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DrspÕE soBRE o ESTATUTo Dos SERVTooRES
PúBLlcos Do PoDER LEGrsLATrvo Do
MuNrcípro DE SÂo GABRTEL Do OESrE-MS E

DÁ ourRAs pnovroÊrcrls.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, EStAdO dE
Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:

TITULO I

CAPíTULO ÚNICO

Das disposiçÕes preliminares

q
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LEI COMPLEMENTAR N.25812022 DE 15 DE DEZEMBRO OE2022.

Art. 'l' Fica instituído o regime jurídico dos servidores do Poder Legislativo do
Municipio de São Gabriel do Oeste.

Art.2' Regime jurídico, para eÍeito desta Lei, é o çonjunto de direitos, deveres,
proibiçÕes e responsabilidades estabelecidas com base nos princípios constitucionais
pertinentes e nos preceitos legais e regulamentares que regem as relaçóes entre a
Câmara Municipal e seus servidores.

Art. 3o Na aplicação desta Lei sáo observados, além de outros, os seguintes conceitos:

l- Servidor estatutário, nesta Lei denominado servidor, é a pessoa legalmente
investida em cargo público do quadro permanente da Câmara Municipal;

ll - Cargo público, criado por Lei de iniciativa deste Poder e como unidade básica
da estrutura organizacional, ê o conjunto de atribuições e responsabilidades atribuídas
ao servidor, com denominação própria, número certo e pago pelos cofres públicos;

lll - Classe, é a divisão básica da carreira agrupando os cargos da mesma
denominação, segundo o nivel de atribuição e complexidade;

lV - Quadro é o conjunto de cargos e funções pertencentes à estrutura
organizacional da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste.

Art.4o Os cargos públicos do quadro permanente da Câmara Municipal sáo de
provimento efetivo ou em comissáo.

Art. 50 Função de confiança, privativa de servidor eíetivo, é a que envolve atividade de

chefia intermediária, de livre designação e dispensa, e satisfeitos os requisitos legais ou

regulamentares.

Parágrafo único. Na escolha para o exercício de função de confiança será observeda

a conelãção das atribuiçÕes do cargo efetivo do servidor e da função a ser exercida.
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TíTULO II

CAPÍTULO ÚNICO

Da investidura e do provimento; da nomeação; do concurso público; da posse do cargo
público; do exercício; da frequência e do horário; do estágio probatório e da estabilidade;

da readaptação; da reversão; da reintegração; da recondução; da disponibilidade e do
aproveitamento; da progressão funcional; da ascensão funcional; da vacância e da

redistribuição: da substituiçào.

sEÇÃo r

Da investidura e do provimento

Ruo MoÍtimiono Alves Dios, 7.271- Centto - CEP 79'49GOOO - 5õo Gob el do oeste - Ms

Foae/Fox: (67) 3295-2777 - www.soogo,riel'ms'gov'bt
"DoE savi.,uE, DoE ôRGÁot, Salvt uMÀ vlDA'

Art.6' A investidura em cargos públicos depende de aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e títulos, ressalvando as nomeaçÕes para cargos em
comissão declarados em lei de livre provimento e exoneração.

Art. 70 São requisitos básicos para investidura em cargo público do quadro permanente
da Câmara Municipal:

l- aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos à
ordem de classificaçáo e prazo de validade do concurso;

ll- idade minima de 18 (dezoito) anos;

lll - ser brasileiro nato ou naturalizado;

lV - o gozo dos direitos Políticos;

V - a quitação com as obrigaçÕes militares e eleitorais;

Vl - o nível de escolaridade exigido para exercício do cargo;

Vll - aptidào física e mental, comprovada em prévia inspeção médica oficial;

Vlll - idoneidade moral e conduta ilibada, comprovada por documentos oficiais e
prévia análise de comissão,

lX - habilitação legal para o exercicio da função regulamentada;

X - declaração de acumulação de cargo, funçáo ou emprego em entidade pública

ou a percepção de proventos de inatividade ou declaração de não acúmulo de cargo;

Xl - a apresentação de declaração de bens.

§1. As atribuiçÕes do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos

estabelecidos em Lei.

§2. As pessoas portadoras de necessidades especiais é assegurado o direito de se

inscreverem em concurso público para provimento de cargos cuias atribuiçÕes sejam

comprovadamente compatíveis com a sua condição, para as quais são reservadas até

vinte por cento das vagas oferecidas em concurso. í6
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§3'O edital do concurso especificará as condições quanto à compatibilidade e
quanto ao número de vagas reservadas aos candidatos portadores de necessidades
especiais ê, caso não sejam totalmente preenchidas, serão ocupadas por outros
candidatos selecionados para o mesmo cargo.

Art. 8o A investidura em cargo público ocorre com a posse.

Art. 90 O provimento de cargos públicos é por ato do Presidente da Câmara Municipal.

Art. 10. São formas de provimento de cargo público.

| - nomeação;

ll - readaptação;

lll - reversão:

lV - reintegração;

V - recondução;

Vl - aproveitamento;

Vll - ascensão funcional;

Vlll - progressâo funcional.

Art.1 1 . O ato de provimento deverá indicar a existência da vaga, bem como os
elementos capazes de identificá-la.

sEÇÃo il

Da nomeaçáo

Art. í2. A nomeação é feita:

l- em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de carreira e o provimento

decorrer de aprovaçáo em concurso público;

ll - em comissão, quando se tratar de cargo de confiança definido em lei de livre

escolha e exoneraçáo.

Art. 13. A nomeaçáo para cargo de provimento efetivo depende de prévia habilitaçáo

em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecida à ordem de

classificação e o prazo de sua validade.

SEÇAO lll

Do concurso público
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Art. 14. O concurso pÚblico será de provas ou de provas e titulos, podendo ser

realizado em mais de uma etapa, conforme se dispuser em lei ou regulamento.

Art. 15. O concurso público pode abranger diferentes cargos, terá validade de ale.dois f,
anos estabelecida em edital, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.
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§1o Todas as condições do concurso público são fixadas em editais, que serão
publicados na imprensa oficial e, facultativamente, também em jornal de circulaçáo do
Município.

§2o O edital do concurso deve especificar o número de vagas previstas e o pré-
requisito para ingresso em cada cargo, assim como a carga horária e o vencimento.

§3'Dentro do prazo de validade do concurso público, em atendimento ao interesse
administrativo e ao princípio da economicidade, o Presidente da Câmara Municipal pode
convocar outros candidatos aprovados obedecida a ordem de classificação, desde que

existam vagas disponíveis ou surjam outras, em virtude de vacância ou criação por lei.

sEÇÃo lv
Da posse do cargo público

Art. '16. Posse é o ato expresso de aceitaçáo das atribuiçôes deveres e
responsabilidades inerentes ao caÍgo, com o compromisso de desempenhá-lo com
probidade e obediência às normas legais e regulamentares, formalizada com a
assinatura do termo pelo Presidente da Câmara Municipal e pelo empossado.

§1'A posse ocorre no prazo de até trinta dias contados da publicação do ato de
provimento, podendo ser prorrogada por mais trinta dias, a requerimento do interessado

e a juizo da administração.

§2. Em se tratando de servidor de licença ou em qualquer outro afastamento legal na

datá Oe publicação do ato de provimento, o prazo é contado a partir do término do

impedimento.

§3' Só há posse nos casos de provimento de cargo por nomeação.

§4. A juízo da administração, o prazo paÍa a posse do servidor pode ser reduzido

peló Presidente da Câmara Municipal, por meio de ato devidamente justificado.

§5o E tornado sem efeito o ato de provimento cuja posse não ocorrer no prazo

previsto no §1' deste artigo.

Art. 17. No ato da posse o servidor deve apresentar declaração de bens e valores que

constituem seu patrimônio, e declaração de que exerce ou não outro cargo, emprego ou

função pública, nos termos da acumulação prevista na Constituição Federal'

Parágrafo único. A direção administrativa compete o cumprimento do capuÍ deste

artigo, b,-em como a de exigir, ainda no ato da posse, todos os documentos necessários

ao assentamento funcional do servidor.

Art. 18. A posse em cargo público depende de prévia inspeção médica oficial e só pode

ser empossado aquele que for julgado apto fisica e mentalmente para o exercício do

cargo.

Art. .19. Ao tomar posse o servidor deve, por meio de ato do Presidente da câmara

Municipal, ser lotado em setor conveniente à administração e condizente a funçáo a ser

exercida. 
h
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sEeÃo v
Do exercício

Art. 20. Exercício é o efetivo desempenho das atribuiçôes do cargo público.

Art. 21. O servidor deve entrar em exercício no prazo de até quinze dias contados da
data da posse ou da data oficial da designação para função de confiança, estendendo-
se à readaptação, reversão, aproveitamento ou reintegração.

§1'O servidor será exonerado do cargo, ou será tornado sem efeito o ato de sua
designaçáo para função de confiança, se não entrar em exercício dentro do prazo
estipulado no capuÍ deste artigo.

§2'A juízo da administração, o prazo para o servidor entrar em exercício pode ser
reduzido pelo Presidente da Câmara Municipal, por meio de ato devidamente justificado.

§3" Na recondução e na ascensáo funcional o exercício náo é interrompido.

Ay'.. 22. O chefe imediato onde for lotado o servidor é a autoridade responsável para

dar-lhe exercício.

Art. 23. O início, a interrupçáo e o reinício do exercício são registrados no assentamento
individual do servidor, devendo ser comunicados por seu chefe imediato à Direção
Administrativa.

Parágrafo único. Somente após a comunicaçáo de que trata o capuÍ deste artigo deve
a Direção Administrativa implantar ou excluir o servidor da folha de pagamento.

Aft.24. A progressão e a ascensão não interrompem o tempo de exercício, que é
contado do novo posicionamento no cargo a partir da data da publicação do ato que
promover o servidor.

Art.25. Salvo oS casos previstos nesta Lei, o servidor que interromper o exercício sem
justificativa legal por mais de trinta dias consecutivos ou sessenta dias alternados,

dentro do periodo de um ano, está sujeito a pena de demissão por abandono de cargo.

sEçÂo vt

Da frequência e do horário

Art. 26. A frequência é apurada por meio de ponto

§1. Ponto é o registro pelo qual se verifica diariamente as entradas e saídas do

servidor.

§2o Nos registros de ponto devem ser lançados todos os elementos necessários a

apuração da frequência.

§3o O servidor deve permanecer em serviço durante as horas de trabalho, inclusive

as extraord inárias, quando convocado.

§4o Nos dias úteis, somente por determinação do Presidente da câmara MuniciPal 

^podem ser suspensos os trabalhos, no todo ou em parte. 7D
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Art.27. A falta abonada é considerada, para todos os efeitos, como presença ao
serviço.

§1o A solicitação de abono de falta deve ser sucintamente descrita pelo servidor em
formulário próprio e encaminhado à análise do Presidente da Câmara Municipal que
após sua manifestação encaminha ao setor de recursos humanos para arquivo em
pasta funcional do servidor, a qual serve de subsidio para avaliação de desempenho.

§2o Sáo excluídos do procedimento estabelecido no § 1o deste artigo, os atestados
médicos com recomendação de ausência do servidor ao trabalho, bem como em virtude
de acompanhamento de cônjuge ou companheiro, genitores, filhos ou enteados, todos
devidamente cadastrados na ficha funcional do servidor.

Art.28. Os servidores efetivos ou em comissão cumprem jornada de trabalho quarenta

horas semanais, observados os limites mínimos e máximo de seis horas e oito horas
diárias, respectivamente.

§1o Podem ser fixados por meio de ato da Mesa da Câmara, atendendo ao
interesse público, turnos e jornadas de trabalho diferenciadas para determinados
cargos, atendendo a conveniência do serviço e observadas às disposiçóes
co nstitucio n a is.

§2o A Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste disporá, por Resoluçáo, de

iniciàtiva da Mesa da Câmara, sobre o sistema de registro de frequência por meio de
ponto eletrônico.

SEÇÃO VII

Do estágio probatório e da estabilidade

Art. 29. Após entrar em exercício o servidor nomeado para cargo de provimenlo efetivo,

antes de ser declarado estável no serviço público, deve cumprir o estágio probatório de

três anos de efetivo exercício e ter resultado satisfatório na avaliação de desempenho'

§1. A avaliação de desempenho será regulamentada por legislação própria e

realizada por comissão instituida para esse fim

§2o o servidor que, observadas as regras constantes deste artigo, não for aprovâdo

no 
""rtagio probatóiio, não é confirmado no cargo ou se estável, reconduzido ao cargo

àntãriorí"it" ocupado, observadas as regrai constitucionais e legais relativas à

recondução.

§3' O servidor em estágio probatório pode ser nomeado para cargo de provimento

ern-comissão ou função delonfiança, sem interrupção do estágio probatório, desde que

ãÚserraOa a conelaçáo entre seu cârgo efetivo e o caÍgo para o qual foi nomeado'

§4oAoservidoremestágiopÍobatóriosomente.podeserconcedidalicençapara
tratamento de saúde, a gestãnte, adotante e paternidade, por acidente em serviço e o

afastamento p"ra dererpenÀo de mandato eletivo' suspendendo-se nesse período a

contagem do prazo do estágio probatório'

Art. 30. O servidor estável só perde o cargo'

| - em virtude de sentença iudicial transitada em julgado; w
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ll - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;

lll - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, observada a
legislaçáo própria;

lV - por ato motivado mediante comprovação de que o órgão vem excedendo o
limite estabelecido por Lei Complementar e a Constituiçáo Federal para despesa com
pessoal ativo e inativo, após ter reduzido vinte por cento das despesas com cargos em
comissão e funçôes de confiança e exonerado servidores não estáveis.

§1o Na hipótese de insuficiência de desempenho prevista no inciso lll, deste artigo' a

perda do cargo somente ocorre mediante pÍocesso administrativo em que seja
assegurado ao servidor o contraditório e a ampla defesa.

§2o O servidor estável que perder o cargo na forma do inciso lV, deste artigo, Íará jus

à indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço.

§3" O ato normativo motivado que tirar o cargo do servidor, na forma do inciso lV'
deste artigo, deve especificar a atividade funcional e o órgão ou unidade administrativa

objeto da reduçáo de pessoal.

§4o O cargo objeto de redução prevista para adequaçáo aos limites de despesa com
peJsoal ativo e inativo é considerado extinto e vedada a criação de novo cargo,

emprego, ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de um ano.

§5o São servidores não estáveis, para fins do inciso lV, aqueles admitidos sem

"on]cur.o 
público de provas ou de provas e tÍtulos após o dia 5 de outubro de '1983.

Art. 31. O servidor será avaliado a cada semestre do período do estágio probatório, com

base nos seguintes fatores:

| - Assiduidade e Pontualidade;

ll - ldoneidade moral e disciplina;

lll - Aptidáo e responsabilidade;

lV- Eficiência e Produtividade;

V - Capacidade de iniciativa.

sEÇÃo vlll
Da readaptação

Art.32. Readaptaçáo é a transformaçáo da investidura do servidor em cargo de

,iriuriç0". e respànsabilidades compaiíveis com a limitação que tenha sofrido em sua

capacàade física ou mental, verificada em inspeção médica oficial

§1o Se julgado incaPaz Para
aposentado por invalidez;

o serviço público, o servidor readaptado sera

§2o A readaptaçáo será efetivada em cargo efetivo de atribuições afins, respeitada a

habilitaçao exigida, além da equivalência de vencimentos;

§3o Na hipótese de inexistência de cargo vago o servidor exercerá suas atribuiÇões

como excedente, até a ocorrência da vaga'
tu
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sEÇAO rX

Da reversão

Art. 33. Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez quando,
por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos determinantes de
sua aposentadoria.

Art.34. A reversão é no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação, de
natureza e vencimento compatível com o anteriormente ocupado, atendendo a
habilitaçáo profissional do servidor.

Parágrafo único. Encontrando-se provido ou extinto o cargo, o servidor revertido
exerce suas atribuições como excedente, até a ocorrência da vaga.

Art. 35. Não pode reverter o aposentado que contar com idade a partir de setenta anos.

sEÇÃo x
Da reintegração

Art.36. Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente
ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua
demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todos os direitos
e vantagens.

§1o Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante, se estável, é
reconduzido ao cargo de origem sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo
ou posto em disponibilidade, sendo, nesta última hipótese, com remuneração
proporcional ao tempo de serviço;

§2o Se o cargo tiver sido extinto, ou declarada a sua desnecessidade, o servidor
estàvel reconduzido fica em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de

serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

sEÇÃo xl
Da reconduçáo

Art. 37. Reconduçâo é o retomo do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e

decorre de:

| - inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo;

ll - reintegraçáo do anterior ocupante ao cargo ocupado pelo servidor.

parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor é aproveitado

em outró, observadas as regras de compatibilidade previstas nesta Lei

sEÇÃo xll

Da disponibilidade e do aproveilamento
I
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Art.38. Extinto o cargo ou declarada suâ desnecessidade, o servidor estável fica em
d ispon ibilidade, com remuneração proporcionai ao tempo de serviço, calculada nos
mesmos critérios aplicados à aposentadoria, até seu adequado aproveitamento em
outro cargo; e, aqueles em estágio probatório, serão exonerados.

§'lo O retorno à atividade de servidor em disponibilidade é mediante aproveitamento,
obrigatório sempre que vagar cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o
anteriormente ocupado, não podendo ser feito em cargo ou padrão superior;

§2o Se o aproveitamento se der em cargo de padrão inferior ao provento de
disponibilidade, tem o servidor direito à diferença;

§3" A Diretoria Administrativa compete informar o imediato aproveitamento de
servidor em dispon ibilidade, sempre que ocorrer a vaga, na forma do caput deste artigo;

§4'E tornado sem efeito o ato que determinar o aproveitamento e cassada a
disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo se por
doença comprovada por junta médica oÍicial;

§5o Em nenhum caso é efetuado o aproveitamento sem que, mediante inspeção
médica oficial, fique aprovada a capacidade do servidor para o exercício do cargo;

§60 E aposentado no cargo anteriormente ocupado o servidor em disponibilidade que
for julgado incapaz para o exercício de cargo público, mediante inspeção médica oficial.

Art. 39. Aproveitamento é o retorno do servidor em disponibllidade à atividade.

sEÇÃo xilr

Da progressão funcional

Art.40. Progressáo Funcional é a elevação do servidor à referência imediatamente
superior àquela a que pertence, dentro da respectiva classe, independentemente da

existência de vaga, obedecido o critério de antiguidade e comprovação de certificaçáo,
conforme se dispuser em lei de organizaçáo do Plano de Cargos e Vencimentos.

Parágrafo único. A antiguidade é determinada pela permanência efetiva do servidor
na referência, apurada em dias.

sEçÃo xrv
Da ascensão funcional

Art. 41 . Ascensão funcional é a elevação do servidor à classe imediatamente superior

àquela a que pertence, dentro da respectiva categoria, independentemente da

eiistência de vaga, obedecido o critério de antiguidade conforme se dispuser em lei de

organização do Plano de Cargos, Vencimentos e Estrutura Administrativa.

SEÇAO XV

Da vacância e da redistribuiçáo
fr
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Art.42. Ocorre a vacância do cargo público ou da função que decorrer de:

| - exoneração;

ll - demissão;

lll - readaptação;

lV - aposentadoria;

V - posse em outro cargo inacumulável;

Vl - falecimento:

Vll - perda do cargo por determinaçáo judicial;

Vlll - disponibilidade.

§1o A exoneraçáo de cargo de provimênto efetivo ocorre:

| - a pedido do servidor;

ll - de oficio, cumpridas as formalidades processuais legais;

lll - pelo abandono do cargo, quando, extinta a punibilidade administrativa por
prescrição, o servidor não houver requerido a exoneração;

lV - em condiçôes especiais de quebra de estabilidade, previstas na Constituiçáo
Federal;

V - por decisão administrativa quando:

a) o servidoÍ náo for aprovado em estágio probatório.

b) após ter tomado posse, o servidor não entraÍ no exercício do cargo.

c) a juizo da administração, relativamente aos ocupantes do cargo em
comissão.

§2" A exoneração de cargo de provimento em comissão ocorre:

l- a pedido do ocupante de cargo em comissão que a requeira, indicando ou não

os seus motivos;

ll - a juízo da autoridade competente.

§3o Aplica-se à dispensa dos servidores de função de confiança as condiçôes

estabelecidas no §2o.

§4o Aplica-se à vacância de funçáo de confiança as condições estabelecidas nos

incisos I a Vlll do caput do arl.42.

Art. 43. Redistribuição e o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou

vago, do quadro geral de pessoal, para outra divisão administrativa do mesmo Poder ou

da mesma entidade, e acontece observados os seguintes preceitos.

| - interesse da administração,

ll - manutenção das atribuiçÔes e das responsabilidades do cargo;

lll - compatibilidade entre as atribuiçôes do cargo e as Íinalidades institucionais

sobre o órgâo ou entidade.
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Parágrafo único. A redistribuição ocorre de ofÍcio para ajustamento de lotação e da
força de trabalho às necessidades dos serviços.

SEÇÃO XVI

Da substituiÇão

4t1,44. Há substituição, nos impedimentos ocasionais ou temporários, do ocupante de
cargo em comissão ou de função de confiança.

Art.45. A substituição independe de posse e depende de ato do Presidente da Câmara,
devendo recair sempre em servidor efetivo do Poder.

Parágrafo único. O substituto faz jus à diferença de vencimento entre seu cargo
efetivo e o cargo em substituição por qualquer que seja o período.

Art.46. Vencimento é a retribuiçáo pecuniária básica devida pelo exercício de cargo
público, com valor fixado em lei.

Art.47. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias
estabelecidas em lei.

Art.48. Nenhum servidor pode perceber, mensalmente, a título de remuneração,
importância superior ao limite constitucionalmente estabelecido.

Parágrafo único. Ficam excluídos dos limites fixados neste artigo o salário família, a
gratificaçáo natalina, o adicional de férias, as parcelas de caráter indenizatório e as
parcelas relativas ao desempenho por servidor eÍetivo, de funçáo ou cargo cujo
exercício é de caráter transitório.

Art. 49. O servidor perde:

| - a remuneraçáo do dia em que faltar ao serviço sem motivo justificado;

ll - a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos ou as saídas
antecipadas, estabelecida em legislação própria, salvo na hipótese de compensação de
horário, previamente estabelecida a cada caso;

lll- a remuneração do cargo efetivo quando nomeado para cargo em comissão;

lV - a remuneração do cargo eÍetivo durante o desempenho de mandato eletivo,
nos termos do art. 38 da Constituição Federal.
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TÍTULO III

Dos direitos e vantagens

CAPíTULO I

Do vencimento e da remuneração
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Parágrafo único. E facultativo ao servidor, na hipótese do inciso lll, optar pela

retribuição do cargo em comissão e pelas vantagens de caráter permanente inerentes
ao cargo efetivo, cuja percepção cumulativa com a remuneração do cargo em comissão
seja prevista em lei.

Art. 50. Salvo por imposição legal, ou mandado ,iudicial, nenhum desconto incide sobre
a remuneraçáo ou provento.

Parágrafo único. Mediante autorização do servidor, pode haver consignação em

folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração e com reposição

dos custos, na forma do regulamento.

Art. 51. As reposiçôes, por pagamentos indevidos, e as indenizaçóes, por p§uízos ao

erário, são previamente comunicadas ao servidor e descontadas da sua remuneração

em parcelas mensais.

§1. A indenização é procedida em parcelas cujo valor náo exceda trinta por cento da

remuneração, exceto no caso previsto no § 1o do art. 135.

§2o A reposição é procedida em parcelas cujo valor não exceda trinta por cento da

remuneÍação.

§3" A reposição é procedida em uma única parcela, quando constatado pagamento

indevido no mês anterior ao do processamento da folha.

Art.52. O servidor em debito com o erário, que for demitido, exonerado, ou que tiver

sua aposentadoria cassada, terá o prazô de sessenta dias para quitar o debito.

§1.AnãoquitaçáododébitonoprazoprevistoimplicanaSuainscriçãoemdívida
aliva.

§2o os valores percebidos pelo servidor, em Íazâo de decisão judicial que

pos-teriormente venha a ser cassada ou revista, devem ser repostos no prazo de trinta

dias. contados da notificaçáo respectiva, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Art.53.ovencimento,aremuneraçãoeoproventonáoSáoobjetodearresto,
sequestro ou penhora, exceto nos casos de cumprimento de ordem judicial.

Art.54.AlémdovencimentopodemserpagasaoservidorasseguintesVantagens;

| - indenizaçÕes;

ll - gratificaçÕes:

lll - adicionais:

lV - auxílio-Pecuniário.

§1oAsindenizaçÔes,asgratificações.e.osauxíliospecuniáriosnãoseincorporamao
verrcimento ou provento para nenhum efeito'

provento, nas condições
Vencimentos e Estrutura§2o Os adicionais

indicadas em lei de
Administrativa.

incorporam-se ao vencimento ou

organização do Plano de Cargos,

SEçÃO I

Das indenizaçôes

qb
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Art.55. Ao servidor que, a serviço, se afastar do Município em caráter eventual ou
transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, são concedidas
passagens e diárias, destinadas a indenizar as despesas extraordinárias com
hospedagem, alimentação e locomoção urbana conÍorme se dispuser em regulamento.

Parágrafo único. As indenizações se constituem de vantagem pecuniária que é
devida ao servidor como reposição de despesas.

Art.56. O servidor que receber diárias e não se afastar do Município por qualguer
motivo, fica obrigado a restituí-las, integralmente, no prazo máximo de setenta e duas
horas após o recebimento.

§1o Na hipótese de o servidor retornar ao Município em prazo menor do que o
previsto para o seu afastamento, restituíra as diárias recebidas em excesso, no prazo
previsto no capuÍ deste artigo.

§2o A náo restituição autoriza, imediatamente, a abertura de procedimento

administrativo disciplinar e desconto automático em folha de pagamento.

SEÇAO ll

Das gratificações

Art. 57. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei e daquelas obrigatórias
por força da constituição Federal sáo deferidas aos servidores as seguintes
gratificaçÕes:

| - pelo exercício de funçáo de confiança;

ll- natalina;

lll - pelo exercício como membro de comissão de licitação;

lV - por nível de habilitação.

SUBSEÇÃO I

Da gratificação pelo exercício de função de confiança

Art.58. Ao servidor, ocupante de cargo efetivo, que seja investido em funçáo de

confiança é devida gratificação pelo seu exercício, estabelecida na lei de organizaçáo do

Plano dê Cargos, Véncimentos e EstrutuÍa Administrativa da Câmara Municipal'

Parágrafo único. O valor da gratiÍicação corresponde à aplicação de percentual fixado

em lei, úcidente sobre o venclmento básico do cargo exercido pelo servidor'

SUBSEÇÃO II

Da gratificação natalina fr
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Art.59. A gratificação natalina, que equivale ao décimo terceiro salário, corresponde a
um doze avos da remuneração, do provento ou da pensão a que o servidor fizer jus no
mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano.

§1o A fração igual ou superior a quinze dias é considerada como mês integral.

§2o Fica o Poder Legislativo municipal autorizado, mediante disponibilidade
orçamentária e financeira, antecipar o pagamento de até cinquenta por cento da
gratificação natalina, a partir do mês de junho do exercício financeiro.

Art. 60. A gratificação será paga até o dia vinte do mês de dezembro de cada ano.

Art. 61 . O servidor que for exonerado percebe sua gratificação natalina
proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre o valor de pagamento do
mês da exoneração.

Art.62. A gratificaçáo natalina não é considerada para cálculo de qualquer vantagem
pecuniária.

Art.63. Ao servidor, ocupante de cargo efetivo ou comissionado, nomeado como
membro de comissão de licitação, é devida gratificação pelo seu exercício, estabelecida
na lei de organização do Plano de Cargos e Vencimentos da Câmara Municipal.

Parágrafo único. O valor da gratificação corresponde à aplicação de determinado
percentual fixado em lei, incidente sobre o vencimento básico.

SUBSEÇÃO IV

Da gratificação por nível de habilitação

Art.64. Ao servidor que, durante o ano, sem afastamento remunerado' apresentar
certificados de conclusão de cursos que somem, no mínimo, cento e vinte horas em

área relacionada a função ocupada, realizado sem comprometimento da jornada de

trabalho estabelecida para o cargo, mediante prévia autorização do Presidente da

Câmara Municipal, fazjus a gratiÍicaçáo por aprimoramento profissional, pago no mês

subsequente a entrega do(s) certificado(s).

§.lo o valor da gratificação corresponde à aplicação de percentual fixado no Plano de

Caigos e Vencimentos da Câmara Municipal, incidente sobre o vencimento básico e

pagó uma única vez no exercício anual, independentemente de o servidor apresentar

certificados acima da carga horária estipulada.

§2o o Presidente da câmara Municipal é responsável por autorizar o cômputo da

carga horária do curso para fins de pagamento da presente gratificação.

fi
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SUBSEÇÃO III

Da gratificação pelo exercício como membro de comissão de licitação
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§3o A autorização a que se refere o caput é concedida por escrito, após requerimento
do servidor interessado que deve conter, necessariamente:

| - nome da instituição educacional com sua qualificação;

ll - a carga horária total do curso;

lll - a modalidade do curso realizado, se presencial, à distáncia ou misto;

lV - o conteúdo programático, expondo toda a matéria a ser ministrada no cuÍso.

§4o A gratificação a que se refere o caput não e devida quando a Câmara Municipal
houver patrocinado, diretamente, arcando com custos de inscrição, materiais, transporte
e diárias, ou indiretamenle.

sEÇÃo ilr

Dos adicionais

Art.65. Podem também ser concedidos aos servidores, além do vencimento e das
vantagens previstas nesta lei e daquelas obrigatórias por força da Constituiçáo Federal,
os seguintes adicionais,

| - por tempo de serviço;

ll - por insalubridade ou periculosidade;

lll - por serviços extraordinários;

lV - de férias;

V - de trabalho noturno.

SUBSEÇÃO I

Do adicional por tempo de serviço

Art.66. O adicional por tempo de serviço é devido ao servidor efetivo à razão de dez
por cento do valor de seu vencimento base após os cinco primeiros anos de serviço
público prestado e, posteriormente de cinco por cento após cada quinquênio adquirido,
observado o limite de quarenta por cento daquele valor, ainda que investido o mesmo
servidor em funçáo gratificada ou cargo de confiança por qualquer período.

§'lo O servidor faz jus ao adicionai a partir do dia imediato em que completar o
quinquênio de efetivo exeÍcício no cargo, independentemente de requerimento.

§2o O servidor recebe o adicional por tempo de serviço calculado sobre o valor da
referência em que se encontra no seu cargo efetivo.

§3" As disposiçÕes do § 2" aplicam-se aos servidores efetivos ocupantes de cargo
em comissão na Câmara Municipal.

Ê
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§4" Quando ocorrer aproveitamento ou reversão, serão cônsiderados os quinquênios
anteriormente atingidos, bem como a Íraçáo do quinquênio interrompido, retomando-se
a contagem a partir do novo exercício.

§5'O adicional previsto neste artigo é devido, nas mesmas bases e condiçÕes, aos
aposentados e disponíveis que tenham completado, na atividade, o tempo de serviço
necessário à sua percepção.

SUBSEçAO II

Dos adicionais por insalubridade ou periculosidade

Art. 67. Os servidores que trabalharem com habitualidade em locais ou condiçóes
insalubres farão jus a um adicional de dez por cento, vinte por cento e trinta por cento,
nos graus mínimo, médio e máximo, conforme grau de incidência apurado por êstudo
técnico e calculado com base no vencimento do cargo efetivo em que se encontram.

Art.68. Os servidores que trabalharem permanentemente em condiçóes que oÍereçam
risco de vida farão jus a um adicional de até trinta por cento, conforme grau de
incidência e calculado com base no vencimento do cargo eÍetivo em que se encontram.

§1" O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deve
optar por um deles.

§2' O direito ao adicionai de .insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação
das condiçÕes ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Art.69. Na concessão dos adicionais por atividades insalubres ou perigosas serão
observadas as situaçóes estabelecidas em legislação federal específica.

Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a

gestação e a lactação, das operaçÕes e locais previstos neste artigo, exercendo suas
atividades em local obrigatoriamente salubre e em serviço não perigoso.

Art.70. A Câmara Municipal fornecerá equipamentos de proteção ao trabalho perigoso

e insalubre.

SUBSEÇAO III

Do adicional por serviços extraordinários
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An. 71 . É devido ao servidor um acréscimo de cinquenta poÍ cento sobre a
remuneração da jornada normal de trabalho, a título de adicional por serviços

extraordinários.

Art.72. Somente é permitido serviço extraordinário para atender a situações

excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de duas horas por jornada, e
sempre por meio de autorização escrita do Presidente da câmara Municipal

devidamente justificada.

Parágrafo único. Fica autorizada a compensaçáo financeira por horas trabalhadas
que excedam o limite fixado no caput.
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SUBSEçAO IV

Do adicional de férias

Art. 73. lndependentemente de solicitação é pago ao servidor, por aquisição do direito a
férias, um adicional correspondente a metade de sua remuneração.

§1o Quando o servidor se encontrar no exercicio de função de confiança ou cargo em
comissão, a respectiva vantagem é considerada no cálculo do adicional de que trata
este artigo.

§2o O servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão, perceberá indenização
de um meio relativa ao período que tiver direito ou ao incompleto, na proporção de um
doze avos por mês de efetivo exercÍcio, ou fração superior a quatorze dias.

§3o A indenização é calculada com base na remunêraçáo do mês em que for
publicado o ato.

SUBSEÇAO V

Do adicional noturno

Art.74. O serviço noturno, assim considerado aquele prestado em horário

compreendido entre vinte e duas horas de um dia e cinco horas do dia seguinte, tem o
valor/hora acrescido de vinte e cinco por cento computando-se cada hora como
cinquenta e dois minutos e trinta segundos.

Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário o acréscimo de que trata o

adicional noturno deve ser cumulado com o adicional por serviço extraordinário.

sEÇÃo rv

Dos auxílios pecuniários

SUBSEçÃO I

Do auxílio-funeral
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do Oesle.

Art. 75. São concedidos ao servidor, ou a sua família, os seguintes auxílios pecuniários:

| - auxílio-funeral;

ll - salário-família;

lll - auxílio-reclusão;

lV - auxílio-alimentação.
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§'l' Consideram-se familia para efeito de percepção do auxílio-funeral:

| - o cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados até vinte e um anos
de idade ou, se estudante, até vinte e quatro anos ou, se inválido, de qualquer idade;

ll - o menor de vinte e um anos que, mediante autorização judicial, viver na
companhia e às expensas do servidor;

lll - a mãe e o pai sem economia própria.

§2o O auxílio é pago a título de ressarcimento ao membro da família do servidor
falecido, mediante a comprovação das despesas realizadas, com nota fiscal em seu
nome, juntamente com o atestado de óbito.

§3o O auxilio será pago no prazo de até dez dias úteis após o requerimento.

suBsEÇÃo il

Do salário-família

Art. 77. O salário-Íamília é pago em razão do dependente do servidor de baixa renda,
que viva em sua companhia ou as suas expensas.

§10 Considera-se servidor de baixa renda aquele que percebe, a título de
vencimento, valor inferior a dois salários mÍnimos;

§2" São dependentes do servidor de baixa renda para efeito deste artigo.

| - o cônjuge, se inválido;

ll - os filhos de qualquer condiçáo, inclusive os adotivos e os enteados, menores
de vinte e um anos ou de qualquer idade, se inválidos.

lll - os ascendentes, se inválidos.

§3o Para efeito deste artigo, equiparam-se:

| - ao pai e a mãe, o padrasto e a madrasta.

ll - ao cônjuge, o companheiro e a companheira inválida:

lll - ao filho menor de vinte e um anos o que viva sob a guarda e sustento do
servidor, mediante autorização judicial.

§4' Pelo filho inválido, o salário família é pago em dobro.

Art. 78. Quando o pai e a máe forem servidores, o salário família é concedido ao pai, se
viverem em comum, e ao que tiver dependentes sob sua guarda, se separados ou
divorciados.

Art.79. O salário família não está sujeito a qualquer imposto, desconto ou contribuição,
inclusive para previdência social.

Art.80. O afastamento do cargo efetivo, sem remuneração, não acarreta a suspensão
do pagamento do salário família.

Art. 81 . O valor do salário família é fixado em dez por cento sobre o valor do salário

mínimo estabelecido em legislação federal, por dependente.
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SUBSEÇAO ilr

Do auxilio-reclusáo

Art. 82. A família do servidor ativo efetivo que comprovaÍ dependência econômica é
devido o auxílio-reclusão, nos seguintes valores:

| - dois terços da remuneração, quando afastado por motivo de prisão, em
flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade compêtente, enquanto perdurar a
prisão;

ll - metade da remuneração, durante o afastamento, em virtude de condenação,
por sentença definitiva, a pena que náo determine a perda de cargo.

§1o Nos casos previstos no inciso l, deste artigo, o servidor tem direito à

integralização da remuneração, desde que absolvido.

§2o O pagamento do auxílio-reclusão cessa a partir do dia imediato àquele em que o
servidor for posto em liberdade, ainda que condicional.

§3o Consideram-se dependentes econômicos para efeito de percepção do auxílio-
reclusão:

| - o cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados até vinte e um anos
de idade ou, se estudante, até vinte e quatro anos ou, se inválido, de qualquer idade;

ll - o menor de vinte e um anos que, mediante autorização judicial, viver na
companhia e às expensas do servidor;

lll - a mãe e o pai sem economia própria.

§4" Não se configura a dependência econômica quando o beneficiário perceber
rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensáo ou provento da
aposentadoria, em valor igual ou superior ao auxílio-reclusão.

§5" A percepção do auxilio previsto no caput deste artigo se dá após requerimento
administrativo que comprove a prisão, a qualidade de servidor público, vínculo familiar e
dependência econômica.

SUBSEÇAO IV

Do a u x ílio-a lim e ntação

Art.83. Fica o Poder Legislativo municipal autorizado a conceder auxílio-alimentaçáo
aos servidores da Câmara Municipal, conforme critérios estabelecidos em legislação
específica.

CAPíTULO III

Das férias

Art. 84. O servidor faz jus a trinta dias de férias por ano de serviço, as quais podem ser
acumuladas até o máximo de dois períodos no caso de necessidade do serviço.
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§1o Para o primeiro período aquisitivo de férias é exigido doze meses de exercício;

§2o É vedado levar a conta de férias qualquer Íalta ao serviço;

§3o As férias podem ser gozadas coletivamente desde que estabelecidas em
legislação própria e, na ausência desta, deve ser efetuada a escala de férias atendendo
ao interesse da Administração, devendo a Diretoria Administrativa proceder às
anotaçôes e providências necessárias;

§4' Desde que haja concordância do servidor, as férias podem ser usufruídas em até
três períodos, sendo que um deles náo pode ser inferior a quatorze dias corridos e os
demais não podem ser inferiores a cinco dias corridos, cada um;

§5o Caso ocorra o parcelamento das férias previstas no §4o, o adicional e pago
proporcionalmente aos dias gozados.

Art.85. O pagamento do adicional de férias previsto no art. 73 será efetuado até dois
dias que antecedem a concessão das mesmas, exceto no caso de férias gozadas

coletivamente.

§1o Fica o Poder Legislativo municipal autorizado a adotar os procedimentos

administrativos internos para a manutençáo das obrigaçÕes financeiras assumidas pelo

servidor público junto a instituições bancárias ou descontos vinculados e obrigatórios.

§2o O servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão, percebe indenização
relativa ao período das Íérias a que tiver direito e ao incompleto na proporção de um

doze avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias.

§3' A indenização é calculada com base na remuneraçáo mensal.

§4o O servidor que deixar de gozar férias por mais de dois períodos consecutivos
perde, automaticamente o mais antigo, sendo vedado qualquer pagamento das mesmas

em pecúnia.

Art.86. As férias somente podem ser interrompidas por motivo de necessidade do
serviço, declarada pelo Presidente da Câmara Municipal, hipótese em que o restante do
período interrompido será gozado de uma só vez.

TITULO IV

Das licenças, dos afastamentos, das ausências permitidas,

do tempo de serviço

CAPíTULO I

Das licenças

Art. 87. Será concedida ao servidor, licença para

| - encargos de segurança nacional;

ll - alividade política;

lll - interesse particular:
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lV - tratamento de saúde;

V - a gestante, a adotante e pela paternidade;

Vl - acidente em serviço;

Vll - doença em pessoa da família;

Vlll - acompanhar cônjuge.

§1' O servidor não pode permanecer em licença da mesma espécie por período
superior a vinte e quatro meses, salvo os casos dos incisos l, ll e Vlll.

§2o Com relação ao inciso lV, deste artigo, expirado o prazo do parágrafo anterior, o
servidor será submetido a nova inspeção médica e será aposentado se julgado
definitivamente inválido para o serviço público em geral e não puder ser readaptado.

§3" Nos casos das licenças previstas nos incisos lV e Vl, consideradas recuperáveis
por proposta da Junta Medica Oficial, pode haver prorrogação pelo período que a Junta
indicar.

§4' A licença para tratamento de saúde ou por acidente em serviço, concedida dentro
do prazo de sessenta dias após o término da anterior, é considerada como prorrogação,
desde que o laudo emitido pela Junta Medica Oficial assim a considere.

sEÇÃo r

Dà licença para encargos de segurança nacional

Art.88. Ao servidor convocado para encargos de segurança nacional é concedida
licença sem remuneração.

§1o A licença é concedida mediante comprovaçáo da convocação por documento
oficial.

§2'Após o término da licença, o servidor tem até trinta dias para reassumir o

exercício do cargo.

sEçÃo ll

Da licença para atividade política

Art. 89. O servidor tem direito à licença remunerada como candidato a cargo eletivo, no
prazo fixado pela legislação eleitoral, após comprovado o devido registro junto à Justiça
Eleitoral.

sEçAo lll

Da licença para lratar de interesse particular

h
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Art. 90. A critério da Administração, pode ser concedida ao servidor estável licença para
o trato de interesse particular, sem remuneração, pelo prazo de até dois anos,
improrrogável.

§1o A licença pode ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no
interesse do serviço.

§2' Náo se concede nova licença antes de decorridos dois anos do término da
anterior, exceto quando interrompida por interesse do serviço.

§3o O tempo de licença concedida ao servidor estável em gozo de licença para trato
de interesse particular não é computado para fins de progressão, ascensão funcional e
adicional por tempo de serviço.

§4o O ato administrativo de concessáo da licença destacará a obrigatoriedade de
recolhimento das contribuiçôes previdenciárias, sob pena de suspensão e, não havendo
retorno do servidor, abandono de cargo, nos termos do Regime Próprio de Previdência
Social do Município de São Gabriel do OesteiMS.

SEÇÃO M

Da licença para tratamento de saúde

Art. 91. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de
ofício, com base em perícia médica oficial, sem prejuízo da remuneração.

§ío Na hipótese da licença prevista no caput deste artigo, a Câmara Municipal é

responsável pela remuneração do servidor público, nos termos regimentais.

§2'A licença para tratamento de saúde, superior a três dias, é concedida ao servidor
mediante inspeção realizada pela Junta Médica Oficial.

Art.92. Findo o prazo da licença, o servidor será submetido a nova inspeção médica
que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria
por invalidez.

Art.93. O atestado e o laudo da Junta Médica não se referirão ao nome ou natureza da
doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço, doença
profissional ou qualquer das doenças especificadas na legislação securitária.

SEÇÃO V

Da licenÇa à gestante, à adotante e da licença paternidade.

Art. 94. A servidora gestante é concedida licença com remuneração integral, pelo prazo

de cento e vinte dias, ficando o Legislativo autorizado a proÍrogar a licença por mais

sessenta dias.

§1' A licença pode ser concedida a partir do início do oitavo mês de gestação, salvo
prescrição medica contrária.

fr,
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§2o No caso de parto anterior a concessão, o prazo da licença se conta a partir deste

evento.

§3" Quando a saúde do recém-nascido exigir assistência especial, é concedida à
servidora, pelo prazo necessário, mediante laudo da Junta Médica Oficial municipal,
licença por motivo de doença em pessoa da família.

§4'A servidora gestante tem direito, mediante laudo da Junta Medica Oficial
municipal, ao aproveitamento em função compatível ao seu estado, a contar do quinto
mês de gestação, sem prejuízo do direito à licença prevista nesse artigo;

§5'A pronogação é garantida, na mesma proporçáo, também à empregada que

adotar ou obtiver guarda judicial, para fins de adoção de criança;

§6" No período de prorrogação da licença-maternidade, a servidora não pode exercer
qualquer atividade remunerada e a criança não pode ser mantida em creche ou
organização similar.

Art.95. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor tem direito à licença
paternidade de sete dias consecutivos.

Art.96. Aos servidores que adotaÍem ou obtiverem guarda judicial de criança de até
cinco anos de idade, é concedida licença remunerada pelo período de sessenta dias a

contar da apresentação do respectivo documento no setor de pessoal da Câmara
Municipal.

Art.97. Nâs licenças previstas nesta Seçáo, o Poder Legislativo deve, quando

necessário, arcar ou complementar a remuneraçáo paga pelo lnstituto Nacional do

Seguro Social - INSS, ao servidor.

sEÇÃo vl
Da licença por acidente em servaço

Art. 98. Será licenciado, com remuneração integral, o servidor acidentado em serviço.

Parágrafo único. Na hipótese da licença prevista no caput deste artigo, a Câmara

Municipal deve, quando necessário, complementar ao servidor a remuneração paga

pelo INSS.

Art_ 99 . Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor
que se relacioné, mediata ou imediatamente com as atribuiçÕes do cargo exercido.

Parágrafo único. Equipara-se ao acidente em serviço o dano:

l- decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do

cargo;

ll - sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa.

Art. 100. O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado

pode ser tratado em instituição privada, a conta de recursos públicos'

Parágrafo único. O tratamento especializado recomendado pela Junta Médica Oficial

constitui medida de exceçáo e somente é admissível quando inexistirem meios e

recursos adequados em instituição pública de saúde.
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Art. 101 . A prova do acidente é feita no prazo de dez dias, prorrogável quando as
circunstâncias o exigirem.

sEÇÃo vil
Da licença por motivo de doença em pessoa da família

Art. 102. Pode ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou
companheiro, ascendente, padrasto ou madrasta, descendente, enteado e colateral
consanguíneo (irmãos, tios e sobrinhos), mediante comprovaçâo de laudo emitido pela

Junta Médica Oficial.

§1" A licença somente é deÍerida mediante a apresentação de documentos
comprobatórios da Íelação prevista no caput e se a assistência direta do servidor for
indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercicio do cargo, o
que deve ser apurado por meio de acompanhamento social ou, na ausência deste, por

meio de parecer do responsável pelo órgáo,

§2'A licença é concedida sem prejuízo da remuneração do cargo público até
sessenta dias ao ano e, excedendo este prazo, sem remuneração.

sEÇÃo vlll
Da licença para acompanhar cônjuge

Art. 103. Pode ser concedida licença sem vencimento para acompanhar cônjuge ou

companheiro que, quando militar ou servidor público estadual ou federal, for deslocado
de ofício, para outro ponto do território nacional, ou para exercício de mandato eletivo
estadual e federal.

§ío A licença para acompanhar cônjuge é por prazo indeterminado, dependendo de
pedido devidamente instruído, que deve ser renovado a cada dois anos.

§2o Em caso de mandato eletivo municipal no Poder Executivo, pode ser estendida a
licença de que trata o caput deste artigo.

§3" O tempo de licença concedido ao servidor em gozo de licença para acompanhar
cônluge não é computado para fins de progressão, ascensão, adicional por tempo de

serviço.

Art. 104. Finda a causa da licença, o servidor deve reassumir o exercício do cargo
imediatamente.

Art. 105. O servidor pode reassumir o cargo a qualquer tempo, embora náo es§a finda

a causa da licença.

Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, o servidor não pode renovar o
pedido pelo prazo de dois anos.

CAP|TULO II
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Dos afastamentos

SEÇÃO I

Da cedência

Art. '106. O servidor estável pode ser cedido para exercício em outro órgão ou entidade
dos poderes da Uniáo, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

| - Para exercício de cargo em comissão;

ll - Nos casos previstos em legislaÉo específica.

§ 1' Na hipótese do inciso l, sendo a cessão para órgáos ou entidades dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, o ônus da remuneração é do órgão ou entidade
cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais casos.

§ 2 Na hipótese de o servidor cedido a empresa pública ou sociedade de economia
mista, nos termos das respectivas normas, optar pela remuneraÇão do cargo efetivo ou
pela remuneração do cargo efetivo acrescida de percentual da retribuição do cargo em
comissáo, a entidade cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo

órgão ou entidade de origem.

§ 3 A cessão é mediante Portaria publicada no Diário Oficial dos Municípios.

§ 4o A permuta reciproca será celebrada entre os órgáos cedente e cessionária,
ficando os demais termos a serem entre eles acordados.

§ 5o A permuta e a cedência são mediante autorização expressa do Presidente da
Câmara Municipal.

sEçÃo ll

Do exercício de mandato eletivo

Art. 107. Ao servidor investido em mandato eletivo aplicam-se
constitucionais pertinentes à matéria.

AS disposições

CAPíTULO III

Das ausências permitidas

Art. 1OB . Sem qualquer prejuízo, pode o servidor ausentar-se do serviço:

| - por um dia, para doação de sangue;

ll - por oito dias consecutivos em razáo de:

a) casamento;

b.) falecimento do cônjuge ou companheiro, genitores, filhos ou enteados

fr
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lll - por dois dias consecutivos em razão de

a,) falecimento de irmãos e avós.

lV - pelo período que estiver convocado para atuação no Tribunal do Júri.

Art. 109. E concedido horário especial ao servidor estudante universitário, quando
comprovada a matrícula e a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição,
sem prejuízo do exercício do cargo.

§1' Para efeito do disposto neste artigo, é exigida a compensação de horário,
respeitada a duração semanal do trabalho.

§2o E concedido horário especial ao servidor portador de necessidades especiais
quando comprovada a necessidade pela Junta Médica Oficial, independentemente de
compensação de horário.

§3o As disposiçôes do parágrafo segundo são extensivas ao servidor que tenha
cônjuge, filho ou dependente portador de necessidades especiais.

§4o O estudante universitário deve comprovar anualmente a sua matrícula e sua
frequência no curso.

, CAPíTULO IV

Do tempo de serviço

Art. í 10. Observadas as disposiçÕes constitucionais pertinentes, é contado para os
efeitos de aposentadoria e disponibilidade o tempo de serviço público federal, estadual e
municipal prestado à administraçáo direta, autárquica e fundacional pública àqueles
entes.

Art. 1'l 'l . A apuração do tempo de serviço é feita em dias, que são convertidos em anos,
considerado o ano como de trezentos e sessenta e cinco dias.

\rt. 112. Além das ausências ao serviço previstas no art. 108, são considerados como
de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:

| - férias,

ll - participação em programa de treinamento oficialmente instituído;

lll - participação em Tribunal do Júri e outros serviços obrigatórios por Lei;

lV - licença:

a) para atividade política;

b) para tratamento da própria saúde;

c) à gestante, à adotante e a paternidade;

d) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional;

e) por doença em pessoa da família, até sessenta dias ao ano;

V - recolhimento à prisáo, se absolvido no final;

Vl - afastamento preventivo, se absolvido no Íinal; ft
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Vll - cumprimento de mandato eletivo;

Vlll - exercício de outro cargo de provimento em comissão ou função de confiança,
no serviço público municipal, estadual ou federal.

Art. í 13. E documentação comprobatória do tempo de serviço:

| - certidão circunstanciada, firmada por autoridade competente contendo todos os
eventos registrados nos assentamentos funcionais do interessado, período por período;

ll - certidâo de frequência:

lll - justificação judicial, nos casos de impossibilidade de outro meio de prova.

Art. 1 14. E vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado
concomitantemente em mais de um cargo ou funçáo a órgãos ou entidades de
quaisquer Poderes nas esferas federal, estadual ou municipal.

TíTULO V

Do direito de petição. do regime disciplinar.do processo administrativo disciplinar.

CAPíTULO I

Do direito de petiçáo

Art. 115 . E assegurado ao servidor o direito de requerer aos poderes públicos, em
defesa de direito ou interesse legítimo.

Art. 1 16. O requerimento deve ser dirigido à autoridade competente para decidi-lo e
encaminhado por intermédio da autoridade a que tiver imediatamente subordinado o

requerente.

AÍ1. 117. Cabe pedido de reconsideração a autoridade que houver expedido o ato ou
proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.

Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideraçáo de que tratam os

artigos anteriores devem ser despachados no prazo de cinco dias e decididos dentro de
trinta dias.

Art. 1 18. Cabe recurso do indeferimento do pedido de reconsideração.

Art. 119. O prazo para interposição de pedido de reconsideraçáo ou de recurso é de
trinta dias a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida.

Art. 120. O recurso pode ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade

competente.

Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso,

os efeitos da decisão retroagem a data do ato impugnado.

An. 121 . O direito de requerer prescreve:

| - em cinco anos, quanto aos atos de demissão e de cassaçáo de aposentadoria

ou d isponibilidade, ou a atos que afetem inteÍesse patrimonial e créditos resultantes das

relações laborais; tu
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ll - em cento e vinte dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado

em lei.

Parágrafo único. O prazo de prescriçáo é contado da data da publicação do ato
impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado.

AÍ1. 122. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis suspendem o curso
prescricional.

Parágrafo único. Suspensa a prescrição, o prazo recomeça a correr a partir do dia em
que cessar a suspensão.

Art. 123. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela
administração.

Art. 124. Para o exercício do direito de petiçáo é assegurada vista do processo ou
documento, na repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído, sob pena de
suspensão dos prazos recursais enquanto náo disponível o processo.

Parágrafo único. Mediante a apresentação de procuração, o procurador poder
requerer cópia digitalizada do processo ou documento.

Art. 125 . A administração deve rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de
ilegalidade.

CAPíTULO II

Do regime disciplinar

sEÇÃo r

Dos deveres

Art. 126. São deveres do servidor:

| - ser leal às instituiçÕes púbicas;

ll - observar as normas legais e regulamentares;

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

lV - atender com presteza:

a) ao público em geral, fornecendo informaçÕes requeridas, ressalvadas as
protegidas por sigilo.

b) a expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento
de situações de interesse pessoal.

c) as requisições para a defesa da Administração Pública.

V - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver
ciência em razão do cargo;

Vl - zel pela conservação do patrimônio e usar com racionalidade os recursos
púbticos; 

lç
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Vll - guardar sigilo em assuntos internos quando se tratar da defesa dos interesses
públicos;

Vlll - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;

lX - ser assíduo e pontual ao serviço;

X - tratar com urbanidade as pessoas;

Xl - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder;

Xll - manter informaçÕes cadastrais pessoais atualizadas no órgão competente da
instituição;

Xlll - estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de
serviço que digam respeito as suas funções;

XIV - aÍmar e desarmar o alarme da sede da Câmara Municipal.

Parágrafo único. A representação de que trata o inciso Xl será encaminhada pela via
hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada,
assegurando-se ao representado ampla defesa.

sEÇÃo il

Das proibiçôes

An. 127 . Ao servidor é proibido:

| - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe
imediato;

ll - deixar de comparecer ao serviço, sem causa justificada;

lll - deixar de prestar declarações em processo administrativo disciplinar, quando

regularmente intimado;

lV - cometer a outro servidor atribuiçôes estranhas as do cargo que ocupa, exceto
em situaçÕes de emergência ou transitória;

V - cometer à pessoa estranha a repartiçáo o desempenho de encargo que seja de
sua competência ou de seu subordinado;

Vl - recusar fé a documentos públicos;

Vll - opor resistência injustificada ao andamento de documentos e processos ou
execução de serviços;

Vlll - promover manifestação de apreço e desapreço no recinto da repartição;

lX - referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas ou

aos atos do Poder Público, mediante manifestação oral ou escrita;

X - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento

ou obieto da instituição ou dar acesso a documento público' sem permissáo de

autoridade superior;

-
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Xl - coagir ou aliciar subordinados no sentido de Íiliarem-se a associação
profissional ou sindical, ou a partido político;

Xll - manter sob sua chefia imediata cônjuge, companheiro ou parente até o
segundo grau;

Xlll - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou para favorecer terceiros;

XIV - participar de empresa privada ou de sociedade civil que transacionam com
instituição pública do Município;

XV - atuar como procurador ou intermediário, junto a órgão público do Município,
salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de cônjuge,
companheiro e parentes até o segundo grau;

XVI - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em
ruzáo de suas atribuições;

XVll - praticar a usura sob qualquer de suas formas;

XVlll - proceder, individual ou coletivamente, de forma desidiosa, com o intuito de
postergar ou isentar-se do desempenho da função que lhe é atribuída;

XIX - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades
particulares;

XX - exercer quaisqueÍ outras atividades que sejam incompatíveis com o exercício
do cargo ou função e com o horário de trabalho.

Art.128. Será aplicada a pena de demissão por transgressão aos incisos X a XX,
referidos no aú. 127 , da presente Lei.

SEÇAO lll

Da acumulação de cargos, empregos ou funçÕes.

Art. 129. E vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto:

| - a de dois cargos de professor;

ll - a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;

lll - a de dois cargos privativos de médico.

§1' A proibiÇão de acumular estende-se a cargos, empregos e funçÕes em autarquias
e empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo Poder
Público, em qualquer de suas esferas.

§2o O servidor que acumular cargos ou funçÕes, ainda que de forma lícita, fica
condicionado a comprovação da compatibilidade de horários.

§3" O servidor que acumular cargos ou funçôes ilicitamente, fica obrigado a restituir à
Câmara Municipal o valor correspondênte as remunerações dela recebidas
indevidamente durante o período de acúmulo.

Art. 130. O servidor vinculado ao regime desta Lei que acumular licitamente dois
cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão fica afastado de
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ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário
e local com o exercicio de um deles, quando então pode acumular o cargo em comissão
com o cargo efetivo compatível.

Parágrafo único. A compatibilidade de horário e local deve ser declarada por ato das
autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidas.

Art. 131 . Não se compreende na proibição de acumular a percepção conjunta de:

| - proventos de aposentadoria resultantes de cargos legalmente acumuláveis;

ll - vencimento, remuneração ou proventos com pensão de qualquer natureza;

lll - proventos de aposentadoria com percepção de subsidio de mandato eletivo ou
remuneração de cargo em comissão.

Art. í 32 . O servidor não pode exercer mais de um cargo em comissão ou função de
confiança, nem ser remunerado pela participação em mais de um órgão de deliberação
coletiva, exceto quando em órgão de deliberação coletiva de empresas de economia
mista.

Art. 133. Sem prejuízo dos proventos, pode o aposentado perceber gratificação pela
participação em órgáo de deliberação coletiva.

SEÇÃO lV

Das responsabilidades

Art. 134. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular
de suas atribuições.

Art. 135. A responsabilidade civil decorre de ato doloso ou culposo que resulte em
prejuizo ao erário ou a terceiros.

§1' Nos casos de indenização ao erário, o servidor é obrigado a repor, de uma só vez
a importância do prejuízo causado;

§2" A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores.

Art. 136. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravençôes imputadas ao
servidor nessa qualidade.

Art. 137. A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo
praticado no desempenho do cargo ou função.

Art. 138 . As sanções civis, penais e administrativas podem cumular-se sendo
independentes entre si.

Art. 139 . A responsabilidade administrativa do servidor é afastada no caso de
absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.

SEÇÃO V

Das penalidades
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Art. '140. Sáo penalidades disciplinares:

I - advertência;

ll - suspensáo;

lll- demissão;

lV - cassação de aposentadoria;

V - destituição de cargo em comissão.

Art.'141 . Na aplicação das penalidades são consideradas a natureza e a gravidade da
infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as

circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.

Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o
fundamento legal e a causa da sanção disciplinar.

An.142. A advertência é aplicada por escrito, fundamentada a pedido do chefe imediato

ou náo, nos casos de violação das proibiçoes constantes dos incisos I a lX do art. 127 e

de inobservância das atribuiçóes funcionais previstas na lei de organização do Plano de

cargos e vencimentos, regulamentação ou norma interna que não justifique imposição

de penalidade mais grave.

Art.143. A suspensão é aplicada por escrito, no caso de reincidência das faltas punidas

com advertência e de violaÇáo das demais proibiçÕes que não tipifiquem infração sujeita

a penalidade de demissão, não podendo exceder noventa dias.

§í" O servidor suspenso, durante o período da pena perde a remuneração, as

vantagens e os direitos decorrentes do exercício do cargo.

§2. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensáo pode

sei convertida em multa na base de cinquenta por cento por dia de remuneraçáo,

ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço.

An. 144. A demissão é aplicada nos seguintes casos:

| - crime contra a administração pública;

ll- abandono de cargo,

lll - inassiduidade habitual;

lV - improbidade administrativa;

V - incontinência pública e conduta escandalosa na instituição;

Vl - insubordinação grave em serviço;

Vll - ofensa fisica, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa
própria ou de outrem;

Vlll - apticação irregular de dinheiro público;

lX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;

X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal, estadual ou
nacional:

Xl - corrupção;
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Xll - transgressáo dos incisos X a XX do ar1.'127;

Xlll - ineficiência constatada por avaliação periódica de desempenho;

XIV - acumulaçâo ilegal de cargos;

XV - acumulação de ocorrências de suspensões por noventa dias.

§1o A pena de demissão prevista no inciso I é aplicada em decorrência de decisão
judicial com trânsito em julgado.

§2o Configura abandono de cargo a ausência injustificada do servidor ao serviço por
mais de trinta dias consecutivos ou sessenta alternados.

§3o Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada,
por sessenta dias alternados, durante cada ano civil.

§4'A acumulação ilegal acarreta na demissão de um dos cargos ou funçÕes, dando-
se dez dias de prazo ao servidor para efetuar sua opção.

Art. 145. E cassada, a qualquer tempo, a aposentadoria do inativo que a tenha obtido
com inconstitucionalidade ou ilegalidade.

Art. 146 . A demissáo, ou a destituição de cargo em comissão por infringência aos
incisos X a XX do an. 127, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo
público na Câmara Municipal pelo prazo de cinco anos.

Parágrafo único. Não pode retomar ao serviço público o servidor que for demitido ou
destituído do cargo em comissão por crime contra a adminishação pública, improbidade
administrativa, lesáo aos cofres públicos ou prática de corrupção.

Art. 147. As penalidades disciplinares são aplicadas pelo Presidente da Câmara
Municipal.

Art. 148. A ação administrativa disciplinar prescreve:

| - em cinco anos quanto às inÍrações puníveis com demissão, cassação de
aposentadoria e destituição de cargo em comissão;

ll - em dois anos, quanto àquelas puníveis com suspensão;

lll - em cento e oitenta dias, quanto àquelas puníveis com advertência.

§ío O prazo de prescrição começa a correr na data em que o fato se tornou
conhecido pela autoridade competente para iniciar o processo administrativo respectivo.

§2o A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a
prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.

§3o lnterrompÍdo o curso da prescrição, o pÍazo comeÇa a correr a partir do dia em
que cessar a interrupção.

CAPíTULO III

Da sindicância e do processo administrativo disciplinar

sEÇAo I

tu
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Da sindicância

Art. 149. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a
promover a sua apuraçáo imediata, mediante sindicância, ou, se for o caso, diretamente
poÍ processo administrativo disciplinar, nesse caso assegurado ao acusado ampla
defesa e contraditório.

Parágrafo único. Compete ao Presidente da Câmara Municipal, na condição de
autoridade máxima do Poder Legislativo, determinar a instauração de sindicância e
proferir a correspondente decisão.

Art.í50. As denúncias de irregularidades formuladas por escrito são objeto de
apuração por sindicância desde que contenham a identificação do denunciante.

Parágrafo único. Quando o fato narrado, a juizo do Presidente da Câmara, não
configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia é arquivada por falta
de objeto.

Art. 15'l . A sindicância deve ser conduzida por uma comissão composta por três
servidores, designados pelo Presidente da Câmara Municipal que indicará, dentre eles o
seu presidente, o qual deve ser ocupante de cargo de nível superior ou de mesmo nível
de escolaridade com relação ao cargo do sindicado, se houver.

§1' A escolha dos membros que comporão a comissão sindicante deve recair em
servidores estáveis e, somente na ausência destes, em servidores efetivos e, se
perdurar a impossibilidade, nos comissionados.

§2" A comissão processante deve ter como secretário servidor designado pelo seu
presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros.

§3o Não pode participar de comissáo de sindicância o cônjuge, companheiro ou
parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro
grau.

§4" A comissão processante exerce suas atividades com independência e
imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo
interesse da administração.

§5" As reuniões e as audiências da comissão sindicante têm caráter reservado.

Art. 152. A comissão de sindicância, de imediato, deve proceder as seguintes
diligências:

l- intimação das testemunhas para esclarecimentos dos fatos referidos no ato da
instauração e depoimentos do sindicado, se houver, permitindo a este a juntada de
documentos e indicação de provas.

ll - intimação do sindicado quando concluída a fase probatória para, querendo, no
prazo de cinco dias, oferecer defesa escrita.

Art. 153. comprovada a existência ou inexistência de irregularidades, a comissão
apresenta relatório de caráter expositivo contendo, exclusivamente, os elementos fáticos
colhidos, abstendo-se de quaisquer observaçÕes ou conclusões de cunho jurídico, e o
encaminha ao Presidente da Câmara Municipal para decisào.

Art. 1 54. Da sindicância pode resultar:
fr,
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| - arquivamento do respectivo processo;

ll - instauração de processo disciplinar;

lll - aplicação da penalidade de advertência ou suspensão até noventa dias.

Parágrafo único. Em caso de aplicação da penalidade de suspensão, é computado o
afastamento preventivo do servidor durante a fase de instrução, se houver.

Art. 155. O prazo para conclusão da sindicância não excederá trinta dias, podendo ser
prorrogado por igual período, a critério da autoÍidade que instaurou o processo.

§1o Sempre que necessário, a comissáo dedicará tempo integral aos seus trabalhos,
ficando seus membros dispensados do registro do ponto até a entrega do relatório final.

§2o As reuniões da comissão são registradas em atas, que devem detalhar as
deliberaçÕes adotadas.

Art. 156. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor Íor punível com penalidade de
suspensão por mais de trinta dias, de demissão ou cassação de aposentadoria, é
obrigatória a instauração de processo disciplinar.

Art. '157. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está
capitulada como ilícito penal, o Presidente da Câmara Municipal encaminha cópia dos
autos ao Ministério Público independentemente da imediata instauração do processo

disciplinar.

sEÇÃo il

Do afastamento preventivo

Art. í 58. Como medida cautelar e a fim de que o servidor náo venha a influir na

apuração da inegularidade, a autoridade instauradora da sindicância ou do processo

disciplinar pode, justificadamente, determinar o seu aÍastamento do exercício do cargo,
sem remuneração, pelo prazo de até hinta dias, prorrogável por igual período em caso
de comprovada necessidade administrativa.

§1" Findo o pÍazo estabelecido no caput deste artigo, cessarão os efeitos da
suspensão, ainda que não concluído o processo.

§2o Reconhecida a inocência do servidor ao término da sindicância ou do processo
disciplinar, tem o mesmo direito a percepção de suas remuneraçôes, devidamente
corrigidas. quando necessário.

SEÇAO ilr

Do processo administrativo disciplinar

Art. í 59. O processo administrativo disciplinar, instaurado pela autoridade máxima do
Poder Legislativo, é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por
iníração praticada no exercício de suas atribuiçôes, ou que tenha relaçáo com as
atribuiçÕes do cargo em que se encontre investido. 9b
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4rt.160. O processo administrativo disciplinar deve ser conduzido por comissâo
processante composta de três servidores designados pelo Presidente da Câmara
Municipal que indica, dentre eles, o seu presidente, que deve ser ocupante de cargo de
nível superior ou de mesmo nível de escolaridade com relação ao cargo do indiciado, se
houver.

§'1o A escolha dos membros que comporáo a comissão processante deve recair em
servidores estáveis e, somente na ausência destes, em servidores efetivos e, se
perdurar a impossibilidade, nos comissionados.

§2' A comissão processante deve ter como secretário servidor designado pelo seu
presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros.

§3o Não pode participar de comissão processante cônjuge companheiro ou parente
do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.

§4o A comissão processante exercerá suas atividades com independência e
imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo
interesse da administração.

§5" As reuniões e as audiências da comissão processante têm caráter reservado.

Art.'161 . Tipificada a infração disciplinar, é formulado minucioso indiciamento do
servidor em processo administrativo disciplinar, com a especificação dos fatos a ele
imputados e das respectivas provas.

Art. 162 . O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:

| - instauração, com a publicáção do ato que constituir a comissão;

ll - instruçáo, defesa e relatório;

lll - julgamento.

Art.'163. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não excederá
sessenta dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão,
admitida a sua proÍrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem, por
requerimento da comissão e com autorização da autoridade competente.

§1o Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus
trabalhos, ficando seus membros dispensados do registro do ponto até a entrega do
relatório final.

§2' As reuniÕes da comissão serão registradas em atas, as quais deverão detalhar
as deliberaçÕes adotadas.

sEÇÃo v
Da instrução, da defesa e do relatório do processo administrativo disciplinar

Art. 164. A instrução do processo administrativo obedecê ao princípio do conhaditório,
assegurando ao acusado ampla defesa com a utilização dos meios e recursos admitidos
em direito.

Art. 165. os autos da sindicância, se existente, integram o processo disciplinar como
parte da instrução. ry
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Art. 166. Na fase de instrução, a comissáo promoverá tomada de dêpoimentos,
acareaçÕes, investigações e diligências cabiveis, objetivando a coleta de provas, e
recorrerá, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa
elucidação dos fatos.

Art. 167. E assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente
ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e
contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.

§1' O presidente da comissão pode denegar pedidos considerados impertinentes,
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.

§2o Será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovaÇão do fato
independer de conhecimento especial de perito.

Art. 168 . As testemunhas, se servidores do mesmo Poder ou entidade, são convocadas
a depor mediante mandado, expedido pelo presidente da comissáo e comunicado ao
chefe da repartiçáo onde são lotadas, com a indicação do dia e hora marcados para
inquirição, devendo a segunda via com o ciente do intêressado ser anexada aos autos.

Art.169. Se a testemunha for da administração pública e náo for servidor do mesmo
Poder ou entidade, é convidada a depor, indicando-se data, local e horário.

Art. í 70. Se a testemunha for do indiciado, deve por ele ser conduzida a depor na data
determinada pela comissáo.

Art. '171 . O depoimento é prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito a
testemunha trazê-lo por escrito.

§1o As testemunhas sáo inquiridas separadamente, devendo ser ouvidas
primeiramente as testemunhas apresentadas pelo denunciante, se houver, ou arroladâs
pela comissão e, a seguir, as testemunhas indicadas pelo acusado.

§2'Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, será realizada
acareação entÍe os depoentes.

§3o Em caso de não comparecimento das testemunhas, pode o acusado indicar
outras substituindo-as.

§4o Quando a testemunha for servidor público, a negativa em depor enseja aplicação
de penalidade pela autoridade competente, nos termos do lnciso lll, do art. 127; an. 140
e an. 141 desta Lei.

§5o Na hipótese de ocorrer a negativa da testemunha em depor, o presidente da
Câmara Municipal adotará as medidas legais cabíveis no sentido de obter o depoimento.

At1.172. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promove a oitiva do
denunciante, se houver, e no mesmo dia o interrogatório do acusado, observando os
procedimentos previstos nos artigos anteriores.

§1o No caso de existir mais de um acusado no mesmo processo, cada um deles é
ouvido separadamente e sempre que divergirem em declaraçôes sobre fatos ou
circunstâncias é promovida a acareação entre eles.

§2' o procurador do acusado pode assislir ao interrogatório bem como a inquiriçáo
das testemunhas, sendo-lhe vedado interferír nas perguntas e respostas, facultando-se
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lhe, porém, reinquirir as mesmas testemunhas, por intermédio do presidente da
comissáo.

Art. '173. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão
proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica
oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra.

§1" O incidente de sanidade mental é processado em auto apartado e apenso ao
processo principal, após a expedição do laudo pericial.

§2o Positivada a alienação mental do servidor acusado, será o processo quanto a
esle servidor imediatamente encerrado e providenciadas as medidas médicas e
administrativas cabiveis lavrando-se em termo circunstanciado, prosseguindo o
processo em relação aos demais acusados, se houver.

An. 174. O indiciado será citado por mandado, expedido pelo presidente da comissáo
para apresentar defesa escrila no prazo de dez dias, assegurando-se lhe vista do
processo na repartição.

§1o Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será comum e de vinte dias.

§2'O prazo de defesa pode ser prorrogado pelo dobro para diligências reputadas
indispensáveis.

§3'No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citaçáo, o prazo
para defesa é contado da data declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão
que fez a citaçáo, com a assinatura de duas testemunhas.

Art. 175. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o
lugar onde pode ser encontrado.

Art. 176. Estando o indiciado em lugar incerto e náo sabido será citado por edital,
publicado no Diário Oficial do Estado e do Município, para apresentar defesa.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o pruzo para defesa é de quinze dias,
contados a partir da última publicação do edital.

An. 177. E considerado revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar
defesa no prazo legal.

§ío A revelia é declarada por teÍmo nos autos do processo e devolve o prazo para a
deÍesa.

§2o Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará
um servidor como defensor dativo, que deve ser ocupante de cargo efetivo superior ou
de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.

§3o Não havendo servidor habilitado para promover a defesa, o presidente da
comissão solicitará ao Presidente da câmara providências para contrataçáo de deÍensor
para o servidor acusado.

4rt.178. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá
as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a
sua convicção.

§1o o relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou a responsabilidade do
servidor.
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§2' Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo
legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agÍavantes ou
atenuantes e a penalidade que entender cabível.

Art. 179. O processo disciplinar, com o relatório da comissão, é remetido à autoridade
que determinou a sua instauração, para julgamento.

SEÇÃO V

Do julgamento

Art. 180. No prazo de vinte dias, contados do recebimento do processo, o Presidente da
Câmara Municipal proferirá a sua decisão.

Parágrafo único. A decisáo dever conter a indicação dos motivos de fato e de direito
em que se fundar.

Art. '181 . O julgamento, em princípio, acalarâ o relatório da comissâo, salvo quando
contrário às provas dos autos.

§1o Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a autoridade julgadora
determina o seu arquivamento salvo se, por fundamentada convicção, for
flagrantemente contrária a prova dos autos, hipótese em que determina nova instrução
ou novo julgamento, à mesma.comissão.

§2o Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, o Presidente da
Câmara Municipal pode, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou
isentar o servidor de responsabilidade.

Art. í 82. Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a
instauração do processo ou outra de hierarquia superior, declara a sua nulidade, total ou
parcial, e ordena no mesmo ato, o refazimento da parte anulada ou de todo o processo,
a outra comissão que designar, concedendo-lhe novo prazo desde que não ultrapasse
sessenta dias.

§'1" O julgamento fora do prazo legal, se por motivo justificado nos autos, não implica
nulidade do pÍocesso.

§2'A autoridade julgadora que der causa a prescrição da ação disciplinar é
responsabilizada na forma desta Lei.

Art.'l 83. Extinta a punibilidade pela prescriçáo, o Presidente da Câmara Municipal
determina o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor.

4rt.184. O servidor que responder a processo disciplinar só pode ser exonerado a
pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo, e do
cumprimento da penalidade, caso aplicada.

Art. '185. São assegurados transporte e diárias:

| - ao servidor convocado para prestar depoimento Íora da sede de sua repartição,
na condição de lestemunha, denunciado ou indiciado;

w
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ll - aos membros da comissão e ao secretário, quando obrigados a se deslocarem
da sede dos trabalhos para a realiz-açáo de missão essencial ao esclarecimento dos
fatos.

sEÇÃo vr

Da revisão do processo

Art. 186. O processo disciplinar pode ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de
ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a
inocência do punido ou a inadequaçáo da penalidade aplicada.

§1' Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer
pessoa da família pode requerer a revisão do processo.

§2o No caso de incapacidade mental do servidor a revisão é requerida pelo
respectivo curador.

Art. 187 . O requerimento de revisão do processo é dirigido ao Presidente da Câmara
Municipal, na qualidade de autoridade que aplicou a pena.

Art. 188 . A simples alegaçáo de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a

revisão, sendo que esta requer elementos novos ainda náo apreciados no processo

originário.

Art. 189. No processo revisional, o Ôàus da prova cabe ao requerente.

Parágrafo único. Deferida a petição, o Presidente da Câmara Municipal providencia a

constituição de comissão, na forma desta Lei.

Art. 190. A revisão corre em apenso ao processo originário.

Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pede dia e hora para a produção de
provas e inquirição das testemunhas que arrolar.

Art. í91 . A comissão revisora, que não pode ser composta pelos mesmos membros da
comissão originária, terá sessenta dias para a conclusão dos trabalhos.

Art. 192. Aplica-se aos trabalhos da comissão revisora as normas e procedimentos
próprios da comissão do processo disciplinar, no que couber.

Art. 193. O julgamento cabe ao Presidente da Câmara Municipal como autoridade que
aplicou a penalidade, nos termos desta Lei,

Parágrafo único. O pÂzo paru julgamento será de vinte dias, cantados do
recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora pode determinar
diligências.

Art. 194. Julgada procedente a revisão, é declarada sem efeito a penalidade aplicada,
restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição de
cargo em comissão, que é convertida em exoneração.

Parágrafo único. Da revisão do processo não pode resultar agravamento de
penalidade.

h
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TITULO VI

SEçAO I

Da aposentadoria e da pensão

Art. 195 . O servidor é aposentado nos termos da Constituição Federal e da lei que
institui o regime próprio de previdência social do Municipio de São Gabriel do Oeste e
suas alterações.

sEÇÃo il

Da previdência e da assistência

Art. 196 . Os servidores efetivos contribuem para o regime próprio de previdência social
do Município de São Gabriel do Oeste-MS (SGO-PREV) e tem os benefícios
previdenciários previstos na legislação que o regulamenta.

Art. 197. Ao servidor, tanto ativo quanto inativo, é facultado contribuir
complementarmente para finaniiar sua aposentadoria, de acordo com a legislação
própria que rege a previdência privada.

sEÇÃo ilr

Da pensão

Art. 198. Aos dependentes é assegurada a importância mensal, por ocasião do óbito do
segurado, conforme o que dispõe a lei que institui o regime próprio de previdência social
do Município de São Gabriel do Oeste-MS e suas alterações.

SEçAO IV

Do abono de permanência

Art. 199. O segurado ativo que tenha completado as exigências paÍa a aposentadoria
voluntária estabelecida na lei que institui o regime próprio de previdência social do
município de São Gabriel do Oeste-MS e que opte por permanecer em atividade, faz jus
ao abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuiçáo previdenciária até
completar as exrgências para aposentadoria compulsória.

§1" O abono previsto no caput é concedido, nas mesmas condiçÕes, ao servidor que,
até a data da publicação da Emenda Constitucional n' 41 , de 19 de dezembro de 2003,
tenha cumprido todos os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com
proventos integrais ou proporcionais, com base nos critérios da legislação então vigente,
como previsto na lei que institui o regime próprio de previdência social do Município de
São Gabriel do Oeste-MS, desde que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de
contribuição, se mulher, ou trinta anos, se homem.
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§2" O valor do abono permanência é equivalente ao valor da contribuição
efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada
competência.

§3" O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade do Poder
Legislativo e é devido a partir do cumprimento dos requisitos para a obtenção do
benefício conforme disposto no caput e §'l' deste artigo, mediante opção expressa do
servidor pela permanência em atividade.

T|TULO VII

CAPíTULO ÚNICO

Das disposiçÕes gerais, transitórias e finais

Art.200. O dia do Servidor Público e comemorado em vinte e oito de outubro de cada
ano.

Art. 201. Podem ser instituídos os seguintes incentivos funcionais aos servidores da
Câmara Municipal, além daqueles já previstos no respectivo plano de cargos e
vencimentos.

l- prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam
comprovadamente o aumento de produtividade e a redução dos custos operacionais;

ll - concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecoração e elogio.

AÍ1.202. Os prazos previstos nesta Lei são contados em dias corridos, excluindo-se o
dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado para o primeiro dia
útil seguinte, o prazo vencido em dia em que não haja expediente na Câmara Municipal.

Art. 203. Por motivo de crença religiosa ou de convicção ÍilosóÍica ou política, o servidor
não pode ser privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua vida
funcional, nem se eximir do cumprimento de seus deveres.

At1. 2O4. Os programas de governo, Plano Plurianual- PPA, Lei de Diretrizes
Orçamentária - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA passam a incorporar as alteraçÕes
previstas na presente Lei.

Art. 205. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 206. Ficam revogadas as seguintes Leis:

| - Resoluçáo no 66, de '1992;

ll - Complementar no 8, de 24 de abril de 2002;

lll - Complementar no 15, de 29 de novembro de 2004;

lV - Complementar no 43, de 20 de agosto de 2007;

V - Complementar n'59, de 14 de novembro de 2008;

Vl - Complementar no 063, de 22 de maio de 2009; n
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Vll - Complementar no 2 19, de 6 dezembro 2019.

São Gabriel do Oeste- MS, 15 de dezembro de 2022
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PREFEITURA
EXTRATO DE TERMO ADITM OOl DO CONTRATO No 02412Í)22

EXTRÂTO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TERMPO DETER]I{INADO
Termo Aditivo: No 001/2022
Contrato; No 024/2022
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Contratado(A) : Rodrigo Vicentin Emiliani
Objêto: Prorrogação do contrato no O24/2O22, firmado em 20 de junho de 2022, com vigência até 31 de dezembro
de 2022, o qual passa a viger ate 31 de dezembro de 2023, conforme justificativa constante na C.1. L.32U2O22 da
Secrêtaria Municipal de Saúde.
Fundamentação Lêgal: O presente termo de prorrogação tem por fundamento legal o Art.20, Inciso VI e Art. 30, da
Lei Municipal no 908/2013.
Prazo de Vigência: O prazo de vigência do presente termo passará a ser de 31 de dezembro de 2022 a 31 de
dezembro de 2023, podendo ser rescindido antes do termo previsto, caso o(a) servidor(a) efetivo(a) substituído(a)
retorne ao cargo no decorrer do período de vigência deste contrato e nas demais hipóteses previstas no art. 13 da Lei
f4unicipal no 908/2013.
Assinantes: leferson Luiz Tomazoni / Rodrigo Vicentin Emiliani
Data da assinatura: 19 de dezembro de 2022,

Matéria enviada por Natalia Webler

Procuradoria Jurídica
LEI COMPLEMENTAR No 258/2022 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022,

Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Legislativo do Município de São Gabriel do Oeste-
MS e dá outras providências,
o PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

TÍTuLo I
cAPiTULo Ú lco

Das disposições preliminares

Art. 10 Fica instituído o regime jurídico dos servidores do Poder Legislativo do Município de São Gabriel do Oeste,

Art. 20 Regime jurídico, para efeito desta Lei, é o conjunto de direitos, deveres, proibições e responsabilidades
estabelecidas com base nos princípios constitucionais pertinentes e nos preceitos legais e regulamentares que regem as
relações entre a Cámara Municipal e seus servidores.

Art. 30 Na aplicação desta Lei são observados, além de outros, os seguintes conceitos:

I - Servidor estatutário, nesta Lei denominado servidor. é a pessoa lêgalmente investida em cargo pÚblico do quadro
permanente da câmara Municipal;

u - Cargô público, criadô por Lei de inlciativa deste Poder e como unidade básica da estrutura organizacional, é o
conrunto de âtribuições e responsabilidades atribuídas ao servidor, com denominação 9r6pria, nÚmero certo e pago
pelos cofres públicos;

ItI - Classe, é a divisão básica da carreira agrupando os cargos da mesma denominação, segundo o nível de atribuição
e complexidade;
IV - Quadro é o conjunto de cargos e funções pertencentes à estrutura organizacional da Câmara Municipal de São
Gabriel do Oeste.
Art. 40 Os cargos públicos do quadro permanente da Câmara Municipal são de Provimento efetivo ou em comissão.

Art. 50 Função de confiançã, pÍivativa de servidor efetivo, é a que envolve atividâde de chefia intermêdiária, de livre
designação e dispensa, e satisfeitos os requisitos leqais ou regulamentares.
parágrafo únaco. Na escolha para o exercício de função de confiança será observada a correlação das atribuições do
cargo efetivo do servidor e da função a ser exercida.

TÍTULo u
CAPÍTULO úNICO

Da investidura e do provimento; da nomeação; do concurso público; da possê do cargo pÚblico; do exercício; da

frequência e do horário; do estágio probatório e da estabilidade; da readaptação; da reversão; da reintegrôção; da

recondução; da disponibilidade e do aproveitamento; da progressão funcional; da ascensão funcional; da vacância e
da redistribuição; da substituição .

sEçÃo r
Da investidura e do provimento

Art. 60 A investidura em cargos públicos depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e

títulos, ressalvando as nomeatões paTa cargos em comissão declarados em lei de livre provimento e exoneração,

Art, 70 São requisitos básicos para investidura em cargo público do quadro permanente da Câmard Municipal:

I - aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação ê prazo de

validade do concur§o;
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II - idade mínima de 18 (dezoito) anos;

III - ser brasileiro nato ou natuÍalizado;
IV - o gozo dos direitos políticos;

V - ã quitação com as obrigações militares e eleitorais;
VI - o nivel de escolaridade exigido para exercício do cargo;

VII - aptidão física e mental, comprovada em prévia inspeção médicã oncial;

VIII - idoneidade moral e conduta llibada, comprovada por documentos oficiais e prévia análÍse de comissão;

Ix - habilitação legal para o exercício da função regulamentada;
x - declaração de acumulação de cargo, função ou empreqo em entidâde pública ou a percepção de proventos de
inatividade ou declaração de não acúmulo de cargo;
xI - a apresentação de declaràção de bens.

§10 As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em Lei.

§2o Às pessoas portadoras de necessidades especiais é assegurado o direito de se inscreverem em concurso público
para provimento de cargos cujas atribuições sejam comprovadamente compatíveis com a sua condição, para as quais
são reservadas até vinte por cento das vagas oferecidas em concurso.

§3o O edital do concurso especificará as condições quanto à compatibilidade e quanto ao número de vagas reservadas
aos candidatos portadores de necessidôdes especiais e. caso não sejam totalmentê preenchidas, serão ocupadas por
outros candidatos selecionados para o mesmo cargo.

Art. 80 A investidura em cargo público ocorre com a posse.

Art. 90 O provimento de cargos públicos é por ato do Presidente da Câmara Municipal.

Art. 10, São formas de provimento de cargo pÚblico.

I - nomeação;

ÍI - readaptação;

III - reversão:

lV - reintegração;
V - recondução;

VI - aproveitamento;
VII - ascensão funcional;
VIII - progressão funcional.
Art.11, O ato de provimento deverá indicar a existência da vaga, bem como os elementos capazes de identificá-la.

SEçÃO II
Da nomeação

Art. 12. A nomeação é feita:
I - em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de carreira e o provimento decorrer de aprovação em concurso Público;

lI - em comissão, quando se tratar de cargo de confiança definido em lei de livre escolha e exoneração.

Art. 13. A nomeação para cargo de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas

ou de provas e títúlos, obedecida à ordem de classiflcação e o prazo de sua validade.

sÊçÃo ru
Do concurso público

Art. 14. O concurso público será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em mais de uma etapa,
conforme se dispuser em lei ou regulamento.

AÍt. 15, O concurso público pode abranger diferentes cargos, terá validade de até dois anos estabelecida em edital,
podendo ser prorrogado uma única vez por igual período'

§1o Todas as condiçôes do concurso público são fixadas em editais, que sêrão publicados na imprensa oficial e,
facultativamente, também em jornal de circulação do Município'

§20 O edital do concurso deve especificar o número de vagas previstas e o pré-requisito para ingresso em cada cargo,
assim como a carga horária e o vencimento.

§3o Dentro do prazo de validade do concurso público, em atendimento ao interesse administrativo e ao princíPio da
economicidade, o Presidente da Câmara Municipal pode convocar outros candidatos aProvados obedecida a ordem de
classificação, desde que existam vagas disponíveis ou suúam outras, em virtude de vacância ou criaçâo por lei'

sEçÃo rv
Da posse do cargo público

Art. 16, posse é o ato expresso de aceitação das atribuições deveres e responsabilidades inerentes ao cargo, com o
compromisso de desempenhá-lo com probidade e obediência às normas legais e regulamentares, formalizada com a

assinatura do termo pelo Presidente da Câmara Municapal e pelo empossado.

§1o A posse ocorre no prazo de até trinta dias contados da publicação do ato de provimento, podendo ser Prorrogada

fo. mais trinta dias, a Íequerimento do interessado e a juízo da administração.

s2o Em se tratando de servidor de licença ou em qualquer outro afastamento legal na data de publicação do ato de

provimento, o piazo é contado a partir do término do impedimento.

§3o Só há posse nos casos de provimento de cargo por nomeação.
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§4o A juízo da administração r o prazo para a posse do servidor pode ser reduzido pelo Presidente da Câmara Municipal,
por meio de ato devrdamente justificado.

§5o É tornado sem efeito o ato de provimento cuja posse não ocorrer no prirzo previsto no §1o deste artigo.
Art. 17. No ato da posse o servidor deve apresentar declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio,
e declaração de que exerce ou não outro cargo, emprego ou função pública, nos termos da acumulação prêvista na
Constituição Fêdera l.

Parágrafo único. À direção administrativã compete o cumprimento do caput deste artigo, bem como a de exigir, ainda
no ato da posse, todos os documentos necessários ao assentamento funcional do servidor
Art. 18. A posse em cargo público depende de prévia inspeção médica oficial e só pode ser empossado aquele que for
julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo.
Art. 19. Ao tomar posse o servidor deve, por meio de ato do Presidente dã Câmara Municipal, ser lotado em setor
conveniente à administração e condizente a função a ser exercida.

sEçÃo v
Do exercícro

Art. 20. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público.

Art. 21. O servidor deve entrar em exercÍcio no prazo de até quinze dias contados da data da posse ou da data oncial
da designação para função de confiança, estendendo-se à readaptação, reversão, aproveitamento ou reintegração.

§1o O servidor será exonerado do cargo, ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para função de connança,
se não entrar em exercício dentro do prazo estipulado no caput deste artigo.

§20 A juízo da administração t o prazo para o servidor entrar em exercício pode ser reduzido pelo Presidente da Câmara
14unicipal, por meio de ato devidamênte justificado.

§3' Nã recondução e na ascensão funcional o exercício não é interrompido.
Art. 22. O chefe imediato onde for lotado o servidor é â autoridade responsável pâra dar-lhe exercício.

Art. 23. O início, a interrupção e o reinício do exercício são registrados no assentamento individual do servidor, devendo
ser comunicados por seu chefe imediato à Direção Administrativa,
Parágrafo único. Somente após a comunicação de que trata o caput deste artigo deve a Direção Administrativa implantar
ou excluir o servidor da folha de pagamento.

Art. 24. A progressão e a ascensão não interrompem o tempo de exercício, que é contado do novo posicionamento no
cargo à partir da data da publicação do ato que promover o servidor.

Art. 25. Salvo os casos previstos nesta Lei, o servidor que interromper o exercício sem justificativa legal por mais de
trinta dias consecutivos ou sessenta dias alternados, dentro do período de um ano, está sujeito a pena de demissão por
abandono de cargo.

sEçÃo vr
Da frequência e do horário

Art. 26. A frequência é apurada por meio de ponto.

§10 Ponto é o registro pelo qual se verifica diariamente as entradas e saídas do sêrvidor.

§2o Nos registros de ponto devem ser lançados todos os elementos necessários a apuração da frequência,

§30 O servidor deve permanecer em serviço durante as horas de trabalho, inclusive as extraordinárias, quando
convocado.

§4o Nos dias úteÍs, somente por determinação do Presidente da Câmara Municipal podem ser suspensos os trabalhos,
no todo ou em parte.

Art.27. A falta abonada é considerada, para todos os efeitos, como Presença ao serviço'

§10 A solicitação de abono de falta deve ser sucintamente descrita pelo servidor em formulário próprio e encaminhado
ã análise do presidente da Câmâra Municipal que após sua manafestação encaminha ao setor de recursos humanos para

arquivo em pasta funcional do servidor, a qual serve de subsidio para avaliação de desempenho.

§2o São excluídos do procedimento estabelecido no § 1o deste artigo, os atestados médicos com recomendação de
ãusência do servidor ao trabalho, bem como em virtude de acompanhamento de cônjuge ou companheiro, genitores,
filhos ou enteados, todos devidamente cadastrados na ficha funcional do servidor.

Art. 28. Os servidores efetivos ou em comissão cumprem jornada de trabalho quarenta horas semanais, observados os
limites mínimos e máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente.

§1o Podem ser fixados por meio de ato da lvesa da Câmara, atendendo ao interesse público, turnos e jornadas de
trabalho diferenciadas para determinados cargos, atendendo a conveniência do serviço e observadas às disposições
constitucionais.

§20 A Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste disporá, por Resolução, de iniciativa da Mesa da Câmara, sobre o
sistema de registro de frequência por meio de ponto eletrônico.

SEçÃO VII
Do estágio probatório e da estabilidade

Art. 29. Após entrar em exercício o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, àntes de ser declarado estável
no serviço público, deve cumprir o estágio probatório de três anos de efetivo exercício e ter resultado satisfatório na
avaliação de desempenho.

§1o A avaliação de desempenho será regulamentada por legislação própria e realizada por comissão instituída para esse
fim
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§2o O servidor que, observadas as regras constantes deste artigo, não for aprovado no estágio probatório, não é
confirmado no cargo ou se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observadas as regras constitucionais
e legais relativas à recondução.

§3o O servidor em estágio probatório pode ser nomeado para cargo de provimento em comissão ou função de confiânça,
sem interrupção do estágio probatório, desde que observada a correlação entre seu cãrgo efetivo e o cargo para o qual
foi nomeado.

§4o Ao sêrvidor em estágio probatório somente pode ser concêdida licença para tratamento de saÚde, a gestantê,
adotante e paternidade, por acidente em serviço e o afastamento para desempenho de mandato eletivo, suspendendo-
se nesse período a contagem do prazo do estágio probatório.

AÍt. 30. O servidor estável só perde o cargo.
I - em vartude de sentença judicial transitada em julgado;

lI - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, observada a legislação própria;

IV - por ato motivado mediante comprovação de que o órgão vem excedendo o limite estabelecido por Lêi Complementar
e a Constituição Federal para despesa com pessoôl ativo e inativo, após ter reduzido vinte por cento das despesas com
côrgos em comissão e funções de confiança e exonerado servidores não estáveis'

§10 Na hipótese de insuficiência de desempenho prevista no inciso III, deste artigo, a perda do cargo somente ocorre
mediante processo administrativo em que seja assegurado ao servidor o contraditório e a ampla defesa.

§20 O servidor estável que perder o cargo na forma do inciso tV, deste artigo, fará jus à indenização correspondente a

um mês de remuneração por ano de serviço'

§3o O ato normativo motivado que tirar o cargo do servidoÇ na forma do lnciso IV deste artigo. deve especificar a

atividade funcional e o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.

§4o O cargo objeto de redução prevista para adequação aos limites dê despesa com pessoal ativo e inativo é considerado

ãxtinto e veaa<ia a criação de novo cargo, emprego, ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de

um ano,

§5o São servidores não estáveis, para fins do anciso lV aqueles admitidos sem concurso público de provas ou de provas

e títulos após o dia 5 de outubro de 1983.

Art. 31. O servidor será avaliâdo a cadâ semestre do período do estágio probatório, com base nos seguintes fatores:

I - Assiduidade e pontualidade;

1I - Idoneidade moral e disciplina;
IIl - Aptidão e responsabilidadê;
IV - Eficiência e produtividade;

V - Capacidade de iniciativa.
sEçÃo vrrr

Da readaptação

Art. 32. Readaptação é a transformação da investidura do servidor em cargo de atribuiçõês e responsabilidades
compatívêis com a iimitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mentô|, verificada em inspeção médica
oficial.

§10 Se julgado incapaz parô o serviço público, o servidor readaptado será aposentado Por invalidez;

s20 A readaptação será efetivada em cargo efetivo de atribuições afins, respeitada a hãbilitâção exigida, além da
equivalência de vencimentos;

§3o Na hipótese de inexistência de cargo vago o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência
da vaga.

sEçÃo rx
Da reversão

Art. 33. Reversão é o retorno à atividade do sêrvidor aposentado por invalidez quando, por junta médica oficial, forem
declarados insubsistentes os motivos determinantes de sua aposentadoria.
Art. 34. A reversâo é no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação, de natureza e vencimento
compatível com o anteriormente ocupado, atendendo a habilitação pronssional do servidor.
Pará9rafo único, Encontrando-se provido ou extinto o cargo, o servidor revertido exerce suas atribuições como excedente,
até a ocorrência da vaga.
Art. 35. Não pode reverter o aposentado que contar com idade a partir de setenta anos.

sEçÃo x
Da reintegração

Art' 36. Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cârgo anteriormente ocupado ou no cârgo resultante
de.sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisãá administrativa ou luiiciat, com ressarcimento detodos os direitos e vantagens.

§1o Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante, se estável, é reconduzido ao cargo de origem semdireito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posio em disponibiliáade, sendo, nesta,irti".a trijotãÀe, ããmremuneração proporcional ao tempo de serviço;
§2o Se.o cargo tiver sido extinto, ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável reconduzido fica emdisponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado 

"pràuãitrrento 
em outro cargo.

wwvi.d,díoofiaiâtms.com. brlôssomãsut 
5n

A



Diárío Oficial No 3240 Terça-feira, 20 de dezembro de 2022

sEçÀo xr
Da recondução

Art. 37. Recondução é o retomo do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorre de:

I - inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo;
II - reintegração do anterior ocupante ao cargo ocupado pelo servidor.

Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor é aproveitado em outro, observadas as regras
de compatibilidade previstas nesta Lei.

sEçÃo xrr
Da disponibilidadê ê do aproveitamento

Art. 38, Extinto o cargo ou declaradâ sua desnecessidade, o servidor estável fica em disponibilidade, com remuneração
proporcionai âo tempo de serviço, calculada nos mesmos critérios aplicados à aposentadoria, até seu adequado
aproveitamento em outro cdrgq et aqueles em estágio probatório, serão exonerados.

§10 O retorno à atividade de servidor em disponibilidade é mediante aproveitamento, obrigatório sempre que vagar
cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado, não podendo ser feito em cargo ou
padrão superior;

§2o Se o aproveitamento se der em cargo de padrão inferior ao provento de disponibilidadê, tem o servidor direito à
d ife rença;

§3o À Diretoria Administrativa compete informar o imediato aproveitamento de servidor em disponibilidade, sempre
que ocorrer a vaga, na forma do caput deste artigo;

§4o É tornado sem efeito o ato que determinar o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar
em exercício no prazo legal, salvo se por doença comprovada por junta médica oficial;

§5o Em nenhum caso é efetuado o aproveitamento sem que, mediante inspeção médica oficial, fique ôprovada a

capacidade do servidor para o exercício do cargo;

§60 É aposentado no cargo anteriormente ocupado o servidor em disponibilidade que for julgado incapaz para o
exercício de cargo público, mediante inspeção médica oncial'

Art. 39. Aproveitamento é o retorno do servidor em disponlbilidade à atividade.
sEçÃo xur

Da progressão funcional

Art. 40. progressão Funcional é a elevação do servidor à referência imediatamente superior àquela a que Pertence, dentro
da respectivã classe, andependentemente da existência de vaga, obedecido o critério de antiguidade e comProvação de
certificação, conforme se dispuser em lei de organização do Plano de Cargos e Vencimentos.
parágrafo único. A antiguidade é determinada pela permanência efetiva do servidor na referência, apurada em dias.

sEçÃo xry
Da ascensão funcional

Art. 41. Ascensão funcional é a elevação do servidor à classe imediatamente superior àquela a que pertence, dentro
da respectiva categoria, independentemente da existência de vaga, obedecido o critério de antiguidade conforme se

dispuser em lei de oÍganização do Plano de cargos, vencimentos e Estrutura Administrativa.
sEçÃo xv

Da vacância e da redistribuição

Att.42, Ocorre a vacáncia do cargo público ou da função que decorrer de:

I - exoneração;

II - demissão;

III - readaptação;

IV - aposentadoria;
V - posse em outro cargo inacumulável;
VI - fãlecimento;
VII - perda do cargo por determinação judicial;

VIII - d isponibilidade.

§1o A exoneração de cargo de provimento efetivo ocorre:

I - a pedido do servidor;
U - de oficio, cumpridas as formalidades processuais legais;

UI - pelo abandono do cargo, quando, extinta a punibilidade administrativa por prescrição, o servidor não houver
requerido a exoneração;

IV - em condições especiãis de quebra de estabilidade, previstas na Constituiçáo Federal;

V - por decisão administrativa quando:

a. o servidor não for aprovado em estágio probatório.

b. após ter tomado posse, o servidor não entrar no exercício do cargo.

c. a juízo da administraÉo, relativamente aos ocupantes do cargo em comissão.

§2o A exoneração de cargo de provimento em comissão ocorre:

I - a pedido do ocupante de cargo em comissão que a requeira, inlicando ou não os sels 
lotivosl
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II - a JUízo da autoridade competente.

A

§3o Aplica-se à dispensa dos servidores de função de confiança as condições estabelecidas no §2o,
§4o Aplica-se à vacáncia de função de confiança as condições estabelecidas nos incisos I a VIII do caput do art. 42.
Art. 43. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago, do quadro geral de pessoal.
para outra divisão administrativa do mesmo Podêr ou da mesma entrdade, e acontece observados os seguintes preceitos.

I - interesse da administração;
II - manutenção das atribuiçõês e das responsabilidades do cargo;
III - compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais sobre o órgão ou entidade.
Parágrafo único. A redistribuição ocorre de ofício para ajustamento dê lotação e da força dê trabalho às necessidades
dos serviços.

sEçÃo xvr
Da substituição

Att. 44. Há substituição, nos lmpedimentos ocasionais ou temporários, do ocupante de cargo em comissão ou de função
de confiança.
Art. 45. A substituição independe de posse e depende de ato do Presidente da Câmara, devendo recair sempre em
servidor efetivo do Poder.

Pará9rafo único. O substituto faz jus à diferença de vencimento entre seu cargo efetivo e o cargo em substituição por
qualquer que seja o período.

TÍTULo ITt
Dos direitos e vantagens

CAPiTULO I
Do vencimento e da remuneração

Art. 46. Vencimento é a retribuição pecuniária básica devida pelo exercÍcio de cargo público, com valor fixado em lei.

Art. 47. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei,

Art.48. Nenhum servidor pode perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância superior ao limite
constitucionalmente estabelecido.

Parágrafo único. Ficam excluídos dos limites nxados neste artigo o salário familia, a gràtificação natalina, o adicional
de férias, as parcelas de caráter indenizatório e as parcelas relativas ao desempenho Por servidor efetivo, de função ou
cargo cujo exercício é de caráter transitório.
Art. 49. O servidor perde:

I - a remuneração do dia em que faltar ao serviço sem motivo justificado;

II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos ou as sâídas antecipadas, estabelecida em legislação
própria, salvo na hipótese de compensação de horário, previamente estabelecida a cada caso;

III - a remuneração do cargo eÍetivo quando nomeado para cargo em comissão;

IV - a remuneração do cargo efetivo durante o desempenho de mandato eletivo, nos termos do art. 38 da Constltuição
Federa l.
parágrafo único. É facultativo ao servidor, na hipótese do inciso III, optar pela retribuição do cargo em comissão e pelas
vantágens de caráter permanente inerentes ao cargo efetivo, cuja percepção cumulativa com a remuneração do cargo
em comrssão seja prevista em lei.

Art. 50. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incide sobre a remuneração ou provento.
parágrafo único. Mediante autorização do servidot pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros,
a critério da administração e com reposição dos custos, na forma do regulamento.

Art. 51. As reposições, por pagamentos indevidos, e as indenizações, por prejuízos ao erário, são previamente
comunicadas ao servidor e descontadas da sua remuneração em parcelas mensais.

§10 A indenização é procedida em parcelas cujo valor não exceda trinta por cento da remuneração, exceto no caso
previsto no § 10 do art. 135,

§2o A reposição é procedida em parcelas cujo valor não exceda trinta por cento da remuneração'

§30 A reposição é procedida em uma única parcela, quando constatado pagamento indevido no mês anterior ao do
processamento da folha.
Art. 52. o servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado, ou quê tiver sua aposentadoria cassada, terá
o prazo de sessenta dias para quitar o débito.

§1" A não quitação do débito no prazo previsto implica na sua inscrição em dívida ativa.

§20 Os valores percebidos pelo servidor, em razão de decisão judicial que posteriormente venha a ser cassada ou
revistã, devem ser repostos no prazo de trintâ dias, contados da notificaÉo respectiva, sob pena de inscrição em dívida
ativa.
Art. 53. O vencimento, a remuneração e o provento não são objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos
de cumprimento de ordem judicial.

Art. 54. Além do vencimento podem ser pagas ao servidor as seguintes vantagens;
I - indenizações;
II - gratificações:
III - adicionais; 
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§10 As indenizações, as gratificações e os auxílios pecuniários não se incorporam ao vencimento ou provento para
nenhum efeito.

§2o Os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nas condições indicadas em lei de organização do Plano
de Cargos, Vencimentos e Estrutura Administrativa.

sEçÃo r
Das indenizações

Art, 55, Ao servidor que, a serviço, se aFastar do tlunicípio em caráter eventual ou trânsitório pâra outro ponto
do território nacional ou para o exterior, são concedidas passagens e diárias, destinadas a indenizar as despesas
extraordinárias com hospedagem, alimentação e locomoção urbana conforme se dispuser em rêgulamento.
Parágrafo único. As indenizaçôes se constituem de vantagem pecuniária que é devída ao servidor como reposição de
despesas.
Art. 56. O servidor que receber diárias e não se afastar do Flunicípio por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las,
integralmente, no prazo máximo de setenta e duas horas após o recebimento.

§1o Na hipótese de o servidor retornar ao Município em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento,
restituíra as diárias recebidas em excesso, no prazo previsto no caput deste artigo.

§20 A não restituição autoriza, imediatamente, a abertura de procedimento administrativo disciplinar e desconto
automático em folha de pagamento.

sEçÃo rr
Das gratificações

Art. 57. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei e daquelas obrigatórias por força da Constituição
Federal são deferidãs aos servidores as seguintes gratificações:

I - pelo exercício de função de confiança;
II - natalina;
III - pelo exercício como membro de comissão de licitação;
IV - por nível de habilitação.

suBsEçÃo r
Da gratificação pelo exercício de função de confiança

Art. 58. Ao servido, ocupante de cargo efetivo, que seja investido em função de confiança é devida gratificação pelo
seu exercício, estabelecida na lei de organização do Plano de Cargos, Vencimentos e Estrutura Administrativa da Câmara
Municipal.
Pará9rafo único. o valor da gratificação corresponde à aplicação de percentual fixado em lei, incidente sobre o vencimento
básico do cargo exercido pelo servidor.

SUBSEçÃO II
Da gratificação natalina

Art. 59. A gratificação natalina, que equivale ao décimo terceiro salário, corresponde a um doze avos da remuneração,
do provento ou da pensão a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano.

§10 A fração igual ou superior a quinze dias é considerada como mês integral.

§2o Fica o Podêr Legislativo municipal autorizado, mediante disponibilidade orçamentária e financeira, antecipar o
pagamento de até cinquenta por cento da gratificação natalina, a partir do mês de junho do exercÍcio financeiro.

Art. 60. A gratificação será paga até o dia vinte do mês de dezembro de cada ano.

Art, 61, O servidor que for exonerado percebe sua gratificação natalina proporcionalmente aos meses de exercícao,
calculada sobre o valor de pagamento do mês da exoneração.

Art. 62. A gratificação natalina não é considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária.

SUBSEçAO III
Da gratificação pelo exêrcício como membro de comissão de licitação

Art. 63. Ao servidor, ocupante de cargo efetivo ou comissionado, nomeado como membro de comissão de licitação. é
devida qratificação pelo seu exercício, estabelecida na lei de organização do Plano de Cargos e Vencimentos da Câmara
N4unicipal.
parágrafo único. O valor da gratificação corresponde à aplicação de determinado percentual fixado em lei, incidente
sobre o vencimento básico.

suBsEçÃo ry
Da gratificação por nível de habllitação

Art. 64. Ao servidor que, durante o ano, sem âfastamento remunerôdo, apresentar certificados de conclusão de cursos
que somem, no mínimo, cento e vinte horas em área relacionada a função ocupada, realizado sem comprometimento
da jornada de trabalho estabelecida para o cargo, mediante prévia autorizôção do Presidente da Câmara Municipal, faz
Jus a gratificação por aprimoramento profissional, pago no mês subsequente a entrega do(s) certificado(s).

§10 o valor da gratificação corresponde à aplicação de percentual fixado no Plano de Cargos e Vencimentos da Câmara
lvlunicipal, ancidente sobre o vencimento básico e pago uma única vez no exercício anual, independentemente de o
servidor âpresentar certificados acima da carga horária estipulada.
§20 O Presidente da Câmam Municipal é responsável por autorizar o cômputo da cargà horária do curso para fins de
pagamento da presente gratificação.
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§3o A autorização a que se refere o caput é concedida por escrito, após requerimento do servidor interessado que deve
conter, necessariamente:
I - nome da instituição educacional com sua qualificação;
II - a carga horária total do curso;
III - a modalidade do curso rêalizado, se presencial, à distância ou misto;
IV - o conteúdo programático, expondo toda a matéria a ser ministÊida no curso.

§4o A gratificação a que se tefere o caput não é devida quando a câmara Municipal houver patrocinado, diretamente,
arcando com custos de inscrição, materiais, transporte e diárias, ou indiretamente.

SEçÃO III
Dos adicionais

Art. 65. Podem tâmbém ser concedidos aos servidores, além do vêncimento e das vantagens previstas nesta lei e
daquelas obrigatórias por forçô da Constituição Federal, os seguintes adicionais;
I - por tempo de serviço;
II - por insalubridade ou periculosidade;

III - por serviços extraordinários;
IV - de férias;
V - de trabalho noturno.

SUBSEçÃO I
Do adicional por tempo de serviço

Art. 66. O adicional por tempo de serviço é devido ao servidor efetivo à razão de dez por cento do valor de seu
vencimento base após os cinco primeiros anos de serviço público prestado e, posteriormente de cinco por cento após
cada quinquênio adquirido, observado o limite de quarenta por cento daquele valor, ainda que investido o mesmo
servidor em função gratificada ou cargo de confiança por qualquer período.

§10 O servador faz jus ao adicionai a partir do dia imediato em que completar o quinquênio de efetivo exercício no cargo,
independentemente de requerimento.

§20 O servidor recebe o adicional por tempo de serviço calculado sobre o vêlor da referência em que se encontra no
seu cargo efetivo.

§30 As disposições do § 20 aplicam-se aos servidores efetivos ocupantes de cargo em comissão na Cámam Municipal.

§4o Quando ocorrer aproveitamento ou reversão, serão considerados os quinquênios anteriormente atingidos, bem
como a fração do quinquênio interrompido, retomando-se a contagem a partir do novo exercício.

§50 O adicional previsto nestê artigo é devido, nas mesmas bases e condições, aos aposentados e disponíveis que
tenham completado, na atividade, o tempo de serviço nêcêssário à sua percepção.

suBsEçÃo u
Dos adicionais por insalubridade ou periculosidade

Art. 67. Os servidores que trabalharem com habitualidade em locais ou condições insalubres farão jus a um adicional
de dez por cento, vinte por cento e trinta por cento, nos graus mínimo, médio e máximo, conforme grau de incidência
apurado por estudo técnico e calculado com base no vencimento do cargo efetivo em que se encontram.
Art. 68. Os servidores que trabalharem permanentemente em condições que ofereçam risco de vidâ farão jus a um
adicional de até trinta por cento, conforme grau de incidência e calculado com base no vencimento do cargo efetivo em
que se encontram.

§1" O servidor que fizerjus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deve optar por um deles.

§2" O direito ao adÍcionai de insalubridade ou periculosadade cessa com à eliminação das condições ou dos riscos que
deram causa a sua concessão.
Art. 69. Na concessão dos adicionais por atividades insalubres ou perigosas serão observadas as situações estabelecidas
em legislação federal específica.
Parágrafo único, A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações
e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local obrigatoriamente salubre e em serviço não perigoso.

Art. 70. A Câmarâ Municipãl fornecerá equipamentos de proteção ao trâbâlho pêrigoso e insalubre.

SUBSEçÃO III
Do adicional por serviços extraordinários

Art.71. É devido ao servidor um acréscimo decinquenta porcentosobrea remuneração da jornada normal de trâbalho,
a título de adicional por serviços extraordinários.
Art. 72, Somente é permitido serviço extraordinário pãrà atender a situações excepcionaas e temporárias, respeitado o
limite máximo de duas horas por jornada, e sempre por meio de autorização escrita do Presidente da Cámara Municipal
devidamente justifi cada.
Pará9rafo único. Fica autorizada ê compensação financeira por horas trabalhadas que excedam o limite fixado io caput.

suBsEçÃo ry
Do adicional de férias

Att. 73. Independentemente de solicitação é pago ao servido[ por aquisição do direito a férias, um adicional
correspondente a metade de sua remuneração.

§1o Quando o servidor se encontrar no exercício de função de confiança ou cargo em comissão, a respectiva vantagem
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é considerada no cálculo do adicional de que trdta este artigo.

§2o O servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão, perceberá indenização de um meio relativa ao período
que tiver direito ou ao incompleto, na proporção de um doze avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a
quatorze dias.

§30 A indenização é calculada com basê na remuneração do mês em que for publicado o ato,
suBsEçÃo v

Do adicional noturno
AÍt. 74. O serviço noturno, assim considerado aquele prestado em horário comprêendido entre vinte e duas horas de
um dia e cinco horas do dia seguinte, tem o vãlor/hora acrescido de vinte e cinco por cento computando-se cada hora
como cinquenta e dois minutos e trinta segundos,

Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário o acréscimo de que trata o adicional noturno deve ser
cumulado com o adicional por serviço extraordinário.

sEçÃo rv
Dos auxílios pecuniários

Art. 75. São concedidos ao servidot ou a sua família, os seguintes auxílios pecuniários:

I - auxílio-funeral;
II - salário-família;
UI - auxílio- reclu são;

IV - auxílio-alimentação.
suBsEçÃo r

Do auxílio-funeral

Art. 76. O auxílio-funeral é pago à família do servidor efetivo que vier a falecet limitado ao valor de até dez salários
mínimos, a ser paqo pela câmara Municipal dê São Gabriel do Oeste.

§1" Consideram-se família para efeito de percêpção do auxílio-funeral:
I - o cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados até vinte e um anos de idade ou, se estudante, até vinte
e quatro anos ou, se inválido, de qualquer idade;

II - o menor de vinte e um anos que, mediante autorização judicial, viver na companhia e às expensas do servidor;

III - a mãe e o pai sem economia próPria.

§2o O auxílio é pago a título de ressarcimento ao membro da família do servidor falecido, mediante a comprovação das
despesas realizadas, com nota fiscal em seu nome, juntamente com o atestado de óbito.

§30 O àuxílio será pago no prazo de âté dez dias úteis após o requerimento.
suBsEçÃo u

Do salário-família

An. 77. O salário-família é pago em razão do dependente do servidor de baixa renda, que viva em sua companhia ou
as suas expensas.

§10 Considera-se servidor de baixa rênda aquelê que percebe, a título de vencamênto, valor inferior a dois salários
mínimos;

§2o São dependentes do servidor de baixa renda para efeito deste artigo.

I - o cônjugê, se inválido;
II - os filhos de qualquer condição, inclusive os adotivos e os enteados, menores de vinte e um anos ou de qualquer
idade, se inválidos.
III - os ascendentes, se inválidos.

§3o Para efeito deste artigo, equiParam-se:
I -aopai e a mãe, o padrasto e a madrasta.
II - ào cônjuge, o companheiro e a companheira inválida:
UI - ao nlho menor de vinte e um anos o que viva sob a guarda e sustento do servidor, mediante autorização judicial.

§4o Pêlo filho inválido, o salário família é pago em dobro.
Art. 78. Quando o pai e a mãe forem servidores, o salário família é concedido ao pai, se viverem em comum, e ao que
tiver dependentes sob sua guârda, sê sêparados ou divorciados.
Art. 79. O salário família não está sujeito a qualquer imposto, desconto ou contribuição, inclusive para prêvidência
social.
Art. 80. O afastamento do cargo efetivo, sem remuneração, não acarreta a suspensão do pagamento do salário família.
Art. 81. o valor do salário família é fixado em dez por cento sobre o valor do salário mÍnimo estabelecido em legislação
federal, por dependente.

SUBSEçÃO III
Do auxilio-reclusão

Art. 82' À família do servidor ativo efetivo que comprovar dependência econômica é devido o auxílio-reclusão, nos
seguintes valores:
I - dois terços da remuneraÇão, quando afastado por motivo de prisão, em flagrante ou preventiva, determinada pelaautoridade competente, enquanto perdurar a prisão;
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U - metade da remuneração, durante o afastamento, em virtude de condenação, por sentença definitiva, a pena que
não determine a perda de cargo.

§1o Nos casos previstos no inciso I, deste artigo, o servídor tem direito à integralização da remuneração, dêsde que
absolvido.

§2o O pagamento do auxílio-reclusão cêssa a partir do dià imediato àquele em que o servidor for posto em liberdade,
a inda que condicional.

§30 consideram-se dependentes econômicos para efeito de percepção do auxílio-reclusão:
I - o cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados até vinte e um anos de idade ou, se estudantê, até vintê
e quatro anos ou, se inválido, de qualquer idêde;

II - o menor de vinte e um anos que, mediante autorização judicial, viver na companhia e às expensas do servidor;
III - a mãe e o pai sem economia própria,

§4ô Não se configura a dependência econômica quando o beneficiário perceber rendimento do trabalho ou de qualquer
outra fonte, inclusive pensão ou provento da aposentadoria. em valor igual ou superior ao auxílio-reclusão.

§50 A percepção do auxilio previsto no cáput deste artigo se dá após requerimento êdministrativo que comprove a
prisão, a qualidade de servidor público, vinculo familiar e dependência econômica.

suBsEçÃo ry
Do auxílio-alimentação

Art. 83. Fica o Poder Legislativo municipal autorizado a conceder auxílio-alimentação aos servidores da Câmara
Municipal. conforme critérios estabelecidos em legislação específica.

CAPÍTULO IrI
Das férias

Art. 84. O servidor Íaz jus a trinta dias de férias por ano de serviço, as quais podem ser acumuladas até o máximo de
dois períodos no cêso de necessidade do serviço.

§10 Para o primeiro período aquisitivo de férias é exigido doze meses de exercício;

§2o É vedado levar a conta de férias qualquer falta ao serviço;

§30 As ferias podem ser gozadas coletivamente desde que estabelecidas em legislação própria e, na ausência desta,
deve ser efetuada a escala de férias atendendo ao interesse da Administração, devendo a Diretoria Administrativa
proceder ás ênotações e providêncras necessárias;

§4o Desde que haja concordância do servidor, as férias podem ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles
não pode ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não podem ser inferiores a cinco dias corridos, câdê um;

§50 Caso ocorra o parcelamento das férias previstas no §4o, o adicional é pago proporcionalmente aos dias gozados.

Art. 85. O pagamento do adicional de férias previsto no art. 73 será efetuado até dois dias que antecedem a concessão
das mesmas, excêto no caso de férias gozadas coletivamente.

§ 1o Fica o Poder Legislativo munrcipal autorizado a adotar os procedimentos administrativos internos para a manutenção
das obrigações finônceiras assumidas pelo servidor público junto a instituições bancárias ou descontos vinculados e
obrigatórios.

§20 O servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão, percebe indenização relativa ao período das férias a que
tiver direito e ao incompleto na proporção de um doze avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze
d ias.

§3" A indenização é calculada com base na remuneração mensal.

§4o O servidor que deixar de gozar ferias por mais de dois períodos consecutivos perde, ãutomaticamente o mais
antigo, sendo vedado qualquer pagamento das mesmas em pecúnia'

Art. 86. As férias somente podem ser interrompidas por motivo de necessidade do serviço, declardda pelo Presidente
da Câmara Municipal, hipótese em que o restante do período interrompido será gozado de uma só vez.

TÍTULO ry
Das llcenças, dos aÍastamêntos, das ausênclas Permltldas,

do tempo de serviço
CAPiTULO I
Das licenças

Art. 87. Será concedida ao servidor, licença para:

I - encargos de segurança nacional;

II - atividade política;

III - interesse padicular;
IV - tratamento de saúde;
V - a gestante, a adotante e pela paternidade;

VI - acidente em serviço;
VII - doença em pessoa da família;
VIII - acompanhar cônjuge.

§1o O servidor não pode permanecer em licença da mesma espécie por período superior a vinte e quatro meses, salvo
os casos dos incisos I, II e VIII.
§20 Com relação ao inciso IV, deste artigo, expirado o prazo do parágrafo anteriot o servidor será submetido a nova
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inspeção médica e será aposentado se julgado definitivamente inválido para o serviço público em geral e não puder ser
readaptado.

§3o Nos cãsos das licenças previstas nos incisos IV e VI, consideradas recuperáveis por proposta da lunta Médica
Oficial, podê haver prorrogação pelo perÍodo que a Junta indican

§4o A licença para tratamento de saúde ou por acidente em serviço, concedida dentro do prazo de sessenta dias após
o término da anterior, é consideràda como prorrogação, desde que o laudo emitido pela lunta Médica Oficial assim a
considere.

SEçÃO I
Da licença para encargos de segurança nacional

Art. 88. Ao servidor convocâdo para encargos de segurança nacional é concedida licença sem remuneração.

§10 A licença é concedida mediante comprovação da convocação por documento oficial.

§2' Após o término da licença, o servidor tem até trínta dias para reassumir o exercício do cargo.

SEçÃO II
Da licença parã atividade política

Art. 89. O servidor tem direito à licença remunerada como candidato a cargo eletivo, no prazo nxado pela legislação
eleitoral, após comprovado o devido registro junto à Justiça Eleitoral.

SEçÃO TII
Da licença para tratar de interesse particular

Art. 90. A critério da Administração, pode ser concedidâ ao sêrvidor estável licença parê o tràto de interesse particular,
sem remuneração, pelo prazo de até dois anos, improrrogável.

§10 A licença pode ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço.

§2o Não se concede nova licença antes de decorridos dois anos do término da anterior, exceto quando interrompida
por interesse do serviço.

§3o O tempo de licença concedida ao servidor estávêl em gozo de licença para trato de interesse particular não é
computado para fins de progressão, ascensão funcional e adicional por tempo de serviço.

§4o O ato administrativo de concessão da licença destacôrá a obrigatoraedade de recolhimento das contribuições
previdenciárias, sob pena de suspensão e. não havendo retorno do servidor, abandono de cargo, nos termos do Regime
Própriô de Previdência Social do Município de São Gabriel do oeste/Ms,

sEçÃo rv
Da licença para tratamento de saúde

Art. 91. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia
médica oficral, sem prejuÍzo da remuneração.

§10 Nà hipótese da licença prêvista no caput deste artigo, a Câmara Municipal é responsável pela remuneração do
servidor público, nos termos regimentais.

§2o A licença para trâtamento de saúde, superior a três dias, é concedida ao servidor mediante inspeção realizada pela
lunta Médica oficial.
Art. 92. Findo o prazo da licença, o servidôr será submetido a nova inspeção médica que concluirá pela volta ao serviço,
pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria por invalidez.

Art. 93. O atestado e o laudo da lunta Médica não se referirão ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar
de lesões produzidas por acidente em serviço, doença profissional ou qualquer das doenças esPecificadas na legislação
securitária.

sEçÃo v
Da licença à gestânte, à adotante e da licença paternidade.

Art. 94, À servidora gestante é concedida licença com remuneração integral, pelo prazo de cento e vinte dias, ficando
o Legislativo autorizado a prorrogar a licença por mais sessenta dias.

§lo A licença pode ser concedida a partir do início do oitavo mês de gestação, salvo prescrição medica contrária'

§20 No caso de parto anterior a concessão, o prazo da licença se conta a partir deste evento.

§30 euando a saúde do recém-nascido exigir assistência especial, é concedida à servidora, pelo prazo necêssário,
mediante laudo da Junta Medica Oficial municipal, licença por motivo de doença em pessoa dô família.

§4o A servidora gestante tem direito, mediante laudo da lunta Medica Oficial municipal, ao aproveitamento em função
compatível ao seu estado, a contar do quinto mês de gestação, sem prejuízo do direito à licença prevista nesse artigo;

§5o A prorrogação é garantida, na mesma proporção, também à empregada que adotar ou obtiver guarda judicial, para
fins dê adoção de criança;

§6" No período de prorrogação da licença-maternidade, a servidora não pode exercer qualquer atividade remunerâda
e a criança não pode ser mantida em creche ou organização similar.

Art. 95. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o sêrvidor tem direito à licença paternidade de sete dias consecutivos.

Art. 96. Aos servidores que adotarem ou obtiverem guarda judicial de criança de até cinco anos de idade, é concedida
licença remunerada pelo período de sessenta dias a contar da apresentação do respectivo documento no setor de
pessoal da Câmara Municipal.

Art. 97. Nas licenças previstas nesta Seção, o Poder Legislativo deve, quando necessário, arcar ou complementar a
remuneração paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ao servidor.

SEçAO Vr
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Da licença por acidente em serviço
Art. 98. Será licenciado, com remuneração integral, o servidor acidentado em serviço.
Paráqrafo único. Na hipótese da licença prevista no caput deste artigo, a Câmara lvlunicipal deve, quando necessário,
complementar ao servidor a remuneração paga pelo INSS.
Art. 99 . Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor que se relacione, mediata ou
imediatamente com as atribuições do cargo exercido.
Parágrafo únicô. Equipara-se ao acidente em serviço o dano:
I - decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo;
II - sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa,
Art, 100. O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado pode ser tratado em instituição
privada, a conta de recursos públicos.

Parágrafo único. O tratamento especializado recomendado pela -Iunta Médica Oficial constitui medida de exceção e
somente é admissível quando inexistirem meios e recursos adequados em instituição pública de saúde.

Art. 101 . A prova do acidente é feita no prazo de dez dias, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem.
sEçÃo vlr

Da licença por motivo de doença em pessoa da família
Art. 102 . Pode ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, ascendente, padrasto
ou madrastê, descendente, enteado e colâterêl consanguíneo (irmãos, tios e sobrinhos), mediante comprovação de
laudo emitido pelâ Junta Médica Oficial,

§1ô A licença somente é deferida mediante a apresentação de documentos comprobatórios da relação prevista no
caput e se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício
do caÍgo, o que deve ser apurado por meio de acompanhamento social ou, na ausência deste, por meio de parecer do
responsável pelo ór9ão;

§2o A licença é concedida sem prejuízo da remuneração do cargo público até sessenta dias ao ano e. excedendo este
pr:Izo, sem remuneração,

sEçÃo vrrr
Da licença para acompanhar cônjuge

Art. 103. Pode ser concedida licença sem vencimento para acompanhar cônjuge ou companheiro que, quando militar ou
servidor público estadual ou federal, for deslocado de ofício, para outro ponto do território nacional, ou para exercício
de mandato eletivo estadual e federal.

§10 A licença para acompanhar cônjuge é eoÍ prazo indeterminado, dependendo de pedido devidamente instruído, que
deve ser renovado a cada dois anos.

§20 Em caso de mandato eletivo municipal no Poder Executivo, pode ser estendida a licença de que trata o caput deste
a rtiqo.

§3o O tempo de licença concedido ao servidor em gozo de licença para acompanhar cônjuge não é computado para fins
de progressão, ascensão, adicional por tempo de serviço.

Art. 104. Finda a causa da licença, o servidor deve reassumir o exercício do cargo imedaatamente.

Art. 105. O servidor pode reassumir o cargo a qualquer tempo, embora não esteja finda a causa da licença.

Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, o servidor não pode renovar o pedido pelo pElzo de dois anos.

CAPiTULO II
Dos afastamentos

SEçÃO I
Da cedência

Art. 106. O servidor estável pode ser cedido para exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União. dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I - Para exercício de cargo em comissão;

II - Nos casos previstos em legislaÉo específica.

§ 10 Na hipótese do inciso l, sendo a cessão para órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
o ônus da remuneração é do órgão ou entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais casos.

§ 20 Na hipótese de o servidor cedido a empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos das respectivas
normas, opta. pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo acrescida de percentual da
retribuição do cargo em comissão, a entidade cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou
entidade de origem.

§ 30 A cessão é mediante Portaria publicada no Diário Oncial dos Municípios.

§ 40 A permuta recíproca será celebrada entre os órgãos cedente e cessionária, ficando os demais termos a serem entre
eles acordados.

§ 50 A permuta e a cedência são mediante autorização expressa do Presidente da Câmara I"lunicipal.

SEçÃO II
Do exercício de mandato eletivo

Art. 107. Ao servidor investido em mandato eletivo aplicam-se as disposições constitucionais pertinentes à matéria.
CAPITULO III
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Das ausências permitidas

Art. 108 . Sem qualquer prejuízo, pode o servidor ausentar-se do serviço:
I - por um dia, para doação de sangue;
II - por oito daas consecutivos em razão de:
a,) casamento;
b) falecimento do cônjuge ou companheiro, genitores, filhos ou enteados.

III - por dois dias consecutivos em razão de:

a. falecimento de irmãos e avós.
IV - pelo período que estiver convocado para atuação no Tribunal do Júri.

Art. 109. É concedido horário especial ao servidor estudante universitário, quando comprovada a matrícula e a

incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

§1o Parà efeito do disposto neste artigo, é exigida a compensação de horário, respeitada a duração semanal do trabalho.

§2o É concedido horário especial ao servidor portador de necessidades especiais quando comprovada a necessidade
pela lunta Mádica oficial, independentemente de compensação de horário.

§3o As disposições do parágrafo segundo são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente portador
de necessidades especiais.

§4o O estudante universitário deve comprovar anualmente a sua matrícula e sua frequência no curso.

CAPíTULO ry
Do tempo de serviço

Art. 110. Observadas as disposições constitucionais pertlnentes, é contado para os efeitos de aposentadoria e
disponibilidade o tempo de serviço público federal, estadual e municipal prestado à administração direta, autárquica e
fundacional pública àqueles entes.

Art. 111 . A apuração do tempo de serviço é feita em dias, que são convertidos em anos, considerado o ano como de
trêzentos e sessenta e cinco dias.

Art. 112 . Além das ausências ao serviço previstas no art. 108, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos
em virtude de:

I - férias;
lI - participação em programa de treinamento oficialmente instituído;

Ill - participação em Tribunal do lúri e outros serviços obrigatórios por Lei;

IV - licença:

a,) pãra atividade política;

b) para trãtamento da própria saúde;

c) à gestante, à adotante e a paternidade;

d) por motivo de acidente êm sêrviço oú doença profissional;

e) por doença em pessoâ da família, até sessenta dias ao ano;
V - recolhimento à prisão, se absolvido no final;

Vl - afastamento preventivo, se absolvido no final;
VII - cumprimento de mandato eletivo;
VIII - exercício de outro cargo de provimento em comissão ou função de confiança, no serviço público municipal,
estadual ou federal.
Art. 113. É documentação comprobatória do tempo de serviço:

I - certidão circunstanciada, firmada por autoridade competente contendo todos os eventos registrados nos assentamentos
funcionais do interessado, período por período;

ÍI - certidão de frequência;
III - justificação judicial, nos casos de impossibilidade de outro meio de prova.

Art. 114. É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo
ou função a órgãos ou entidades de quaisquer Poderes nas esferas federal, estadual ou municipal.

TITULO V
Do direito de petição. do regime disciplinar,do processo administÍativo disciplinar.

CAPÍTULO I
Do direito de petição

Art. 115 . É assegurado ao servidor o direito de requerer aos poderes pÚblicos, em defesa de direito ou interesse
legítimo.
Art. 116. O requerimento deve ser dirigido à autoridade competente para decidFlo e encaminhado por intermédio da
autoridade a que tiver imediatamente subordinado o requerente.

Art. 117. Cabe pedido de reconsideração a autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira declsão, não
podendo ser renovado.
Pará9rafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos anteriores devem serdespachados
no prazo de cinco dias e decididos dentro de trinta dias.
Art. 118. Cabe recurso do indeferimento do pedído de reconsideraçâo,
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Art. 119. O prazo para interposação de pedido de reconsideração ou de recurso é de trinta dias a contar da publicação
ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida.
Art, 120 . o recurso pode ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade competente.
Pará9rafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão retroagem a
data do ato impugnado.
Art. 121. O direito de requerer prescreve:

I - em cinco anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade? ou a atos que
afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações laborais;
11 - êm cento e vinte dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo Íor fixado em lei.

Parágrafo único. O prazo de prescrição é contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo
interessado, quando o ato não for publicado.

Art. 122. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis suspendem o curso prescricional.

Parágrafo único. Suspensa a prescrrção, o prazo recomeça a correr a partir do dia em que cessar a suspensão.

Art. 123. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada Pela administrdção.

Art. 124. Para o exercício do direito de petição é assegurada vista do processo ou documento, na repartição, ao servidor
ou a procurador por ele constituído, sob pena de suspensão dos prazos recursais enquanto não disponÍvel o processo.

Parágrafo único. lYediante a apresentação de procuração, o procurador poder requerer cópia digitalizada do processo
ou documento.
Art. 125 . A administração deve rever sêus atos, a qualquer tempo, quando eivôdos de ilegalidade'

CAPÍTULO tI
Do regime disciplinar

SEçÃO I
Dos deveres

Art. 126. São deveres do servidor:
| - ser leal às instituições púbicas;

II - observâr as normas legais e regulamentares;

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

IV - atender com presteza:

a, ao público em geral, fornecendo informações requêridas, ressalvadas as protegidas por sigilo.

b) a expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecÍmento de situações de interesse Pessoal.

c,) as requisições para a defesa da Administração Pública,

V - levar ao conhecimento da autoridade superior as iÍregularidades de que tiver ciência em razão do cargo;

VI - zelar pela conservação do patrimônio e usar com racionalidade os recursos públicos;

vII - guãrdar sigilo em assuntos internos quando se tratar da dêfesa dos interesses públicos;

VIII - mânter conduta compâtível com a moÍalidade administrativa;

Ix - ser assíduo e pontual ao serviço;

X - tratar com urbanidade as pessoas;

xI - represêntar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder;

XII - manter informações cadastrâis pessoais atualizadôs no órgão competente da instituição;

X1II - estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito as suas

funções;
XIV - armar e desarmar o alarme da sede da Câmara Municipal'
parágrafo único. A representação de que trata o inciso XI será encaminhada pela via hierárquica e apreciada Pela
auto;idade superior àquela contra a qual é formulada, assêgurando-se ao representado ampla dêfesa,

SEçÃO II
Das proibições

Att, 727 . Ao servidor é proibido:

[ - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;
II - deixar de comparecer ao serviço, sem causa justÍficada;

III - deixar de prestar declaraçõês em processo administrativo disciplinar, quando regularmente intimado;
IV - cometer a outro servidor atribuições estranhas as do cargo que ocupa, exceto em situações de emergência ou
transitória;
V - cometer à pessoa estranha a repàrtição o desempenho de encargo que seja de sua competência ou de seu
subordinado;
VI - recusar fé a documentos públicos;

VII - opor resistência injustificada ao andamento de documentos e processos ou execução de serviços;
VIII - promover manifestação de apreço e desapreço no recinto da repartição;
IX - referir-se de modo depreciativo ou desrespejtoso às autoridades públicas ou aos atos do poder público, mediante
manifestação oral ou escrita;
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X - retirat sem právia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da instituição ou dar acesso
a documento público, sem permissão de autoridade superior;
XI - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional ou sindical, ou a partido político;

XII - manter sob sua chefia imediata côniuge, companheiro ou parente até o segundo grau;

xIII - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou para favorêcer tercearos;

XIV - pàrticipar de empresa privada ou de sociedade civil que transacionam com instituição pública do Município;

XV - atuar como procurador ou intermedlário, junto a órgão público do Município, salvo quando se tratar de benefícios
previdenciários ou assistenciais de cônjuge, compênheiro e parentes até o segundo grau;

XVI - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições;

XVII - praticar a usura sob qualquer de suas formas;

XVIII - proceder, individual ou coletivamente, de forma desidiosa, com o intuito de postergar ou isentar-se do
desempenho da função que lhe é atribuÍda;

XIX - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares;

XX - exercer quaisquer outras atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário
de trabalho,
Art.128. Será aplicada a pend de demissão por transgressão aos incisos X a XX, referidos no aÍt, 127, da presente Lei.

SEçÃO III
Da acumulação de cargos, empregos ou funções.

Art. 129. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto:

I - a de dois cargos de professor;

II - a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;

III - ô de dois cargos privativos de médico.

§1o A proibição de acumular estende-se a cargos, empÍegos e funçóes em autârquias-e empresas pÚblicas, sociedades

ãe economia-mista e fundações mantidas pelo Poder Público, em qualquer de suas esferas.

§2o O servidor que acumular cargos ou funções, ainda que de forma lícita, nca condicionado a comprovafo da

compatibilidâde de horários.

§3o O servidor que acumular cargos ou funções ilicitamente, fica obrigado a restituir à Câmara lVuniciPal o valor

ãorrespondente as remunerações dela recebidas indevidamente duÍante o período de acúmulo'

Art. 130. O servidor vinculado ao regime desta Lei que acumular licitamente dois cargos efetivos, quando investido

em cargo de provimento em comissãõ fica afastado de ambos os cargos efetivos, sôlvo.na hipótese em que houver

iompaúOittOaáe Oe horário e local com o exercício de um deles, quando então pode acumulâr o cargo em comissão com

o cargo efetivo compatível,
parágrafo único. A compatibilidade de horário e local deve ser declarada Por ato das autoridades máximas dos órgãos

ou entadades envolvidas.
Art. 131 . Não se compreende na proibição de acumular a percepção conjunta de:

I - proventos de aposentadoria resultantes de cargos legalmente acumuláveis;

It - vencimento, remuneração ou proventos com pensão de qualquer natureza;

III - proventos de âposentadoria com percepção de subsidio de mãndato eletivo ou remuneração de cargo em comissão'

Art. 132 . O servidor não pode exercer mais de um cargo em comissão ou função de.confiança, nem ser remunerado
peia participação em mais de um órgão de deliberaçáo coletiva, exceto quando em ór9ão de deliberação coletiva de

empresas de economia mista'
Art. 133. Sem prejuízo dos proventos, pode o aposentado perceber gratificação pela participação em ór9ão de deliberação

coletiva.
sEçÃo ry

Das resPonsabilidades

Art. 134 . O servidor respondê civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.

Art. 135. A responsabilidade Civil decorre de êto doloso ou culposo que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.

§10 Nos casos de indenização ao erário, o servidor é obrigado a repor, de uma só vez a importância do prejuízo causado;

§2o A obragação de reparar o dano estende-se aos sucessorês.

Art. 136. A rêsponsabilidade penal abrdnge os crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade.

Art. 137. A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou

função.
Art. 138 . As sanções civis, penais e administrôtivas podem cumular-se sendo independentes entre si'

Art. 139 . A responsabilidade administrativa do servidor é afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência

do Íato ou sua autoria.
sEçÃo v

Das penalidades

Art. 140 . São penalidades disciplinares:

I - advertência;
II - suspensão;
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III - demissão;
IV - cassação de aposentadoria;
V - destltuição de cargo em comissão.
Art. 141 . Na aplicação das penalidades são considerâdas a naturezâ e a gravidade da infração cometida, os danos que
dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionôis.
Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção
disciplina r.

Art.142. A advertência é aplicada por escrito, fundamentada a pedido do chefe imediato ou não, nos casos de violação
das proibições constantes dos incisos I a IX do aft. lz7 e de inobservância das atribuições funcionais previstas na lei
de organização do Plano de Cargos e Vencimentos, regulamentação ou norma interna que não justifique imposição de
penalidade mais grave.

Art,143. A suspensão é aplicada por escrito, no caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação
das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder noventa dias.

§1o O servidor suspenso, durante o período da pena perde a remuneração, as vantagens e os direitos decorrentes do
exercício do cargo.

§2o Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão pode ser convertida em multa na base de
cinquenta por cento por dia de remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço.

AÍt. 744. A demissão é aplicada nos seguintes casos:

I - crime contra a administração pública;

II- abandono de cargo;

III - inassiduidade habitual;
IV - rmpÍobidade adm inistratrva;
V - incontinência pública e conduta escandalosa na instituição;

VI - insubordinação grave em servrço;

VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outremi
VIII - aplicâção irregular de dinheiro público;

IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;

X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do património municipal, estadual ou nacional;

XI - corrupção;
XII - transgressão dos incisos X a XX do arl. 727 i
XUI - ineficiência constatada por avaliação periódica de desempenho;

XIV - acumulação ilegal de cargos;

XV - acumulação de ocorrências de suspensões por noventa dias.

§10 A pena de demissão prevista no inciso I é aplicada em decorrência de decisão judicial com trânsito em julgado.

§2o Configura abandono de cargo a ausência injustificada do servidor ao serviço por mais de trinta dias consecutivos
ou sessenta alternados.

§30 Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por sessenta diãs alternados,
durante cada ano civil.

§4o A acumulação ilegal acarretâ na demissão de um dos cargos ou funções, dando-se dez dias de prazo ao servidor
para efetuar sua opção.

Art. 145. É cassada, a qualquer tempo, a aposentadoria do inativo que a tenha obtido com inconstitucionalidade ou
ilegalidade.
Art. 146 A demissão, ou a destituição de carqo em comissão por infringência aos incisos X â XX do aft. 127,
incompatibiliza o ex-servidor paÊ nova investidura em cargo público na Câmara Municipal pelo prazo de cinco anos.
parágrafo único. Não pode retomar ao serviço público o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão
por clime contra a administração pública, improbidade administrativa, lesão aos cofres públicos ou prática de corruPção.

AÍt, 147. As penalidades disciplinares são aplicadas pelo Presidente da Câmara Municipal.

Art. 148. A ação administrativa disciplinar prescreve:

I - em cinco anos quanto às infmções puníveis com demissão, cassação de aposentadoria e destituição de cargo em
comissão;
II - em dois anos, quanto àquelas puníveis com suspensão;

III - em cento e oitenta dias, quanto àquelas puníveis com advertência.

§10 O prazo de prescrição começa a côTrer na data em que o Íato se tornou conhecido pela autoridade competente para

iniciar o processo administrativo respectivo.

§2o A abertura de sindicânciê ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final
proferida por autoridade competente.

§30 Interrompido o curso da prescrição, o prazo começa a correr a partir do dia em que cessar a interrupção.
CAPÍTULO III

Da sindicância e do processo administrativo disciplinar
SEçÃO I
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Da sindicância

Art. 149. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração
imediata, mediante sindicância, ou, se for o caso, diretamente por processo administratlvo disclplinar, nesse caso
assegurado ao acusado ampla defesa e contraditório.
Parágrafo único. compete ao Presidente da Câmara Municipal, na condição de autoridade máxima do Poder Legislativo,
determinar a instauração de sindicância ê proferir a correspondente decisão.
Art.150. As denúncias de irregularidades formuladas por escrito são objeto de apuração por sindicância desde que
contenham a identificação do dênunciante.
Parágrafo único. Quando o fato narrado, a juízo do Presidente da Câmara, não configurar evidente infração disciplinar
ou ilícito penal, a denúncia é arquivada por falta de objeto.
Art. 151. A sindicância deve ser conduzida por uma comissão composta por três servidores, designados pelo Presidente
da Câmara Municipal que indicará, dentre eles o seu presidente, o qual deve ser ocupante de cargo de nível superior ou
de mesmo nível de escolaridade com relação ao cargo do sindicado, se houver.

§1. A escolha dos membros que comporão a comissão sindicante deve recair em servidores estáveis e, somente na
ausência destes, em servidores efetivos e, se perdurar a impossibilidade, nos comissionados.

s2. A comissão processante deve ter como secretário servidor designado pelo seu presidente, podendo a indicação
recârr em um de seus membros.

§3o Não pode participar de comissão de sindicâncja o cônjuge, companheiro ou pârente do acusado, consanguíneo ou
afim, em lanha reta ou colateral até o terceiro 9rau.

§4o A comissão processante exerce suas atividades com independência e imparcialidade, assêgurado o sigilo necessário
à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração.

§5o As reuniões e as audiências da comissão sindicante têm caráter reservado.

Art. 152. A comissão de sindicância, de imediato, deve proceder as seguintes diligências:

I - intimaÉo das testemunhas para esclarecimentos dos fatos referidos no ato da instauração e depoimentos do

sindicado, se houver, permitindo a este a juntada de documentos e indicação de provas.

II - intimação do sindicado quando concluída a fase probatória para, querendo, no prazo de cinco dias, oferecer defesa

escrita.

Art. 153. Comprovada a existência ou inexistência de irregularidades, a comissão apresenta relatório de caráter expositivo
contendo, exclusivamente, os elementos fáticos colhidos, abstendo-se de quaisquer observações ou conclusões de

cunho jurídico, e o encaminha ao Presidente da Câmara Municipal para decisão.

Art. 154. Da sindicância pode resultar:

l - arquivamento do respectivo processo;

II - instauração de Processo disciplinar;
III - aplicação da penalidade de advertência ou suspensão até noventa dias.
parágrafo único. Em caso de aplicação da penalidade de suspensão, é computado o afastamento preventivo do servidor

durante a fase de instrução, se houver.

Art. 155 . O prazo para conclusão da sindicância não excedêrá trinta dias, podendo ser prorrogado por igual perÍodo, a

critério da autoridade que instaurou o processo.

§10 Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados

do registrô do ponto até a entreqa do relatório final.

§2o As reuniões dô comissão são registradas em atas, que devem detalhar as deliberações adotadas.

Art. 156. Sempre que o llícito pràticado pelo servidor for punível com penalidade de suspensão Por mais de trinta dias,

áe demissão ou cassação de aposentadoria, é obrigatória a instauração de processo disciplinar.

AÊ. 157. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, o Presidente

da Câmara Municipal encaminha cópia dos autos ao Ministério Público independentemente da imediata instauração do
processo disciplinar.

sEçÃo tr
Do afastamento preventivo

Art. 158. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, ô
autoridade instauradora da sindicância ou do processo disciplinar pode, justificadamente, determinar o seu afastamento
do exercício do cargo, sem remuneração, pelo prazo de até trinta dias, prorrogável por igual período em caso de
comprovada necessidade administrativa.

§10 Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo, cessarão os eFeitos da suspensão, ainda que não conduído o
processo.

§2o Reconhecida à inocência do servidor ao término da sindicância ou do processo disciplinar, tem o mesmo direito a
percepção de suas remunerações, devidamente corrigidas, quando necessário.

SEçÃO IIt
Do processo administrativo disciplinar

Art. 159. o processo administrativo dísciplinat instaurado pela autoridade máxima do Poder Legislativo, é o instrumento
destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha
relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido.
4rt.160. o processo admin istrativo disciplinar deve ser conduzido por comissão processante composta de três servidores
designados pelo Presidente da câmara Municipal que indica, dentre eles, o seu presidente, quà deve ser ocupante Jã
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cargo de nível superior ou de mesmo nível de escolaridade com relação ao cargo do indiciado, se houve[

§1o A escolha dos membros que comporão a comissão processante deve recaiT em servadores estáveis e, somente na
ausência destes, em servidores efetivos e, se perdurar a impossibilidade, nos comissionados.

§2o A comissão processantê deve ter como secretário servidor designado pelo seu presidente, podendo a indicação
recair em um de seus membros.

§3o Não pode participar de comissão processante cônjuge companheiro ou parente do acusado, consanguineo ou afim,
em linhâ reta ou colateral, até o terceiro grau.

§4o A comissão processante exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo
necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração.

§5o As reuniões e as audiências da comissão processante têm caráter reservado.

Art.161. Tipificada a infração disciplinat é formulado minucioso indiciamento do servidor em processo administrativo
disciplinar, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas.

Art. 162 . O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão;

lI - rnstrução, defesa e relatórro;
III - julgamento.

Art.163. O pr.rzo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não excederá sessenta dias, contados da data
de publicação do ato que constituiÍ a comissão, admÍtida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o
exigirem, por requerlmento da comissão e com autorização da autoridade competente'

§1o Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados
do registro do ponto até a entrega do relatório final.

§2o As reuniões dô comissão serão registradas em atas, as quais deverão detalhar as deliberações adotadas.

sEçÃo ry
Da instrução, da defesa e do relatório do processo administrativo disciplinar

Art. 164. A instrução do processo administrativo obedece ao princípio do contraditório, assegurando ao acusado ampla

defesa com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

Art. 165. Os autos da sindicância, se existente, integrôm o processo disciplinar como parte da instrução.

Art. 166. Na fase de instrução, a comissão promoverá tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências
cabíveis, objetivando a coleta de provas, e recorrerá, quando necessário, a técnicos e Peritos, de modo a Permitir a
completa elucidação dos fatos.

Art. 167. E assegurado ao servidor o direito de acompanhar o pÍocesso pessoalmente ou por intermédio de procurador,

arrolar e reinquirú testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.

§1o O presidente da comissão pode denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de

nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.

§2o Será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato independer de conhecimento esPêcial de

Perito.
Art. 168 . As testemunhas, se servrdores do mesmo Poder ou entidade, são convocadas a depor mediante mandado,

expedido pelo presidente da comissão e comunicado ao chefe da repartição onde são lotadas, com a indicação do dia e
hora marcados para inquirição, devendo â segunda via com o ciente do interessado ser anexada aos autos.

Art.169. Se a testemunha for da administração pública e não for servidor do mesmo Poder ou entidade, é convidada a
depor, indicando-se data, local e horário.

Art. 170. Se a testemunha for do indiciado, deve por ele ser conduzida a depor na data determinada pela comissão.

Art. 171. O depoimento é prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo licito a testemunha trazê-lo por escrito.
q10 As testemunhas são inquiridas separadamente, devendo ser ouvidas primeiramente as testemunhas apresêntadas
pelo denunciante, se houver, ou arroladas pela comissão e, a seguar, as testemunhas indicadas pelo acusado.

§2o Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, será realizada acareação entre os depoentes,

§3o Em caso de não comparecimento das testemunhas, pode o acusado indicar outràs substituindo-as.

§4o Quando a testemunha for servidor público, a negativa em depor enseja aplicação de penalidade pela autoridade
competente, nos termos do Inciso III, do art. 127; aft. 140 e art. 141 desta Lei.

§5o Na hipótese de ocorrer a neqativa da testemunha em depor, o presidente da Câmarô I'lunicipal adotará as medidas
legais cabíveis no sentido de obter o depoimento.
Art.172. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promove a oitiva do denunciante, se houver, e no mesmo
dia o interrogatório do acusado, observando os procedimentos previstos nos artigos anteriores.
§10 No caso de existir mais de um acusado no mesmo processo, cada um deles é ouvido separadamente e sempre que
divergirem em declarações sobre fatos ou circunstâncias e promovida a acareação entre eles.
§2' o procurador do acusado pode assistir ao interrogatório bem como a inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se lhe, porém, reinquirir á, ,"rmu, testemunhas, por
intermédio do presidente da comissão.
Art. 173. Quando houver dúvidâ sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente queele seja submetido a exame por junta médica oficial, dô quar participe pelo menos ,- ,eorcã-priquiat.u.
§10 o incidente de sanidadê mental é processado em auto apartado e apenso ao processo principal, após a expediçãodo laudo periciã1.
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§20 Positivada a alienação mental do servidoÍ acusado, será o processo quanto a este servidor imediatamente encerrado
e providenciadas as medidas médicas e administrativas cabíveis lavrando-se em termo circunstancaado, prosseguindo o
processo em relação aos demais acusados, se houver.

Art. !74. O indiciado será citado por mandado, expedido pelo presidente da comissão parã apresentar defesa escrita no
prazo de dez dias, assegurando-se lhe vista do processo na repartição.

§1o Havêndo dois ou mais indiciados, o prazo será comum e de vinte dias.

§20 O prazo de defesa pode ser prorrogado pelo dobro para diligências reputadas indispensáveis.

§3. No caso de recusa do indiciado em apor o crente na cópia da citação, o pÍazo para defesa é contado da data
declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão que fez a citação, com a assinatura de duas testemunhas.

Art. 175. O indiciado que mudâr de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde pode ser encontrado.

Att. t76. Estando o indiciado em lugar incerto e não sabido será citado por edital, publicado no Diário Oficial do Estado
e do Município, para apresentar defesa.

Parágrafo único. Na hipótese deste adigo, o prazo para defesa é de quinze dias, contados a partir da última publicação
do edital.
AÍt. 777. É considerado revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal.

§10 A revelia é declarada por termo nos autos do processo e devolve o prazo para a defesa.

§20 Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo,
que deve ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mêsmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao

do indiciado.

§30 Não havendo servidor habilitado para promover a defesa, o presidente da comissão solicitãrá ao Presidente da
câmara providências para contratãção de defensor para o servidor acusado'

Art.178. Aprêciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e
mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção.

§10 O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou a responsabilidade do servador.

§20 Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido,
6"* co.o as circunstáncias agravantes ou atenuantes e a penalidade que entender cabível.

Ata.77g. O processo disciplinar, com o relatório da comissão, é remetido à autoridade que determinou a sua instauração,
para julgamento.

sEçÃo v
Do julgamento

Art. 1BO. No prazo de vinte dias, contados do recebimento do processo, o Presidente da Câmara Municipal Proferirá a

sua decisão.
parágrafo único. A decisão dever conter a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar.

Art. 1g1. O julgamento, em princípio, acatará o relatório da comissão, salvo quando contÍário às provas dos autos.

§ 10 Reconhecida pela comissão a inocência do servidot a autoridade julgadora determina o seu arquivamento salvo

ie, por fundamentada convicção, for flagrantemente contrária a prova dos autos, hipótese em que determina nova
rnstrução ou novo Julgamento, à mesma comissão.

§2o euando o relatório da comissão contrariar as provês dos autos, o Presidente da Câmara MuniciPal pode,

motivaàamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade'

Art. 182. Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do processo ou outra de
hierarquia superior, dêclara a sua nulidâde, total ou parcial, e ordena no mesmo ato. o refazimento da parte anulada ou
de todo o pTocesso, a outra comissão que designar, concedendo-lhe novo prazo desde que não ultrapasse sessenta dias.

§10 O julgamento fora do prazo le9à1, se por motivo justificado nos autos, não implica nulidade do Processo.

§2o A autoridadê julgadora que der càusa a prescrição da ação disciplinar é responsabilizada na forma desta Lei.

Art.183. Extinta a punibilidade pela prescrição, o Presidente da Câmara Municipal determina o registro do fato nos
a ssentamentos individuais do servidor.
Art.184. O servidor que responder a processo disc,plinar só pode ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente
após a conclusão do processo, e do cumprimento da penalidade, caso aplicada.
Art. 185. São assegurados transporte e diárias:
I - ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição, na condição de testemunha,
den unciado ou indiciado;
I1 - aos membros da comissão e ao secretário, quando obrigados a se deslocârem da sede dos trabalhos para a
realização de missão essenciãl ao esclarecimento dos fatos.

sEçÃo vr
Da revisão do processo

Art' 186. o processo disciplinar pode ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de oficio, quando se aduzirem fatos
novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada.
§1o ,Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família pode requerer arêvisão do processo.

§2o No caso de incapacidade mental do servidor a revisão é requerida pelo respectivo curadon
Art' 187 ' o requerimento de revisão do processo é dirigido ao presidente da câmãra Municipal, na qualidade deautoridade que aplicou a pena.
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Art. 188 . A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, sendo que esta requer
elementos novos ainda não apreciados no processo originário.
Art. 189. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente.
Parágraío único. Deferida a petição, o Presidente da Câmam Municipal providencia a constituição de comissão, na forma
desta Lei.

Art. 190. a revisão corre em ãpenso ao processo originário.
Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pede dia ê hora para a produção de provas e inquirição das têstemunhas
que arrolar.
Art. 191 . A comissão revisora, que não pode ser composta pelos mesmos membros da comissão originária, terá
sessenta dias para a conclusão dos trabalhos.
Art. 192. Aplica-se aos trabalhos da comissão revisora as normas e procedlmentos próprios da comissão do processo
disciplinar, no que couber.

Art. 193. O julgamento cabe ao Presidente da Cámara Municipal como autoridade que aplicou a penalidade, nos termos
desta Lêi,
parágrafo único. O prazo para julgamento será de vinte dias, cantados do recebimento do processo, no curso do qual a
autoridade julgadora pode determinar diligências.

Art. 194, Julgada procedente a revisão, é declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os
direitos do servidot exceto em relação à destituição de cargo em comissão, que é convertida em exoneração.

Parágrafo único. Da revisão do processo não pode resultar agravamento de penalidade.

TiTULO VI
SEçÃO I

Da aposentadoria e da pensão

Art. 195 O servidor é aposentado nos termos da Constituição Federal e da lei que institui o regime próprio de
previdência sociâl do Município de São Gâbriel do Oeste e suas alterações.

sEçÃo rt
Da previdência e da assistência

Art. 196 . Os servidores eÍetivos contribuem para o regime próprio de previdência social do l"Íunicípio de São Gabrael do

Oeste-MS (SGO-PREV) e tem os beneficios previdenciários previstos na legislação que o regulamenta.

AtL, 197. Ao servidor, tanto ativo quanto inativo, é facultado contribuir complementarmente para financiar sua

aposentadoria, de acordo com a legislação própria que rege a prevadência privada'

SEçÃO III
Da pensão

Art. 198. Aos dependentes é assegurada a importância mensal, por ocasião do óblto do sequrado, conforme o que dispõe
a lei que institui o regime próprio de previdência social do Município de São Gabriel do Oeste-MS e suas altemções.

sEçÃo ry
Do abono de permanência

Art. 199. O segurado ativo que tenha completado as êxigências para a aposentâdoria voluntária estabelêcida na lei
que institui o regime próprio de previdência social do município de São Gabriel do Oeste-MS e que opte por permanecer
ám atividade, faz ius ao abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar
as exigências para aposentadoria compulsória.

§1" O abono previsto no capuf é concedido, nas mesmas condições, ao servidor que, até a data da publicação da

Émenda Constitucional n" 41, de 19 de dezembro de 2003, tenha cumprido todos os requisitos para obtenção da
aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou proporcionais, com base nos critérios da legislação então vigente,
como previsto na lei que institui o regime próprio de previdência social do Município de São Gabriel do Oeste-MS, desde
que conte com, no mínimo, vinte e cinco ânos de contribuição, se mulheÇ ou trinta anos, se homem.

§2o O valor do abono permanência é equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do Servidor, ou
recolhida por este, relativamente a cada competência'

§3o O pagamento do abono de permanência é de responsabalidade do Poder Legislativo e é devido a partir do cumprimento
ãos requisitos para a obtenção do beneficio conforme disposto no caput e §Lo deste artigo, mediante opção expressa
do servidor pela permanência em atividade'

TiTULO VII
CAPÍTULO ÚNICO

Das disposições gerais, transitórias e finais.

Art. 2OO. O dia do Servidor Públaco é comemorado em vinte e oito de outubro de cada âno.

Art. 201. Podem ser instituídos os seguintes incentivos funcionais aos servidores da Câmara Municipal, além daqueles
já previstos no respectivo plano de cargos e vencimentos.

I - prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam comprovadamente o aumento de
produtividade e a redução dos custos operacionais;

II - concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecoração e elogio.

Att.202, Os prazos previstos nesta Lei são contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do
vencimento, ficando prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em dia em que não haja expediente
na Câmara Municipal.
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Art' 203. Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosóôca ou política, o servidor não pode ser privado de
quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, nem se eximir do cumprimento de seus deveres.
Art. 204. Os programas de governo, Plano Plurianual- PPA, Lei de Diretrizes Orçamentáriâ - LDO e Lei Orçamentária
-Anual - LOA passam a incorporar as alterações previstas na presente LeÍ.

Art, 205. Esta Lei entra em vigor na dàta de sua publicação,
Art. 206. Ficam revogadas as segurntes Lêis:
I - Resolução no 66, de 1992;
Il - Complementar no 8, de 24 de abtil de ?OO2l
III - Complementar no 15, de 29 de novembro de 2OO4:.

IV .. Complementar no 43, de 20 de agosto de 2007;
V - Complementar no 59, de 14 de novembro de 2008;
VI - Complementar no 063, de 22 de maio de 2009;
VII - Complementar no 219, de 6 dezembro 2019.

São Gabriel do Oeste- MS, 15 de dezembro de ZOZZ,

.rÉFÉRSON LUIZ IOi,IAZONI

Materia enviada por Pablo Henrique Miyahira Roa

Procuradoria JuÍídica
LEr COMPLEMENTAR No 25712022 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022,

Dispóe sobrê o Plano de Cargos, Venclmentos e Estrutura Admlnistratlvà da Câmarâ Munlcipal de São
cabriel do Oêstê- MS, e dá outras providênclas,
O PREFEITo MUNICIPAL DE sÃo GABRIEL Do oEsTE, Estado de Mato Grosso do sul, faz saber que a câmara
lvlunicipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

TiTULo I
Das disposiçõês preliminaÍes

CAPÍTULO I
Do plano de cargos e vencimentos

Art. 1o Fica instituído o Plano de Cargos, Vencimentos e Estrutura Administrativa, com o objetivo organizar os cargos
públicos da Câmara Nlunicipal de São Gabriel do Oeste, definir o quadro de vaqas e os sistemas de retribuição, de
conformidade com os principios constitúcionais.
Paráqrafo único. O sistema dê rêtribuição pecuniária dos servidores observa a natureza, o grau de responsabilidade, a
complexidade, os componentes, as peculiaridades e os requisitos para a investidura no cargo.
Art. 20 O Plano de Cargos, Vencimentos e Estrutura Administrativa dos servidores da Câmara Municipal de São Gabriel
do Oeste abrange os cargos em comissão, as funções de confiançâ e os cargos efetivos.

CAPÍTULO tT
Dos conceitos

Art. 30 Para os efeitos do presente Plano de Cargos e Vencimentos considera-se:
I - CARGO: o conjunto de tarefas e funções sócio organizadas que apresentam identidade de natureza, conteúdo,
complexidade e responsa bilid ades semelhantes confêridas a servidores admitidos para tal fim;
II - CARGO EFETIVO: O conjunto de deveres e reponsabilidades, tarefas ou atribuições conferidas a servidores admitidos
por meio de Concurso Público para tal fim;
lll - CARGO EM COMISSÃO: O conJunto de responsabilidades, atividades, tarefas ou atribuições inerentes à direção.
coordenação, gerência, chefia, assessoramento ou assístência ao Poder Legislativo, conferido temporariamente a
pessoas com experiência, pertencentes ou não ao quadro de pessoal efetivo da Câmara;
IV - FUNÇÃO DE CONFIANÇA: O conjunto de deveres, responsabilidades, tarefas ou atribuições cometidas a servidores
efetivos para o exercÍcio de função de supervisão.
V - GRUPO OCUPACIONAL: Os agrupamêntos de cargos, correlatos ou afins, cujos cargos são formados por um conjunto
de atribuições direcionadas para um mesmo objetivo e que se relacionam pela natureza do trabalho ou pelo ramo do
conhecimento desenvolvido;
Vi - CLASSE: O conjunto de cargos da mesma natureza remunerados por uma faixa de referência e vencimentos;
VII - REFERÊNCIA: A representação salarial dos níveis hierárquicos em que se subdividem as classes;
VIII - ENQUADRAMENTO: A passagem do servidor do atual sistema de classificação paÍa cargos integrantes do quadro
de pessoal, instituídos por Lei, efetuados por transformação, que é passagem de um cargo atual para outro idêntico,
mediante apostila dos seus títulos de nomeação;
IX - PROGRESSÃO FUNCIONAL: A passagem de uma referência salarial para outra imedíatamente superior na mesma
classe;
x - ASCENSÃO FUNCIONAL: O acesso a uma clâsse imediatamente superior dentro do mesmo cargo;
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