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CAPITULO I
Do Provimento

TiTULO II
Do Provimento, da Vacancia, da Movimentacao e da Substituicao

lei.
Art. 6°. E proibida a prestacao de services gratuitos, salvo os casos previstos em

Art. 5°. E vedado atribuir ao servidor publico outras atribuicoes alem das ineren
tes ao cargo de que seja titular, salvo para 0 exercicio de cargo em comissao ou grupos de trabalho.

Art. 4°. Os cargos publicos sao acessiveis a todos os brasileiros que preencham os
requisitos exigidos em lei.

Art. 3°. Cargo publico e 0 conjunto de atribuicoes e responsabilidades especificas,
criado por lei, em numero certo, denorninacao propria e pagamento pelos cofres do Municipio.

em cargo publico.
Art. 2°. Para os efeitos desta Lei, servidor publico e a pessoa legalmente invest ida

Art. 10. 0 regime juridico unico dos servidores publicos da administracao direta,
das autarquias e das fundacoes publicas do Municipio de MARZAGAO, de ambos os seus Poderes,
instituido por esta Lei Complementar, tern natureza de direito publico.

Capitulo vnico
Arts. 1° a 6°

TiTULO I
Das Disposicoes Preliminares

o PREFEITO MUNlCIP AL DE MARZAGAO,

FACO SABER QUE A cAMARA MUNlCIP AL DE MARZAGAO APROVA E
EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

"Institui 0Regime Juridico Unico e 0 Estatu
to dos Servidores Publicos do Municipio de
Marzagao".

LEI N> 308, DE 08 DE MARCO DE l.996.
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Art. 11. A nomeacao far-se-a:

SE<;Ao II
Da Nomeacao - Arts. 11 e 12

I -nomeacao;
II - ascensao;
III - transferencia;
IV - readaptacao;
V - reversao;
VI - aproveitamento;
VII - reintegracao;
VIII - reconducao.

Art. 10. Sao formas de provimento em cargo publico:

com 0 exercicio.
Art. g:>. A investidura em cargo publico ocorrera com a posse, completando-se

Art. 8°. 0 provimento de cargo publico far-se-a por ate do Chefe do Poder Exe
cutivo, do Presidente da Camara Municipal e do dirigente superior de autarquia e fundacao pu
blica, conforme 0 caso.

§ 2°. As pessoas portadoras de deficiencia que nao seja incompativel com 0
exercicio do cargo e assegurado 0 direito de se inscreverem em concurso publico, reservando
lhes ate 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso, conforme dispuser 0 edital.

§ 1°. A natureza do cargo, suas atribuicoes e as condicoes do service podem jus
tificar a exigencia de outros requisitos essenciais, estabelecidos em lei.

I - a nacionalidade brasileira ou equiparada;
II - 0 gozo dos direitos politicos;
ill -a quitacao com as obrigacoes militares e eleitorais;
IV - nivel de escolaridade exigido para 0 exercicio do cargo;
V - a idade minima de 18 (dezoito) anos cornpletos;
VI - habilitacao legal para 0 exercicio do cargo;
VII - boa saude fisica e mental;
VIII - nao estar incompatibilizado para 0 service publico em razao de penalidade

sofiida.

Art. T". Sao requisitos basicos para ingresso no service publico do Municipio:

SE<;Ao I
Disposicoes Gerais - Arts. 7° a 10
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Art. 17. Posse e a aceitacao formal, pelo servidor, das atribuicoes, dos deve
res e das responsabilidades inerentes ao cargo publico, com a assinatura do termo pela autoridade
competente e pelo empossando.

SE<;AO IV
Da Posse e do Exercicio - Arts. 17 a 22

Art. 16. Concluido 0 concurso e homologado os seus resultados, terao direito
subjetivo a nomeacao os candidatos aprovados, dentro do limite de vagas dos cargos estabelecidos
no edital, obedecida a ordem de classificacao, ficando os demais aprovados mantidos em cadastro de
reserva de concursados. .

§ 2°. Nao se abrira novo concurso enquanto houver candidato aprovado para 0
cargo em concurso anterior com prazo de validade ainda nao expirado, sob pena de nulidade.

§ 1°. 0 prazo de validade do concurso, as condicoes de sua realizacao, os crite
rios de classificacao e 0 procedimento recursal cabivel serao fixados em edital, que sera publicado
integralmente no Placar da Prefeitura e em forma de extrato emjomal diario de grande circulacao.

Art. 15. 0 concurso publico tera validade de ate 2 (dois) anos, podendo ser pror
rogado uma unica vez, por igual periodo.

Art. 14. 0 concurso publico sera de provas, ou de provas e titulos, compreenden
do uma ou mais etapas, conforme dispuser 0 seu regulamento.

Paragrafo unico. 0 edital de concurso estabelecera os requisitos a serem atendi
dos pelos candidatos.

Art. 13. Concurso publico e 0 processo de recrutamento e selecao, de natureza
competitiva, classificatoriae eliminatoria, aberto ao publico em geral, atendidos os requisitos de ins
cricao estabelecidos no edital.

sscxo m
Do Concurso PUblico- Arts. 13 a 16

Art. 12. A nomeacao para cargo efetivo depende de previa habilitacao em
concurso publico de provas, ou de provas e titulos, obedecida a ordem de classificacao e 0 prazo de
validade.

Paragrafo unico. Na nomeacao para cargo em comissao dar-se-a preferencia aos
servidores integrantes de cargos das carreiras ou profissionaisdo Municipio.

I - em carater efetivo, quando se tratar de cargo de carreira;
IT - em comissao, para cargos declarados em lei de livre nomeacao e exonera

yao.
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SE<:AO V
Da Jornada de Trabalho - Arts. 21 a 24

Art. 20. 0 inicio, a suspensao, a interrupcao e 0 reinicio serao registrados no as
sentamento individual do servidor.

§ 3°. A autoridade competente do orgao ou entidade para onde for designado 0
servidor compete dar-Ihe exercicio.

§ 2°. Sera exonerado 0 servidor empossado que nao entrar em exercicio no pra
zo previsto no paragrafo anterior.

da data da posse.
§ 1°. E de 30 (trinta) dias 0 prazo para 0 servidor entrar em exercicio, contados

Art. 19. Exercicio e 0 efetivo desempenho das atribuicoes do cargo.

Paragrafo unico. S6 podera ser empossado aquele que for julgado apto fisica e
mentalmente para 0 exercicio do cargo. Presume apto 0 servidor portador de carteira de saude
atualizada, ressalvado a administracao 0 direito de pedir nova inspecao medica.

Art. 18. A posse em cargo publico dependera de previa inspecao medica oficial.

§ 7°. Sao competentes para dar posse as autoridades indicadas no artigo 8° desta
lei, salvo delegacao de competencia.

§ 6°. Sera tornado sem efeito 0 ato de provimento se a posse nao ocorrer no pra
zo previsto do § 2° deste artigo.

§ 5°. No ato da posse 0 servidor apresentara declaracao dos bens e valores que
constituem seu patrimonio, declaracao quanto ao exercicio ou nao de outro cargo, emprego ou
funcao publica e os elementos necessaries ao seu assentamento individual.

§4°. A posse podera dar-se mediante procuracao especifica.

§ 3°. Em se tratando de servidor em licenca, ou afastado por qualquer outro
motivo legal, 0 prazo sera contado do termino do afastamento, salvo para tratar de interesse particu
lar, nao podendo ultrapassar 0 periodo de validade do concurso.

§ 2°. A posse ocorrera no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicacao do ato
de provimento, prorrogavel por mais 30 (trinta) dias, a pedido do interessado e a criterio da autori
dade competente.

§ 1°. S6 havera posse no caso de provimento do cargo, por nomeacao.

PREFElTURA MUNICIPAL DE MARZAGAO
Estado de Golas



5

Paragrafo unico. Ao estudante matriculado em cursos notumos de formacao edu
cacional sera facultado ausentar-se da sua funyao 1 (uma) hora antes do termino do expedien
te, observando-se 0 que determina os incisos len, deste artigo.

ensino.
II - apresentacao de atestado de frequencia mensal, fomecido pela instituicao de

I - comprovacao da incompatibilidade dos horarios das aulas e do service, medi
ante atestado fomecido pela instituicao de ensino, onde esta matriculado;

Art. 23. Atendida a conveniencia do service, ao servidor que seja estudante sera
concedido horario especial de trabalho, sem prejuizo de sua remuneracao e demais vantagens, ob
servadas as seguintes condicoes:

Paragrafo unico. As horas que excederem ajomada basica serao remuneradas ou
compensadas pela correspondente diminuicao em outro dia, a pedido do servidor e por conveniencia
da adrninistracao, observado 0 limite estabelecido neste artigo.

Art. 22. Podera haver prorrogacao da duracao normal do trabalho, por necessi
dade do service ou motivo de forca maior, sem ultrapassar a jomada basica semanal nem exceder 0
limite maximo de 10 (dez) horas dimas, salvo nos casos de jomada especial e em regime de tumo.

§ 5°. Alem do cumprimento da jomada normal de trabalho, 0 exercicio de cargo
em comissao ou funcao de confianca exigira do ocupante dedicacao integral ao service, podendo ser
convocado sempre que houver interesse da administracao, sem direito ao pagamento de adicional
pela prestacao de services extraordinarios.

§ 4°. Podera a administracao adotar a jomada de trabalho corrida de 6 (seis) ho
ras diarias, de forma permanente ou ternporaria, para todos ou alguns orgaos, a seu criterio.

§ 3°. A falta de registro de frequencia ou a pratica de acoes que visem a sua bur
la, pelo servidor, implicara na adocao obrigatoria, pe)a chefia imediata das providencias necessarias a
aplicacao de pena disciplinar.

§ 2°. Compete ao chefe imediato do servidor 0 controle e a fiscalizacao da sua
frequencia, sob pena de responsabilidade funcional e perda de confianca, passivel de exoneracao.

§ 1°. A frequencia dos servidores sera apurada atraves de registro, a ser defini
do pela administracao, pelo qual se verificarao, diariamente, as entradas e saidas.

Art. 21. Ajomada normal de trabalho do servidor municipal sera de 40 (quarenta)
horas semanais de trabalho, salvo quando a lei estabelecer duracao diversa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARZAGAO
Estado de Golas



6

§ 3°. Em qualquerhipotese, a readaptacao nao podera acarretar aumento ou redu
yao da remuneracao.

§ 2°. A readaptacao sera efetivada em cargo de atribuicoes afins, respeitada a
habilitacao exigida.

§ 1°. Se julgado incapaz para 0 service publico, 0 readaptando sera aposentado.

Art. 28. Readaptacao e a investidura do servidor em cargo de atribuicoes e res
ponsabilidades compativeis com a limitacao que tenha sofrido em sua capacidade fisica ou mental
verificada em inspecao medica oficial.

SECAO VIII
Da Readaptacao - Art. 28

§ 2°. Sera admitida a transferencia de servidor ocupante de cargo de quadro em
extincao para igual situacao em quadro de outro orgao ou entidade.

§ 1°. A transferencia ocorrera de oficio ou a pedido do servidor, atendido 0 inte
resse do service, mediante preenchimento de vaga.

Art. 27. Transferencia e a passagem do servidor estavel de cargo efetivo para
outro de igual denominacao, pertencente a quadro de pessoal diverso, de orgao ou instituicao do
mesmo Poder.

SE<;AO VII
Da Transferencia - Art. 27

Art. 26. 0 servidor estavel so perdera 0 cargo em virtude de sentenca judicial
transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual the seja assegurada ampla
defesa.

Art. 25. Sao estaveis, apes 2 (dois) anos de efetivo exercicio, os servidores em
possados em cargo de provimento efetivo do Municipio em decorrencia de concurso publico.

SE<;AO VI
Da Estabilidade - Arts. 25 a 26

Paragrafo unico. Podera ser compensado 0 trabalho desenvolvido aos sabados e
domingos, com 0 correspondente descanso em dias uteis da semana, garantindo-se, pelo menos, 0
descanso em urn domingo ao meso

Art. 24. Nao havera trabalho nas reparticoes publicas municipais aos sabados e
domingos, considerados como de descanso semanal remunerado, salvo em orgaos ou entidades cujos
services, pela sua natureza, exijam a execucao nestes dias.
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§ 3°. 0 Diretor do Departamento de Pessoal encaminhara 0 parecer e a defesa
ao Secretario da Administracao, que decidira sobre a exoneracao ou a manutencao do servidor.

§ 2°. Se 0 parecer for contrario a permanencia do servidor, dar-se-lhe-a conheci
mento deste, para efeito de apresentacao de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 10. De posse da informacao, 0 Diretor do Departamento de Pessoal emitira
parecer conclusivo a favor ou contra a confirmacao do servidor em estagio.

Art. 33. 0 chefe imediato do servidor em estagio probatorio informara a seu
respeito, reservadamente, 4 (quatro) meses antes do termino do periodo do estagio probatorio ao
orgao de pessoal, com relacao ao preenchimento dos requisitos mencionados no artigo anterior.

I - assiduidade;
II - disciplina;
III - capacidade de iniciativa;
IV - produtividade; e
V - responsabilidade.

Art. 32. Ao entrar em exercicio, 0 servidor nomeado para cargo de provimento
efetivo ficara sujeito a estagio probatorio por periodo de 24 (vinte e quatro) meses, durante 0 qual
sua aptidao e capacidade serao objeto de avaliacao para 0 desempenho do cargo, observados os se
guintes fatores:

SE<;AOX
Do Estagio Probatorio - Arts. 32 a 34

Art. 31. Nao podera reverter 0 aposentado que ja tiver completado 70 (setenta)
anos de idade, ou contar tempo de service para aposentadoria voluntaria,

Paragrafo unico. Encontrando-se provido 0 cargo, 0 servidor exercera suas atri
buicoes como excedente, ate a ocorrencia de vaga.

transformacao.
Art. 30. A reversao far-se-a no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua

Art. 29. Reversao e 0 retorno a atividade de servidor aposentado por invalidez,
quando, por junta medica oficial, forem declarados insubsistentesos motivos da aposentadoria.

SE<;AO IX
Da Reversao - Arts. 29 a 31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARZAGAO
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Paragrafo unico. Encontrando-se provido 0 cargo de origem, 0 servidor sera
aproveitado em outro com atribuicoes e vencimento compativeis.

I - inabilitacao em estagio probat6rio relativo a outro cargo;
II - reintegracao do anterior ocupante.

Art. 36. Reconducao e 0 retorno do servidor estavel ao cargo anteriormente
ocupado e decorrera de:

SE<;AO XII
Da Reconducao - Art. 36

§ 4°. 0 servidor reintegrado sera submetido it inspecao medica oficial, verificada
sua incapacidade, sera aposentado no cargo em que houver sido reintegrado.

§ 3°. Nao sendo possivel promover a reintegracao 0 servidor sera colocado em
disponibilidade remunerada no cargo que exercia.

§ 2°. Encontrando-se provido 0 cargo, 0 seu eventual ocupante sera reconduzido
ao cargo de origem, sem direito a indenizacao ou aproveitado em outro cargo, ou, ainda., posta em
disponibilidade remunerada.

§ 1°. Na hipotese de 0 cargo ter sido extinto, 0 servidor ficara em disponibili
dade, observado 0 disposto no artigo 50 e paragrafo unico, desta lei.

Art. 35. Reintegracao e a reinvestidura do servidor estavel no cargo anteriormen
te ocupado, ou no cargo resultante de sua transformacao, quando invalidada a sua demissao por de
cisao administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.

SE<;AOXI
Da Reintegracao - Art. 35

Art. 34. 0 servidor estavel aprovado para novo cargo, sera reconduzido ao cargo
anterior, se nao for aprovado no estagio probat6rio.

§ 5°. A apuracao dos requisitos mencionados no Art. 32, desta lei, devera proces
sar-se de modo que a exoneracao, se houver, possa ser feita antes de findo 0 periodo de estagio pro
bat6rio.

§ 4°. Se 0 Secretario considerar aconselhavel a exoneracao do servidor, ser-lhe
a encaminhado 0 respectivo ato; caso contrario sera mantido no cargo, sem prejuizo da continuida
de de apuracao dos fatores numerados nos incisos I a V, do artigo anterior.
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I - 0 periodo de licenca por motivo de doenca em pessoa da familia, no periodo
em que for remunerada;

Art. 42. Contar-se-a apenas para efeito de aposentadoria e elisponibilidade:

Art. 4l. Contar-se-a, para fins de percepcao do adicional por tempo de service e
gozo de licenca-premio,0 tempo de service prestado a orgaos ou entidades da administracao direta e
funcional do Municipio.

Art. 40. 0 tempo de service publico federal, estadual, ou municipal sera compu
tado integralmente para os efeitos de aposentadoria e de disponibilidade.

Art. 39. E contado para todos os efeitos 0 tempo de service publico prestado a
administracao direta, as autarquias e as fundacoes publicas do Municipio, desde que remunerado.

Paragrafo unico, E vedada a contagem cumulativa de tempo de service prestado
concomitantemente em mais de urn cargo ou funcao, de orgao ou entidades dos Poderes da Uniao,
Estado, Distrito Federal e Municipios, autarquias, fundacao publica, sociedade de economia mista e
empresa publica.

I -ferias;
II - exercicio de cargo em comissao ou equivalente em orgao ou entidade

federal, estadual, municipalou distrital;
ill-participacao em programa de treinamento instituido e autorizado

por orgao de reparticao municipal;
IV - desempenho de mandato eletivo, federal, estadual, municipal,ou do

Distrito Federal, exceto para promocao por merecimento e progressoes
horizontais e verticais;

V - juri, outros services obrigatorios por lei;
VI -ficencas previstas nos incisos V, VI, VIll e IX do art. 94 desta lei;
VII - afastamento preventivo, se inocentado no final;
VIll - prisao por ordem judicial, quando vier a ser considerado inocente.

Art. 38. Alem das ausencias ao service, previstas no art. 125, desta lei, sao consi
derados como de efetivo exercicio, salvo os casos expressamente definidos em lei especifica, os
afastamentos em virtude de:

Paragrafo unico. Feita a conversao, os eliasrestantes, ate 182 (cento e oitenta e
dois), nao serao computados, arredondando-se para urn ana quando excederem este numero, para
efeito de aposentadoria.

Art. 37. A apuracao do tempo de service sera feita em elias,convertidos em anos,
a razao de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias por ano, salvo quando bissexto, a vista de regis
tros proprios que comprovem a frequencia do servidor.
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Art. 47. As autoridades competentes para exonerar sao as mesmas que possuem
competencia para nomear.

Art. 46. 0 servidor que solicitar exoneracao devera permanecer em exercicio
durante 15 (quinze) dias apos a apresentacao do requerimento, salvo se houver dispensa de autori
dade competente.

Art. 45. A exoneracao ou 0 afastamento do servidor de cargo em comissao,
chefia, assessoramento e funyao de confianca dar-se-a a pedido do proprio servidor, a juizo da au
toridade competente ou quando a lei determinar.

I - quando nao satisfeitas as condicoes do estagio probatorio;
II - quando, tendo tornado posse, 0 servidor nao entrar em exercicio no prazo

estabelecido.

Paragrafo unico. A exoneracao de oficio dar-se-a:

CI0.
Art. 44. A exoneracao de cargo efetivo dar-se-a a pedido do servidor ou de ofi-

I -exoneracao;
II - demissao;
m - promocao;
IV - ascensao;
V - transferencia;
VI - readaptacao;
VII - aposentadoria;
VIII - posse em outro cargo inacumulavel;
IX - falecimento.

Art. 43. A vacancia do cargo publico decorrera de:

CAPITULOm
Vacancia - Arts. 43 a 47

Paragrafo unico. Sera computado exclusivamente para aposentadoria 0 tempo de
service prestado pelo servidor em atividade privada, submetida ao regime previdenciario federal,
observado 0 disposto no artigo 202 da Constituicao Federal, hipotese em que os sistemas previ
denciarios se compensarao financeiramente.

ill -0 periodo de cessao do servidor para 0 exercicio de cargo em comissao ou
funcao de confianca na administracao publica da Uniao, do Distrito Federal, dos Territorios, dos
Estados ou dos Municipios.

II - 0 afastamento por aposentadoria ou disponibilidade;
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CAPiTULOV
Da Remocao, da Redistribuicao e da Cessao

Art. 53. Havendo mais de um concorrente it mesma vaga, tera preferencia 0 de
maior tempo em disponibilidade e, no caso de empate, 0 de maior tempo de service publico no Mu
nicipio.

§ 2°. Nos casos de extincao de orgao ou entidade, os servidores estaveis que nao
puderem ser redistribuidos, na forma deste artigo, serao colocados em disponibilidade, ate seu apro
veitamento.

§ 10. A hipotese prevista neste artigo configura abandono de cargo apurado me
diante inquerito na forma desta Lei, salvo 0 caso de doenca.

Art. 52. Sera tornado sem efeito 0 aproveitamento e extinta a disponibilidade se 0
servidor nao entrar em exercicio no prazo legal, salvo doenca comprovada por junta medica oficial.

§ 2°. Verificada a incapacidade definitiva, 0 servidor em disponibilidade sera
aposentado, independentemente do tempo de service prestado.

§ 1°. Se julgado apto, 0 servidor assumira 0 exercicio do cargo no prazo de 30
(trinta) dias contados da publicacao do ate de aproveitamento.

Art. 51. 0 aproveitamento de servidor que se encontre em disponibilidade de
pendera de previa comprovacao de sua capacidade fisica e mental, por junta medica oficial.

Paragrafo unico. 0 orgao de pessoal determinara 0 imediato aproveitamento do
servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos orgaos ou entidades da administracao
publica municipal.

Art. 50. 0 retorno it atividade de servidor em disponibilidade far-se-a mediante
aproveitamento obrigatorio em cargo de atribuicoes e vencimentos compativeis com 0 anteriormente
ocupado.

Art. 49. Restabelecido 0 cargo, ainda que modificada a sua denominacao, nele
sera obrigatoriamente aproveitado 0 servidor posto em disponibilidade.

Art. 48. Extinto 0 cargo ou declarada a sua desnecessidade, 0 servidor estavel
ficara em disponibilidade, com remuneracao integral, ate 0 seu adequado aproveitamento em outro
cargo.

CAPiTULO IV
Da Disponibilidade e do Aproveitamento - Arts. 48 a 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARZAGAO
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competencia do Prefeito Municipal ou do Presidente da Camara, de acordo com a lotacao do servi-
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§ 3°. Cessada a investidura do cargo em comissao, 0 servidor devera apresentar
ao orgao ou entidade de origem no primeiro dia util imediato a sua exoneracao ou dispensa, se 0
exercicio do cargo for no Municipio, se em outro local tera 5 (cinco) dias para apresentacao.

§ 2°. Quando a cessao for para orgao ou entidade do proprio Municipio, 0 servi
dor quando nomeado para 0 exercicio de cargo em comissao, pod era optar pelo vencimento de seu
proprio cargo mais a gratificacao do cargo comissionado ou pela remuneracao deste cargo, compre
endendo 0 vencimento e as vantagens do cargo.

§ 10. Se a cessao for para orgaos ou entidade nao pertencentes ao Municipio,
sera sem onus para 0 cedente.

Art. 56. Cessao e 0 afastamento do servidor para ter exercicio em outro orgao ou
entidade do poder publico, inclusive do proprio Municipio, exclusivamente para 0 desempenho de
cargo em comissao ou funcao de confianca.

Secao ill
Da Cessao - Art. 56

§ 2°. Nos casos de extincao de orgao ou entidade, os servidores estaveis que nao
puderam ser redistribuidos, na forma deste artigo, serao colocados em disponibilidade, ate seu apro
veitamento na forma desta Lei.

Art. 55. Redistribuicao e 0 deslocamento do servidor com 0 respectivo cargo,
para quadro de pessoal de outro orgao ou entidade do mesmo Poder, cujos pianos de cargo e venci
mentos sejam identicos, observado sempre 0 interesse da administracao.

§ 1°. A redistribuicao dar-se-a exclusivamente para ajustamento de quadros de
pessoal as necessidades dos services, inclusive nos casos de reorganizacao, extincao ou criacao de
orgao ou entidade.

Seyao II
Da Redistribuicao - Art. 55

Paragrafo unico. Dar-se-a a remocao, a pedido, para outro local, independente
mente de vaga, por motivo de saude do servidor, coniuge, companheiro ou dependente, condi
cionada a comprovacao por junta medica.

Art. 54. Remocao eo deslocamento do servidor, a pedido ou de oficio, no ambito
do mesmo orgao ou entidade, observado 0 interesse do service.

Da Remocao - Art. 54
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§ 2°. 0 vencimento podera ser proporcional it carga horaria, quando esta nso for
integral, porem nunca inferior a 60% (sessenta por cento).

§ 10. Os vencimentos dos cargos municipaisserao reajustados periodicamente, de
modo a preservar-lhes 0 poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculacao, ressalvado 0 disposto no
inciso XIll, do art. 37 da Constituicao Federal.

Art. 61. 0 vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de carater per
manente eo provento, sao irredutiveis, obedecidos os limitesestabelecidos na Constituicao Federal.

Art. 60. Remuneracao e 0 vencimento ou 0 provento do cargo, acrescido das
vantagens pecuniarias, de carater permanente ou temporario, estabelecidas em lei.

Art. 59. Provento e a retribuicao pecuniaria paga ao servidor publico aposentado
ou em disponibilidaderemunerada.

Art. 58. Vencimento e a retribuicao pecuniaria devida ao servidor publico pelo
efetivo exercicio de cargo, com valor fixado em lei.

CAPITULO I
Do Vencimento e da Remuneracao - Art. 58 a 69

TITULO III
Dos Direitos e Vantagens

§ 3°. Em caso excepcional, atendida a conveniencia da administracao, 0 titular do
cargo de direcao ou chefia podera ser designado cumulativamente, como substituto para outro car
go da mesma natureza, ate que se verifique a designacao do titular, percebendo vencimento cor
respondente a urn cargo.

§ 2°. No caso de substituicao remunerada, 0 substituto percebera 0 vencimento do
cargo em que se der a substituicao, salvo se optar pelo do seu cargo.

§ 1°. A substituicao sen}gratuita, salvo se exceder a 30 (trinta) dias, quando sera
remunerada e por todo 0 periodo.

Art. 57. A substituicao nos cargos de direcao ou chefia sera automatica quando
indicadano Regimento Interno, se este for omisso, dependera de ato da autoridade competente.

CAPITULO VI
Da Substituicao - Art. 57

dor, sendo no ambito do pr6prio Municipio a competencia e do Secretario da Administracao, ressal
vados os casos de delegacao de competencia.
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Paragrafo unico. 0 parcelamento e pagamento previstos neste artigo, nao ilide a
instauracao de processo disciplinar para apuracao das responsabilidade cabiveis.

Art. 67. As reposicoes e indenizacoes aD erario serao descontadas em parcelas
mensais nao excedentes a decima parte da remuneracao ou provento, em valores atualizados.

Paragrafo unico. Mediante autorizacao do servidor podera ter consignacao em
folha de pagamento a favor da entidade sindical representativa de sua classe.

Art. 66. Salvo por imposicao legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidi
ra sobre a remuneracao ou provento.

Paragrafo unico. 0 servidor que for afastado em virtude de condenacao por sen
tenca definitiva a pena que nao resulte em demissao ou perda do cargo, tera suspensa a remuneracao
e seus dependentes passarao a perceber auxilio-reclusao, na forma definida nesta lei.

N -urn terce da remuneracao, durante os afastamentos por motivo de prisao
em flagrante ou decisao judicial provisoria, com direito a diferenca, se absolvido.

co;
III -.0 descanso semanal remunerado, no cas.o de falta injustificada ao servi-

II - a parcela de remuneracao diana, proporcional aDSatrasos, ausencias e saidas
antecipadas, iguais ou superiores a 60 (sessenta) minutos;

I - a remuneracao dos dias que faltar injustificadamente ao service;

Art. 65. 0 servidor perdera;
~ _-,.....'-" _ J

Art. 64. 0 maior vencimento atribuido aDS carg.os de carreira na.o podera ultra
passar a 30 (trinta) vezes o menor vencimento integral de qualquer cargo publico d.oMunicipio.

Paragrafo unico. Excluem-se d.o tet.o de remuneracao os valores relativos a grati
ficacao natalina, adicional de ferias, salario familia, adicional p.or tempo de service e diarias.

Art. 63. Nenhum servidor municipal podera perceber, mensalmente, a titulo de
remuneracao, importancia superior ao limite estabelecido no inciso XI do artigo 37, da Constituicao
Federal.

Art. 62. E assegurada a isonomia de vencimento para cargos de atribuicoes iguais
ou assemelhadas d.o mesmo Poder, ou entre servidores dos Poderes Municipais, ressalvadas as van
tagens de carater individual e as relativas a natureza ou ao local de trabalho.
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Art. 73. Os valores das indenizacoes, assim como as condicoes para a sua con
cessao, serao estabelecidos em regulamento.

I - ajuda de custo;
II - diarias;
III - transporte.

Art. 72. Constituem indenizacao ao servidor:

SEC;AO II
Das Indenizacoes - Arts. 72 e 73

Art. 71. As vantagens pecuniarias nao serao computadas nem acumuladas para
efeito de concessao de quaisquer outros acrescimos pecuniarios ulteriores, sob 0 mesmo titulo ou
identico fundamento.

§ 2°. As gratificacoes e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento,
nos casos e condicoes indicados nesta lei.

efeito.
§ 10. As indenizacoes nao se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer

I - indenizacoes;
II - gratificacoes;
III - adicionais.

gens:
Art. 70. Alem do vencimento, poderao ser pagas ao servidor as seguintes vanta-

SEC;AO I
Disposicoes Gerais - Arts. 70 a 71

CAPiTULO II
Das Vantagens

Art. 69. 0 vencimento, a remuneracao eo provento nao serao objeto de arresto,
sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestacao de alimentos result ante de decisao judicial.

Paragrafo unico. A nao quitacao do debito, no prazo previsto, implicara sua ins
cricao em divida ativa.

Art. 68. 0 servidor em debito com 0 erario, que for demitido, exonerado ou
que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, tera 0 prazo de 60 (sessenta) dias para
quita-lo.
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SUBSE<;Aom
Da Indenizacao de Transporte - Art. 81
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versa.
Art. 80. A concessao de ajuda de custo nao impede a concessao de diana e vice-

Paragrafo unico. Na hipotese de 0 servidor retornar a sede em prazo menor do
que 0 previsto para 0 seu afastamento, devera restituir as diarias recebidas em excesso, em igual pra
zo previsto neste artigo.

Art. 79. 0 servidor que receber diarias e nao se afastar da sede, por qualquer
motivo, fica obrigado a restitui-las integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2°. Nos casos em que 0 deslocamento da sede constituir exigencia permanente
do cargo, 0 servidor nao fara jus a diana.

§ 10. A diana sera concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade
quando 0 deslocamento nso exigir pernoite fora da sede.

Art. 78. 0 servidor que, a service, se afastar do Municipio em caniter eventual
ou transitorio para outro ponto do territorio nacional, fara jus a passagens e diarias, para cobrir as
despesas de pousada, alimentacao e locomocao urbana.

SUBSE<;AOII
Das Diarias - Arts. 78 a 80

Paragrafo unico. Nao havera obrigacao de restituir a ajuda de custo nos casos de
exoneracao de oficio ou de retorno por motivo de doenca comprovada.

Art. 77. 0 servidor ficara obrigado a restituir a ajuda de custo quando, injustifi
cadamente, nao se apresentar no novo local de trabalho, no prazo de dez dias.

'-

Art. 76. Nao sera concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo
ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo.

Art. 75. A ajuda de custo e calculada sobre a remuneracao do servidor, conforme
se dispuser em regulamento, nao podendo exceder a importancia correspondente a 3 (tres) meses.

Art. 74. A ajuda de custo destina-se a compensacao das despesas de instalacao do
servidor que, no interesse do service, passa a ter exercicio em outro local, com mudanca de dornici
lio em carater permanente.

SUBSE<;AOI
Da Ajuda de Custo - Arts. 74 a 77
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§ 2°. A gratificacao natalina sera estendida aos inativos e pensionistas, com base
nos proventos que perceberem na data do pagamento daquela.

integral.
§ 10. A frayao igual ou superior a quinze dias do exercicio sera tornada como mes

Art. 85. A gratificacao natalina corresponde a urn doze avos da remuneracao a que
o servidor fizer jus no mes de dezembro, por mes de exercicio no respectivo ano.

SUBSE<;Aon
Da Gratificacao Natalina - Arts. 85 a 86

Art. 84. Lei especifica estabelecera a remuneracao dos cargos em comissao, os
percentuais de gratificacao de funcao, de gratificacao de representacao e de funcao gratificada, obe
decidos os limites legais.

Art. 83. Ao servidor investido em funcao de direcao, de chefe ou assessoramen
to e devida uma gratificacao pelo seu exercicio.

SUBSE<;AOI
Da Gratificacao de Funcao - Arts. 83 e 84

I -gratificacao de funcao;
II -gratificacao natalina;
III - adicional por tempo de service;
IV - adicional pelo exercicio de atividades insalubres, perigosas ou peno-

sas;
V - adicional pela prestacao de service extraordinario;
VI - adicional notumo;
VII - adicional de ferias;
VIII - gratificacao de produtividade;
IX - outros, relativos ao local ou it natureza do trabalho.

Art. 82. Alem do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serao deferidos
aos servidores as seguintes gratificacoes e adicionais:

SE<;Aom
Das Gratificacoes e Adicionais - Art. 82

Art. 8l. Conceder-se-a indenizacao de transporte ao servidor que realizar despe
sas com a utilizacao de meio proprio de locomocao para a execucao de services extemos, por forca
das atribuicoes proprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento.
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Art. 90. Na concessao dos adiciooais de penosidade, insalubridade e periculosida
de serao observadas as situacoes estabelecidasna legislacao federal pertinente.

Paragrafo unico. A servidora gestante ou lactante sera afastada, eoquanto durar
a gestacao e a lactacao, das operacoes e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em
local salubre e em service nao perigoso e oao penoso.'-

Art. 89. Havera permanente controle da atividade de servidores em operacoes ou
locais considerados penosos, insalubres ou perigosos.

§ 2°. 0 direito ao adiciooal de insalubridade ou periculosidade cessa com a elimi
nacao das condicoes ou dos riscos que deram causa a sua concessao.

§ 10. 0 servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade
devera optar por urn deles.

Art. 88. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou
em contato permaneote com substancias toxicas e radioativas, ou com risco de vida, fazemjus a urn
adicional sobre 0 vencimento do cargo efetivo.

SUBSE<;AO IV
Dos Adiciooais de Insalubridade, Periculosidade ou Penosidade

Arts. 88 a 90

§ 2°. 0 servidor que exercer cargos cumulativos tera direito ao adicional corres
poodente a cada urn.

§ 10. 0 adicional e devido a partir do dia imediato aquele em que 0 servidor com
pletar 0 tempo de service exigido.

Art. 87. 0 adicional por tempo de service e devido it razao de 1% (hum por cen
to) por ano de service publico efetivo DOmunicipio, incidente sobre 0 vencimeoto do servidor.

SUBSE<;AO III
Do Adicionalpor Tempo de Service - Art. 87

Art. 86. Caso 0 servidor deixe 0 service publico municipal, a gratificacao de Natal
ser-lhe-a paga proporcionalmente ao numero de meses de exercicio no aDo,com base na rernunera
yao do mes em que ocorrer a exoneracao ou demissao.

§ 3°. A gratificacao natalina podera ser paga em duas parcelas, a primeira ate 0 dia
trinta de junho e a segunda ate 0 dia vinte de dezembro de cada ano, correspondendo cada parcela a
cinquenta por cento da remuneracao daqueles meses.
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I - para tratamento de saude;
II - a gestante, a adotante e a paternidade;

Art. 94. Conceder-se-a ao servidor licenca:

SECAo I
Disposicoes Gerais - Arts. 94 e 95-;

CAPiTULOm
Das Licencas

Paragrafo unico. Em se tratando de service extraordinario, 0 acrescimo de que
trata este artigo incidira sobre 0 valor da hora normal de trabalho acrescido do respectivo percentual
de extraordinario.

Art. 93. 0 service notumo, prestado em horario compreendido entre 22 (vinte e
duas) horas de urn dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, tera 0 valor/hora acrescido de mais 25%
(vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta)
segundos.

SUBSECAo VI
Do Adicional Notumo - Art. 93

§ 20. 0 adicional de services extraordinarios nso sera incorporado no vencimento
e nem integrara aos proventos da aposentadoria.

§ 10. 0 service extraordinario fica sujeito aos adicionais especificos relativos ao
horario, natureza e local de sua realizacao.

Art. 92. Pod era haver prorrogacao da duracao normal do trabalho por necessidade
do service ou motivo que a justifique, respeitado 0 limite maximo de 2 (duas) horas por jomada,
precedida de autorizacao expressa do Chefe imediato do servidor.

Art. 91. 0 service extraordinario sera remunerado com acrescimo de 50%
(cinquenta por cento) em relacao a hora normal de trabalho.

SUBSECAo v
Do Adicional por Service Extraordinario - Arts. 91 e 92

Paragrafo unico. Os locais de trabalho e os servidores que operam com Raios-X
ou substancias radioativas serao mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de ra
diacao ionizante nao ultrapassem 0 myel maximo previsto na legislacao propria, devendo aqueles
servidores serem submetidos a inspecao medica a cada seis meses.
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Art. 99. 0 atestado e 0 laudo da junta medica nao se referirao ao nome ou nature
za da doenca, salvo quando se tratar de lesoes produzidas por acidentes em service, doenca profis
sional ou quaisquer das doencas especificadas.

Art. 98. Findo 0 prazo da licenca, 0 servidor sera submetido a nova inspecao
medica, que concluira pela volta ao service, pela prorrogacao da licenca ou pela aposentadoria.

§ 2°. Inexistindo medico do orgao ou entidade no local onde se encontra 0 servi
dor, sera aceito atestado passado por medico particular, que devera ser homologado pelo medico
credenciado.

§ 10. Sempre que necessario, a inspecao medica sera realizada na residencia do
servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar intemado.

Art. 97. Para licenca de ate 30 (trinta) dias, a inspecao sera feita por medico ere
denciado pelo Municipio e, se por prazo superior, por junta medica oficial.

Art. 96. Sera concedida ao servidor licenca para tratamento de saude, a pedido
ou de oficio, com base em pericia medica, sem prejuizo da remuneracao a que fizer jus.

SEC;AOII
Da Licenca para Tratamento de Saude - Arts. 96 a 100

Art. 95. A licenca concedida dentro de 60 (sessenta) dias do termino de outra da
mesma especie sera considerada como prorrogacao.

§ 3°. E vedado 0 exercicio de atividade remunerada, durante 0 periodo da licenca
prevista no inciso IV deste artigo.

§ 2°. 0 servidor nao pod era permanecer em licenca da mesma especie por perio
do superior a 24 (vinte e quatro) meses, salvo nos casos dos incisos V, VI, vm eX deste artigo.

§ 10. A licenca prevista no inciso IV sera precedida de atestado ou exame medico e
comprovacao do parentesco.

ill -por acidente em service;
IV - por motivo de doenca em pessoa da familia;
V - para 0 service militar;
VI - para atividade politica;
VII - para tratar de interesses particulares;
vm - para desempenho de mandato classista;
IX - premio por assiduidade;
X - por motivo de afastamento do conjuge ou companheiro.
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Paragrafo unico. Equipara-se ao acidente em service 0 dano:

Art. 106. Configura acidente em service 0 dano fisico ou mental sofrido pelo
servidor e que se relacionemediata ou imediatamentecom as atribuicoes do cargo exercido.

service.
Art. 105. Sera licenciado, com remuneracao integral, 0 servidor acidentado em

SECAoIV
Da Licenca por Acidente em Service - Arts. 105 a 108

Paragrafo unico. No caso de adocao ou guarda judicial de crianca com mais de 1
(urn) ano de idade, 0 prazo de que trata este artigo sera de 30 (trinta) dias.

Art. 104. A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de crianca de ate 1
(urn) ano de idade serao concedidos 90 (noventa) dias de licenca remunerada.

'I

Art. 103.Para amamentar0 proprio filho, ate a idade de 6 (seis) meses, a servido
ra tera direito, durante a jomada de trabalho, a 1 (uma) hora, que podera ser parcelada em 2 (dois)
periodos de meia hora.

Art. 102. Pelo nascimento de filho, 0 servidor tera direito a licenca-paternidade
de 5 (cinco) dias consecutivos.;;

§ 4°. No caso de aborto, atestado por medico oficial, a servidora tera direito a 30
(trinta) dias de repouso remunerado.

)

§ 3°.No caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do evento, a servidora sera
submetida a examemedico e se julgada apta, reassumira 0 exercicio.;)

I

§ 2°. No caso de nascimento prematuro, a licenca tera inicio a partir do parto.

§ 1°. A licenca podera ter inicio no primeiro dia do ~ (nono) mes de gestacao,
salvo antecipacao por prescricao medica.

Art. 101. Sent concedida licenca a servidora gestante, por 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, sem prejuizo da remuneracao.

SECAom
Da Licenca a Gestante, a Adotante e da Licenca Paternidade

Arts. 101 a 104
;/

Art. 100. 0 servidor que apresente indicios de lesoes organicas ou funcionais
sent submetido a inspecao medica.

.J
;)

j
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Art. 110. Ao servidor convocado para 0 service militar sera concedida licenca, na
forma e condicoes previstas na legislacao especifica.

SE<;XO VI
Da Licenca para Service Militar - Art. 110

§ 4°. Nao se considera assistencia pessoal ao doente sua representacao nos seus
interesses economicos e comerciais.

§ 3°. A licenca prevista neste artigo so sera concedida se nao houver prejuizo para
o service publico.

§ 2°. A licenca sera concedida sem prejuizo da remuneracao do cargo efetivo, ate
90 (noventa) dias, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante parecer de junta medica e
excedendo estes prazos, sem remuneracao.

§ 1°. A licenca somente sera deferida se a assistencia direta do servidor for indis
pensavel e nao puder ser prestada simultaneamentecom 0 exercicio do cargo, 0 que devera ser
apurado atraves de acompanhamento social.

Art. 109. Podera ser concedida licenca ao servidor, por motivo de doenca do
conjuge ou companheiro, padrasto ou madrasta, ascendente, descendente, enteado e colateral con
sanguineo ou afim ate 0 segundo grau civilmediante cornprovacao medica oficial.

SE<;XO v
Da Licenca por Motivo de Doenca em Pessoa da Familia

Art. 109

Art. 108. A prova do acidente sera feita no prazo de 10 (dez) dias, prorrogavel
quando as circunstancias 0 exigirem.

Paragrafo unico. 0 tratamento, que devera ser recomendado por junta medica
oficial, constitui medida de excecao e somente sera admissivel quando inexistirem meios e
recursos adequados em instituicao publica.

Art. 107. 0 servidor acidentado em service que necessite de tratamento especia
lizado podera ser tratado em instituicao privada, a conta de recursos publicos.

II - sofrido no percurso de residencia para 0 trabalho e vice-versa.

cicio do cargo; e
I - decorrente de agressao sofrida e nao provocada pelo servidor no exer-

)
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Art. 114. E assegurado ao servidor 0 direito a licenca para 0 desempenho de
mandato em confederacao, federacao, associacao de classe de ambito nacional, estadual, local ou

SEC;Ao IX
Da Licenca para 0Desempenho de Mandato Classista

Art. 114

Art. 113. Ao servidor ocupante de cargo em comissao nao se concedera a licen
ca de que trata 0 artigo anterior.

da anterior.
§ 2°. Nao se concedera nova licenca antes de decorrido 2 (dois) anos do termino-_E)

§ 1°.A licencapodera ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou
no interesse do service.

Art. 112. A criterio da administracao, apos 2 (dois) anos de exercicio, podera ser
concedida ao servidor estavel licenca para 0 trato de assuntos particulares, pelo prazo de ate 2
(dois) anos consecutivos, sem remuneracao.

SEC;Ao VIII
Da Licenca para Tratar de Interesses Particulares

Arts. 112 e 113

§ 3°.0 servidor candidato a cargo eletivo, ocupante de cargo em comissao, chefia,
assessoramento, arrecadacao ou fiscalizacao, dele sera afastado, a partir do dia imediato ao do regis
tro de sua candidatura perante a Justica Eleitoral, ate 0 15°(decirno quinto) dia seguinte ao pleito.

§ 2°. A licenca sera concedida mediante requerimento instruido com a certidao do
registro da candidatura, expedida pelo Cartorio Eleitoral.

§ 10. A partir do registro da candidatura e ate 0 15°(decimo quinto) dia seguinte
ao da eleicao, 0 servidor fara jus a licenca como se em efetivo exercicio estivesse, sem prejuizo de
sua remuneracao

Art. III -0 servidor tera direito a licenca, sem remuneracao, durante 0 periodo
que mediar entre a sua escolha, em convencao partidaria, como candidato a cargo eletivo e it
vespera do registro de sua candidatura perante a Justica Eleitoral.

SEC;Ao VII
Da Licenca para AtividadePolitica - Art. III

§ 2°. Ao servidor desincorporado sent concedido prazo nao excedente de 30
(trinta) dias para reassumir 0 exercicio do cargo, sem remuneracao.
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Art. 118. 0 numero de servidores em gozo sirnultaneo de licenca-premio nao
podera ser superior a 1/5 (urn quinto) da lotacao da respectiva unidade administrativa do orgao ou
entidade.

Paragrafo unico. As faltas injustificadas ao service retardarao a concessao da li
cenca prevista neste artigo, na proporcao de 1 (urn) mes para cada falta.

a) licenca por motivo de doenca em pessoa da familia, sem remu-
neracao;

b) licenca para tratar de interesses particulares;
c) desempenho de mandato classista;
d) afastamento para acompanhar conjuge ou companheiro;
e) condenacao a pena privativa de liberdade por sentenca definiti

va.

II -afastar-se do cargo em virtude de:

I -sofrer penalidade disciplinar de suspensao;

Art. 117. Nao se concedera licenca-premio ao servidor que, no periodo aquisitivo:

Art. 116. Apos cada quinquenio ininterrupto de exercicio, 0 servidor fara jus a 3
(tres) meses de licenca-premio com a remuneracao de cargo efetivo.

SE<;AO XI
Da Licenca-Premio - Art. 116 a 119

Paragrafo {mica. A licenca sera por prazo indeterminado e sem remuneracao.

Art. 115. Podera ser concedida licenca ao servidor para acompanhar c6njuge ou
companheiro que for deslocado para outro ponto do territorio nacional, para 0 exterior ou para 0
exercicio de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo.

SE<;AO X
Da licenca por Motivo de Afastamento do Conjuge

Art. 115

§ 2°. 0 servidor ocupante de cargo em comissao ou funyao gratificada devera
desincompatibilizar-se do cargo ou funyao quando empossar-se no mandato de que trata este artigo.

§ 1°. A licenca tera duracao igual a do mandato.

sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissao, com remuneracao do
cargo efetivo.
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Paragrafo unico. 0 adicional de ferias sera devido em funyao de cada cargo exer
cido pelo servidor.

Art. 124. 0 servidor em regime de acumulacao licita percebera 0 adicional calcu
lado sobre a remuneracao dos cargos exercidos.

Paragrafo unico. No caso do servidor exercer funcao gratificada ou ocupar
cargo em comissao, a respectiva vantagem sera considerada no calculo do adicional de que trata este
artigo.

Art. 123. Independentemente de solicitacao, sera pago ao servidor, por ocasiao
das ferias, urn adicional de 113 (urn terce) da remuneracao correspondente ao periodo de ferias, pago
antecipadamente.

Art. 122. E proibida a acumulacao de ferias, salvo por imperiosa necessidade do
service e pelo maximode 2 (dois) periodos.

Paragrafo unico. 0 servidor referido neste artigo nao fara jus ao abono pecunia
rio de que trata 0 artigo anterior.

Art. 121. 0 servidor que opera direta e permanentemente com Raios-X ou
substancias radioativas gozara, obrigatoriamente, 20 (vinte) dias consecutivos de ferias, por semestre
de atividadeprofissional, proibida, em qualquer hipotese, a acurnulacao.

§4°. Sera permitida a conversao de 1/3 (urn terce) das ferias em abono pecuniario,
mediante requerimento do servidor com 60 (sessenta) dias de antecedencia, considerando, no calcu-
10, 0 adicional de ferias, previsto no artigo 82, desta lei.

§ 3°. Durante as ferias, 0 servidor tera direito, alem do vencimento, a todas as
vantagens que percebia no momento em que passou a frui-las.

cicio.
§ 2°. Para 0 primeiro periodo aquisitivo serao exigidos 12 (doze) meses de exer-

§ 1°.As ferias serao reduzidas a 20 (vinte) dias quando 0 servidor contar, no peri
odo aquisitivo, commais de 9 (nove) faltas, nao justificadas ao trabalho.

Art. 120. 0 servidor fara jus, anualmente, ao gozo de 30 (trinta) dias consecu
tivos de ferias, concedidas de acordo com escala organizada pela Secretaria da Administracao.

CAPITULO IV
Das Ferias - Art. 120 a 124

Art. 119. Sera contado em dobro, para efeito de aposentadoria, 0 tempo de licen
ca-premio nao gozado.
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Do Afastamento para Exercicio de Mandato Eletivo

Art. 129
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§ 2°. Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo nao sera concedida exone
racao ou licenca para tratar de interesse particular antes de decorrido periodo igual ao do afastamen
to, salvo se ressarcir as despesas decorrentes do afastamento.

§ 10. A ausencia de que trata este artigo nao excedera de 4 (quatro) anos, findo 0
periodo, somente decorrido outro, sera permitida nova concessao.

Art. 128. 0 servidor estavel podera ausentar-se do Municipio para estudo, des
de que autorizado pelo Chefe do Poder Executivo ou pelo Presidente da Camara, dependendo de
onde estiver lotado.

Paragrafo unico. Na hip6tese do inciso I deste artigo, 0 onus da remuneracao sera
do orgao ou entidade requisitante.

I - para exercicio de cargo em comissao ou funyao de confianca;
II - em casos previstos em leis especificas;
ill -convenios.

Art. 127.0 servidor podera ser cedido mediante requisicao para ter exercicio em
outro orgao ou entidade dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e de Municipio,
nas seguintes hipoteses:

Paragrafo unico. Para efeito do disposto neste artigo sera exigida a compensacao
de horario na reparticao, respeitada a duracao semanaldo trabalho.

Art. 126. Podera ser concedido horario especial ao servidor estudante, quando
comprovada a incompatibilidadeentre 0 horario escolar e 0 da reparticao, sem prejuizo do exercicio
do cargo.

a) casamento;
b) falecimentodo conjuge, companheiro, pais, filhos,menor sob guarda ou

tutela e irmaos.

I - por 1 (urn) dia, para doacao de sangue;
II - por 2 (dois) dias, para se alistar como eleitor;
ill -por 3 (tres) dias consecutivos em razao de:

CAPITULOV
Das Concessoes - Art. 125 a 128

Art. 125. Sem qualquer prejuizo, podera 0 servidor ausentar-se do service:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARZAGAO
Estado de Goias



27

Art. 134. 0 prazo para interposicao do recurso e de 30 (trinta) dias a contar da
publicacao ou da cienciapelo interessado da decisao recorrida.

n - das decisoes sobre os requerimentos.

I -do indeferimentodo pedido de reconsideracao;

Art. 133. Cabera recurso ao Prefeito:

Paragrafo unico. 0 requerimento e 0 pedido de reconsideracao de que tratam os
artigos anteriores deverao ser despachados no prazo de 5 (cinco) dias e decididos dentro de 30
(trinta) dias.

Art. 132. Cabe pedido de reconsideracao a autoridade que houver expedido 0 ato
ou proferido a primeira decisao, nao podendo ser renovado.

Art. 131. 0 requerimento sera dirigido a autoridade competente para decidi-Io e
encaminhadopor intermedio daquela a que estiver imediatamente subordinado 0 requerente.

Art. 130.E assegurado ao servidor requerer aos Poderes Publicos em defesa de
direito ou de interesse legitimo.

CAPITULOvn
Do Direito de Peticao - Art. 130 a 140

§2°.0 servidor investido em mandato eletivo ou classista nao podera ser removi
do ou redistribuido de oficio para localidade diversa daquela onde exercer 0mandato.

§ 1°.No caso de afastamento do cargo, 0 servidor contribuira para a seguridade
social como se em exercicio estivesse.

b) nao havendo compatibilidade de horario, sera afastado do cargo, sen
do-lhe facultado optar pela sua remuneracao.

a) havendo compatibilidade de horario percebera as vantagens de seu car
go, sem prejuizo da remuneracao do cargo eletivo;

I -tratando-se de mandato federal, estadual, ou distrital, ficara afastado do cargo;
Il - investido no de Prefeito, sera afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar

pela sua remuneracao;
ill-investido no mandato de vereador:

Art. 129. Ao servidor municipal investido em mandato eletivo, aplicam-se as se
guintes disposicoes:
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Art. 141. 0 Municipio mantera atraves de orgao proprio, Plano de Previdencia
e Assistencia Social para 0 servidor publico da administracao direta, autarquica e fundacional, sub
metido ao regime juridico de que trata esta Lei e para os seus dependentes.

CAPITULO I
Das Disposicoes Gerais - Arts. 141 a 142

TiTULO IV
DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR

Art. 140. Sao fatais e improrrogaveis os prazos estabelecidos neste Capitulo, salvo
motivo de forca maior.

Art. 139. A Administracao devera rever seus atos, a qualquer tempo, quando eiva
dos de ilegalidade.

Art. 138. Para 0 exercicio do direito de peticao, e assegurada vista do processo ou
docurnento, na reparticao, ao servidor ou a procurador por ele constituido.

adrninistracao.
Paragrafo unico. A prescricao e de ordem publica, nao podendo ser relevada pela

prescricao.
Art. 137.0 pedido de reconsideracao e 0 recurso, quando cabiveis, interrompem a

Paragrafo unico. 0 prazo de prescricao sera contado da data da publicacao do ato
irnpugnado ou da data da ciencia pelo interessado, quando 0 ato nao for publicado.

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

I - em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de demissao e de cassacao de apo
sentadoria ou disponibilidade ou que afetem interesse patrimonial e creditos resultantes das relacoes
de trabalho;

Art. 136.0 direito de requerer prescreve:

Paragrafo unico. Em caso de provimento do pedido de reconsideracao ou de re
curso, os efeitos da decisao retroagirao a data do ato impugnado.

Art. 135. 0 recurso podera ser recebido com efeito suspensivo a juizo da autori
dade competente.
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Art. 142. Todos os servidores, submetidos ao regime juridico instituido por esta
Lei, sao segurados obrigatorios da Previdencia Social do Municipio, mediante contribuicao compul
soria, diferenciada em funyao da remuneracao mensal, conforme dispuser a Lei de Seguridade dos
Servidores Publicos do Municipio.

§ 5°. Os direitos amparados ao servidor e a seus dependentes, indicados nos inci
sos I e Il, poderao ser acobertados atraves de convenio com orgaos previdenciarios do Estado ou da
Uniao ou pelo proprio Municipio.

§ 4°. Os services indicados no inciso ill, deste artigo, poderao ser prestados dire
tamente por orgao previdenciario do Municipio, ou atraves de convenio, na forma estabelecida em
regulamento.

§ 3°. Durante 0 periodo em que 0 servidor estiver auferindo 0 auxilio-doenca, 0
seu afastamento funcional rege-se, para todos os efeitos, pelas normas estabelecidas nesta Lei.

a) assistencia medico-hospitalar;
b) assistencia odontologica;
c) assistencia social;
d) assistencia financeira.

III - quanto ao servidor e a seus dependentes:
\..

a) pensao;
b) peculio;
c) auxilio-funeral;
d) auxilio-reclusao;

II - quanto aos dependentes:

a) aposentadoria;
b) amparo Iiinvalidez;
c) amparo Iivelhice;
d) auxilio-natalidade;
e) salario-familia;
f) auxilio-doenca;

I - quanto ao servidor:

§ 2°. 0 Plano de que trata este artigo esta definido na Lei de Seguridade Social
dos Servidores Publicos do Municipio, que contem, os beneficios, de carater pecuniario e os servi
yOS,de carater assistencial, a seguir discriminados:

yao, por motivo de incapacidade, acidente em service, idade avancada, tempo de service, doencas,
encargos familiares e prisao ou morte daquele de quem dependiam economicamente.
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§ 10. Consideram-se doencas graves, contagiosas ou incuraveis, a que se refere 0
inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienacao mental, esclerose multiple, neoplasia maligna, ce
gueira posterior ao ingresso no service publico, hanseniase, cardiopatia grave, doenca de Parkinson,
paralisia irreversivel e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avan
cades do mal de Paget (osteite deformante), Sindrome da Imunodeficiencia Adquirida - AIDS e ou
tras que a lei indicar, com base na medicina especializada.

d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 60
(sessenta) anos, se mulher, com proventos proporcionais ao tem
po de service.

c) aos 30 (trinta) anos de service, se homem, e aos 25 (vinte e cin
co) anos, se mulher, com proventos proporcionais a esse
tempo;

b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercicio em funcoes de magiste
rio, se professor, e aos 25 (vinte e cinco) anos, se pro
fessora, com proventos integrais;

a) aos 35 (trinta e cinco) anos de service, se homem, e aos 30
(trinta) anos, se mulher, com proventos integrais;

ill -voluntariamente:

II - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade com proventos pro
porcionais ao tempo de service;

I -por invalidez permanente, com proventos integrais, quando decorrente
de acidente em service, molestia profissional ou doenca grave, contagiosa ou incuravel, especi
ficada em lei e proporcionais nos demais casos;

Art. 143.0 servidor sera aposentado:

SE<;AO I
Da Aposentadoria - Art. 143

CAPiTuLo II
Dos Beneficios

Paragrafo unico. 0 servidor cedido, nos termos do art. 56 desta lei, continuara
contribuindo para 0 regime de previdencia de que trata este artigo.
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§ 12. No caso de aposentadoria proporcional, 0 provento nao sera inferior a 1/3
(hum terce) da remuneracao da ativa.

§ 11. A aposentadoria compulsoria sera automatica e declarada por ato, com
vigencia a partir do dia imediato aquele em que 0 servidor atingir a idade-limite de permanencia no
service ativo.

§ 10. 0 recebimento indevido de beneficio havido por fraude, dolo ou rna fe im
plicara em devolucao ao erario do total auferido, devidamente atualizado, sem prejuizo da ayao penal
cabivel.

§ g>. As aposentadorias e pensoes serao concedidas e mantidas pelas entidades as
quais se encontrem vinculados os servidores.

§ 8°. Para 0 efeito de beneficio previdenciario, no caso de afastamento, os valores
serao determinados como se estivesse em exercicio.

§ 7°. 0 servidor publico que retomar a atividade, apos a cessacao dos motivos
que causaram sua aposentadoria por invalidez, tera direito, para todos os fins, salvo para 0 de pro
mocao, a contagem do tempo relativo ao periodo de afastamento.

a) completar idade limitede permanencia na atividade;
b) for considerado, pela junta medica do municipio, permanentemente invalido

para 0 service publico em geral;
c) vier a ser publicado 0 decreto de sua aposentadoria voluntaria.

§6°. 0 servidor deixara 0 exercicio do cargo no dia em que:

§ 5°. 0 beneficio da pensao por morte correspondera a totalidade dos vencimen
tos ou proventos do servidor falecido, observado 0 disposto no paragrafo anterior.

§4°. Os proventos da aposentadoria sao integrais e nunca inferiores ao salario
minimo e serao revistos, na mesma proporcao e na mesma data, sempre que se modificar a remu
neracao do servidor em atividade e serao estendidos ao inativo os beneficios ou vantagens poste
riormente concedidos ao servidor em atividade, inclusive quando decorrentes de transformacao ou
reclassificacaodo cargo, ou da funyao em que se deu a aposentadoria.

§ 3°. A aposentadoria por invalidez sera precedida de licenca para tratamento de
saude, por periodo nao excedente a 24 (vinte e quatro) meses e vigorara a partir da data da publica
~ao do ato, havendo intersticio, sera considerado como prorrogacao da licenca.

§ 2°. As excecoes ao disposto no inciso Ill,alineas "a" e "c", deste artigo, no caso
de exercicro de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, sao as estabelecidas na
legislacao federal.
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Art. 146. Nao se configura a dependencia economica quando 0 beneficiario do
salario-familia perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensao ou pro
vento da aposentadoria, em valor igual ou superior ao salario minimo.

b) ao conjuge, 0 companheiro ou companheira, com pelo menos cinco anos de
vida em comum com 0 servidor.

a) ao pai, 0 padrasto e a mae, a mad astra;

§ 2°. Para obtencao do salario-familia equiparam-se:

III - a mae e 0 pai sem economia propria.

IT - 0 menor de dezoito anos que, mediante autorizacao judicial, viver na compa
nhia e as expensas do servidor ou do inativo;

I - 0 coniuge ou companheiro que nao seja contribuinte de instituicao de previ
dencia, nao exerca atividade remunerada, nem perceba pensao ou qualquer outro rendimento e os
filhos, inclusive os enteados ate dezoito anos de idade ou, se estudante universitario, ate vinte e qua
tro anos, ou se invalido, de qualquer idade;

.......

familia:
§ 1°. Consideram-se dependentes economicos para efeito de percepcao do salario-

dente economico.
Art. 145. 0 salario-familia e devido ao servidor ativo ou ao inativo, por depen-

SE<;Aom
Do Salario-Familia - Arts. 145 a 148

v
v._
v
\.;

§ 2°. 0 auxilio sera pago ao conjuge ou companheiro do servidor publico, quando
a parturiente nao for servidora.

v

§ 1°. Na hipotese de parto multiple, 0 valor sera acrescido de 50% (cinquenta por
cento), por nascituro.

Art. 144. 0 auxilio-natalidade e devido a servidora por motivo de nascimento de
filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do service publico, inclusive no caso de natimor
to.

u
._

SE<;AO IT
Do Auxilio-Natalidade - Art. 144
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a) os filhos ou enteados, ate dezoito anos de idade, ou invalidos, en
quanto durar a invalidez;

b) 0 irmao orfao, ate dezoito anos, e 0 invalido, enquanto durar a inva
lidez, que comprovem dependencia economica do servidor;

c) a pessoa designada que viva na dependencia economics do servidor,
ate dezoito anos, ou se invalida, enquanto durar a invalidez.

J
,)

)

)

..)

IT - Temporaria:

a) 0 conjuge;
b) a pessoa separada judicialmente ou divorciada, com percepcao

de pensao alimenticia;
c) 0 companheiro ou companheira que comprove uniao estavel como enti

dade familiar;
d) a mae e 0 pai que comprovem dependencia economica do servidor;
e) a pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anos e a pessoa portadora
de deficiencia, que vivam sob a dependencia econornica do servidor.

..)

._)

J
_)

..)

J

J

J
.J
)
J

J
..;

I-Vitalicia:...I
)

Art. 151 - Sao beneficiaries das pensoes:J

. § 20• A pensao temporaria e composta de cota ou cotas que podem se extinguir
ou reverter por motivo de morte, cessacao de invalidez ou maioridade do beneficiario.

§ 10. A pensao vitalicia e composta de cota ou cotas permanentes, que somente se
extinguem ou revertem com a morte de seus beneficiaries.

as.
Art. 150 - As pensoes distinguem-se, quanto a natureza em vitalicias e temporari-

Art. 149 - Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensao mensal
de valor correspondente ao da respectiva remuneracao ou provento, a partir da data do obito, obser
vado 0 limite estabelecido no art. 63.

SE<;AO IV
Da Pensao - Arts. 149 a 159

Art. 148. 0 salario-familia nao esta sujeito a qualquer tributo, nem servira de base
para qualquer contribuicao, inclusive para a Previdencia Social.

Art. 147. Quando pai e mae forem servidores publicos e viverem em comum, 0
salario-familia sera pago a urn deles, quando separados, sera pago a urn e outro, de acordo com a
distribuicao dos dependentes.
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34,..

Paragrafo unico. A pensao provisoria sera transformada em vitalicia ou tempera
ria, conforme 0 caso, decorridos 5 (cinco) anos de sua vigencia, ressalvado 0 eventual reaparecimen
to do servidor, hipotese em que 0 beneficio sera automaticamente cancelado.

seguranca,

I - declaracao de ausencia, pela autoridade judiciaria cornpetente;
II - desaparecimento em desabamento, inundacao, incendio ou acidente nao carac

terizado como em service;
III - desaparecimento no desempenho das atribuicoes do cargo ou em missao de

seguintes casos:
Art. 155. Sera concedida pensao provisoria por morte presumida do servidor, nos

Art. 154. Nao faz jus a pensao 0 beneficiario condenado pela pratica de crime do
loso de que tenha resultado a morte do servidor.

Paragrafo unico. Concedida a pensao, qualquer prova posterior ou habilitacao
tardia que implique exclusao de beneficiario ou reducao de pensao so produzira efeitos a partir da
data em que for oferecida.

Art. 153. A pensao podera ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tao
somente as prestacoes exigiveis ha mais de 5 (cinco) anos.

§ 3°. Ocorrendo habilitacao somente a pensao temporaria, 0 valor integral da pen
sao sera rateado, em partes iguais, entre os que se habilitarem.

§ 2°. Ocorrendo habilitacao as pensoes vitalicia e temporaria, metade do valor
cabera ao titular ou titulares da pensao vitali cia, sendo a outra metade rateada em partes iguais, entre
os titulares da pensao temporaria.

§ 10. Ocorrendo habilitacao de varies titulares a pensao vitalicia, 0 seu valor sera
distribuido em partes iguais entre os beneficiaries habilitados.

.)

Art. 152. A pensao sera concedida integralmente ao titular da pensao vitalicia,
exceto se existirem beneficiaries da pensao temporaria .

§ 2°. A concessao da pensao temporaria aos beneficiaries de que tratam as alineas
"a" e "b", do inciso II, deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiaries referidos nas alineas
"c" e "d".

§ 1°. A concessao de pensao vitalicia aos beneficiaries de que tratam as alineas "a"
e "c", do inciso I, deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiaries referidos nas alineas "d" e
"e".
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Art. 162.Em caso de falecimento de servidor em service fora do local de trabalho,
inclusive no exterior, as despesas de transporte do corpo correrao a conta de recursos da Municipa
lidade.

Art. 161. Se 0 funeral for custeado por terceiro, este sera indenizado, observado 0
disposto no artigo anterior.

§ 2°. 0 auxilio sera pago, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, por meio de
procedimento sumarissimo,a pessoa da familiaque houver custeado 0 funeral.

§ 1°.No caso de acumulacao legal de cargos, 0 auxilio sera pago somente em ra
zao do cargo de maior remuneracao.

Art. 160. 0 auxilio-funerale devido a familia do servidor falecido na atividade ou
aposentado, em valor equivalente a urn mes da remuneracao ou provento.

SE<;AO V
Do Auxilio-Funeral- Arts. 160 a 162

de duas pensoes.
Art. 159.Ressalvado 0 direito de opcao, e vedada a percepcao cumulativa de mais

Art. 158. As pensoes serao automaticamente atualizadas na mesma data e na
mesma proporcao dos reajustes dos vencimentos dos servidores, aplicando-se 0 disposto no § 4° do
art. 143.

I - da pensao vitalicia para os remanescentes desta pensao ou para os titulares da
pensao temporaria, se nao houver pensionista remanescente da pensao vitalicia;

II - da pensao temporaria para os co-beneficiarios ou, na falta destes, para 0 bene
ficiario da pensao vitalicia.

vertera:
Art. 157. Por morte ou perda da qualidade de beneficiario, a respectiva cota re-

I - 0 seu falecimento;
II - a anulacao do casamento, quando a decisao ocorrer apos a concessao

da pensao ao conjuge;
ill-a cessacao de invalidez, em se tratando de beneficiario invalido;
IV - a maioridade de fi1ho, irmao orfao ou pessoa designada, aos 18 (dezoito)

anos de idade;
V - a acumulacao de pensao na forma do art. 159 desta lei;
VI - a renuncia expressa.
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VI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de
que tiver ciencia em razao do cargo;

VII - zelar pela economia do material e pela conservacao do patrimonio
publico;

VIII - guardar sigilo sobre assuntos de reparticao;
IX - manter conduta compativel com a moralidade administrativa;
X - ser assiduo e pontual ao service;
XI - tratar com urbanidade as pessoas;
XII - representar contra ilegalidade, omissao ou abuso de poder.

a) ao publico em geral, prestando as informacoes requeridas, res
salvadas as protegidas por sigilo;

b) a expedicao de certidoes requeridas para defesa de direito ou
esclarecimento de situacao de interesse pessoal;

c) as requisicoes para a defesa da Fazenda Publica;

I - exercer com zelo e dedicacao as atribuicoes do cargo;
II - ser leal as instituicoes a que servir;
ill-observar as normas legais e regulamentares;
IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;
V - atender com presteza:

Art. 164. Sao deveres do servidor:

CAPITULO I
Dos Deveres - Art. 164

TiTULO V
Do RegimeDisciplinar

§ 2°. 0 pagamento do auxilio-reclusao cessara a partir do dia imediato aquele em
que 0 servidor for posto em liberdade, ainda que condicional.

§ 10. nos casos previstos no inciso I deste artigo, 0 servidor tera direito a integra
lizayao da remuneracao, desde que absolvido.

I - dois tercos da remuneracao, quando afastado por motivo de prisao, em flagran
te ou preventiva, detenninada pela autoridade competente enquanto perdurar a prisao;

II - metade da remuneracao, durante 0 afastamento, em virtude de condenacao,
por sentenca definitiva, a pena que nao determine a perda de cargo.

valores:
Art. 163. A familia do servidor ativo e devido 0 auxilio-reclusao, nos seguintes
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XII - receber propma, comissao, presente ou vantagem de qualquer especie, em
razao de suas atribuicoes;

XI - atuar como procurador ou intermediario junto a reparticoes publicas, salvo
quando se tratar de beneficios previdenciarios ou assistenciais de parentes ate segundo grau e de
conjuge ou cornpanheiro;

x -participar de gerencia ou de administracao de empresa privada, de socie
dade civil, ou exercer comercio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditario;

IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrern, em de
trimento da dignidade da funyao publica;

VIII - manter, sob sua chefia imediata, em cargo ou funcao de confianca,
conjuge, companheiro ou parente ate 0 segundo grau civil;

VII - compelir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associacao
profissional, sindical ou partido politico;

VI - cometer a pessoa estranha a reparticao, fora dos casos previstos em lei, 0
desempenho de atribuicao que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado;

V - promover manifestacao de apreco ou desapreco no recinto da reparticao;

IV - opor resistencia injustificada ao andamento de documento e processo ou
execucao de service;

III - recusar fe a documentos publicos;

II -retirar, sem previa anuencia da autoridade competente, qualquer documento
ou objeto da reparticao;

chefe imediato;
I -ausentar-se do service durante 0 expediente, sem previa autorizacao do

Art. 165. Ao servidor e proibido:

SE<;AO I
Das Proibicoes - Art. 165

Paragrafo unico. A representacao de que trata 0 inciso XII sera encaminhada pela
via hierarquica e obrigatoriamente apreciada pela autoridade superior aquela contra a qual e formu
lada, assegurando-se ao representado 0 direito de defesa.
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v
v
v
v

§ 1°. A indenizacao de prejuizo dolosamente causado ao erario somente sera liqui
dada na forma prevista no art. 67, desta lei, na falta de outros bens que assegurem a execucao do
debito pela via judicial.

v
v

Art. 170.A responsabilidade civil decorre de ato omissivo, doloso ou culposo, que
resulte em prejuizo ao erario ou a terceiros.

Art. 169. 0 servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercicio
irregular de suas atribuicoes.

v
V

V

sE<;Aom
Das Responsabilidades - Arts. 169 a 174

-

Art. 168. 0 servidor vinculado ao regime desta Lei, que acumular licitamente 2
(dois) cargos efetivos quando investido em cargo de provimento em comissao, ficara afastado de
ambos os cargos efetivos.

Art. 167. 0 servidor nao podera exercer mais de urn cargo em comissao, salvo 0
caso de acumulacao sem remuneracao.

§ 2°. A acumulacao de cargos, ainda que licita, fica condicionada a comprovacao
da compatibilidade de horarios.

§ 1°. A proibicao de acumular estende-se a cargos, empregos e funcoes em autar
quias, fundacoes publicas e empresas publicas, sociedades de economia mista da Uniao, do
Distrito Federal, dos Estados, dos Territories e dos Municipios.

-
Art. 166.Ressalvados os casos previstos na Constituicao da Republica, e vedada a

acumulacao remunerada de cargos publicos.

SE<;AoIT
Da Acumulacao - Arts. 166 a 168

XVIII - Aceitar comissoes, emprego ou pensao de estado estrangeiro.v
v

xvn - exercer quaisquer atividades que sejam incompativeis com 0
exercicio do cargo ou fun~ao e com 0 horario de trabalho;

XVI - cometer a outro servidor atribuicoes estranhas ao cargo que ocupa, exceto
em situacoes de emergencias e transitorias;

xv - utilizar pessoal ou recursos materiais da reparticao em services ou ativi
dades particulares;

XIV - pro ceder de forma desidiosa;
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§ 1°. Sera punido com suspensao de ate 15 (quinze) dias 0 servidor que, injustifi
cadamente, recusar-se a ser submetido a inspecao medica determinada pela autoridade competente,
cessando os efeitos de penalidade uma vez cumprida a determinacao.

Art. 178. A suspensao sera aplicada em caso de reincidencia das faltas punidas
com a advertencia e de violacao das demais proibicoes que nao tipifiquem infrayao sujeita a penali
dade de demissao, nao podendo exceder de 90 (noventa) dias.

Art. 177. A advertencia sera aplicada por escrito, nos casos de violacao de proibi
yao constante do art. 165, incisos I a IX, desta lei, e de inobservancia de dever funcional previsto em
lei, regulamento ou norma intema, que nao justifique imposicao de penalidade mais grave.

Art. 176. Na aplicacao das penalidades serao consideradas a natureza e a gravida
de da infracao cometida, os danos que dela provierem para 0 service publico, as circunstancias agra
vantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.

I - advertencia;
Il -suspensao;
ill -demissao;
IV - cassacao de aposentadoria ou disponibilidade; e
V - destituicao de cargo em comissao.

Art. 175. Sao penalidades disciplinares:

SECAOIV
Das Penalidades - Arts. 175 a 190

Art. 174. A responsabilidade administrativa do servidor sera afastada no caso de
absolvicao criminal que negue a existencia do fato ou a sua auto ria.

Art. 173. As sancoes civis, penais e administrativas poderao cumular-se sendo
independentes entre si.

Art. 172. A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato omissivo ou co
missivo praticado no desempenho do cargo ou funcao.

Art. 171. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravencoes imputados
ao servidor, nessa qualidade.

§ 3°. A obrigacao de reparar 0 dano estende-se aos sucessores e contra eles sera
executada, ate 0 limite do valor da heranca recebida.

§ 2°. Tratando-se de dano causado a terceiros respondera 0 servidor perante a
Fazenda PUblica em ayao regressiva.
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Art. 184. A demissao ou destituicao de cargo em comissao nos casos dos incisos
IV, Vlll e X, do art. 180, desta lei, implica a indisponibilidade dos bens e 0 ressarcimento ao erario
sem prejuizo de ayao penal cabivel.

Art. 183. A destituicao de cargo em comissao exercido por nao ocupante de cargo
efetivo sera aplicada nos casos de infracao sujeita as penalidades de suspensao e de demissao.

Art. 182. Sera cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver
praticado na atividade falta punivel com a dernissao.

§ 2°. Na hip6tese do paragrafo anterior, sendo urn dos cargos emprego ou funyao
exercido em outro orgao ou entidade, a demissao the sera comunicada.

§ 10. Provada a rna fe, perdera tambem 0 cargo que exercia a mais tempo e restitu
ira 0 que tiver percebido indevidamente.

Art. 181. Verificada, em processo disciplinar, acumulacao proibida e provada a
boa fe, 0 servidor optara por urn dos cargos.

I - crime contra a Administracao Publica;
II - abandono de cargo;
ill -inassiduidade habitual;
IV - improbidade administrativa;
V - incontinencia publica e conduta escandalosa na repartieao;
VI - insubordinacao grave em service;
VII - ofensa fisica, em service, ao servidor ou a particular, salvo em legiti-

rna defesa propria ou defesa de outrem;
vm - aplicacao irregular de dinheiros publicos;
IX - revelacao de segredo apropriado em razao do cargo;
X - lesao aos cofres publicos e dilapidacao do patrimonio municipal;
XI - corrupcao;
XII - acumulacao ilegal de cargos, empregos ou funcoes publicas;
XIII - transgressao aos incisos X a XVIII do artigo 165, desta lei.

Art. 180. A demissao sera aplicada nos seguintes casos:

Paragrafo unico. 0 cancelamento da penalidade nao surtira efeito retroativo.

Art. 179. As penalidades de advertencia e de suspensao terao seus registros cance
lados, ap6s 0 decurso de 3 (tres) e 5 (cinco) anos de efetivo exercicio, respectivamente, se 0 servidor
nao houver, nesse periodo, praticado nova infracao disciplinar.

§ 2°. Quando houver conveniencia para 0 service a penalidade de suspensao po
dera ser convertida em multa na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou re
muneracao, ficando 0 servidor obrigado a permanecer em service.
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nhecido.
§ 10. 0 prazo de prescricao comeca a correr da data em que 0 fato se tomou co-

ill -em 180 (cento e oitenta) dias, quanto it advertencia.

II - em 2 (dois) anos, quanto it suspensao;

I - em 5 (cinco) anos, quanto as infracoes puniveis com demissao, cassacao de
aposentadoria ou disponibilidade e destituicao de cargo em comissao;

Art. 190. A ayao disciplinarprescrevera:

IV - pela autoridade que houver feito a nomeacao, quando se tratar de
destituicao de cargo em comissao.

)

)

III - pelo chefe da reparticao e outra autoridade, na forma dos respectivos regi
mentos ou regulamentos, nos casos de advertencia ou de suspensao de ate 30 (trinta) dias;

II - pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior aque
las mencionadas no inciso I, quando se tratar de suspensao superior a 30 (trinta) dias;

I - pelo Prefeito, pelo Presidente da Camara Municipal e pelo superior de au
tarquia e fundacao publica quando se tratar de demissao e cassacao de aposentadoria ou disponi
bilidade de servidor vinculado ao respectivo Poder, 6rgao ou entidade;

Art. 189.As penalidades disciplinaresserao aplicadas:

Art. 188. 0 ato de imposicao da penalidade mencionara sempre 0 fundamento
legal e a causa da sancao disciplinar.

......Art. 187. Entende-se por inassiduidadehabitual a falta ao service, sem causa justi
ficada por 60 (sessenta) dias, interpoladamente, durante 0 periodo de 12 (doze) meses.

;I

;)

;)

;)

Art. 186. Configura abandono de cargo a ausencia intencional do servidor ao ser
vico por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.

Paragrafo unico. Nao podera retomar ao service publico municipal 0 servidor
que for demitido ou destituido do cargo em comissao por infringencia do art. 180, incisos I, V,
VITI,X e XI, desta lei.

;.)

Art. 185. A demissao ou a destituicao de cargo em comissao por infringencia ao
artigo 165, incisos X e xm, desta lei, incompatibiliza0 ex-servidor para nova investidura em cargo
publico no Municipio pelo prazo minimode 5 (cinco) anos.

.)
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SE<;Ao IT
Do Afastamento Preventivo - Art. 195

Art. 194. Sempre que 0 ilicito praticado pete servidor ensejar a imposicao de
penalidade de suspensao por mais de 30 (trinta) dias, de demissao, cassacao de aposentadoria ou
disponibilidade ou destituicao de cargo em comissao sera obrigatoria a instauracao de processo
disciplinar.

Paragrafo Vnico. 0 prazo para conclusao da sindicancia nilo excedera 30 (trinta)
dias, podendo ser prorrogado por igual periodo, a criterio da autoridade superior.

I - arquivamento do processo;
IT - aplicacao de penalidade de advertencia ou suspensao de ate 30 (trinta)

dias;
ill -instauracao de processo disciplinar.

Art. 193. Da sindicancia pod era resultar:

Paragrafo unico. Quando 0 fato narrado nao configurar evidente infracao discipli
nar ou ilicito penal, a denuncia sera arquivada, por falta de objeto.

Art. 192. As denuncias sobre irregularidades serao objeto de apuracao desde que
contenham a identificacao e 0 endereco do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada
a autenticidade.

Art. 191. A autoridade que tiver ciencia de irregularidade no service publico e
obrigada a promover a sua apuracao imediata mediante sindicancia ou processo disciplinar, assegu
rada ao acusado ampla defesa.

SE<;Ao I
Disposicoes Gerais - Arts. 191 a 194

CAPiTULO IT
Do Processo Administrativo

§ 4°. Interrompido 0 curso da prescricao, 0 prazo recornecara a correr a partir do
dia em que cessar a interrupcao.

§ 3°. A abertura de sindicancia ou a instauracao de processo disciplinar interrompe
a prescricao, ate a decisao final proferida por autoridade competente.

§ 2°. Os prazos de prescricao previstos na lei penal aplicam-se as infracoes disci
plinares capituladas tambem como crime.
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§ 1°. Sernpre que necessario, a comissao dedicara tempo integral aos seus traba
Ihos, ticando seus membros dispensados do ponto, ate a entrega do relat6rio final.

Art. 200. 0 prazo para a conclusao do processo discipIinar 030 excedera 60
(sessenta) dias, contados da data da publicacao do ate que constituir a comissao, admitida a sua
prorrogacao por igual prazo, quando as circunstancias 0 exigirem.

I -instauracao, com a publicacao do ate que constituir a comissao;
Il - inquerito administrativo, que compreende instrucao, defesa e relatorio;
ill-julgamento.

Art. 199. 0 processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:

§ 2°. Nao podera participar de comissao de sindicancia ou de inquerito, conjuge,
companheiro ou parente do acusado, consanguineo ou afim, em linha reta ou colateral, ate 0 terceiro
grau.

Art. 198. A Comissao de Inquerito exercera suas atividades com independencia e
imparcialidade, assegurado 0 sigilo necessario a elucidacao do fato ou exigido pelo interesse da
Administracao.

§ 10. A comissao tera como secretario servidor designado pelo seu presidente,
podendo a designacao reeair em urn dos seus membros.

Art. 197. 0 processo disciplinar sera conduzido por comissao composta de 3 (tres)
servidores estaveis designados pela autoridade competente, que indicara, entre eles, 0 seu presiden
teo

Art. 196. 0 processo disciplinar e 0 instrumento destinado a apurar responsabili
dade do servidor por infra9ao praticada no exercicio de suas atribuicoes, ou que tenha relacao
com as atribuicoes do cargo em que se encontre investido.

SUBSE<;AOI
Disposicoes Gerais - Arts. 196 a 200

SE<;AO ill
Do Processo DiscipIinar

Paragrafo unico. 0 afastamento podera ser prorrogado por igual prazo, findo 0
qual cessarao os seus efeitos, ainda que nao concluido 0 processo.

Art. 195. Como medida cautelar e a tim de que 0 servidor nao venha a influir na
apuracao da irregularidade, a autoridade instauradora do processo discipIinar podera ordenar 0 seu
afastamento do exercicio do cargo, pelo prazo de ate 60 (sessenta) dias, sem prejuizo da remunera
cao.
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§ 10. As testemunhas serao inquiridas separadamente.

Art. 206. 0 depoimento sera prestado oralmente e reduzido a termo, nao sendo
licito a testemunha traze-lo por escrito.

Paragrafo unico. Se a testemunha for servidor publico, a expedicao do manda
do sera imediatamente comunicada ao cbefe da reparticao onde serve, com indicacao do dia e bora
marcados para a inquiricao.

Art. 205. As testemunhas serao intimadas a depor mediante mandado expedido
pelo presidente da comissao, devendo a segunda via, com 0 ciente do interessado, ser anexada aos
autos.

§ 20• Sera indeferido 0 pedido de prova pericial, quando a comprovacao do fato
independer de conhecimento especial de perito.

§ 10 • 0 presidente da comissao pod era denegar pedidos considerados impertinen
tes, meramente protelat6rios ou de nenhum interesse para 0 esclarecimento dos fatos.

Art. 204. E assegurado ao servidor 0 direito de acompanhar 0 processo pesso
almente ou por intermedio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contra
provas e formular quesitos quando se tratar de prova pericial.

Art. 203. Na fase do inquerito, a comissao promovera a tomada de depoimentos,
acareacoes, investigacoes e diligencias cabiveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando
necessario, a tecnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidacao dos fatos.

Paragrafo unico. Na hip6tese de 0 relat6rio da sindicancia concluir que a infra~ao
esta capitulada como ilicito penal, a autoridade competente encaminhara c6pia dos autos ao Minis
terio PUblico, independentemente da imediata instauracao do processo disciplinar.

Art. 202. Os autos da sindicancia integrarao 0 processo disciplinar, como peca
informativa da instrucao,

Art. 201. 0 inquerito administrativo obedecera 0 principio do contradit6rio, sen
do assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilizacao dos meios e recursos admitidos em di
reito.

SUBSE<;AO II
Do Inquerito - Arts. 201 a 214

§ 20• As reunioes da comissao serao registradas em atas que deverao detalhar as
deliberacoes adotadas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARZAGAO
Estado de Goias



45

Paragrafo unico. Na hipotese deste artigo, 0 prazo para defesa sera de 20 (vinte)
dias a partir da publicacao do edital.

Art. 211. Achando-se 0 indiciado em lugar incerto e nao sabido, sera citado por
edital, publicado no Placar da Prefeitura e no radio local, para apresentar defesa .

;)

.)

Art. 210. 0 indiciado que mudar de residencia fica obrigado a comunicar a comis
sao 0 lugar onde podera ser encontrado.

§ 4°. No caso de recusa do indiciado em apor 0 ciente na c6pia da citacao, 0 prazo
para defesa contar-se-a da data declarada em termo proprio, pelo membro da comissao que fez a
citacao, com assinatura de duas testemunhas.

§ 3°. 0 prazo de defesa podera ser prorrogado pelo dobro para diligencias reputa
das indispensaveis.

dias.
§ 2°. Havendo 2 (dois) ou mais indiciados, 0 prazo sera comum e de 20 (vinte)

§ 10. 0 indiciado sera citado por mandado expedido pelo presidente da comissao
para apresentar defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias, assegurando-se-lhe vista do processo na
reparticao.

Art. 209. Tipificada a infrayao disciplinar sera formulada a indicacao do servidor,
com a especificacao dos fatos a ele imputados e das respectivas provas.

Paragrafo unico. 0 incidente de sanidade mental sera processado em auto aparta
do e apenso ao processo principal, apos a expedicao do laudo pericial.

Art. 208. Quando houver duvida sobre a sanidade mental do acusado a comissao
propora it autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta medica oficial, da qual
participe pelo menos urn medico psiquiatra.

§ 2°. 0 procurador do acusado podera assistir ao interrogatorio, bern como a in
quiricao das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se, po
rem, reinquiri-las, por intermedio do presidente da comissao.

§ 1°. No caso de mais de urn acusado, cada urn deles sera ouvido separadamente e
sempre que divergirem em suas declaracoes sobre fatos ou circunstancias, sera promovida acareacao.

-
Art. 207. Concluida a inquiricao das testemunhas, a comissao promovera 0 inter

rogatorio do acusado, observados os procedimentos previstos nos artigos 205 e 206, desta lei.

§ 2°. Na hipotese de depoimentos contraditorios ou que se infirmem, proceder-se
a a acareacao entre os depoentes.
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Paragrafo unico. Quando 0 relat6rio da comissao contrariar as provas dos autos, a
autoridade julgadora podera, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abranda-la ou isentar
o servidor de responsabilidade.

Art. 216. 0 julgamento se baseara no relatorio da comissao, salvo quando contra
rio as provas dos autos.

§ 3°. Se a penalidade prevista for a demissao ou cassacao de aposentadoria ou
disponibilidade,0 julgamento cabera as autoridades de que trata 0 inciso I do art. 189, desta lei.

§2°. Havendo mais de urn indiciado e diversidade de sancoes, 0 julgamento cabera
a autoridade competente para a imposicao de pena mais grave.

§ 10. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alcada da autoridade instauradora do
processo, este sera encaminhado a autoridade competente, que decidira em igual prazo.

Art. 215. No prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo, a
autoridade julgadora proferira a sua decisao.

SUBSE<;Aom
Do Julgamento - Arts. 215 a 221

Art. 214. 0 processo disciplinar, com 0 relatorio da comissao, sera remetido a
autoridade que determinou a sua instauracao, parajulgamento.

§ 2°. Reconhecida a responsabilidadedo servidor, a comissao indicara 0 dispositi
vo legal ou regulamentar transgredido, bern como as circunstancias agravantes ou atenuantes.

do servidor.
§ 10. 0 relatorio sera sempre conclusivo quanto a inocencia ou a responsabilidade

Art. 213. Apreciada a defesa, a comissao elaborara relatorio minucioso, onde re
sumira as pecas principais dos autos e mencionara as provas em que se baseou para formar a sua
conviccao.

§ 2°. Para defender 0 indiciado revel, a autoridade instauradora do processo desi
gnara urn servidor como defensor dativo de cargo de myel igual ou superior ao do indiciado.

§ 10. A revelia sera declarada, por termo, nos autos do processo e devolvera 0

prazo para a defesa.

Art. 212. Considerar-se-a revelo indiciado que, regularmente citado, nao apresen
tar defesa no prazo legal.
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Art. 223. No processo revisional, ,0 onus da prova cabe ao requerente.

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

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

Art. 222. 0 processo disciplinar podera ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ,oU
de oficio, quando se aduzirem fatos novos ou circunstancias suscetiveis de justificar a inocencia do
punido ou a inadequacao da penalidade aplicada.

SUBSE<;AO IV
Da Revisao do Processo - Arts. 222 a 229

II - aos membros da comissao e ao secretario, quando obrigados a se deslo
carem da sede dos trabalhos para a realizacao de missao essencial para esclarecimento dos fatos.

I - ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua re
particao, na condicao de testemunha, denunciado ou indiciado;

Art. 221. Serao assegurados transportes e diarias:

Art. 220. 0 servidor que responde a processo disciplinar so podera ser exonerado
a pedido, ou aposentado voluntariamente, apos a conclusao do processo e ,0 cumprimento da pena
lidade, acaso aplicada.

~a,o.

Art. 219. Quando a infra~a,o estiver capitulada como crime, ,0 processo disciplinar
sera remetido ao Ministerio Publico para instauracao de a~a,openal, ficando urn translado na reparti-

Art. 218. Extinta a punibilidade pela prescricao, a autoridade julgadora determina
ra ,0 registro do fato nos assentamentos individuais d,o servidor.

§ 2°. A autoridade julgadora que der causa a prescricao de que trata ,0 art. 190, §
2°, desta lei, sera responsabilizada na forma desta Lei.

§ 1°.0 julgamento fora d,oprazo legal na,o implica nulidade do processo.

Art. 217. Verificada a existencia de vicio insanavel, a autoridade julgadora declara
ra a nulidade total ou parcial do processo e ordenara a constituicao de outra comissao, para instaura
~a,ode novo pr,ocess,o.
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Art. 232. E assegurado ao servidor publico 0 direito a livre associacao sindical.

Art. 231. Por motivo de crenca religiosa ou conviccao politica ou filos6fica, ne
nhum servidor podera ser privado de quaisquer de seus direitos, sofrer discriminacao em sua vida
funcional, nem eximir-sedo cumprimento de seus deveres.

Paragrafo unico. Equipara-se ao coniuge, a companheira ou companheiro que
comprove uniao estavel como entidade familiar.

Art. 230. Consideram-se membros da familia do servidor, alem do cOnjugee fi
lhos, quaisquer pessoas que vivam as suas expensas e constem de seu assentamento individual.

CAPiTULO I
Disposicoes Gerais - Arts. 230 a 244

TiTULO VI
Disposicoes Finais

penalidade.
Paragrafo unico. Da revisao do processo nilo podera resultar agravamento de

Art. 229. Julgada procedente a revisao, sera declarada sem efeito a penalidade
aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relacao a destituicao de cargo
em comissao, que sera convertida em exoneracao.

Paragrafo unico. 0 prazo para julgamento sera de ate 20 (vinte) dias, contados do
recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora podera determinar diligencias.

Art. 228. 0 julgamento cabera a autoridade que aplicou a penalidade, nos termos
do artigo 189, desta lei.

Art. 227. Aplicam-se aos trabalhos da comissao revisora, no que couber, as nor
mas e procedimentos proprios da comissao do processo disciplinar.

Art. 226. A comissao revisora tera ate 60 (sessenta) dias para a conclusao dos
trabalhos, prorrogaveis por igual prazo, quando as circunstancias0 exigirem.

Paragrafo unico. Na peticao inicial,0 requerente pedira dia e hora para a produ
yao de provas e inquiricao das testemunhas que arrolar.

Art. 225. 0 requerimento e revisao de processo sera dirigido ao Secretario da
Administracao ou autoridade equivalente, que, se autorizar a revisao, encaminhara 0 pedido ao
dirigente do orgao ou entidade onde se originou 0 processo disciplinar.
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co municipal.
Art. 242. 0 dia 28 (vinte e oito) de outubro sera consagrado ao funcionario publi-

.J
J

Art. 241. Poderao ser admitidos, para cargos adequados, servidores de capacidade
fisica reduzida, aplicando-se processos especiais de selecao.

Art. 240. A presente Lei aplicar-se-a aos servidores da Camara Municipal, caben
do ao Presidente desta as atribuicoes reservadas ao Prefeito Municipal, quando for 0 caso.

Art. 239. E vedado exigir atestado de ideologia como condicao de posse ou exer
cicio em cargo publico.

Art. 238. Sao isentos de taxas, emolumentos ou custas os requerimentos, certi
does e outros papeis que, na esfera administrativa, interessarem ao servidor municipal, ativo ou ina
tivo, nessa qualidade.

Art. 237. E vedado ao servidor servir sob a chefia imediata de cOnjugeou parente
ate 2° (segundo) grau, salvo em cargo de livre escolha, nao podendo exceder de 2 (dois) 0 seu mime
roo

Paragrafo unico. Nao se computara no prazo 0 dia inicial, prorrogando-se para 0
primeiro dia util 0vencimento que incidir em sabado, domingo ou feriado.

Art. 236. Contar-se-ao por dias corridos os prazos previstos nesta Lei.

§ 2°. Os atestados medicos concedidos aos servidores municipais, quando em tra
tamento fora do Municipio, terao sua validade condicionada a ratificacao posterior pelo medico do
Municipio.

§ 1°.Em casos especiais, atendendo a natureza da enfermidade, a autoridade mu
nicipalpodera designar junta medica para proceder ao exame, dela fazendo parte, obrigatoriamente,
o medico do Municipio ou 0medico credenciado pela autoridade municipal.

Art. 235. Para todos os efeitos previstos nesta Lei e em leis do Municipio, os exa
mes de sanidade fisica e mental serao obrigatoriamente realizados por intermedio da Prefeitura ou,
na sua falta, por medico credenciado peloMunicipio.

Art. 234. Os instrumentos de procuracao utilizados para recebimento de direitos
ou vantagens de servidor municipal terao validade por 12 (doze) meses, devendo ser renovados
apes findo esse prazo.

v

Art. 233. 0 direito de greve sera exercido nos termos e limites definidos em Lei
Complementar Federal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARZAGAO
Estado de Golas-



50

Art. 251. 0 Chefe do Poder Executivo e 0 Presidente da Camara Municipal, no
ambito de suas respectivas competencies, expedirao os atos necessaries a plena execucao das dispo
sicoes desta lei.

Paragrafo unico. Excetuam-se do disposto neste artigo as gratificacoes e os adici
onais inerentes aos servidores do Grupo Magisterio, ate a implantacao do respectivo Plano de Car
reira e Vencimentos.

Art. 250. Os adicionais e as gratificacoes atualmente atribuidos aos servidores e
nao previstos no Art. 82 desta lei, serao automaticamente extintos, quando da implantacao do plano
de carreira e vencimentos dos servidores da Administracao Direta, Autarquica e Fundacional do Po
der Executivo, observados os principios estabelecidos no paragrafo unico do Art. 63 e no Art. 65,
desta lei.

'-

Art. 249. Aos servidores integrantes do Grupo Magisterio aplicam-se, subsidiaria e
complementarmente, as disposicoes desta lei.

Art. 248. 0 servidor regido pela Consolidacao das Leis do Trabalho, da adrninis
tracao direta, autarquica ou fundacional do municipio, aposentado antes da vigencia desta lei, conti
nuara submetido ao regime geral da previdencia social a que se vinculava, para todos os efeitos le
gais.

Art. 247. Os cargos em comissao e as funcoes de confianca existentes nos orgaos
ou entidades da Administracao Municipal passam a ser regidos por esta lei.

Art. 246. Os direitos do F.G.T.S. de optantes e nao optantes e a movimentacao
das contas, obedecera ao que dispuser a Legislacao Federal.

Paragrafo unico. 0 service de pessoal dos orgaos e entidades referidos no "caput"
deste artigo, informara aos servidores sobre as vantagens e desvantagens do regime instituido por
esta lei.

Art. 245. Ficam submetidos ao regime juridico desta Lei, os servidores estatutarios
da Adrninistracao direta, das autarquias e das fundacoes publicas municipais.

CAPITULO IT
Disposicoes Transitorias Arts. 245 a 253

Art. 244. 0 Prefeito Municipal baixara, por decreto, os regulamentos necessaries a
execucao da presente Lei.

Art. 243. Ajomada de trabalho nas reparticoes municipais sera fixada por decreto
do Prefeito Municipal.
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'-

C~~~~'
=Prefeito=

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARZAGAO, aos 08 (oito)
dias do mes de marco de 1.996.

Art. 255. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposi
y5es em contrario.

Art. 254. A lei municipal fixara as diretrizes dos pIanos de carreira para a Adminis
tracao Direta, as Autarquias e as Fundacoes Municipais, de acordo com suas peculiaridades.

Art. 253. A lei municipal estabelecera criterios para a compatibilizacao e seus qua
dros de pessoal ao disposto nesta Lei e a reforma administrativa dela decorrente.

Art. 252. A Assessoria Juridica do Municipio recorrera ate a Ultima instancia judi
cial em processo cuja decisao tenha sido contraria ao interesse do Municipio, inclusive quando de
corrente da instituicao do regime instituido por esta Lei.

Paragrafo Unico. Ate que sejam expedidos os atos de que trata este artigo, conti
nua em vigor a regulamentacao existente, excluidas as disposicoes que conflitem com as da presente
lei, modifiquem-na ou, de qualquer modo, impecam 0 seu integral cumprimento.'-
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