vigmtes  pare  o
Exercicio
Art. 206 -Fica revognda a I.ei n° 246/1997 de 28 de maio de 1997, e
a§ demais Lets e demais diaposic6es em contrino.
ATt 207 -Est5 Lei enmri em vigor na data dr sua publicagao.

Paco da Prefeitura Municipal de Abalara/CE,  em  17 de dezembro  de
2021.

A FONSO TAVARES LEITE
PTefeito Municipal

Pthltcndo por=
Maria Milene Leite de Caldas

C6digoldentificador:73C8802D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
LEI MUNICIPAL N° S02/2021

DISPOE S0BRE A UTILIZACA0 D0 RESIDUAL
DOS         RECURSOS         DO         FUNDO         DE
MANlrl.ENCAo   E   DESENVOLVIMENTO   DA
EDUCACAO   BASICA   E   DE    VALORIZACAO
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OUTRAS PROVIDENCIAS.

0   I]REFEIT0   Z\«JNICIPAI.   DE   ABAIARA,   ESTAI)0   DO
CEARA.  No  uso  DE  suAs  ATRIBur¢6Es  I,EGAls  QUE
LHE S^O CONFERIDAS PELAS LEIS VIGENTES, ETC.

Faz  saber  que  a  Camara  Munici|)al   aprovou   c   ou  sanciono   a
segunte lei:
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