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G11I\,usando de suas atribuições legais,

F'AÇp SABER, que a câmara Municiy,al aprovou <3

eu 5", .•c.i.ono e pranulgo a seguinte lei:

Ttl'UIO I'

lJisIXlSiçées Pre Lí.mínares

ARTICO 19 - Esta lei é'isclplina OS di rei tos.

deve' ,'C;"~ responsahí Lí.ctades a que se subnet'ôn' os funcí.caiár.í os da Pre -

feitué"~' autarquias e fundações públicas do Nunicipio de serra

Negre:.

ARI'Im 29 - Para efeitos deste Estatuto, =1-
sidera-se:

I - funcionário pllbl.i.co: pessoa le,3~JJt<cnt.c .•

vestida em cargo público de provírrento efetivn ou em comü,c<ão;

11 - cat:"90público: conjunco ('e at.:·P-"· ,":-2S

responsabí.Lí.daôes r-epresentado oor um lugar.insUtttLr" .. _,n' '.-' .os (

tuncíonalí.sno , criado per lei ou resolução con den()rni.n3ç~o "-ia. e,·

at.rfbuí çóes específicas;

LlI - venci.rtento: rot.r.ibutçáo i: _._'- ; r:.~á_:·r_=:
f Lxacta em lei, paga ncnsalnente ao funí.onâr í o pÚbl.iCD {'do '-~io

das at.rf.buí,••."Ôcs inerentes ao se~

~rrJ!lcraç0='I:db1Ü(;:é'_' ,'.,
ct·, (l(:~--:~!tc.icl.ada quant.í.a rofe rence às vant.aqr;·IL; 'P2cunl,'>;,' ~::> (jl o ft"

Ci,ul.tir-..i.u tE:It\ direit.o;

v - C1-JS58: aqraupernmto de ::1 .. '1

"! . ".... dcnanlnação e wêntica referência de venCÍJ!L"'.U.'

l)uh;(:l:~'t,;

VI - caxroí.ras o conjunt;o (k~ 01a5S'''5 cI,

llatlU.I~!Zd de trabalho e c1C' idê.ntlca habiliL:0l.;'5n pror:I:,t~::-!()n"ll ("

das !;",gwldoa respansabilidace (! CCflplexie'acJce'as et:rU ,d.S·cx,",

qressáo privativa dos titulares dos cargos quo a intcsrilJ!I,:

VII - qtlLiCro: o conjunto de car-jos intr,',

das estruturas dos órgãcs dos Poderes .ExecutiV<:'e Legislativo,

tarquí.as e das fun~s públiCc"1S. ~' ' . ,(~

...---::::--........ .. ...-
~\:
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ARrIOO ~ - lIDs cargos públicos (""rres~)
1'00 referências numéricas seguidas de letras em ordem alfabética indi-

cadoras de graus.,

§ 19 - Referência é o núnero indicativo da -
posiç~ do carqo na escala básica de vencírrentos ,

§ 29 - Grau é a letra indicativa do valor -

progressivo da referência.

§ 39 - O oonjunto de referencia e grau oons-

t1tui o padrão de vencínencos , •

..--." • TITUID II
•Do prov,iIlento, do Exercido e (Ia Vacância dos

Cargos Públi=s
CJ\PI'1UW I

[);)s Cargos Públims

ARrra> 49 - Os cargos pooli=s sa" isolados •

ou de carreira.

§ 19 - OS carqos de carreira são t;ewpre de -.

provimento efetivo. I
§ 29 - OS cargos isolados s5.o do 1 rovímento •

efetivo ou ali ooní.ssão , oonforno dispuser il sua 1",1 '.>U "'''C ! \1';00 criad!

ra.
ARrIOO 59 - As at rãbuí.çó 's ('0"; t; I "lares dos

carqos públicos scâío estaLclccldas na lei criador •• elo Cd" 1'.>ou eII\de

creto regulallentar.

§ Quico - t vedado atribuir da [uJ1ciCI1ário '

público encargos ou serviços diversos dequeIes relativos ao seu carço,

exceto quando, se tratar de fW1Çõesde chef í.a ou direção, de designaçõel

especí aí.s e dos casos de readaptação.

CAPI'lUlD II

Do Provimento

/\Rl'lOJ 69 - P.rovll1'Cntoé ° ato üth •.lIustrati
vo através do qual se preenche um cargo públim, ocm a designação de .,.
sou ti t.ular.

Parágrafo Oni= .- o provillento dos cargos pú

b.Lí.oostar-se-â por ato da autoridade C01~'tente de cada Poder, do diz:

gente de autarquia ou de furxlaç:ão pública.

ARTlOO79 - Os carqos públicos serão aoessf

:: • toda> os -: P""",,,-, d>rl:f!; ~d/--
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I - ser brasileiro naco (JU 11atul~,1iZi.ldo;

I! - ler sido previallente !tabU it ~. I) eII'. oon -

curso, ressalvado o preendlinento de cargo de livre proví.rron em <XJmi.§.

saol
lI! - estar no gozo dos direitos pol Lt.í.ooa]

IV - estar quite cem as d:>rigações IIdli~

e eleitorais I

provada em exane médico:

v - gozar de boa saUde, flsica e IIcntal, oan·. -,

VI - possuir habilitação profissional para o

exerclcio das atrib:uições inerentes ao cargo, quando for o caso:

VI! - ateneer às condições esoecí.aí.s prescrJ

tas em lei para provinento do cargo.

ARl'IOO89 - OS cargos públicos serão providos

por I

I - nareação;

I! - reintegração.

III - reversiK>:

IV - aproveitanento.

V - transferencia.

VI - acesso.

CAPITuLO rrr

Da Naooação

ARi'IOO99 - NClTeaçãoé o ato adirinistrativo P!!!-
Io qual o cargo público é atribuIdo a una pessoa.

Parágrafo Onico - 1Is naneaçêíes serâo feitas:

I - li vrenente, em cceussâo , a cri tédo da au-t;

toridade rxareante , quando se tratar de cargo de confiança.

II - vinculadanente, em caráter efetivo, quando

se' tratar de cargo cujo preenchínenuo dependa de aprovaçào em concurso.

/\Ri'l00 109 - A narcaçào em caráter efetivo 0be-
decerá, riqoxosanente, à oxd&mde ClilSsifica~ão 4lIT1 CXlllCl.lX'110cujoF.-o
de valid...s. •• tej,. ••••vige-r. .

CAPIWLO IV

Do Estágio Prd:>alório.

ARI'IOO119 - Estágio prd:>atório é o porIodo de

2 (dois) anos de exercfcío do funcionário a partir de sua nom-açáo em -

caráter efetivo, durallf;e o qual serão 8Pw:adOJse9utntPS. ,I[ 1,""ct06, -

~VIA."

~,~ ~------- 'rue.
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acerca de sua vida ptufissional:
I - assiduidade 1

II - disciplina;
111 - eficiêncial

IV - aptidão e dedicação ao serviço,
V - Cl.llpr1JJentodos deveres e d::>rigaçêíes,~

ciOllaLs.
li 19 - O órgão de pessoal manterá cadastro -

dos funcionários emestágio prcoatôrão,
§ 29 - Cinco IleSOS antes do fim do estágio -

prd:>atófio, o órgãQde pessoal solicitará Lnformaçôessd::>reo funcloná-

rio ao seu chefe direto, que deverá prestá-las no prazo de dez dias.
§ 39 - caso as Lnformaçôessejam contrárias. t

confiDIaÇãodo funcionário no cargo, ser-lhe-á concedido prazo de dez-,
dias para que apresente defesa.

§ 49 - A confinnação do funcionário no cargo
não dependerá de novo ato.

ARrIOO 129 - O funcionário naneado emvirtude
de concurso público ad::Iuirirá estabilidade apÓsdois anos de efetivo -
exercício.

Parágrafo Onico - A estabilidade a,'sc'gura ao·
funcionário garantia de peonanência no serviço público.

1\Rl'IOO 139 - O fWlcicsláJ:'ioec'tií.ve.L!', 'ItL,ntepe!:.
derá o cargo:

I - emvirtude de decisão judí.cral I. I 'Ulsitada
emjulgado:

II - nediante processo adminisl:.ral:iv,, '3mque
lhe seja assegurada anpla defesa.

CAPIWLO V

Do Cancurso
ARrIOO 149 - O concurso púlJ.Licorc~l(,r-se-á por

edital, que conterá, basicanente, o seguinte:
:E - :I.nc1iClllli'iodo t:l.po ct. oc>rlCuraol d •• prov_.-

ou dto pnlV_ e t{tul08,
11 - indicação das =ndiçêies necessiít ias ao - -

preenchínento do cargo, de acordo can as exigências legais, tais a:m:>:
a) dip1anas necessários ao desenpenllodas atri-

buiÇÕe5do cargo:

área Ó'~atl.2Ção:



Prefeitura Municipal da Estância de Serra Negra
(CIIJtlDB D,' SAúDE)

Cent ••• lei 1'191.836. Fi. 05

c) capacidade fIsica para o desempenho das -
atribuições do cargo;

dI idade n.fnima 0\1 máxima a ser fLxada de --

acordo can a natureza das atribuições do cargo;

III - indicação do tipo e do conteúdo das -

provas e das categorias de tItulos;

IV - indicaçoo da foma de julgalll.'llto das -
provas e dos tItulos;

v -' indicação dos critérios de habilibição

e classificação;

VI - indicação do prazo de validade do oer-

talle.

Parágrao Onico - As normas gerais para rea-

lização dos concursos serão estabelecidas em lei municipal Especifica.

ARTIGO 159 - O prazo de valiC'ade do c0ncur-

so será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.

ARTIOO 169 - O concurso, uma ve:t aberto, ~
verá estar hQlologado dentro do praao de seis meses, eorrtados da data

de encerramento das Inscrfçôes ,

ARTIOO 179 - As provas e a tiLLllClç;í,)serao

julgadas por tana cctnissão de tres nlmbros, profissionalmente ""bilita

dos e designados pela autoridade CC1I'flE!tente.

CAPI'I'UID VI

Da Reinteoração

ARTIGO 189 - Reintegração é o reingLesso do -

funci.onário estável no serviço público municipal em virtude de decisão

judicial transitada em julgado.

ARTIGO 199 - A reintegração será fei ta no CéI!:
90 anterionnente oc:uoaCo.

§ 19 - se o cargo houver sido transformado, o

fÚncionário será reintegrado no cargo resultante da transfm1l'ação.

§ 29 - se o cargo houver sido extinto, será -
l:1Iint.elvrlldo _ cervo de venCl1Jlontell e at.r!bU;ipa eqU;iva1ent-8, ~
respeitada sua habilitação profissional.

ARTIGO 209 - Reintegrado o flD1c1onário, quem

lhe houver ccupado o lugar será reo:mduzido ao cargo de origem, sem -

direito à indenização, ou aprove.ít.enento em outro cargo, ou, ainda, -

~

JX)Stoem disponibilid,ade.
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J\RflOO219 - Transitada em 'julgado :, decisão

judicial que determinar a reintegração, o é>rgão inclUllbicloda defesa -

do Município represencarâ 1nediatavente à autoridade CCt,pet"nte para

que seja expedido o decreto de reintegração no prazo lnáxilro do trinta

dias.

Cl\PIww VII

Da Hcvcrsão

AArlOO229 - Reversão é o retorno do funciooá-

rio ao serviço público, por determinaÇão da autoridade CXl1petente•

....,.,, .. § 19 - A reversão será feita quando insubsis-
- .tentes as razoes q~ determinaram aposentadoria.

§ 29 - A reversão far-se-á em cargo de idênti-

ca dC/lClllinação, atribuições e venciIrentos aos da:}uele ocupado por oca-

sião da aposentadoria ou, se transformado, no cargo resultante da traI!!

formação.

CAPITlJID VIII

Do Aproveitanento

ARTlOO239 - Aproveitamento é o retorno, a ~

go público, de funcionário oolocado em disfXlllibilidade.

AR'flOO249 - o ap,()witallento ô"'juf>le qw foi

posto em disponibilidade é direito do funcionário e dever da Adminis -

tração que o oonduzirá, quando houver vaga, a caroo de natureza e ven-

cínentos sene1hantes ao anterionlente ocuoaoo,

AArlOO259 - O funcionário em disponibilidade ~.•

que, em inspeção médica oficial, for oonsiderado incapaz para o desem-

penho de suas atribuições será aposentado no cargo que anterionrente -

ocupava, senpre ressalvada a possibilidade de readaptação.

CAPIww IX

Da Transferência

ARTlOO269 - Transferência é a passagem do fun

clonário de UII cara outro carqo (Ia nosma uellClninaçoo, atribuições e --

vencimentos, pertencente, paréll', a órgão de lotação di ferente .
Parágrafo Onico - A transferé>.llcia OQ<!.,rá ser -

feita a pedido do funcionário ou de ofICio, atendida senpre 11 oonve --

niênela do serviço.

AR'fIOO279 - Não poderá ser transferi rio "ex of

fIeio" funcionário Lnvestddo '" ~~,
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ARI'lO::>289 - A transferência oor permuca -'

processar-se-á a l>edldo esc.d to de anhos os interessados.

ARl'Io::>299 - A permitia entre fl.D1cionários '-

da Prefeitura, 00: Cânara, das aul:aJ:quias e das fundações públicas do

tolmicIpio salente oodcrâ ser efetuada a pedido dos interessados e ne-

diant:: prêvio consent.ínento das autoridades a que estejôJll sltJordina -
das.

CAPl'lUW x
Do Acesso

J\Rl'lGO309 - Acesso é a passagem do funcioo!J

rio OC\4XU1tede re!:go de provirrento efetivo para outro cargo da elas""
! '

se ineillatanente 5W,:,erior à;juela em que se enoantra, dentro da respe,g,

tiva caJ:reira.

Parágrafo Onio:> - O acesso dependerá de êxito

do funcionário em processo seletivo 'Lnberno , em que se apurará sua ao.-

tidão Para o dese.npenho de atribuições mais corplexas e q~ justificam

sua asóensão funcí.onal.,

ARrIo::>319 - O funcíonârao sarente poderá - -

oonoo.rrer à seleção Intarna, a que se refere o artigo anter-í.or , se:

I - satisfazer os requisitos nece,;s;), Los ao -

preendLinento do cargo públio:> de classe superior:

11 - cantar oan maí.s de dois i'U10S c1" retive-

exercI cio no seu cargo;
AlU'IOO329 - Havendo empate 11(> pioo: ') seleI:!.

vo interno, terá preferência sucessivanente o funcioniirio 1'''11 I i co que:

I - contar mais tenpo de serviço núlJJ i C" muni-

cipal:
11 - contar mais tellp:> de seJ:Viço no S-:" caJ:gO.

ARrIo::>339 - O direi to a pertencer a c.ir reira ,

nos casos em que isso seja possível, é direit.o Lndí.sponfve L do fl.D1cio-

nário públioo.

CAP1'lVLo XI
Da prc;!!ÇÇiid
l\RI'IGO349 - pJ:aloção' é passagem do fWIdaná -

rio de um determinéUX>grau para o inediatanente suoerior, da "".sma cl~

se.
Parágrafo Onioo - A pratoç:-

esr forma de provinenw. de cargo.

constitui
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ARTlOO 359 - a prcm::ção obeõecerâ aos criti

rios de antiguidade e rrerecinento, altenladarrent.e, realizdlltio-se anue

nente ,

ARTlOO 369 - Os critérios, bene í ldários e

outras regras relativas à prcm::ção serão cbjeto ele lei eSl"~cífica,

inisiativa exclusiva do Chefe do Executivo Municipal.

CAP1TUID XII

Da Readaptaçoo
ARTlOO 379 - Readaptação é a at.r lbU1ção de

encarços maí.s caIpatIveis <X.ID a capacidade física ou neJ1tal.,:lo funcie

nári; e' deperoer5 senpre de exane trédioo oficial.
I

. ARTlOO 389 - A readaptação não acarretará i

nento ou diminuição de vencinentos.

CAP1TUID XIII

Da Posse

ARTlOO 399 - Posse é o ato através do qual

poder públioo, expressanente , outorga e o funcionário, êxp.ressanente

aoei ta as atribuições e os deveres inerentes ao cargo píib.l.Lco, aà:Jui

rindo, assiIr, a sua titularidade.

Parágrafo Onico - são CX::Ilq.:€ tentes para dar ;

posse:

I - o Prefeito, aos secretários Hw1icipais

agentes polIticos a estes oquíparados r

II - o responsáve 1 pelo órgão de pessoal, III

demaí.s casos.

ARTlOO 409 - A posse em cargo públi= dependi

rá de prévia inspeção médica oficial.

Parágrafo Onioo - Sarente poderá ser eJT1?OSSal

ér:}wle que for julgado apto física e nentalrrente para exercício do a

. go.
J\RUOO 419 - A posse verificar-se-á ncdiante

assinatura do fW1clonário e da autoridade cx:npetente, de terno lavra
do """ livro preprio, do qual ClClI'Wt:arA obrig<al:or10t:1ade o eatpxar1 __ ,

funcionário de ~rir fielmente os devel:'38 do CllU:go e os ggnat:en~

desta lei.

§ 19 - A posse poderá ser efetivada por procw

ção outorgada cx:m poderes especiais. ~

§ 29 - No ato da posse, o funcionário declara:l

se exeroe ou não outro cargo, eIlprego ou flUlção pública rCIIllUlCrada'1

administração direta ou em autarquia, enpresa pública, sociedade de.~
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eoonania mista ou, ainda, em fundação pública.

§ 39 - Os ocupantes de car90s d,' direção e/

ou chef'La farão no ato da posse, declaração de bens.

§ 49 - A não ooservãncí.a dos requís í.tos ex!

gidos para preenchinento do cargo inplicará a nulidade do ato de nare,ê

ção e a punição da autoridade respoosável, nos tenllos da lei.

ARrIOO 429 - A posse deverá se verificar no
prazo de trlnta dias, oonbados da data da publicação ou ato de llCIIeéIÇão

§ 19 - O ~azo previsto neste artigo poderá,

a cri tério da autoridade noreante , ser T:)rorrogadopor trinta di-as, des-

de que-ãssiro o reqyeira, flUldanentadanente, o interessado.

/, § 29 - A oontagerr do prazo a que se refere -

este artigo pcderá ser suspensa até o mâxíno de cento e vinte dias, a -

partir da data em que o funcionário denollstrar que está inpossibilitado

de tanar posse por notivo de doença apurada em inspeção médica.

§ 39 - O prazo previsto neste artigo, para -

cquele- que, antes de tarar posse, for lncorporaào às Forças '1\nI1adas, li!.
rá contado a '?artir da data de desinoorooração.

ARrIOO 439 - Tornar-se-á sem efeito o ato de

naieação, se a posse não se der no prazo previsto no Art. 42 c seus pa-:
,""rágrafos.

CAPIww XlV

Do ExercIcio

ARTIOO 449 - E:=rcicio é o efetivo dcsenpenh()

das atribuições e deveres à:) cargo.

Parágrafo Oni= - O inicio, a interrupção, o

reinIclo e a cessação do exercício serão registrados no assentarrento :l!!
dí.ví.duaf, do funcionário.

ARrIa:> 459 - O chefe :lJrediato do tuncí.onârão

é a autoridade ClCIJl?E!tentepara autorizar-lhe o exercIcio.

ARTIOO 469 - O exercício elo cargo d"vurã,

oorig.-ltorianente, ter inicio no prazo de trinta dias, cootados:
I - da data da ooese,

II - da data da pubHcaç'io oficla! ele, ato, no
caso de reintegração, reversão e aprovei tanen to.

ARrIa:> 479 - O funcí onârf.o que nao (',U:ar em

exercícío, dentro do prazo previsto será exonerado do cargo.

ARTIGO 489 -: O arastenento do funcí.cn.irfo para
partidpação em oongmssos, certanes Cesportivos, cu1turals ou cientIfl

CXlS poderá ,ser autorizado pelo Prefeito, na forma estabelecidl por de -
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creto.
l\Rl'lOO 499 - NcnhUlPfuncionário poderá ter --

exercIcio fora do Municloio, em missão de estudos ou de outra naturezc

cem ou sem ônus Para os oofres pwlioos, sem autorização ou designaçãc

da autoridade o::lIpetente.

§ 19 - Ressalvados os casos Ce absoluta otll'1"t"

niêncla, él juizo da autoridacle ~tente, nenhun flUlcionário poder! -

pemenecer por mais de dois anos em missão fora do Munic!pio, nem V!r

a exercer outra, senão depois de deóorrioos quatro anos de efetivo eJcE

cicio no Munic!pfo.~. ..

I § 29 - IndePenderá de autorização o afast:alle!

to do flUlcionário' para exercer função eletiva.

1\Rl'IOO 509 - O funcionário preso em flagrante

ou preventivanente, pronunciado ou indiciado por crine inafiançável, .;

terá o exercIcio suspenso até decisão final transitac1a em julgado.

Parágrafo Onioo - Durante a suspensáo , o fun-

cion5rio perceberá apenas 2/3 da remuneraçiio e terá direi to as difeJ:e!!

ças , corrigidas nonetarianente, se for absolvido.

CÀPI'IUlO XV

Da FiéUlca

1\R'l'I<U 519 - O f'uncí.onâr.í.o Inve"Li,'" .'l!' cargo

cujo provimento, por dí.spos.í.çâo legal, dependa de fí.anc.i , J poderá -

entrar em exercício sem CUI.prir essa exigência.

Parágrafo Onioo - O valor da fiarl<~'"será esta-

belecido na lei criadora do cargo.

ARrIOO 529 - A fiança poderá ser Pl('stada:

I - em dinheiro;

II - em apólices de seguro de f í del j dade flUl~

nal, emitidos por institutos oficiais ou ccnpanhí.as legalm'llte autori-

zedas r

IrI - em tItulos da dIvida pública da União, CId

Estado ou do Municlpio.
§ 19 - J!l ~ o levanten.nl:o da f:Lanç•• en~ • .,

de tunadas as ~tas do fWlcionár10.
§ 29 - O valor da fiança, oo=igié'o monetariaIDe!!

te, será devolvido ao flUlcionário, após a tcmada de contas efetivada -

pela autoridade cx:m:Jetente• I

§ 39 - O resconsável cor alcance ou desvio não -

fiCiuá isento da resPonsabillzac:.ão adninistrativa ou criminal que ClOU""l

ber, ainda que o valor (Ia !lança seja superior ao prejuízo v"eriflcado.'
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CAPITuLo XVI

Da Rem?ção

ARTIGO 539 - Rau?ção é o deslocoulI!J"" do fun-

cionário de una lUÜdadepara outra, dentro do rresrro órgão d, lotação,

desde que solicitada pelo funcionário interessado.

ARTIGO 549 - A renoção por permuta será pro -
oessadá a pedido por escrito dos interessados, cx:ma ccnoordâncí.a das

respectivas 'dvef1as, atendida a ccnven1ência administrativa.

ARI'IOO559 -'o flU1cionário renovido deverá -
assimí,r de iJrediat;c, o excrc1cio na urúdade para a qual foi dosIocedo ,

salvo qúàndo em féJrlas, Lí.eença ou desenpenho Ce cargo em oxní.ssâo, h!.
- 1.- _ _ _

poteses an que devera se apresentar no prirreiro dia util apos o téJ:mi.•

nodo~to.

CAP1WlD XVII
Da Substituição

lIRl'IGO 569 - Haverá substituição remunerada no

Inpedínento legal e teuporário do ocupante de cargo públicó efetivo OU

em ccmí.ssâo,

l\Rl'IGO 579 - A swstituição recairá senpre em

functooârfo público titular de cargo de provinento efetivo, que possua

habill tação para o desenpenho das atribuições inerentes ao cargo cp --
substl tufdo ,

Parágrafo Oni= - Quando a substituição for de

cargo oertencente a carreira, a designação deverá recair sobre um Ce -

seus integrantes.

l\1~rlOO 5!l? - A substituição será autrmât.Lca --

quando prevista em lei e dependerá de ato da autoridade coroetente

quando for efetivada oara atender à oonvení.êncí.a adnd.nistrati va ,

§ 19 - A autoric'ade crnpetente para norear será

carpetente para formalizar, por ato próorio, a substituição.
, § 29 - O substituto dc-senpenharâ as atribuições

do cargo enquanto perdurar o iJIFedinento do titular.
ARI'IOO 599 -, O substituto, durante tcxlo o tenpo.

da sub,.t1tuição, 'terá direito a perceber o venciJnento e as vantagens -
pecuniárias inerentes ao cargo do substituIdo, sem prejuIzo das vanta-

gens pessoais a que tiver direito, podendo optar pelo vencirrento do --

cargo ele que é ocupante em caráter efetivo.

Parágrafo Onico- A substituição autanáUca será

gratuita se inferior, ibclusive, a cinoo dias úteis.

ARI'I<D609 - Os tesourelros, caixas e out-ros ruJO
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cionários que tenham valores soo sua guarda, em caso de irnpedinento, -

poderão ser substitulcbs por funcionários que indicarem, de sua oonfi,!!

ça.
Parágrafo Oni= - Feita a indicação por es-

crito à autoridade <X:llpetente, esta deverá prepor a expedição do ato -

de designação, ficando assegurado ao substituto a remuneração do caJ:9O',

a partir da ~~ ~ que as~lIni_r__~ respectivas atrib~~s. ~
Wf1/l.Pd.:J~- A substituiçao nao gerara di -

reito do substituto em Incorpcrer , aos seus venc:lJnentos, a diferença - .

entre a sua remureração e a do subsUtuIdo.

CAPl'IUlD XVIII

Da Vacância

ARI'IOO629 - Dar-se'::-á vacância, quando o CêlE

go públi= ficar destituIdo de titular, em deoozrêncí.a de:

I - exoneração;

Il - deudssão;

111 - aoesso;

IV - transferência;

V - aposentadoria;

VI - falecirtento.

I. - Dar-se-á exoneração:

I - a pedido do funcionário;

11 - a critério da aul:oridade nOJleil.llte, quan-

do se tratar de ocupante de cargo de provinento em cX::lldssão;

III - se o funcionário não entrar em pxercIcio

no prazo legal;

IV - quando o funcionário, durante o estágio
pzcoatõr í.o, não demonstrar que reúne as oondí.çôes neoessár í as ao bem -

desenpenho das atribuições do cargo.

§ 29 - A demissão será aplicada ccuo l'enali~

de, nos c<lSOSprevistos nesta lei.

TI'lULO III
Dos Direitos e Vantagens

CAPITULO I

Do Tenpo de serviço

ARI'IGO639 - A epuraçâo do tenpo de :;"rviço -

será feita em dias.

Parágrafo Onioo - O niirerlJ de dia'> será oon -

vertido em éUXlS, consi<lcrando o ano de trczontos e sessenta e vinco d!.
as.
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ARTlo:J649 - será a:msiderado de efetivo exe;'
cIcio o perIodo de afastamento, em virtu:Je de:

I - férias;

11 - casanento, até oito dias:

III - luto, até dois dias, por falecllllento de -

tios, padrasto, madrasta, cunhados, genros e noras:

IV - luto, até oito dias, por falecllrento de -

a3njuge, pais, filhos, irmãos, sogros e desoendentes:

V - exercIcix> de outro cargo municipal, de -

aproveitanento em ocnussâor

VI - convoeaçã.o para d:>rigaçiíes deoorrentes ao

serviço militar:

VII - prestação de serviços 110 jGri e outros - ••

d:>rigatórios por lei;

VIII - desell~nho de mandato eletivo !<'deral, e!!,

tadual, municipal, ou no Distrito Federal:

IX - licença orêmio:
X - lioença à funcí.onârf.a <Jestante;

Xl - licença OCJIpulsória;

XlI - lioença patemidade;

XIII - lioença a flUlcionár:lo ac.í.derrtzul.: em ser -

viço pura tratanento de saúde, ou aOCJ1etidode doença protí ss í onal, ou

noléstia grave;

XIV - nússão ou estudo de interesse ciu Hunicl-

pio, esn outros pontos do território nacional ou no exterior, quando o

afastimento houver siOo autorizado pela autor tdade canpetente ;

§ 19 - to vedada a contagem em dobro do tenpo -

de servi.ço prestado simultaneamente em dois cargos, enpre90S ou funções

pilblicas, junto à AdndnistraçãoOireta ou Indireta.

§ ~ - No caso do inciso VIII, o tenpo de afas-

tanento será considerado de efetivo exercI cio para todos os efeitos le-

gais, exoeto para praroção por nereciIrento.
CJlPl'roID -lI

Das F'érias
AR'rlo:J 659 - O funcionário terá direito, anual-

nente I ao gozo de trinta dias a:msecuti vos re férias, de acordo a:m es-

cala organizada pelo órgão CCJTIJetente.

§ 19 - Sauente depois do primeiro ano deexerc!.

cio no cargo pilblloo, ;, funcionário aàIuirirá direito a férias:

§ ~ - O funcionário que tiver suas férias ~
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CJ\PITUW !II

Das Licenças
Seção I

Disposições Gerais
ARl'IOO 719 - Serão concedí.ôas :
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I - licença para tratamento de saúde:

II - licença por !loUVO de doença em pessoa da
famIlia;

III - licença para repouso à gestante;

IV - licença patemidade;

V - licença para tratarrento de doença profis-

sional-ou em decorrência de acidente de trabalho;

VI - licença para pcestar serviço militar;

VII - licença F notivo de afastamento do côn-

juge ou oalpanheirc;> de funcionário ou ndLí t.ar r

VIII - licença ~ulsória;

IX - licença prêmio;

X - licença para t.racar de interesses particu-

lares;

XI - licença por /loUVO especiaL

Parágrafo Omo:>- O ocupante de cargo de provi

IIeI1tO em oanissão não terá direi to à licença para tratar dl'l interesses

particulares •

AR'flm 729 - A licença que depender de exalle -

rrédic;o será oonoedida pelo prazo indicado no laudo ou no at.es t.ado pro-

veniente do órgão oficial conpetente.

ARrlOO 739 - Tenninada a licença, o funcioná-

rio reassumí.râ , llnediatancnte, o exercIcio das at.r.Ibul ,'CJ2S ele' "'<1rgo.

lIRTIOO 749 - O func.íonâr í.o llcenciad,' l>elratr~

tCluento de saúde não poderá se dedicar a qualquer atividade l<'IIlunerada,

sco pena de ter cassada a licença a ser prcnoví.da a sua r'-'Sl~'i";abiliz~

ção.
AR'l'IOO759 - A licença poderá ser prc.r 1 (Xfadade

ofIcio ou a pedido do interessado, desde que fundada em novo <>:<Jue mé-

dí.oo oficial.

Parágrafo Onio:>- O podí.do devur.'i ser ;l!,resen~

do pelo menos tres dias antes de findar O prazo da licença: Sl~indefe-

rido, será considerado ClCI1lOde 1l~9. o p<>r!odo car1pn, ••rldido e"'t:re A

dat:a do seu término e li do oonhecimentooficia1 do despacho.
l\R1'IOO 769 - 1ls lioan';'a5 concedidas dcnt ro de -

trinta dias, contados do ténnino d.a anterior, serão cons.íder ad-rs OCIlO

prorrogação.

~arágrafO Ilní.co :- Para os efeitos deste artigo, -

semente serão levadas e,n oonsideração as Lí ccnças da nesma natureza.

ARrIa:> 779 - O funcionário não poderá pennanecer
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ARTIGO 789 - o funcionário em gozo de lioenç
deverá cx:municar ao dlefe da repartição o local onde possa ser enoon

trado.

Seção Il

Da Licença para Tratamento de Saúde
ARTIOO 799 - 1\0 funcionário i.Irpossibilitado i

exercer o· cargo por /lotivo de saúde será concedida licença pelo õrgâ
oficial OCJllletente, a pedié'o' do interessado ou de oficio.

Parágrafo Onloo - fll' ambos os casos , é indisp

sávelco.exame ~ioo que pOderá ser realizado, quando neoessârão, na,
residéncia do f~ionário.

ARTIGO 809 - O exono para oonoessâo da' licenç.

para tratauleIlto de saúde será feito por mêdí.co oficial ou oficialtren1

credenciado ou, ainda, por órgão oficial do Município, do Estado ou (

União.

§ 19 - O atestado ou laudo passado por nédioo (

junta médica particular só produzirá efeitos após a houo1<nação pelo

serviço de saúde do Município, se houver, ou pelo Centro d(~Sawe

localidade •

§ 29 - 1Is licenças suoerí.oros a seS""llta dias é

penderão de exane do funcionário por junta nédica.

AR'l'ICD 819 - será nunido df.sc.í.p.l í.n.u.r.r inbe, can

suspensão de trinta dias, o funcionário que recusar a se sul.meter a ~

exauc nêdí.oo, cessando os efeitos da penalidade logo que se verlfi~

o exane ,

J\RI'ICD 829 - Considerado apto, em exaroe médioo ,

o funcionário reassullirá o exercício do cargo, sco cena de serem ~

siderados CLlIO faltas injustificadas os d.í.as de ausência. i
Parágrafo Onioo - No curso da licença POderá o ~

. funcionário requerer exame nédioo, caso se julgue em condições de rea

sunir o exercício do cargo.

ARTICD 839 - A licença a funcionário acalEltJ.do d
tubercu10se at,j,va, alienação nerital, neool ••••ia maligna, cegueira, J.e~

pra, paralisia irreversível e Lncepeoí.cance, cardiopatia grave, doenç,

de Parkinson, esponciloartrose arquilosante, nefropatia grave, oste!t.

defonnante, sIndrate da iIlI.Dlodeficiência adluirida e outras adl1d tidas ~

na legislação previdenciária nacional, será conoedí.da , quando o exane

Jrédioo não oonclulr.pela ooncess~ inediata da aposentadoria.

AR'l'ICD 849 - será integral a remuneração do fun

cionâri~ licenciado Para tratanento de saúde. ou accnetií.do dos males
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previstos no artigo anterior.

se..,ão !lI

Da Lioellra por M:Jtivo de Doenra em Pessoa da F"!ItJ:lia

ARrIo::> 859 - O funcionário poderâ ob! cr licença,

por motivo de doença de ascendente, desoendente, 03njuge não separado

legalmente, eatpanheira ou OCIIpanheixo, padrasto ou madrasta, enteado li
colateral oonsagulneo ou afim até o segundo grau civil, nediiUlte CXIlF:rs;

vação médica.

§ 19 - A licença saliente sE'rá conoedí da se O fun-

cionário provar qUQsua assistência pessoal e permanente é indispensá -

vel, nãO'podenôo ~ prestada silm1l~nte CXIlIOexercIcio Cio ~o'j

§ 29 - Provar-se-a a doença mediante exane média)

§ 39 - A licença. de que trata este artigo não po-

derá ultrapassar o prazo de vinte e quatro neses ,

§ 49 - A licença de que trata

concedida, oon remuneração integra.l, até umnês, e,
tes descontos:

este artigo será --
após, ccrnos seguin

,.-

I - de um terço, quando exceder UI1'. nês e prolcn -

gar-se até tres neses;

II - de dois terços. quando exceder tres e pro~-

gar-sa até seis neses;

III - sem remuneração, a partir do sétino nês ao -

vigésino quarto nôs,

facão IV

Da Licença à Funcionária Gestante

ARrlOO869 - Â funcionária gestante será cancedidat

nediante exane nêc1ico, licença c.'e cento e vinte dias, sem prejuIzo de -

sua n>JuUllCra("ão.

§ 19 - Salvo nrescrirão nédica em contrário, a li-

oenca poderá ser conoedí da a partir do oitavo nês c.'e gestação.

§ 2r~ - ooor r.íc'o e um» <JVOOoo par to , seJl1que tenha

sido requerida a lioenca, a funcí.onârf.a entrará, autzmat.í ceneute , em 11
oença pelo prazo pJ:9visto neste art.1gó.

§ 39 - Após o tézmino da lioellça· e até que a =iél!\
ça oalplete seis meses de idade, a funcionária terá direito a doiS des-

cansos especiais de lIeia hora cada, para aJIl<lIlClltaçào.

ARrI(n 879 - No caso 4 aborto não provoc.s.lo , será

conoedída licenca oara tratanento de saúde, na forma urevista n"ste Es-

tatuto.
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secâo v
Da Licença-Adocão

JlP.l'IGOe89 - ã funcicnária que adotar' ou d:>tibe:
guarda judicial de criança até 1 ano de idade, serão ooncedidos novent.;

eias de .licença rell'uneraC'a.

Parágrafo Ontco - No caso c.leadoção C'Uguarda j!
dicial de criança de I até 7 anos de idade, o prazo do que trata este •

artigo será c1equarenta dias.

feção VI

~ Licença Paternicade

l\Rl'IGO899 - 1v:JflR1Cionário será oonoedí.da lic:en-!

ça paternidade de cinco dias <X:llltadosda data de nasciJrento de seu fi s
lho sem prejuIzo de sua remuneração.

ARTIGO909 - Ooozrenôo as situações previstas pel

artigo 87 e seu parágrafo único, será ooncedida ao flRlciCllário, lioen ..•

ça natem1.daee de cinco c1ias.

seção VII

Da Licença para Tratarrento de Doença Profissional ou

CIO Decorrência de Acidente Ce TrabalilO

l\H'l'lOO919 - O flR1Clonário, ao:m.!t.i<4o ó, doença -

pzof í.ss.í.onaf ou ací.dent.ado ell~servfço, terá direito a Líoenç. para tra-

tanento de saúde OU" rUllwleraç50 lntL>qral.

§ 1''> - l\cié'cnte é o dU/lOflsico OU1'1:'/11<1 sofri~

pelo funcfonâzLo e que se relacione nediata ou 1nec'iatillr€'nte. o::tn as --

atribuições ele seu caruo ,

§ 29 - Considera-se tambéin acidente:

I - o CaJIOdeoorrente de agressiiü softI,1" e não -

provocada injustancntc oeIo flRlcionário, no exercIcio <!e suas atribui -

çôes ou em razão de Lasr

11 - o dano sofrido no pexcuz so entre a I'.'sidência

A1~l'lGO929 - Entenc.le-se por doença prof.i ssicnal •
qua de=rer das CX>Ild.IC<os<lo serviço, develldo o laudo médico .'"Ubele-

oer O IICJ<O 00 c.:.usalidade enue a doença e os fatos que a det' ·nnlnaram.

l\Rl'IGO939 - Verificac1a em caso de aclt'c.-llte, a i!! '

caoací.dace total para qualquer flR1Çãopübl~a ao funcí.onâr í.o ~;(ná CXlI1~

dida, desde logo, ~ntadoria oan proventos integrais •

• §'l9 - No caso de illcapucic1aUe parcial I' penliuJel1

te, ao flRlclonário será as5E!9uraea a readaptaçoo.
S...,o " ....+ .-1 .•. _ J"
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no prazo de dez dias, a contar <10acidente ou ccnstatação da doença.

f'eção VIII

Da Licença para Prestar ferviço Mili tar

1\RTlOO 949 - ]J.J:) funcionário convocauo para o -

serviço mí,11tar ou outros encargos de defesa naciClla1, será oonoedí.da liCle!!

ça ex:tnJ:ellluneração integral.

§ 19 - A lioença será conoedida à vista de doe:!:!

nento oficial que Ocrllpzovea incorporação.

§ 29 - Da ~ração será descontada a inpor--

tância que o funcialár~o perceber, a qualiC'ade de incorporado, salvo se 0p-

tar Pelas vantagens dojserví.ço ndlitar.

/, § 39 - O funcionário desincorporado reassumirá

o exercfcí.odas atribuições de seu ea:t9O dentro do prazo de trinta dias, -

oontaôos da data da desincorporação, sendo- lhe garantido o direi to de per~'

ber sua J:"eI"unerac-ãointegral, durante este período.

§ 49 - A licença de que trata este artigo será

tanbém oonsedí.da ao funcicnário que houver feito curso de fonllaçêío de of! -

ciais da reserva das Forças Armadas, durante os estág.Los prescri tos pelos -

regulalTentos ndlitares, ap11cando-se lhe o disposto no § 29 deste artigo.

seção IX

Da Licença por Motivo C'eAfastanento de Cônju,J". oU C?Ipa-
nheiro de F'uncialário ou MilitaI

J\Rl'IGO959 - O funcionário casado aLI L'Cllpanhei-

ro de funcí.onâr í.o ~úblico civil ou lT'ilitar, terão direito a Lí.oença sem re-

muneraçà0, quando o 05njuge ou OCfIPélIlheiroforem designados para prestar -

serviços fora CIoMwrlcípio.

Parágrafo Onico - A licença será oonosdí.da ned!.

ante pedido devidarrente instruIdo e vigorará pelo t:.eITOque durar a nova ~

signação <'o 03njuge ou CXllpanheiro.

seção X
Da Liccnça C<1,.)u1sória

ARTIOO969 - O funcionário que for considerado,

a juIzo da autoridade sanitária cx:JJPCb?nte, suspeito de ser po~r de do-:
ença trarumdss!vel serA afastaCo elo acrvlco público.

§ 19 - Resultando positiva a suspeita, o funel2

nário será licenciado para t.ratenento de saúde, incluIcJos na Lí.eença os di-
as em que esteve afastado.

§ 29 - Não sendo procedente a suspeita, o fun -
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cionário deverá reassunir inediatanente o seu cargo, consldrando-se ,

llO de efetivo exerclcio, para todos os efeitos lL'9,d.s, o v·, lodo de a.

ta/lento.

seção XI
Da Licença-Prêmio

ARl'IOO979 - 1\0 funcionário q~ req~~r serl
concedida liWllÇ'a-pWnio de t:.res /leses OOflllCCUU VOS, can t:cx1osos di~
tos de seu cargo, após cada quiUIuênio ininterrupto de efetivo eJCerc!
cio.

§ 19 - A licença-prêmio, cem as vantagens de>

cargo '~n canissão,. scuente serã ocnoedida ao funcionário que o venha -

exercendo, no periodo equí.aí.t.ívo, por mais de dois anos •.

§ 29 - 5arente o tenpo de serviço públioo, pJ

tado ao MunieIpio, será contado para efeito de lioença-prêlJ'io.

ARTlOO989 - Não terá direito à lioença-prêrni

o funcionário que, dentro do perIodo equí.s í tãvo, houver:

I - sofrido pena de suspensão; "

II - faltado ao serviço, injustificadarrente, I:

mais de quinze dias, consecutivos ou al.ternados ,

ARTIC..o999 - A lioença-prêmio sOlente será oo

cedida pelo Prefeito, ocla M:lsa da Câmara, ou pe Ios diretores de auta

quias e fW1daçÕespúblicas.

lIRl'IOO1009 - A Lí.oença-prênuo pc:ó,rá, a pedi

do do funcionário, ser gozada integral ou paroeladanente, atendido o j,

teresse da Administração.

ARrIOO1019 - A autoridade cx:llpoltente, tendo

em vista o interesse da administração, devidaIrente fundanentado, decid

rá dentro dos doze meses seguintes à equí.sfçâo da licença-prvll'io, quan

to ã data de seu irúcio e a sua concessão, por inteiro ou parceladamen

te.
ARl'IOO1029 - O funcionário deverá aguardar, e

exercIcio a =noessão da licença-prêmio.
J\R1'J:OO10.39 - A OOJ"l'O'O •••• ão do liO<'1I9"" prêmio de'

pendurá de novo 'ato, quando O funcionário lI;io iniciar o seu 'lUZO dentrl

dos trinta dias seguintes ao da publicação dequeLe qUO a doto r í.u,

ARTlOO1049 - 1\0 funcí.cnâr.ío que C(.II'í'.Iütar cinc

anca de ininterrup.to e efetivo exercI cio poderá, a cr í têrío d, Adminis·

tração, ser oonoedido o direito de receber, em dí.nhe í ro , a I"Lade da ~

oença-prêmio a ~ fizer jus, se assim o requerer no prazo d' atá trin°

ta dí.as antes do inicio da fruição da licença.
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ARl'IOO1059 - A Lí.oença-prêmí.o não gozada pode]

ser contada em dobro para efeito de aposentadoria, nediante requerineJ

to do interessado.

Parágrafo Onico - será irreversível, UlT'avez ex
oedida, a o::>ntagemem dobro através de prooesso regular.

ARl'IOO1069 - O funciooário CCIlI tenpo de serviçc
municipal anterior a vi9ência deste Estatuto terá direito à licença-pl
mio de 3 (três) meses pr~a cada quí.nquení.o ininterrupto e efetivo eJleX

cicio, o::>ntadosa partir da data da aàtdssão.

seção XII

Da Li~a para Tratar de Interesses Particulares

/, ARl'IOO1079 - O funcicnário estável será, a cri~

rio da 'autoridade CC1'IP€tente, direito a lioonça para tratar de interes

ses particulares, sem venciIrentcs e cor período não superior a dois ani

§ 19 - A lioença será indeferida quando o afasta

menta do funcionário for ino::>nveniente ao serviço público.

§ 29 - o funcionário deverá aguardar, em eJrercI .

cio a o::>ncessãoda licença.

ARl'IGO1089 - Não será concedida Líoença para tr!

tar de interesses particulares ao funcionário noneado , ronovt -to ou trai

ferido, untes de assiauí r o exercício do carqo ,

AH'l'lGO1099 - A autoridade que houver ,'moedido <
licença podcrâ determinar o retorno do fWlclonário 110.'11<:1,.]0" se.npre .•

que o exigir o interesse público.

A1UlOO 1109 - O funcionário oodcnâ , a 'l'nlqlEr -

teIrpo, reassund r o exercício das atribuiçõcs do cargo, cessando, assim,

os efei tos da licença.

ARl'IGO1119 - O funcialário não obterá nova licen-

ça para tratar de interesses oarticulares, antes de ôeoorr!cos dois anc
do térnl1no da antezíor ,

~eção XIII
Da Licença Esoeclal

AR'rl<lO1129 -.0 funcicniirio <lesign.o.do pttra rn1•• ão.,
e6tud1~, ou CUITJetição esportJ,va oficial, em outro Munic.Ipio, QU no ex -
terior, terá direito a licença especial.

§ 19 - Existindo relevante interesse municipal, ~

vidalrente justificado e a:nprovado, a licença será conoedida, sem pre -

juizo de vencimento e. de.lrais vantagens do cargo.

seque •••
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§ 29 - o inlcio da lloença coincidirá cem a

designação e ser ténnino cem a ccnclusão da missão, estueo ou ClClTpet!.

ção, até o mãxiJrode dois anos.

§ 39 - A prorrogação da licença SOl,~,"te~

rerá, em casos especiais, a requerinento do funcionário, nediélute o::I..!'.

provada jusUficativa.

ARTIGO 1139 - O ato que conceder a licença -
deverá ser l?reaedido de justificativa, que denonst.re a necessidade ou

o relevante interesse da missão, estudlj>ou ccm:>etiçãc.

CAPITuw IV

Das Faltas

ARrIOO 1149 - Nenhumfuncí.cnârf.o pcx:1.eráfaltar

ao serviço sem causa justificada.

Parágrafo Onico - ConsireI·a-se causa justifi~ :

da o fato que, por sua natureza ou circunstância, orincioalnente nela
oonseqeêncí.a no ânbito da fanúlia, possa con.stituJr escusa do não o::m-

parecinento.

J\R'l'lGO1159 - O funcJonário que faltar ao ser-

viço ficará cbrigado a requerer.; DOrescrito, a justificação da falta, ,

a seu chefe inediato, no prineiro dia em que OCIIJJarecera repartição ,

sob pena de sujeitar-se às consequâncí.as da ausência.

§ 19 - Não serão justificacas as faltas que ex-

cederer.- a vinte e quatro DOr ano, não oodenc1oultrapassar duas por nês.
§ 29 - O cOOfe ineciato do funcicnário decidirá

score a justificação das faltas, até o max:i.Jrode doze por ano, no pra-

zo de três dias.

§ 39 - A justificação das que exoederem doze --

por ano, até o limite de vinte e quatro, será subnetida, devidarrente -

infomBda nelo chefe inediato, à decisão c:1e seu superior, no prazo de

cinco dias.

§ 49 - Para a justlficação da falta poderá ser

exigida prova do notivo aleç)ado nela funciOlJário.

§ S9 - Oecic.1doo pedido de just.1fleaçao de fll:!.

ta, BEIráo requorirento encallllnhadQ·eo órgão. do pessoal ç'ara lJ.'l devi -'
das anoceçóes ,

ARTIOO 1169 - As falta'3 ao serviço, até o maxI-
no de seis por ano, não excedendo umapor nôs , poderão ser abonadas, -

por ITOléstia ou por e>qtro notivo justificac1o, a critério da autoridade

OCIlp3tente, no pr1JNl1to.cJia em que o funcionário cxm:>;:u:eoerao serviço.

§ 19 - Abonada a falta o funcionário terá di-

mito ao "rf?'nciD)?n~OCY'ryoç:ry ....or1··n'!=o -':n\Golg r1
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§ 29 - A IlOléstia deverá ser provada I'Jr atest.!
do nédl.= e a aceitaçõo de outros IlOtivos ficará a critéri() .t.i dJefia
inediata do funcicnário.

§ ~ - O pedido de abono deverá ser iei to pelo

funcicnário no prineiro dia que <XirpéUeoerao serviço, em rcquerdnente

escrito ou seu chefe inediato.

CAPIwLO V

Das Dispanibilidades

ARl'IOO 1179 - Extinto o cargo ou declarada sua I

desnecessidade, o funcionário estável ficará em disponibilidade ~

rada i;;t'egralnente~até seu adequado aproveitanento em outro cargo.
~ -§ 19 - A extinçao dos cargos será efetivada atr~

vês de lei, no caso de oert.enoerem à Prefeitura e Auta:tquias municipai

§ 29 - A extinção cbs cargos será efetivada POr
resolução no caso de per'tenoerem à cãwara Municipal.

§ 39 - A reclaração da desnecessidade do cargo s

rá efetivada por ato oróorio do Prefeito, ~sa da cânara, 'Ou ce Direto

de autarquia e fundação pública.

§ 49 - RestabelecidQ o cargo, ainda que alteradii

sua dencmí.ncçâo, o funcionário em disoonibilidade, nele será obrigat6 '
riarrente aoroveitado.

§ 59 - O tenpo que o funcionário permaneoezr em -i

disPOl'libilldade será oal~Utado integralnente para os efeitos de aposerr

tadoria.

CJ\PI'l'UID VI

Da Ap<:sentadoria

ARl'IOO 1189 - O funcionário será aposentado:

I - por invalidez permanente , sendo os proventos

integrais, quando de=rrentes de acidente em serviço, lIo16stta profis

sional ou doença grave, ocntagiosa ou incurável, especificada,; em lei

e !,rqXlrciCI'Jais nos demais casos;
11 - OCIIpulsórianente, aos setenta anos ele idade

oc:m"roventCIII p~>orc1cnlÚs lICl taTpo de aorvlço,

1I1 - voluntarianente:
a) aos trinta e cd.nco anos de serviço, , ' norem e

aos t:rinta anos, se mulher, can oroventos integrals.

b) aos trinta anos de efetivo exercãcí.o '.'1l1 fUl1çees

re ma9istér1o, se professor, e vinte· e cinco, se professora, cem Prove:!]
tos integrais.

c) aos trinta anos de serviço, se horem, r>aos vin
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te e cínoo; se mulher, cx:mpzovenbos prqx:>rcionais a esse tenpo;

d) aos sessenta e cinco anos de idade, se harem,

e aos sessenta, se mulher, can proventos proporcionais ao, teIrpo de se.!::
viço.

§ 19 - O tenp:> de serví.ço público federal, esca-.

dual, municipal, ou prestado ao Distrito Federal, ou à Enpresa Pri~

da, será OCJlputac1ointegramente para os efei tos de aposentadoria.

§ 29 - Os proventos da aposentadoria serão revi,!!

tos, na nesma prQ!?Orçãoe na mesmadata, senpre que se rrodificar a re-

muneração dos funcionários eJr.atividade, sendo também estendidos aos -

inati vafquro.squer ~neflcios ou vantagens poster1orrrente concedidos -

aos servidores em aUvidade, inclusive quando deoorrentes da transfor-

mação OU reclassificação do cargo ou função, em que se deu a aposen~

doria, ria foma da lei.

§ 39 - O benefIcio da pensão por norte "'rresJ?C!!

derá a cem oor cento dos vencimentos ou proventos do funcionário fale-

cido, reajustado senpre que houver IOOdificacão na remuneração dos fun-

cionários em atividade, sendo extensivo ao fi.Ulo oclTlPHNi1dam,,'n'" inca-

paz, na falta do oõnjlY:Je.

]IRrIGO 1199 - A aposentadoria pJ:<:duziriJ 'US efei

tos, a partir da publicação do ato no órgão oficial.

CAP!'lUID VII
Da AcuIl'ulação Remunerada

JI.RTIGO 1209 - J;: vedada a acumulação remunerada de

cargos públicos, exceto:

I - a de dois cargos de professor;

II - a de um cargo de professor can outro téerrl.CXl-

ou cientIfioo;
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CI\PI'l'UW VIII
Da Assistência ao Funciuln!io

l\l{l'IOO 1229 - O munJclpio pCX1.·I:ií cLu- c';istênc

ao funcionário e sua famllia, oonceõendc entre outros, os !;eCJuílll" Ix.'nefld

os s

I - assistência nédica, dentária, f=ll"Il.'~lIt lca e h
pita1ar;

II - preví.dêncí.a sq=ial e sequrosr

III - assistência judiciária;

fV - financiamento para alulsição de casa pl(Jpria;

I,V - cursos de aperfeiçoi.llrento. rre.ínannnt.o 011 espes
llzação profissional, em matéria de interesse nnmí ctpaí r

VI - assistência social, especí.ahrerite no tocante a

orientação, rocreaçâo e repouso.

J\l{l'lOO 1239 - A lei detx-rnunarâ as oondl <;'.'-"3 de orç

nízaçáo e funcí.onanento dos se rví.ços de assistência :refeJ:idos neate C<lpItul~

Parágrafo Onioo - OUtros beneficios podcrjio ser cor

di dos desde gLE instituídos por lei.

J\l{I'lClJ 1249 - 'l'odo fuací.onârf,o selá Lnacrí Lo em Lns

t !lIção de previdência social.

l\Rl'lGO1259 - O Mwricípio poderá inst! tui r. em lei.

cy••tribuiçiio, cobrada de seus funcionários, para o custeio e!ll bonof'Lcl.o eles

tos, de serví ços de previdência e ass.tstêncí.a soei ais.

CAPI'JUJ1) IX

1.lO Virei to de petlçã()

l\l{l'!Cl) 1269 - e assegurado ao funcicuário o direitq

ele requzrer , representar, pedir reoo is.íderuçáo e recorrer, em defesa de dí.re:

to ou interesse 1e<,jltl/lo.

l\Rl'IOO 1279 - O .requerilnento, representação, pedido

<l::! teuJlisid..'raçilu c roeurso f..it~rü(J(~ncdmlnhudoo t1 ':Hllorill ..lI:Jp CXlltJCb'Jllc,por:

tpZ11-édioda nutor í.dade iÍtcdiatancnte sll{.>Criorao I-'"tlclorúirlo,
§ 19 - o pod1tlo c.Ia ruU.:.Nul1tlr:'J':açW:.1 üovt;u:;n f'J('r d1ri9:lc

à '~l.alc)!:-_tda(_I(.· fll,lI_' t.otlV\.'r ~XIlC..~d.lf_lo o a.Le, oU prot:I,.·J~Itl,~) .:.LÜL~cl:;iJ.o e sscsu-ut.c serl1
c"uIvel quando cultiver novos argumentos.

§ 29 - Nenhun pedido de>!' '(.Y.:nsJdera'.·50pod: '.ca ser re

II(1V, 100, a nao ser que seja verificado UII fato novo.

§ 39 - scnento caberá recurso qULlIlc10houvor p~do d

n'LXJlIsiti<:,raçiio 1150 cUllheci<:b ou lndefeduo.
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§ 49 - o recurso sorâ dirigido ii <1\'" Iidade -r •

~dial:aPente euoer í.or a que tiver expedí c'o o aro ou prof"rj.,L, a deci-

são c, eJ1\última instância, ao Prefeito.

§ 59 - Nenlll.lll recLU:SO rxxlerá ser 1'"('''' IVaC,O, a

nao ser que f;eja vor í fí.cado UH filto novo.

§ 69 - O pedido de reconsideração e o recurso

nao t:êJo efeito suspensivo, salvo nos casos oreví.st.os em lei.

l\IU'ltU 128'~ - Salv~' dispcmJ ,;;ilo<'''1'"., .ua em --

cont.rârfo , é de trinta dias o prazo para Lutorpos.í çâo ele pedidos de re

oonsidcração e recurso.

Paâigrafo Onico - o tJrazo a que se refere este

artigo eo-eçarâ a ~uir a partir da ccnuní cacâo oficial da elecisão a

ser l:eU;lIlSicbta<1.t OU teculr'ida.

ARl'I<D 1299 - O direito de pleitear adrninistr,ê.

Uvalllente orescreverá:
I - om c í.nco UJlO!:l, IltS C:1SOf; ro Lat.í.voc a demi!.

são, aposentadoria e dí spontbí Lí.c'aõe ou que afetem interesse pat:rinPni.:l!

is e c~d1tos resultantes das m1aÇÕElafuncionais IX'In a 1IàIÍIinistração.

rr - E1r cento e ví nto eias, nos demaí.s casos, -

salvo quando outro nrazo for fixado em le.i muní.cf.pal .

l\Irrr<D 130<;>- (l 1'1'<10:0 de f>rpscriç"o h'r:i seu __ 1

teu~' Lní cí.a L na data da publ.lcacão oficial (1(' ato ou, quando este for

de nat.ure-za reservada, para roaquardar dí rci.t.o do fUlcioniírio, na data

<la cii'ncii.l do LnLe1'l-'ssadu.

l\I~J'lOO 1319 - O recurso, quanc'o cabível, inter ~

tOlI!,'" da pruscr í çào,

Parii<jrafo Onioa - lllt.t'rJ:U1'Pida a pn",;cr ir;ão, o ~
prazo reccneçarâ a cor ro r pelo restante, 110 clia eI1' que ocaaar ;1 inter -;

l1.lpÇão.
'l'ITUW IV

Do VCllci""lIto C das VantaCJ('w,PeclD'ü5r i '''i
Cfll'I'ltJW 1

~)_Vencin<:'nto
l\1.(l'I(U 1329'- os VI"llcJlleJltc'~; (I,.,~~C,-lt'l'

tura e di] c5rnüra'f<1lDllcilJi:11 c(,!~rão ser igUd I.nI <J(~S{Jt' (,q! ~;ll. I' 1rLbuf -

ções sejam iguais ou assooo.lhadas ,

,rtiqo ,

nao se levará err conta os vantagens Ce car âter illc1ividllal I,' .i: ,e,lati

vas à nat.ureza ou ao local de tnlballio .
• l\I(l'l<D 133'~ - ~ ved<"I ..• a V.\.11cu I<>,-,;ln (." Iutoara-

ção de vencírrentcs cara ('I efeito re rem.nler,wç',oele pes soa l d; ser-
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viço público.

JlID'IOO 1349 - 1Is vantagens pecuniárias pel

cebidas pelos funcionários não serão OCIlputadas nem acumuladas, para,

ooocessâo de vantagens anteriores, sob o nesno titulo ou idêntico fUli

danento.

ARTlOO 1359 - O limi te mãxino da reIIDJIlE!raj

"00 Percebida em espécie, qualquer titulo, pelos funcionários pwUo;
será =rresoondente ã I:eIIlUI1eraçãopercebica, eIr.espécie, pelo Prefei1
Municipal.

§ 19 - Remuneração percebida em espécie ~

10 Prefeito Munióiplll é o subsIdio mais a verba de representação.

I. § 29 - OS vencirrentos, a reramer açâo , as •

vantagens e os ac"licicnais, bem 0CI10os proventos de aposentadoria qu;

estejam sendo peroebidos em desacordo can o disposto neste artigo, SE

rão inediataJrente reduzidos ao limite dele decorrente, não ,;e adIPitir

Co,_neste caso, invocação de direito adquirido à irredutibilidade de:

vencll1El!tos, ou perceoção de excesso a qualquer titulo. ''* ARl'IGO 1369 - O piso sal aria1 do sf~rvidor E

rá ce, pelo nenos, UI!salário Il'Inino e roeí.o (l 1/2), deseJe 'lue nao VI';

Ilha ferir os 65%do orçeerento , sendo vedada sua ví ncula~,ão I'ara qual

quer fim.

ARTlOO 1379 - O vencínento , vantn ',,'mou qua

quer paroela remunerativa, pagos CX1T1atraso, serão corrl,!J,l.,.,; 1l000tá

riéll!ente, ce aoorôo 0001 os Incioes Clficiais apUcáveis a e"I,:'cie.

ARl'IOO 1389 - Ressalvado o di SOU!; lo do § 2<;;

do artigo 135, os vencinentos dos funcionários públicos são lrredutI

veis.

ARl'Iro 1399 - O funcionárlo P?rdclií:

I - a reIl'Uneraçào do dia, se não ccnparecez

ao serviço, salvo os casos previstos neste Estatuto:

II - UIl terço da remuneracão do dia, quando -

OCll!Jareoerao serviçc.. dentro da hora seguinte à marcada para o inIci
<lo trl'balho, ou se n>tirar ab1l una hora antes de seu términ~'.

ARTIOO 1409 - Sa,lvo as excessões exoressarreo
te previstas em lei, é vedado à Jldministração Pública efetuar qualque

J
desconto nos vencirrentos dos servidores salvo orévia e expressa autor,

zação.
Pará9rafo Onico - Irn CllI1Prinento a decisão ju

dicia1 transitada em'julgado, a Jlàninistrar,ão deve descontar, dos ~
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cin'entos de seus funcionários, a orestação alim:ntícla /lO>:' I"IIIOS e
nos Lí.mí.bes deteDldna<1ospela sentença.

ARI'IOO1419 - O horário àe trabalho ,;erá fi

xado pela autoridade ccnpetente , de acordo cem a. natureza e lI"cessi-

daàe de serviço, cuja duração não ÇlOÕeráser superior a oito horas -

diári~ e quarenta e quatro horas SElranais.

ARI'1001429 - O funclonário estudante pode-

trabalho reduzida em umahora, a critério da -
•

rá ter sua jornada de

Administração.

ARI'IOO1439 - A frequêncla do funcionário -

será apurada:

1 - pelo pente;

11 - cela fonna determinada em ato próprio -

da autoridade OCIIpE!tente,quanto aos funcionários não sujei b:JSa ~

to.

Parágrafo thico - Para registro d9 pooto ~

rão usados, de oreferência, neios mecâni=s.

C1\P!'ItJw 11

Das Vantaqens Pecuniárias

ARI'IOO1449 - Além do vencillento, ooc'eráo -

ser concedidas ao funcicnário as seguintes vantagens:

I - diárias;

II - gratificações;

111 - ajudas de custo;

IV - adicionais oor t:alpo de serviço I

V - salário fawIlia;

VI - auxIlio para diferença de caixa.
seção I

Das Diárias

ARI'IOO1459 - 110 fl.Dlclonário que, por detenr!

nação da autorià~ cx:npetente, se deslocar tenporariamente do HunicI-
pio, no desenpenho de suas atribuições, cu umroi.siio ou est:udo de in -
teress., da Adlllinistração, serão conoedidas, ~lêm ro transporh." diária'
a titulo de indenizaç~ das despesas de alillentação e pousada, nas ba-

ses a serem fixadas em lei.

seção 11

Das Gratificaeões
'. 1\Rl'IOO1469 - Será concedida gratif.icé!(,';.lo:
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I - pela prestação 00 sarví.ços extrilordináric

II - oela execução de trabalho insaluLret peri

9OS0ou penoso;

III - pela participação em órgão de deliberaçãc

=letiva ou banca examinadora;

IV - de nIvel universitário;

V - de Natal;

VI - de função.

subseção I '
Da GràUficac-ão oela Prestação de serviços Extraordinário!

I. ARTIOO 1479 - O funciaJário público ocupante •

de carw de provitrento efetivo, quando convocado para trabalhar em hor!

rio di verso de seu eJO:Jediente, terá direi to a gratificação por serviÇO!!
extraordinários •

§ 19 - t vedaélo concedez gratificação por ser-

viço e~aordinário oan ebjetivo ôe remmerar outros servi~ ou encar-

gos.

§ 29 - t vee'ado oonoeder gratificação por ser-

viço extraordinário a ocupante de cargo em ccmí.ssâo,

ARTIOO 1489 - A gratificação será Pil<fa por ho-'

ra de trabalho, prorzoqado ou antecipado, que exceda o per Iodo normal, :

do expediente, acrescí.éo cirquenta por cento do valor da hora nonrat de

trabalho.

§ 19 - Salvo os casos de convocaçzio di' energên-

cia, devidarrente justificaeas, o serviço extaecrdí.nârf.o não TV <lerá ex~

(ler a duas horas diárias.

§ 29 - QuanC'.oo serviço extraordinário for no _.

turno, assim entendido o que for prestado no oerloC'o c'urpreendlé'o en-

tre vinte e d.uas e seis horas, o valor será acrescido de !lHis vinte e -

cinco oor cento.

AIa'IOO 1499 - O funcionário que anterJomente a
vigência deste Estatuto percebia horas extras inooxporadas ao S<lu. aaJ.á-

rio. ocnUnUlllrá •••roootor1<lo- ••••••• qua1q_r prejuízo.
. subseção 11

Da Gratificação r.ela Execução de 'l'rabalho l.ns~Üu!?EPLI'~rigoso

ou Penoso

MUro 1509 - serão oonsí.deradas ati ví dades ou -

cp:!rac,;ães insallbres q~, J;JOr sua nabureza , condições ou nétock,s de tr~

balho, exponham os funclulários a ~ntes nocivos ii silu.:1e.
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ARTIGO 1519 - Eerão consideradas ativicades o~

cperaçôes oerigosas, <:quelas que, DOr sua natureza ou método df~ traba -

lho, inpliqoom no contato nermanente oat1 inflamáveis ou exo.los í.vos , en

ocndiçôes de risoo aoentuado.

ARTIGO 1529 - serão a::nsideraàas atividades or

cçeraçôes penosas, éqoolas que, por sua natureza ou método de trabalho,

exponh~ o funcimário público a esforço f!sico é'oentuado e desgastante

Al~rIGO 1539 - Lei municipal, de iniciativa ex J

clusiva do Poder Executivo, detennlnará, os peroentuaí.s que incidirão -

score os venciJrentos dos funcicnários,' no caso do exarcfcí,o do aU vida~

dea insal~res, perigosas e oenosas ,

ARTI<D 1549 - O d1reito ao adicional de insalu-
I.

bridade, de periculosidade ou de penosidade, cessa, ocro a e Ltnü.naçâo -.

das condições ou dos risaJS que deram causa a sua conoessão.

AR1'I<D 1559 - e proibido à flmcionári;' gestan-,

te ou lactante o trabalho eJ" atividares ou coeraçoes consideradas ins~

lubres perigosas OU penosas.

SUbseção III

Da Gratificação nela Particinacáo en, órqão de 1>?)1beração

ColeU va ou Banca Examinadora

ARTIGO 1569 - Ao fUICJc:nárlo »úb.l í co do ·,dgnado -'

para Pêrticipar em órgão de deliberação coletiva ou éKluele qL'" partici-

par caro nenbro ou auxiliar de banca ou cctnissão exznní.nadorn (I,! ooncur-

so público, será conoedida gratificação em peroontual fixado ('In lei mu~

nicipal.

Parágrafo Onico - A gratificação poderá ser paga

tantas vezes quantas for o funcionário designado para o exercf cio do -

encargo a que se refere o "caout" deste artigo, nunca se Lncorporando

aos vencimentos do funcionário.

Subseção IV

Da Gratificacão de NIvel Universitário

ARTIGO 1579 - Os funcí.cnâr íos titulares de car

gos de provimento efetivo cuja lei criadora exija, para seu r.>reenchine!J
to, nível univenitário, teriio direito a gratificação no valor de 10.
por oonto sd:>re seu vencínento,

Subseção V

Da Gratificacro de Natal

JI.RI'IGO 1589 - O funcionário terá direito a uma -

gratificação é'e Natai a ser TJagano mês de dezenbro Ce cada ano.

segue._
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Parágrafo Onioo - A gratifica,ào "revista

neste artigo oorresoc:nderá a 1/12 de remuneração oaqa ao f une i ollárlo n<

ano oorrespondente, inclusive o mês de dezenbro, excluído o ' ,Ior da -.
prQ:>ria gratificàção.

ARrIOO1599 - Não terá direito à qratifica .
ção de Natal o funcionário que sofrer pena de demissão.

subseção VI

Da Gratificacão de F'uncão

ARTIGO1609 - A gratificação de função será

devida ao funclonário que for designaC'b para atender, temporarianente I

encar<.JO_~e.d1efia o~ outro que não a justifique a criação de cargo.

, § 19 - O valor da gratificacão a que se :ref~
. I

re este artigo será de 25% (vinte e cinco oor oentol do vencinento do •
funcionário designado.

§ 29 - A vantagem scmmte será devida enq\la!:
to perdurar o efetivo desen'De11hodas atribuições que justiflcaram a CC!:
cessão da gratifi<:aç'ão.

§ 39 - A gratif1eação de função ~não se inCO!

para ao vencimento do funcicnário.

seção III

Da Ajuda re Custo

ARrIGO1619 - A ajuda de custo destina-se a

ocbrir as despesas de viagem e instalação do funclcnário que oasaar a .i
exercer o seu cargo fora da sede do t1unleIpio.

Parágrafo Onico - A ccnoessão da ajuda de -

custo dependerá de lei municipal que ~terJl1J.nará seus beneficiários e

peroentuais.

seção IV

Dos lldicicnais por Tenpo de serviço

l\Rl'IGO1629 - O funclooárlo, apÓs cada oedodo
de. cinco anos oont!nuos de efetivo desenpenho de suas atribuir;ões no -

servico oúbllco municipal, oeroeberá adiciona.l por teIToo de serviço, -

calculaC'o à :razão de cinco por cento score o seu venciIoonto, ao qual -
se in=rarã cara toc'os os efeitos, exoeto ,?ara fim de cono.:·9são de ..
qui~tenios subsequentes.

ARrIo::>1639 - O funcí.onâr.ío que corro.let.arquatiro

quírqteníos no serviço público municipal perceberá a sext.a-parte do --

seu vencínento, ao qual se incorporará autanaticarrente, oara todos os

efeitos.
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ARl'IOO 1649 - o funcí.cnârf.o cem tel1POde ser-

viço mW"Úcirnüanterior a vigencia mste Estatuto tem direito ao adi -

cional per tenpo de serví.ço e sexta-narre, sendo os qu1!X!uênios oonta-

dos a partir <'a data ela admissão.

Parágrafo Oni= - O funciOt1iõrio que enquadrar'

se no arti'JO anterior teM direito de per=ber o benefIcio =rresPOl'lde!l
te, des<'e a data de 05 de abril de 1. 990 (Lei CJr<]ãnicado HunicI!?J.o) ,

irx:l.ependente ele reqtErÚ"e!lto do interessada.

seção V

• Do Salário F'alllIlia

ARl'IOO 1659 - O salário-famIlia será conCEdido

a 'todo funcicnário,l,ativo ou inativo, que tiver:

I - fiUlO nenor de 18 anos <'e idade:

II - filho inválido:

III - filha solteira com nenos de 21 anos de ida-

de;
IV - filho estudante que fzequencar .curso suoe -

rior, em insUtuto oficial de ensino ou particular reconhecido, até a -

idade de 24 anos, desce que não exerça aU vidade remunerada, orn caráter

não eventual;

v - à mãe e ao pai 5E'.meconcroí a próml 3.
!:i 19 - ConPreendem-se neste ar t.í oo o,, filhos de

qualquer oondí.çao, os adotivos, os enteados ou cs rrenorea rl'Y" vivam sei:

a guarda e sustento do funcionário.

§ 29 - Para o efei to do Lnct.so I I cJ, ',; I " artigo,

a ~.nvalidez corresponé'e à incapacidade total e ocrrnanonto PiU' o traba-

lho.

ARl'Iro 1669 - Quando pai E! !"de forom j uncí.onâ -
rios ou inativos e viverem em cx:mum,o salário famIUa será Di1'JO a ape~

nas a umdeles.

§ 19 - se não viverem em ecmum, será pago ao q~

tiver os depeneentes sob sua guarda.
§ 29 - Se lUlbos os ti verE!r'l, será pa~'o i1 um e a

outro, de aooreo CXIII a distribuição dos dependentes.

ARl'IOO1679 - O funcimár1.o é d:Jrl(1ado a ~

car ao deoartar.ento de ressoaI da prefeitura, da Câmara, da aut arquia -

ou da fundação pública dentro de quinze dias da ooorrêncí.a, qualquer -

alteração qus se verifique na situação dos dependentes, da qual de~~



Prefeitura Municipal da Estância de Serra Negra
relUAm:: "l\ j;j\t'''E)

C<nt ... Lei n9 1.836. . • Fl. 33

nvClificação no paganento do salár1c-farnIlJ.a.
Parágrafo Onioo - 11í.nccservancí.a dessa ci>r1-

gação inplicará a responsabUiza'ião fo funcf.cnâr'Lo, n05 teDlO~;deste - j

Estatuto. '
J\Rf.l.OO i6lY.'- O salárlo-fam!lla será pago in-

depenélcntenentede assiduidade ou produção do funciatário e náo poderá
sofrer qyalqoor é1csculw, nemser ci>jeto de transaç:ro.

J\l~flOO 1699 - O vaior do salário-falllllla será
fixado em lei.

li 19 - O salário-far'!Ua não será deví ôo ao -
fwcialário .licenciado sem direito a oeroeoção de vencínentos ,

§ 29 - O discosto no parágrafo anterior nãçl -
se aplica.6C'S C<"1SOSde licença por notivo de doença empessoa da fam!-
lia.

seção VI

DoAuxilio para Diferença ele Caixa
l\RTlOO 1709 - O auxilio nara dlfen;nr;" de cai-

xa, ocncedldo aos tesoureiros ou caixas que, 110 exerc!clo do cargo, pa-
g\EIII OU recebamemlOOedacorrente, é f1xaõo em 5%, sobre o valor do -
seu venelnento.

Paragrafo Onioo - O auxilio só será fi. -ví do en-
quanto o flD1clonárioestiver, efetivanente, executando seIVi(~O:Jde pag~
nentos ou recebinento, não se incorporando ro seu vencínento ,

seção VI!

DoAuxilio Funeral
l\Rl'IOO 1719 - será concedic1oá félll'llia do fl.n -

clalário falecido, emeJCerc!clo, emdlspcnibiUdade ou aposentado, ou à
pessoa que provar ter feito as despesas CCIT' seu enterro, auxilio flDe -,
ra1 equivalente a UlInês de venc1nento.

§ 19 - O paganento ser-á autorizado peIo Prefei-
to ou Presià:mt:e ~ Câmara, ã vista da certidão de ébito e dos caJPxo -
vantes de despesas, se for o caso.

Tt'lUW v
Do ~giJre Disc1pllnar

CAP!TUlD I

Dos Deveres

lIRl'IGO1729 - são c"'everes do funcionário além -:
à::Jsque lhe cabem em 'Y1;rtude do àesem::enhode seu ~o e dos qt.e deOO!:

rem, emgeral, de sua condição de servidor públiool
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I - cx:m:>areoerao serviço, con assí.duí bcs e pcr~

tualidade e nas horas de trabalho extraordinário, qU'1I1doCCllV'cudo; ,
•• 11 - CUIlpriras determinações superior E" , , represe

tando, inedial:allen~ e por escrito, quandoforemmanifestarrerdC'ilegaiS
111 - executar os serviços que Ihe caTpõ'i.1re dese

pehhar,' can zelo e presteza, os trabalhos <'leque1:orincunbhlo;
IV - tratar can w:banidadeos colegas e o pwliod

em geral, atendendoeste sempre1:eréncia pessoal.;
V - providenciar para que esteja senpre atualiz~

00, no assentanento Lnoí.vadual.,sua deCla:raçãode fam!1ia, de residênci
e de dcmicI.lio;

: VI - manter oooperaçáoe solidariedade can relaçã
aos <XlIpanheirosde trabalho;

VII - apresentar-se ao serviço em boas oondiçoes é
asseio e cx:nvenient:enentetrajado, ou can o unifo:rneque for dete~

VIII - representar aos superiores scbre irregularlc
eles dá.QUE! tenha CCIÚ1eciJrento;

IX - zelar pela eooncmí.ae ocnserva~ do matei:i~
que lhe for ccnfiado;

x - atender, can preferência a qualquer outro l!Ill

viço, as requisições de documentos,papéis, infonnaçOOSou providências
destinadas à defesa 00 FazendaMunicipal;

XI - apresentar relatório ou resUlOSde suas aU~
dades, nas hipÕteses e prazos previstos em lei, regulanento ou reginen1

XII -. sugerir providências tendentes à nelhoria
ou aperfeiçoanento dOservaçot

XIll - ser leal às illBtituiçoes a que servir;
XIV - manter cbservância às normaslegais e regull

nentares;
YN - atender can presteza:
a) o público emgeral, prestando as inforrnaçoesi

queridaS, ressalvadas cquelas cujo S1.g110seja inpresci.ndivel à segura
ça da lIociedade e. da 1\Idminilltraçiio. I

b) a expediçiio de oertidoee re<lueridafl "ara lO di)

51'1 de direito OU esclarecimentos de situaçoes de interesse p:"'"oal;
XVI - manter oonduta carpatIvel cema 11' -ral.Ldaoa

administrativa;
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XVII - xepresentar ccntxa ilegalidaC'e ou abuso re
poder;

CJ\Pl'lUW II
Das Proibic-iies

1IR1'IOO 1739 - Sao proibida'3 ao flUlC!Olláriotg
da açao ou missão CQna7.eSre =xarei:.er a c1ign.ldac'lee o decoro da -
função pÜblica, ferir a ~isclpJina e a hierarquia, prejudicar a eficl-:
êncla do serviço OUcausar dano ã J\dministração pública, especialJlentel,

I - ausentar-se eloserviço durante o e~!

te semprévia autorização elodlefe illedf.aLo/ '
II - retirar, 5eIl'prévia autorlzacão da autori

dare ~tente, quaÍquer docllrellto ou dJjeto õa repartição: -
III - recusar fé a dOCUlentospúblioos:
IV - opor resistencia injustificada ao andane!!

to da doc::wento,9J:'OOeSSO OUeJCecuçãoda serviço;

V - feferir-se publicanente, de lllXlodepJ:ecl,!
tivo às autor1dares cxnstituIc1as a aos atos da aàl>inistraç-âó:

VI - lXIleter a pessoa estxanha à u,parUção, -

fora dos casos previstos em lei, o desenpenhode encargo que li 18 CXJlP2

tir ou a seus s\bord1nadcsl
VII - lXIJpelir ou aliciar outro funcic"i;rio no

sentido re filiar-ão a assoctacâo nrofissicna1 ou sindical. 011 ;. nart1-
do ooUtiool

VIII - ll'aIlter sdJ sua chefia Imxíí.at.a, cni.uges,
OCDpaIlheiroou parente até o seglUldograu.

IX - deixar de cx:rtDareoerao sorví.ço 5' '111 causa
justificada;

x - eJeeroer CCIIércloentre os o::m;lanheirosde
serviço no local de trabalho;

XI - vaiar-se de sua qua1l.cl,éI!Ede flUlcionário,
para dJter ~ito pessoal para si ou para outrem;

XII - participar de gerãncia ou adm.ini••~.t:"ação-
da •• ~ •• PZ'J.~" ~ aooJ.edade o:l.vil, ou e)Ql!ll:ccer ocatex·o.io .•.• , " ••••

qualidade, transacicnar CXIlIo Munic!piol .

XIII - pleitear, caro procurador ou intenediá -
rio, jl.U1toàs repartições municipais, salvo quando se txatar de 1nterl!!
se do câljuge ou ele IJarentes, até segurdo grau;

XIV - receber ~ terceiros qualquer vantanem. -.'



Prefeitura Municipal da Estância de Serra NeU!!
,,.,.•n.n~ no •••.••••• 1I.:)

Cont ••• Lei n9 1.836. • • Fl. 36

por trabalhes realizados IlC'. reaprtiçao, cu pela praressa de 1ealizá -'
los;

xv - aceitar ccmí.seâo,ernoregoou L' msâo de
Estado estrangetro, seJllprévia autorização do Presiàente da Hcpública,

XVI - proceder de fonna desidiosa;
XVII - praticar atosc1e sabotagemoont.z a o se!,

viço público;
XVIII - fazer coma AdministraçãoDireta ou In-

direta contratos 00 natureza c::x:rrercial,industrial ou de preé;taÇão.ooj

serviços comUns lucrativos, oara si' ou coro reoresentente de ouczemr
XIX- exercer ineficientenente suas funções;
XX- utilizar pessoal ou recursos n'i1t.e.riais-

do serviço público nara fins particulares ou ainda utilizar da sua - .;
condição de funcionário público para ratificar atos de sua vida parti-
cular;

XXI - exercer quaisquer atividades que sejam ~
inCXIJPéltIveiscomo exercfcí.o do cargo ou fnnção e como horário 00 --
traballio.

CAPI'IU1D III

DaPespcnsabilidade
8eçao I
DisposiçÕesGerais
ARTIGO 1749 - O funcionário resoonderá civil,

penal e .l\àninistrativanente, pelo e=reIcio irregular de suas atribui.'
çêies.

ARTIGO 1759 - A resPCl'1sabilidadecivil decorrel
de conduta colcea ou culposa devidamenteeoureda, que inPorte emprej~
zo para a FazendaMulicinal ou terceirce.

Parágrafo Onico - O funcicnário será obrigado é

repor, de una só vez, a in!Jortância do prejl.úzo causado à FazendaMunJ
c,ipal, emvirtude !'3e alcanoe, desfalque, ou a anissão emefetuar o rec
lhiJ'nentoou entradas, nos prazos legais.

ARTIOO 1769 - A respansabilidade administrativa
não .xi_ o funcionário da z:esponsabUidac'e civil ou criminal que no ~
so' couber.

Parágrafo Onico - O paçranentoda Lnderu.zaçáo a .•

que ficar oorigado o funciooário não o exíne da pena disciplinar em~
ocorrer.

src-.Jl.lf= ••.•.
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seçeo II

Das Penalidades

AR!'IGO 1T19 - são penas dí.act oí.í.narc-n:

I - advertência;

II - repreensão;

III - suspensão;

IV - demissão;

V - cassação da aposentadoria e da disnonibili~

1IRtIOO 1789 - ~ <lPl!cação das penalidades serac
ocnsideradas a na~ureza e a gravidade da infração CCIletic1a, os danos •

que deia provirem rara o serví.ço públioo, as ct.rcunstâncí.as agravantea

ou atenuantes, os anteCEdentes funcionais atendendo-se, sermre , a ~

da pr~rção entre o ato praticado e a nena a ser aplicada.

ARl'iGO 179Q.- 1\ advertência será aolicac1a DOr es"

crito aos casos de violação de nroibkão constante do artigo 173 , in"

cisos I a XJ.I, e de inobservânvia de dever funcicna1.

ARl'IOO 1809 - 1\ pena de repreensão Slp:á aolicada

por escrito, nos casos de reincidência eIl' infracão sujeita a oena de.;

advertência.

ARl'IOO llHQ - 1\ pena de suspensão, ql.e não exoed§

rá a noventa dias, será aplicadé'.:

I - até trinta dias, ao tuncicnário que , sem jus.

ta causa, del.xar de se subreter a exane nédioo determinado por autori-

dade cx::moetente;

11 - em caso de reincidência em infracao sujeita i!
pena de repreensão e de violacão das demais oroibiciíes oue niio tipifi-

quem infrações sujeitas à oena de demissão.

ARl'IOO 1829 - As penalidades de advertência e de

suspensão terão seus registros cancelados, aoós o decurso de três e -

cínoo anos de efetivo eJCerCicio, resPE!Ctivanente, se o funcionário nàl;
hOuver, nesse perIodo, praticado nova infracão disciplinar.

ARl'IGO .1839- 1\ J?E!ll8 de de1l11ssaoserá apl icada -

noe casqa de.
I - cr1lTe centra a Jldministraçao l'ÚbJ j c' ,

II - abandcno do cargo ou falta de aas.ídut.dader

III - inoontinência públ1 ca e end)riélgl'~Z I: ,h1tua1;

lV - 1nsubordinaçao grave em servl~:o;

•V - ofensa flsica, em serviço, contra f"'ISlcnáric

ou particular, salvo em legitima defesa;
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VI - aplicação irregular do dinheiro oübiloo:
VII - lesa0 aos oofres púbUoos e dilapidação -

do patrinârl.o municlpal:

VIII - revelação de segredo ooofiado emrazão Co
cargo.

ARl'IOO 1849- Confi<:rura-seo abanc'alOde cargo
quandoo funcicnárlo se ausenta intencionalrrente do serviço por mais -
de trinta dias oonsecutivos.

JIRl'IOO 1859- ~tende-se por falta de assidui-
dade a ausencia 00 ~erv1çosemcausa justificada, cor sessenta dias, ~.
tercaladallente, dura,nteo perlodo de ooze rreses.

I, ARI'IW1869- A aplicação de qualquer das lJeI1a1!.

dades previstas neste Estatuto dependerá, serrpze, de previa IrotiVação-,
da autoridade cx:npetente.

J\HTIGO 1879- Será cassada a aposentadorla e a -
disponibilidade se ficar nrovado, emprooedinento aé'JninJ.strativoemque
se assegure anpla defesa ao inativo que este:

I - praticou, quandoemat.í.ví.daoe, falto grave -
para a qual seja coaunaoa, neste Estatuto, pena de demí.asáor

II - aceitou cargo ou funçao níio.lIca PIll ,!"scolfo!::
núdadeooma lei:

III - aceitou zepresentacào eleEstado "".1 rangeiro,
semprevia autorizaçao do Presidente da FeoúbUca.

Jlm'lOO ltl89 - Prescreverão:
I - emun ano, as faltas disciplinares ""jeitas à!

penas de advertência ou repreensão;
II - emdois anca, as faJ.tas disctplinan'" sujeitaJ

à pena de suspensão;
III - emcinco anos, as faltas dí.sctp.l.í.naressujeit:

à pena de demissão.
§ 19 - O prazo prescricional ocsreçaa corrr-r do dia!

emque a autoridade tal1ar ooohec1Jrentoda existencia da falta.
§ 29 - Interrcl1p!l-se a p~s=ic;:ão pela inst:auração

de sindicância ou prooecimentoadnu.nistrativo.
JIRl'lOO 1899 - Para aplicação das penalidades, são -

ex:trpetentes:

I - O Prefeito, a ~sa da câmaraou o diretor de au
tarquí.a ou fundação!lúbllca, nos casos de ~ssão, cassecao de aposen-
tadoria e de dispaúbiJidade e suspensãopor mais de trinta dias;

seaue.
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II - os secretários ou mefes inediatos, nos
Cernaiscasos de suspensão,

III - As autoridades ac1ministrativas, cemrela
\, .... -

subo~, nos casos de advertencia e repree:não:
C1'Pl'ru!D IV

DoProoedir.entoDisciolinar

ção aos seus

se'i'ão I

DisPOSicões(',arais
ARl'IOO 1909- A autoridade que tiver ciência -

ou noticia de irregularicade no serviÇo público é cbrigada a prarover a
apurôÇãc:>~dos fatos 'e a responsabilidade, nedí.ante sindicância ou prooo~
so administrativo c1fsciplinar, sendo assegurado ao funcionário o oontr~
ditório.e a anp1a&fesa, cemos neios e recursos a ela inerentes.

§ 19 - As orovidências para a apuraçiloterão -
inIci.o, a partir do conhecinentodos fates e serão trmadas na unidade -:
onCeestes ocorreram, devendoconsistir, no mInino, de umrelatório ciE'
eunstânciado scbre o que se verificou.

§ 29 - 1<. averiguacão preliJl'inar d~ que trata 0,

parágrafo imterior deverá ser <::lCIretidaa ftmcicnário ou ccmís.sâo de fU!!
cionárlos previanmte designaea oara tal finalié'ade.

seção II

DaSindicância
l\Rl'IOO 1919- A sindi.cância é a peça preliminar

e Lntormat.ívado processo aministrativo cisciplinar, devené'oser p~
vida quandoos fatos não estiverem definidos ou faltarem e1enentos i.nd!:
cativos da autoria (la infração.

ARl'IOO 1929- A sindicância não corportia o ocn -
traditório constitui.ndo;-seemorooodinento de investigação e não de pu-
nição.

J\RTIOO 1939- A sindicância deverá ser conclu!-
dano orazo de trinta dias, que só poderá ser nrorrogado por,umúnico e,
igual período nediante solicitação fundanentada.

J\RTIOO 1949- Dasindicância instaurada pela au-
toridade, poderá resuJ.tar.

I - o aJ:quivanentoc'e processo desde que os ta -
tos não ccnfiguremeviC'er1tesinfrações discip linares :

II - a apuração da responsabilidade do runctonâ -

rio.

segue
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seção III

Da Euspensão Preventiva
ARl'IOO 1959 - O Prefeito, a tbsa di.!'U!liIIa e

os Diretores de ''autarquias ou funcações pÚblicas roderão de te' nninar

a suspensão preventiva do funclooárlo, por até trinta dias pior roqâ-

veis por igual prazo, se houver oarprovada necessidade de seu afas~

nento para a CI!>W=/lÇ'ão de falta a ele iJrputada.

seção IV
Do Processo l\dn1inistrativo Disciplinar

1IRI'lOO 1969 - O <processo administrativo é o in:!

1:rI.Irento destinado -a apurar a responsabilidade de funcionário por açã:l

ou CI11issãono exereleio de suas atribuições, ou de outros atos que ~

IIhawrelação CC1l1as', atribuições inerentes ao cargo e que caracterizam

infraçãO disciplinar.

Parágrafo Onico - t d>r.1.gatéria a instauração de

processo adIl'inistrativo, quando a falta inputada, par sua natureza, -

posse detenninar a pena de suspensão, demissão, cassação de aposenta-

doria 0'\1 disponibilidade.

ARl'IGO 1979 - O nrooesso será realizado por co -
mtasâo de três funcionários efetivos, de =n(1j,ção hierárquica i9ual -

ou superior à do indiciado, designada pela autoridade ooopetente.

§ 19 - No ato de designe,ção da CCll'issão prooes-

sante, umde seus nenbros será incunbido de, oono presidente, dirigir

os trabalhos.

§ 29 - O oresidente da canissãc designará um fU!!.

ciooário, que poderá ser umdos nenoros da cal'issào, para secre tariar

seus traballlos.

ARl'IOO 1989 - A autoridade orocessant.e , SCll'Pre-

que necessário, dedicará todo o teImO aos trabalhos do processo, fi -

cando os IreIlbros da cani.ssão, em tal caso, dispensados dos senriços -

normais da reparUção.
ARrIOO 1999 - O prazo para a ccnclusão do proces-

so adnd.nistrativo será de sessenta dias, a cx:>ntar da citação do fun -
c:l.alário acusado', prorrogáveis r<'r igual período, rredlwlt.e aui, ,riza -
ção eX! quem tenha deterwinado a sua instauração.

ParáClrafo Onico - ];h1 C<'1SQ de maí.s de un' fl",cloná-

rio acusado o prazo previsto neste artigo será e1~cobro.

f'ubseção On1ca
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Dos Atos e TeJ:IOC)!lProcessuais

ARl'IOO 2009 - O 9rocesso aCrrinistratlvc, será ini-
ciado pela citação pessoal do funcicnário, taranoo-se suas declarações

e ofereoendo-se"'lhe ~rtunidade para accrroenhar todas, as fases do PI:2
cesso.

Parágrafo Oni= - Adlarido-se o funcionário ausente -

do 1ugar,'será citado por via ÇlOSta1,em carta registrada, juntando-S8'

ao processo eàninistrativo o cx:npzovante de registro; não sendo enecn-:

trado o funcionário ou ignorando-se o seu oaradeiro, a ci tação se fará'

oan prazo de quinze dias, por edi tal ~erto por tres vezes seguidas -

00 ó~ão de iJlpre11$aoficiaL

Alfl'IOO 2019 -A autoridade processante realizará to -,

das as diligências',necessárias ao esclareclllento dos fatos, reoozrendo

quando necessário, a ténioos ou peritos.

ARl'IOO 2029 - As diligências, depoiIrentos de testenu-i

Ilhas e esc1areciJlentos' técnicos ou periciais serão reduzidos a teIJI'D -I
nos autos do processo administrativo.

ARl'IOO 2039 - Feita a ci tação sem que CCJ1Pareçao --

funclonário, o processo administrativo prosseguirá à sua revelia.

§ 19 - Será dispensado t.emo , no tccant.e ii 1";IJlifes~ I

ção de téali= ou oerito, se por este for elaborado laudo p'".1 ser --

juntado aos autos.

§ 29 - Os depo:l.nentos de tesbemmhos ser ào I mados -

em audiência, na presença do funcionário que para tilllto s'?rá I ['sscal

e regu1aJ:11Enteintirnado.

ARl'IOO 2049 - Se as irregularicades apurada" no pro- '

cesso administrativo constituirem crine, a autoridade orooosuante en- .,
caminhará certidões das suas peças necessárias ao órgão a1llp<'tente, -:

para instauração de in:Juérito oolicial. ~

l\R!'IOO 2059 - A autoridade processante assegurará ao'

funcionário todos os neios adequados à aIl'Ola defesa. ,

§ '19 - O funcionário poderá constituir pzocuradoz pa- ~

ra fazer sua defesa.
§ 29 - Em caso de revelia, a !,-utoriàade prcx:.''''9sante -

designará, de ofIcio, advogado do MunicIpio que se in=ba da defesa

do MunicIpio.

ARl'IOO 2069 - Taradas as declarações do funcionário -

ser-Jhe-â dado prazo de cínoo dias, oan vista do processo, para ofe~

oer defesa prévia e requerer provas,
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Parágrafo Oni= - Havendo doí.s ou maí s funcioná-

rios, o nrazo será 0CIlUl',e de dez dias, concados a partJr (]",; declara-

~s do últino deles •
••

ARTIGO2079 - Encerrada a inst.ruçi1o d' orooesso ,

a autoridade p~ssante abrirá vista dos autos ao funcioná, io ou a -

seu defensor, nara que, no prazo de oito dias, apresente su.vi razões
finais de defesa.

Parágrafo Ooi= - O prazo será callurn(' de quin-

ze dias, se fo.tel" dois ou nais OS funcionários.

J\Rl'IOO2089 - 'Apresentada. ou não a dI' resa final:

após odeeurso do 'prazo, a canissão apreciará todos os elelll:'ntos do

processo, apresenifmdo relatório funC'anentado, no qual prooorâ , a ~

solviç~ de a ounição do funcicnário, indicando, neste caso, a pena -

cabível bem CXJIO o seu enba8arrento legaL

Parágrafo Oni= - O relatório e teclos os e1.erleg,

tos dos autos serão renetidos à autoridade qll:! àetenldnou a Lnataura-

ção do processo, dentro de dez dias =ntados do término, do prazo para

apresentação da defesa final.

ARTIGO2099 - A oamissão ficará à disposição da

autoridade ~tente, até a decisão final do processo, para prestar

os esclarecilrentos que forem necessários.

ARIT<D2109 - Recebido o processo can o relatáric

a autoridade carpetentel:)roferirá a decisao, em dez dias, por eespacllC

lllOt'\.vado. ,
ARl'IGO2119 - Da decisão final será cabível revi!

são prevista nesta lei. '

AlU'lGO2129 - O funcionário só poderá ser eJCOner!

do a pedido ou aposentac'!o voluntarianente, após a conclusão c'efinitiv.

do processe' administrativo a que estiver respondendo, desCe que re=

nhec:l.da a sua inocência.

1IRTIOO2139 - Veriflcaàa a existência de vicio in

sanável, a autoridade julgadora declarará a nulidade tota! ou parcial!

do processo e ordenará a constituiçao de outra canissãc- para a 1nsta~
ra'i'ão de novo piooesso.

J\RTlOO2149 - Quando a infra'i'ão disciplinar estive

capitulada CCllIO cri1re de lei penal, o orooesso administrativo será re

neticD ao ~ünistério Públi=.

seção V

Da ReVisão do Processo l\àministrativo Disciplil~



Prefeitura Municipal da Estância de Sena_~
(CIDADE DA SA('I)1':)

Cont... lei n9 1.836. . • n. 43

lIRl'IOO 2159 - A revisão será reCEbida., proces-
sada nediante requerinento quando;

, I - a decisão for Il'anifest.adanenteccnt.râr'Laao
dispositivo legal, ou à evidência dos autos:

II - surgirem, após a decisão, provas da inocên-
cia do punido.

§ 19 - NãoeatStitui fundanento para a revi"ão,
a sillples alegação de !JE!flalldadeinjusta.

§ 29 - A revisão poeerá se verificar a qua1.ql.Er
tenpo, não serxiovedada agravação da 'pena.

. § 39 - O pedido de revisão poderá ser fonnulado
nesrroapÓSo f~le<iurentodo punido.

lIRl'IOO 2169 - O pedido de revisão será senpre -:
dirigido ao Prefeito, que decidirá schre o seu T"l!:ocesSaJTento.

lIRl'IOO 2179- Estará 1nnedida de funcirnar no
ezocesso revisialal a canissão que partJcioou do processo disciplinar
prilni!J. vo,

lIRl'IOO 2189 - Julgada procedente a recisão, a -
autoridade a:npetente detenninará a redução, o canceLarrencoou a anu-
lação da pena.

Parágrafo Onico - 11, decisão deverá ser semoref~
darentada e publicada pelo órgão oficial da Município.

lIRl'IOO 2199- Aplica-se ao orocesso de revisão, -
no que couber, o previsto neste Estatuto para o processo disciplinar.

TI'lULD VI I
Disposicões Finais _ ~
ARl'IOO 2209- OS prazos previstos nesta lei serao

contados emdias corridos, excluincb5e o dí.a do careço e ine Iuindo-se
o do vencilrento, salvo exnressa disposição emcont.rârf.o,

Parágrafo Onico - Crnsidera-se nrorrogac\oo prazo
até o priJreiro dia útil, se o ténnino ocorrer no sácado , donlnqo, fe'"
dado ou emdia queI

I - nào haja e"PQdient<.,
:tI - o expediente for enool:rac=\o allt:.e9 tio Ilf)rário -'

normal.
lIRl'IOO 2219- f.ão isentos de qua.lque r p,,; li'nento •

OS reqoorillentos, certidões, e outros papéis que, na arde," ",!rninistrs
tivaarente, interes~ ao servidor !ilúblicommí.câpal, ativo CII inativd
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l\Rl'ICü 2229 - As despesas can a execução desta

lei, correrão por cont.a de cctilçees orçanelltárias prôor ícs o

l\ln'IO::' 2239 - Esta 1,,1 ent.rarâ 01" vi'J,or em 19

de janeiro de 1.992, ficanco revogaêas as dis,>osiçêes em ccnt.r.irío.

Prefeitura Municipal da Estância de Serra t1e-

qr a , aos 18 ele dezenbro de 1.991.

Or.Eli~~j:~"
i~re~i~unj cipa1

I'ub.lí cado na secretaria de Planejanento, Ad!'loir'istoraçaDÇo F'.iro,"I(, 'o;, 11(':3

ta ne-smadatao_,J

~---~---?-:-~4=>
Vlê<'imir J. F. I<a' -or

Secret2!'io


