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ESTADO DE SÃO PAULO 
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Piquete, de 

PROJETO DE LEI n!l 13/73 
LEI MUNICIPAL n!l 729 

VISTO: 

p I q ........ -,~,;-.-;; ,·-~~--.., 

de 19 CIM4U MUMICIPat DE FiQUEi: 

REGISTRADO 

ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS P 
CfPIO DE PIQ~E. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUtTE DECRETA: 

Art. 12 

TfTULO.I 
CAPiTULO 'dNico 

DISPOSIÇ~ES PRELIMINARES 

Esta Lei institui o regime jur{dico dos funcionérios pÚbli 
cos do Municfpio de Piquête. -

Art. 22 Para os efeitos deste Estatuto, funcionério é a pessoa le-
galmente investida em cargo pÚblico. 

Art. 32 - Cargo pÚblico é o criado por Lei, com denominação prÓpria, 
em número certo e pago pelos cofres do Munic{pio, cometen
do-se ao seu titular um conjunto de deveres, atribuiçÕes e 
responsabilidades. 

Art. 4º Os vencimentos dos cargos pÚblicos obedecerão a padrÕes f! 
-xados em Lei. 

Art. 52 - Os cargos pÚblicos são considerados de carreira ou isola-/ 
'aos. 

§ 

§ 

§ 

lº São de carreira os que se integram em classes e correspon
dam a profissão ou atividade com denominação prÓpria. 

22 São isolados os que não se podem integrar em classes e cor 
respondam a certa e determinada função. -

3º -Os cargos de carreira são de provimento efetivo;oa isola-/ 
dos são de provimento efetivo ou em comissão, segundo o // 
que for determinado por Lei. 

Art. 62 - Classe é o agrupamento de cargos que, por Lei, tenham idên 
tica denominação, o mesmo conjunto de atribuiçÕes e respon 
sabilidades e o mesmo padrão de vencimento. -

§ 12 - As atribuiçÕes e responsabilidades pertinentes a cada elas 
se serão descritas em regulamento, incluindo, entre outras, 
as seguintes indicações: denominação, cÓdigo, descrição / 
sintética, exemplos t{picos de tarefas, qualificação mfni
ma para o exercfcio do cargo e, se for o caso, requisito/ 
legal ou especial. 

§ 22 Respeitada essa regulamentação, aos funcionérios da me~ 
carreira podem ser cometidas as atribuiçÕes de suas dife-/ 
rentes classes. 

§ 32 - t vedado atribuir ao funcionério encargos ou serviços di-/ 
versos dos de sua carreira ou cargo, ressalvadas as comis
sÕes legais e designaçÕes especiais de atribuiçÕes do Pre
feito. 

cont. 
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carreiras, cargos isolados e funções 

Não haverá equivalência entre as diferentes carreiras, quag 
to às suas atribuiçÕes funcionais. 

Art. 9º - As disposiçÕes do presente Estatuto aplicam-se aos funcioná 
rios da Câmara Municipal, observadas as normas constitucio
nais. 

§ 1º Todos os atos de competência do Prefeito, neste caso, serão .. 
exercidos, privativamente, pelo Presidente da Camara. 

§ 2º Os vencimentos dos cargos da câmara Municipal não poderão / 
ser superiores aos pagos pelo Executivo Municipal, para car 
gos de atribuiçÕes iguais ou assemelhadas. 

§ 3º -Respeitado o disposto neste artigo, é vedada vinculação ou 
equiparação de qualquer natureza, para o efeito de remunera 
ção do pessoal do serviço pÚblico Municipal. -

§ 4º - Aplicam-se, no que couber, aos funcionários da Câmara Muni
cipal, os sistemas de classificação e niveis de vencimentos 
dos cargos do Executivo Municipal. 

Art. 10 - Os C'lrgos pÚblicos municipais serão acess{veis a todos 
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos 

os 
neste 

§ 

§ 

Estatuto. , , 
12 -A primeira investidura em cargo publico, dependera de apro-

vação prévia, em concurso pÚblico de provas ou de provas e 
t{tulos, salvo os casos indicados em Lei. 

22 - Pr~indirá de concurso a nomeação para cargos em comissão , 
declarados em Lei, de livre nomeação e exoneração. 

Art. 11 A Câmara Municipal somente poderá admitir funcionários, me
diante concurso pÚblico de provas ou provas e t{tulos, apÓs 
a criação dos cargos respectivos, por lei aprovada pela mai 
cria absoluta de seus membros, e na forma fixada pelo~ §§ 
3º e 42 do artigo 108 da Cosntituição da RepÚblica. 

TÍTULO II 

DO PROVHIENTO, POSSE, EXERCÍCIO E VACÂNCIA 
DOS Ck~GOS PL~LICOS 

CAPÍTULO I 
DO PROVII:::ENTO 

Art. 12 - Compete ao Prefeito prover os cargos pÚblicos mun:tc:tpais rts .. .. 
salvada a competencia da Camara Municipal, quanto aos car-
gos existentes em seus serviços. 

Art. 13 - Os cargos pÚ~licos mQUicipais serão providos por: 
I - nomeaçao; 

II - promoção; 
III transferência; 

C . , . :. ,, U :; ' :C I P nL U E fiGUm 

E.2:GISTRADO 
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VI -aproveitamento. 
Art. 14 - SÓ poderá ser investido em cargo pÚblico municipal, quem s~ 

tisfizer os seguintes requisitos: 
I - ser brasileiro; 

II- ter completado 18(dezoito) anos de idade; 
III - contar menos de 35(trinta e cinco) anos de idade; 
IV - estar em gozo dos direitos pol!ticos; 
V - estar quite com as obrigaçÕes militares; 

VI - ter boa conduta; 
VII - gozar de boa saÚde e não ter defeito fÍsico incompat!-/ 

vel com o exercÍcio do cargo; 
VIII possuir aptidão para o exercÍcio 

IX - ter-se habilitado previamente em 
as excessÕes previstas em lei; 

da função; 
concurso, ressalvadas/ 

X - ter atendido às condiçÕes especiais, prescritas em lei/ 
ou regulamento, para determinados cargos ou carreiras. 

§ 12 - A prova das condiçÕes a que se referem os itens I,II,III e 

§ 

IX deste artigo não será exigida nos casos dos itens II, IV, 
V e VI do artigo 13. 
A comprovação dos requisitos exigidos no item VII deste ar
tigo será feita mediante inspeção médica, efetuada pelos Ór 
gãos municipais competentes. -

Art. 15 - O provimento dos cargos pÚblicos far-se-á mediante Portaria, 
que deverá conter, necessáriamente, as seguintes indicaçõe~ 
sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem der/ 
posse: 

Art. 16 

I - o cargo vago, com todos os elementos de identificação, 
o motivo da vacância e o nome do ex-ocupante, se ocor 
rer a hipÓtese em que possam ser atendidas estes Últi 
mos elementos; 

II - o caráter de investidura; 
III - o fundamento legal bem como a indicação do padrão de/ 

vencimento do cargo; 
IV a indicação de que o exercÍcio do cargo se fará cumu

lativamente com outro cargo municipal, quando for o / 
caso. 

Havendo igualdade de condiçÕes entre os candidatos ao provi 
mento de cargo pÚblico do MunicÍpio, por nomeação, mediant; 
concurso, será dada preferência, na ordem seguinte: 

I aos que a ela fizerem jÚs, por força de expressa de-/ 
terminação legal; 

II - ao que apresentar maior número de pontos atribuidos / 
em virtude dos tÍtulos que possuir .,.-~.-

SEÇÃO I 

DA NOMEAÇÃO 

ClMUA MUUCIPAL DE PIQUETE-

REGISTRADO 
Art. 17 - A nomeação será feita: 

I - EM CARÁTER EFETIVO, quando se tratar 
reira ou isolado; 
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II - EF COMISSÃO, quando se trata de cargo isolado que, em 
virtude de lei, assim deva ser provido. 

SEÇÃO II 

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Art. 18 - O funcionário nomeado em carater efetivo fica sujeito a ES
TÁGIO PROBATÓriiO de 2 (dois) anos de exercÍcio ininterrupt~ 

' A -durante o qual apurar-se-a a conveniencia ou nao de ser con 
firmada a sua nomeação, mediante a verificação dos seguin-7 
tes requisitos: 

I - idoneidade moral; 
II - eficiência; 

III - aptidão ; 
IV - disciplina; 
V - assiduidode; 

VI - dedicação ao serviço. 

C1·~i;:L; MU:IICIPAL n riO~liE 

REGISTRADO 

§ 1º - Os chefes de repartição ou serviço, em que sirvam funcioná
rios sujeitos a estágio probatÓrio, 4 (quatro) meses antes 
do termino deste, informarão reservadamente, ao orgão do 
Pessoal competente, sobre os requisitos previstos neste ar
tigo. 

§ 22 -Em seguida, o orgão do Pessoal formulará parecer escrito, o 
pinando sobre o merecimento do estágio em relação a cada um 
dos requisitos, concluindo a favor ou contra a confirmação/ 
do funcionário. 

§ 3º - Desse parecer, se contrário 
ao estagiario pelo prazo de 
defesa. 

a confirmação, 
10 (dez) dias, 

' ser a 
para 

dada vista 
aduzir sua 

§ 4~ -Julgando o parecer e a defesa, o Prefeito decretará a exone - , , --
raçao do funcionario, que achar aconselhavel; ou o confirma , . .... , .. ... . -
ra, se sua dec1sao for favoravel a permanenc1a do mesmo. 

Art. 19 -A apuração dos requisitos, de que trata o artigo anterior , 
' - ' devera processar-se de modo que a exoneraçao do funcionario 

possa ser feita antes de findo o perÍodo de estágio. 
Parágrafo Único - Findo o estágio, com ou sem pronunciamento, o fun

cionário tornar-se-á estável, nos têrmos do artigo/ 
100 da Constituição da RepÚblica. 

Art. 20 - Ficará dispensado de novo estágio probatório o funcionário/ 
que, já tendo adquirido estabilidade, for nomeado para ou
tro cargo pÚblico municipal. 

SEÇÃO III 

DA PIWI.IOÇÃO 

Art. 21 - Promoção é o ato pelo qual o funcionário tem acessop em ca
ráter efetivo 9 a cargo de classe imediatanente superior ,I 
áquela a que pertence na sua carreira. 

Art. 22 - A promoção obedecerá ao critério de antiguidade de classe e 
ao de merecimento, alternadamente. 
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§ 12 - O merecimento apurar-se-á pela concorf~~~~ 
quisitos: 

A 

I - eficiencia; 
II -dedicação ao serviço; 

III assiduidade; 
IV - t{tulos e os comprovantes . , . . , . 

cursos, semQnar1os, s1mpos1os~ a admi-/ 
nistração municipal; 

V - trabalhos e obras publicadas. 
§ 22 - Havendo fusão de classes, a antiguidade abrangerá o efetivo/ 

§ 
exerc{cio da classe anterior. 
Quando ocorrer empate na classificação por antiguidade na -/ 
classe, terá preferência, sucessivamente: 
I o funcionário de maior tempo de serviço municipal; 

II -o de maior tempo de serviço pÚblico; 
III o de maior prole ; 

IV o mais idoso. 
§ 4º - Na apuração do requisito do item III do parágrafo 

não serão considerados os filhos maiores e os que 
anterior,/ 
exercem / 

qualquer atividade remunerada. 
§ 5º - Quando marido e mulher forem funcionários municipais, os pon 

tos relativos aos filhos serão computados unicamente para Õ 
cabeça do casal. Quando o cabeça. do casal for titular de car 
go isolado, os encargos de fam!lia computar-se-ão em favor 7 
do outro cÔnjuge, se funcionário. 

Art. 23 - As promoçÕes serão realizadas de seis em seis meses, havendo 
vaga. 

§ 1º Quando não decretada no prazo legal, a promoção produzirá / 
seus efeitos à partir do Último dia do respectivo semestre. 

§ 22 Para todos os efeitos, será considerado promovido, o funci~ 
nário que vier a falecer sem que tenha sido decretada, no 
prazo legal, a promoção que cabia por antiguidade. 

§ 3º - Ao funcionário afastado para tratar de interesse particular, 
somente se abonarão as vantagens decorrentes da promoção ~ 
partir da data da reassunção. 

Art. 24 -Será declarada sem efeito a promoção indevida e, no caso,/ 
provido por quem de direito. 

§ 12 - Os efeitos desta promoção retroagirão à data que for anula
da. 

§ 22 - O funcionário, promovido indevidamente, não ficará obrigado 
à restituição, salvo hipÓtese de dolo ou má fé do interessa 
do. 

Art. 25 - Não concorrerão à promoção os funcionários 
pelo menos, um ano de efetivo exerc{cio na 
nenhum preencher essa exigência. 

-que nao 
classe, 

tiverem, 
sivo se 

Parágrafo dnico - Em nenhum caso será promovido o funcionário em está 
gio probatório. 

Art. 26 - t vedado ao funcionário pedir~ por qualquer forma,sua promo - -çao. 
Parágrafo dnico - Ao funcionário 

das promoçõesp 
é assegurado o direito de recorrer/ 
quando entender tenha sido preterido. 
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Art~ 27 - As promoçÕes serão processadas por Comissão Especial, nomea
da pelo Prefeito. 

Parágrafo ~nico - As normas para o processamento das promoçÕes serão / 
objetos de regulamento, notadamente ~uanto aos crité 
rios para promoção por antiguidade, por merecimento? 
e ~uanto aos recursos. 

Art. 28 - SÓ por antiguidade poderá ser promovido o funcionário em -/ 
exercÍcio de mandato eletivo. 

SEÇÃO IV 
DA TRANSFER~NCIA 

Art. 29 - A transferência, em virtude de readaptação do funcionário, / 
será processada de ofÍcio; 

I - de uma para outra carreira de denominação diversa; 
II - de um cargo isolado, de provimento efetivo, para outro 

de carreira. 

Art. 30 - Haverá, ainda, transferência: 
I - de um cargo de carreira para outro de carreira; 

II - de um cargo de carreira para outro isolado, de provi-/ 
mento efetivo; 

III - de um cargo isolado, de provimento efetivo, para outro 
da mesma natureza. 

§ 1º -A transferência, prevista neste artigo só poderá ser feita a 
pedido do funcionário. 

§ 2º A transferência, a pedido, para cargo de carreira, só poderá 
ser feita para vaga·~ue tiver de ser provida mediante promo
ção por merecimento. 

Art. 31 - Somente poderá haver transferência para cargo de igual pa- / 
drão de vencimento, atendidas; sempre, a conveniência do ser 
viço e a exigência de habilitação profissional. -

Art. 32 -O interstÍcio para transferência será de 365 (trezentos e / 
sessenta e cinco) dias na classe ou cargo isolado. 

Parágrafo ~nico - Não poderá ser transferido o funcionário ~ue se achar 
em estágio probatÓrio. 

Art. 33 - A transferência, por permuta, somente será processada a pedi 
do escrito dos interessados, ~~~rlffiÇ~~~~~~xigi 
dos nesta Seção. 

SEÇÃO V 

DA REINTEGRAÇÃO -·· -._?'&..L~~-12 
Art. 34 - A reintegração, ~ue decorrerá de decisão ministrativa ou / 

judicial com trânsito em julgado, é o reingresso do funcio-/ 
nário no serviço pÚblico, com ressarcimento dos prejuÍzos d~ 
correntes do afastamento. 

Art. 35 - Quando a reintegração resultar de decisão judicial serão tam 
bém ressarcíveis as custas e honorários de advogado. -

Art. 36 -O pagamento dos prejuÍzos a ~ue aludem os artigos 34 e 35, / 
desta Seção, deverá ser li~uidado no prazo máximo de 60 (ses 
senta) dias da data da reassunção do cargo ou da disponibili 
dade. 
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Art. 37 - Será sempre proferida em pedido de reconsideração em recurso 
ou em revisão de processo a decisão administrativa que deteE 
minar a reintegração. 

Art. 38- A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado; se 
este houver sido transformado, no cargo resultante da trans
formação e, se extinto, em cargo de vencimento ou remunera-/ 
ção equivalente, atendida a habilitação profissional. 

Art. 39 Não sendo possivel a reintegração pela forma prevista no ar
tigo anterior, será o funcionário posto em disponibilidade. 

Art. 40- Quando a reintegração for decorrente de decisão judicial~ 
houver ocupado o lugar do reintegrado ficará exonerado de -/ 
plano ou será reconduzido ao cargo que, anteriormente ocupa
va, mas sem direito a indenização. 

Art. 41 - Em se tratando de primeira investidura, o ocupante do cargo 
a que alude o artigo anterior, sendo estável, ficará em di~ 
poni bilidade, 

Art. 42 -Transitada em julgado a sentença que determinar a reintegra 
ção, o orgão incumbido da defesa do Munic{pio em juizo, re= 
presentará, imediatlli~ente ao Prefeito, a fim de ser expedi
do o titulo de reintegração no prazo máximo de 30 (trinta)/ 
dias. 

Art. 43 - O funcionário reintegrado será submetido a exame médico e 
aposentado qu~~do incapaz. 

SEÇÃO VI 
DA REV'i:RSÂO 

Art. 44 - Reversão é o reingresso do aposentado no serviço pÚblico mu 
nicipal, apÓs verificação, en processo, de que não subsis-7 
tem os motivos determinantes da aposentadoria. 

Art. 45 -

' Paragrafo 

Art. 46 -

§ lQ 

§ 22 

,..,; , ' A A reversao, que dependera sempre de exame medico e existen-
cia. de cargo vago, far-se-á a pedido ou de oficio. 
Único -O aposentado não poderá reverter à atividade, se -/ 

contar mais de 70 (setenta) anos de idade. 

RespGitJda a habilité\ção profissional, a reversão far-se-á/ 
A 

de preferencia, no mesmo cargo anteriormente ocupado ou em - ' outro de atribuiçoes analogas. 
A reversão de oficio nunca poderá ser feita para cargo de/ 
vencimento ou remuneração inferior ao provento do revertid~ 
A reversão, a pedido, somente poderá ser feita no mesmo car 
go ou em cargo a ser provido por merecimento. 

Art. 47 - O funcionário revertido, a pedido, só poderá concorrer 
pronoção depois de haverem sido promovidos todos os que 
tegrarem sua classe, à época da reversão. 

' a 
in-

Art. 48 - A reversão não dará direito, para nova aposentadoria, à con 
tagem do tempo em que o funcionário esteve aposentado. 

CAM~H MU:i!CiPAL H FIQUEIE 

REGISTRADO 
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Art. 49 - Aproveitamento é a volta do fancionário em 
ao exerc{cio de cargo pÚblico. 

Art. 50 -Também poderá ocorrer aproveitamento compulsÓrio, a juizo/ 
e no interess.e da Administração~ dos funcionários estáveis, 

· '· ocupantes~ e compat{veis com sua capacidade funcional, man 
tido o vencimento do cargo anterior. (AC. 52/69). -

Art. 51 -

§ 1º-

§ 2º-

§ 3º-

§ 4º-

Art. 52 -

Os funcionários em disponibilidade serão, obrigatoriamente, 
aproveitados no preenchimento das vagas ~ue se Yerificarem 
nos cargos do funcionalismo. 
O aproveitamento dar-se-á em cargo e~uivalente, por sua na 
tureza e vencimento 9 ao ~ue o funcionário ocupava ~uando 7 
posto em disponibilidade. 
O aproveitamento dependerá sempre de inspeção médica ~ue / 
prove a capacidade para o exerc{cio do cargo. 
Se, dentro dos prazos legais, o funcionário, devidamente / 
notificado por escrito, não tomar posse e não entrar no -/ 
exerc{cio do cargo em ~ue houver sido aproveitado, será / 
tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibi
lidade, com a perda de todos os direitos de sua anterior/ 
situação. 
Será aposentado o funcionário em disponibilidadep ~ue, em/ 
inspeção médica, for julgado incapaz, ressalvada a readap-
tação. 

Havendo mais de um concorrente à mesma vagap terá preferê~ 
cia o ~ue contar mais tempo de disponibilidade e, em igual 
dade de condiçÕes, o de maior tempo de serviço pÚblico. -

CAPiTULO II 
DAS MUTAÇÕES FUNCIONAIS 

SEÇÃO I 

DA SUBSTITUIÇÃO 

Art. 53 -Somente haverá substituição remunerada no impedimento le-/ 
gal e temporário, superior a 3 (três) dias, de ocupante de 
cargo de chefia, de cargo isoladop de função gratificadap/ 
ou ainda, de outros ~ue a lei autorizar. 

Parágrafo dnico -Não haverá substituição remunerada no impedimento/ 
legal e temporário de ocupante de cargo de Direto~ 
devendo ser expedido ato do Prefeito Municipal de
signando outro Diretor para responder pela Direto
ria respectiva. 

Art. 54 -A substituição remunerada de cargo de chefia dependerá de 
expedição de ato do Prefeito Municipal. 

§ 1º- O substituto perceberá, durante o tempo em ~ue exercer o 
cargo ou função, seus vencimentos cumulativamente com a di 
ferença existente entre os do seu cargo efetivo e os do /7 
~ue passou a exercer, ou com a gratificação de função. 
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O substituto exercerá o cargo ou função enquanto durar o im 
pedimento do ocupante, sem que nenhum direito lhe caiba de7 
ser nesse cargo provido efetivamente. 

SEÇÃO II 

DA READAPTAÇÃO 
.ll. ""'' ""' , I Readaptaçao e a investidura em cargo ou funçao compat1veis 
com a eapacidade do funcionário e dependerá sempre de exame 

'a· me 1COo 

Art. 56 -A 
~ , 

readaptaçao far-se-a: 
I - DE OFÍCIO: 

a) quando se verificarem modificações no estado f{si 
co ou ps{quico, ou nas condiçÕes de saÚde do fun= 
cionário que lhe diminuam a eficiência no exerc{
cio do cargo; I , b) quando se comprovar, em processo administrativo,/ 
que a capacidade intelectual do funcionário não / 
corre@ponde às exigências do exerc{cio do cargo; 

II - A P:óDIDO: 
Quando ficar, expressamente comprovado que: 
a) o desvio de função adveio e subsiste por necessi

dade absoluta do serviço; 
b) o desvio, dura pelo menos, há 

terrupção na data da vigência 
c) a atividade foi ou está sendo 

permanente; 

dois anos, sem,in-/ 
deste Estatuto; 
exercida de modo / 

d) as atribuiçÕes do cargo ocupado são perfeitamente 
diversas e não apenas comparáveis ou afins, vari
ando somente de responsabilidade e de grau; 

e) o funcionário possui as necessárias aptidÕes e ha 
bilitaçÕes para desempenho,regular do novo cargo7 
em que deva ser readaptado. 

Parágrafo único -A readaptação será feita por decreto do Prefeito, / 
sendo quep no>caso do item II desse artigo, median
te transformação do cargo do funcionário, apÓs a / 
sua aprovação em provas de suficiênciap para confir 
mação do desvio funcional e habilitação do funcioná 

Art. 57 

rio. 

A readaptação não acarretará, na hipÓtese do item I do arti 
go anterior, diminuição nem aumento de vencimentos ou remu
neração e será feita mediante transferência. 

Art. 58 - Somente poderá ser readaptado o funcionário estável. 

SEÇÃO III 
DA REMOÇÃO OU DA PERl'roTA 

Art. 59 - A remoção, a pedido ou de oficio, far-se-á: 
I - de um para outro setor, serviço, departamento ou se-/ 

cretaria; 
II de um para outro Órgã0 do mesmo setorp serviço, dep~ 

tamento ou secretaria. 
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1º -A remoção prevista no item I será feita por ato do Prefeito; 
a prevista no item II por ato,direto do setor, do serviço, / 
do departamento ou secretário. 

2º -A remoção só poderá ser feita, respeitada a lotação de cad~ 
Órgão, setor, serviço, departamento ou secretaria. 

Art. 60 - O funcionário removido deverá assumir o exercÍcio na reparti 
ção para a QUal foi designado, dentro,do prazo de 5(cinco) 7 
dias, salvo determinação em contrário. 

Parágrafo rtnico - Relativamente ao funcionário em férias ou licença, o 
prazo estabelecido neste artigo começará a fluir da 
data em QUe se findarem as férias ou licença. 

Art. 61- A permuta será processada a reQuerimento-de,ambos os interes 
sados, respeitados os reQuisitos da remoção. -

C~MLU MWCIPAL DE r;cum 
REGISTRADO 

SEÇÃO IV 

DA FUNÇÃO GRATIFICADA OS}J
3 

Art. 62 - Função gratificada é a instituida em le·~~~a~~~~~~~~ 

Art. 63 

cargo,de chefia e outros QUe não justifiQuem / 
cargo. 

O desempenho de função gratificada será,atribuido ao funcio
nário mediante ato expresso do Prefeito. 

Art. 64 - A gratificação será percebida1 cumulativamente 1 com o 
mente ou remuneração do cargo, de QUe for titular o 
cado. 

venci-/ 
gratifi 

Art. 65 - Não perderá a gratificação a QUe se refere o artigo anterior, 
o funcionário QUe se ausentar em virtude de férias, luto, ca 
samento, licença•prêmio 1 licenças para tratamento de sua satt 
de ou à gestante, serviços obrigatÓrios por lei oa atribui-7 
ções regulares decorrentes de seu cargo ou função. 

SEÇÃO V 

DA LOTAÇÃO E DA RELOTAÇÃO 

Art. 66 - Entende-se por lotação o número de funcionários, de cada car 
reira e de cargos isolados QUe devem ter exercÍcie em cada 7 
Órgãop_setor~ serviço, departamento ou secretaria. 

Art. 67 - Relotação é a transferência do cargo de carreira, ou isolado 
de uma repartição para outra, dependendo sua efetivação de / 
leio 

CAPÍTULO III 

DO CONCURSO 1'1fuLICO 

Art. 68 - A primeira investidura em cargo pÚblico dependerá de aprova-.... , . , . , 
çao·prev~a em concurso publ~co de provas,ou de provas e t~tu 
losp salvo os casos estabelecidos em lei. -

§ 1º -Respeitar-se-á na habilitação do candidato a ordem de classi 
ficação dos aprovades, sendo vedadas QUaisQuer vantagens en= 
tre os concorrentes. 
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§ 22 , - . -Prescindira de concurso a nomeaçao para cargos em-com~ssao, 
declarados em lei, de livre nomeação e exoneração. 

Art. 69 - Poderá inscrever-se no concurso q_uem tiver o m:Ínimo de 18 
(dez oi to) anos e o 1~1áximo de 35 (trinta e cinco) anos de -/ 
idade. 

ParágJ.'afo Único - O li11ite máximo de idade, previsto, neste artigo, / 
será dispensado para c~~didatos ocupantes de cargos 
pÚblicos. 

Art. 70 - Encerradas as inscriçÕes, legalmente processada para o con
curso à investidura em i!Ualq_uer cargo, não se abrirão novas, 
antes de sua realização. 

Art. 71 

Art. 72 

Art. 73 

Os concursos serão julgados por comissão em q_ue, pelo men0s, 
um dow membros seja estranho ao serviço pÚblico municipal. 

-O prazo de validade dos concursos será fixado no edital re~ 
pectivo, até o máximo de 2 (dois) anos. 

O concurso deverá estar ho:rrologado pelo Prefeito em 90 (no
venta) dias, a contar do encerramento das inscriçÕes. 

CAPÍTULO IV 

DA POSSE E DO EXERCÍCIO 

SEÇÃO I 

DA POSSE 

UMUA MUHCIPAl DE PIQUETE 

REGISTRADO 

Art. 74 - Posse é a investidura em cargo pÚblico, ou em função grati 
fi cada. 

Parácrafo Único - N~o·haverá posse nos casos de promoçao e reintegra
çao. 

Art. 75 - Do têrmo de posse, assina~Io pela autoridade competente e pe 
lo funcionário, constará o co2.1proL1isso de fiel cumprimento? 
dos deveres do cargo ou função gratific::.da. 

Art. 76 - São COLlpetcntes para dar pOSSe: 
I - O Prefeito, os diretores de departaruentos ou de ser

viços; 
II- Os diretores de depart~~entoo ou serviços,·aos chefes 

e demais funcionários a eles subordinados. 
?arágrafo Único - A autoridade q_ue der posse deverá verificar, sob p~ 

na de responsabilidade, se foram satisfeitas as con 
diçÕes legais para a investidura no cargo ou na f~ 
ção gratificada. 

Art. 77 - A posse deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, conta
dos da publicação do ato de provimento. 

§ 1º -Esse prazo poderá ser prorrogado por Llais 30 (trinta) dias, 
por solicitação escrita do interessado e r:tediante ato funda 
mentado da autoridade coLlpetente para dar posse. 

§ 2º O termo inicial de posse para o funcionário em férias ou li 
cença, exceto no caso de licença para tratar de interesse 7 
particular? será o da data em q_ue voltar ao serviço. 
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Art. 78 - Se a poss~ nao se verificar dentro do prazo inicial ou de 
prorrogaçao 1 o provimento será tornado sem efeito por ato 
do Prefeito. 

Art. 79 - No ato de posse em cargo ou função gratificada, o funcio-'· , ~,. , 
nar~o apresentara declaraça0 publ~C·f.·....,.L.e,~~~~~a;;-;~~r.t"'!i 
trru1scrita em livro prÓprio. 

SUB - SEÇÃO ÚHICA 

DA FIANÇA 

Art. 80 - O funcionário norcwado para cargo, cujo pr inento dependa 
de fiança, não poderá entrar em exercÍcio sen prévia sa-

~ A 

tisfaçao dessa exigencia, 
§ 1º - A fia11ça poderá ser prestada: 

I em dinheiro; 
II em títulos da DÍvida PÚblica; 

III em apÓlices de seguxo de fidelidade funcional, emi 
tidas por institutos oficiais ou empresas legalmen 
te autorizadas. 

§ 2º -Estão sujeitos à fiança os funcionários ~ue, pela nature
za dos cargos ~ue ocupam, são emcarregados de :pagamento,/ 
arrecadação ou guarda de dinheiros pÚlJlicos ou•de:posi tá-/ 
rios de quais~uer bens ou valores do I.:unicÍ:pio. 

§ 3º Não se adni tirá o levantanento da firu1ça antes de tomadas 
as contas do funcionário• 

§ 4º O funcionário responsável por alcance ou desvio não fica
rá isento de responsabilidade adninistrativa e criminal / 
cabÍvel, ainc1a que o valor da fiança su}Jere os :prejuÍzos/ 
verificados. 

SEÇÃO II 

DO EXERCÍCIO 

Art. 81 - O exercÍcio é a :pratica de atos prÓprios do cargo ou da / 
função pLÍblica, 

Parác;rafo Único - O inÍcio, a interru_lJção e o reinício do exercÍcio 
serão registi·ados no assenta:.1ento individual do 

Art. 82 

n • ' • 
ILUlC~onar~o o 

Ao chefe da repartição para onde for designado 
rio con:)ete clar-lhe exercÍcio. 

~ - , 
O ILillC ~ 011.§ 

Ar4v' o 83 O ' ' d f ~ t ' ' ' ' d 30 - exerc~c~o o car::;o ou. --unçao era ~n~c~o no p:r·azo e 
(trinta) dias, contados: 

I da d.:::.t:• da publicação do ato~ no caso de reintegr_! 
ção; 

II da dat:: da 1~osse, nos demais casos. 
§ 1º - O prazo previsto neste artigo poderá ser :prorrogado :por / 

mais 30 (trinta) dias, por solicicc:cção do interessado e a 
juÍzo da autoridade competente. 

-~ 2Q - O funcionário ~ue não entrar en exercÍcio dentr0 do prazo 
será exonerado do cargo ou dispensado da função. 
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§ 32 - A promoção não interrompe o exercicio, QUe será contado na 
nova classe a partir da data da publicação do ato QUe pro
mover o funcionário. 

§ 4º - O funcionrÚ'io tra:1.sferido ou renovic[o, QUa.Yldo lec;alnente / 
, , . t d afastado, tera o prazo para entrar em exerclClO con a o a 

partir do término do impedinento. 

Art. 84 - O funcionário nom.eae.o deverá· ter exercicio na repartição / 
en cuja lotação houver claro. 

Paracrafo Único - O funcionário pronovido poderá continuar em exerci 
cio na repartição em CJ.LlC e21tiver servindo, desde / 
QUe sua lot:éção o conporte o 

Art. 85 Nenhum funcionáJ.·io poderá ter exercicio em servi<io ou re
partição diferente daQuela em QUO estiver lotado. 
O afastanento do funcionário de sua re::oartição para ter -/ 
exerc{cio em outra, só se verificará nos casos previstos / 
neste Estatuto, por prazo certo e para fin deterrD.inado, m.::_ 
cl.iante ato do Prefeito. 
na hipÓtese de reQuisição ou disposição, por parte do Po-/ 
der PÚblico, o afastamento dependerá de prévia a.Yluência do 
funcionário 9 por escrito. 

Art. 86 - Ao entrar em exercicio, o funcionário apresentará ao Órgão 
competente os elementos necessários ao assentamento indivi 
dual. 

Art. 87 - Nenhum funcionário poderá ausentar-se do Jüunic{pio, para / 

Art. 88 -

Art. 89 -

Art. 90 -

§ 1º -

- A estudo ou missao de QUalQuer natureza com ou sem onus para 
os cofres pÚblicos, sem autorização ou designação do Pre-/ 
feito. 

Salvo o caso de mandato eletivo e do previsto no artigo se 
guinte neru1um funcionário poderá permanecer afastado do -7 
serviço, ou ausente do r.;unicfpio, por efeito do disposto-/ 
no artico anterior, além de 4 (Quc.:bro) anos consecutivos. 

Exceto no caso de absoluta conveniência, a juizo do Prefei 
to 1 neru1um funcionário poderá permanecer por mais de 2 ( 
dois) anos consecutivos em uissão fora do Hunic{pio, nem/ 
exercer outra, senão depois de decorrido igual periodo de 
exercicio efetivo no r.Iunicipio, contado da data do regres
so. 

Será considerado afo.stado do exerc{cio, até decisão final/ 
passada e.:;t jult:;ado9 o funcionário: 

I preso eEJ. flacrante ou preventivar;1ente; 
II pronunciado ou condenado por criue inafiançável; 

III denunciado por crine funcional, desde o recebimento 
da demíncia. 

Dur::cnte o afastamento, o funcionário )erderá um terço do 
venciment0, tendo direi to à diferença se a :final não for -/ 
condenado. 

Q8fll 
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§ 2º - No caso de condenação e se esta não for de natureza ~ue de
termine a demissão do funcionário, continuará ele afastado/ 
na forma deste artigo, até o cumprimento total da pena, com 
direito a um terço do vencimento e vantagens. 

Art. 91 - Salvo os casos previstos neste Estatuto, o funcionário ~ue/ 
interromper o exercÍcio, por prazo superior a 30 (trinta)/ 
dias consecutivos, será demitido por abandono de cargo, / 
apÓs processo administrativo em ~ue lhe fi~ue assegurada ~ 
pla defesa. 

CAPiTULO V 

DA VACÂNCIA 

Art. 92 - A vacância de cargo decorrerá de: 
I- exoneração; 

II - demissão; 
III - promoçao; 

IV - transferência; 
V - aposentadoria; 

VI -posse em outro cargo; 
VII- falecimento •. 

§ lº - Dar-se-á exoneração: 
I -a pedido QO funcionário; 

II - de ofÍcio: 

REGISTRADO 

a) ~uando se tratar de cargo em comissão; 
b) ~uando não satisfeitas as condiçÕes do estágio / 

probatÓrio; 
c) ~uando o fuacionário não entrar em exercÍcio no/ 

prazo legal. 
§ 22 -A demissão será aplicada come penalidade e deverá ser prec~ 

dida de processo disciplinar. 

Art. 93 - A vacância de função gratificada decorrerá de: 
I -dispensa, a pedido do funcionário; 

II -dispensa, a critério da autoridade a ~uem couber a/ 
designação;• 

III -destituição. 

TiTULO III 
DAS PRERROGATIVAS, DOS DIREITOS E DAS VANTAGENS 

CAPiTULO I 
DAS PRERROGATIVAS 

SEÇÃO I 
DO TEMPO DE SERVIÇO 

Art. 94 - A apuração do tempo de serviço será feita em dias. 
§ 12 - O número de dias será convertido em anos, considerando-se / 

ano o perÍodo de trezentos e sessenta e cinco dias. 
§ 2Q - Feita a conversão de ~ue trata o parágrafo anterior, os -/ 

dias restantesp até cento e oitenta e dois, não serão com~ .., 
tados, arredondando-se para um ano ~uando excederem esse n~ 
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mero, com vistas, exclusivac~ente, a aposentadoria, disponi
bilidade e adicionais. 

Art. 95 -
, 

Sera considerado de efetivo exercÍcio o afastamento em vir
de: 

Art. 96 

férias; 
tude 

I 
II 

III 
- casamento, até 8 (oito) dias; 

IV 

luto, até 8 (oito) dias, pelo falecimento de parentes/ , . ' consangu1neos ou af1ns ate o 22 grau; 
luto, até 2 (dois) dias, pelo falecimento de tio, cu-/ 
ru1ado e padrasto; 

V - exercÍcio de outro cargo municipal de provimento em co 
missão ou função gratificada, inclusive em entidade da 
administração indireta do I.!unicÍpio; 

VI 
VII 

VIII 

IX 

-convocação para o serviço militar; 
- juri e outros serviços obrigatÓrios; 

desempeilllo de mandato eletivo municipal, remunerado ou 
gratuito, na forma do disposto nos artigos da Sub-se-/ 

- A çao IX, ou quando anterior a vigencia desta lei; 
licença por haver sido acidentado em serviço ou ataca
do de doença profissional; 

X - licença-prêmio; 
XI -licença a funcionária gestante; 

XII - licença nos termos dos artigos 131 a 134 1 deste Estat~ 

XIII 
to; 
faltas abonadas nos termos do § l!l do artigo 171 obseE 
vados os limites ali fixados; 

XIV -missão ou estudo noutros pontos do territÓrio nacional 

XV 

ou no estrangeiro, quan~o o afastamento houver sido, / 
expressamente autorizado pelo Prefeito; 
provas de cortl)etiçÕes esportivas, quando o afastamento 
for autorizado pelo Prefeito; 

, . .... , d t XVI - e::erc1c1o de funçao ou cargo a.e governo ou a minis ra-

XVII 

ção, por nomeação do Presidente da RepÚblica ou do Go
vernador do Estado; 
afastamento por processo disciplinar, se o funcionário 
for declardo inocente, ou se a punição se limitar à pe 
na de repreensão; 

XVIII - prisão, se ocorrer soltura, afinal por haver sido reco 
illlecido a ilegalidél.de da medida ou a impl"ocedência da 
lliputação; CAM~~~ MmCIPAL UE Pl~~m 

XIX - disponibilidade remunerada. f?T;•n,.IQTR· ADO· _"tu v. 10 :\, 
Serão contados para todos os efeitos: 

I - SHIPLES~::ENTE: 

a) os dias de efetivo 
b) o tempo de serviço 

cipal; 

, . 
exerc1c1o; 
pÚblico federal, 

-::.W9_8l.73 

estadual e muni 

c) o tempo de serviço prestado em autarquias municipros, 
estaduais e federais; 

d) o tempo em que o funcionário esteja em disponibili
d:~de; 
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a) os di~s de férias ou licença-prêmio que o funcioná
rio nao houver gozado, desde que haja adquirido es
ses direitos na qualidade de servidor nunicipal; 

b) o perÍodo de serviço ativo nas Forças Armadas em-/ 
operaçÕes de guerra; 

Parágrafo Único - somente serão averbados os dias de férias 
~ 

nao goza-
das, por necessidade de serviço, mediante 
retratável do fLUlcionário. 

pedido i,E 

Art. 97 - t ved,:tda a acuDulação de te~cpo concorrente ou simul tãneamen 
te prest:Jdo e; 1 dois ou mais cargos ou funçÕes de União, Es: 
tados, TerritÓ::i:ios, MunicÍpios e suas entidades de adminis
tração indireta. 

Art. 98 -Não será computado, para nenuhm efeito, o tempo de serviço/ 
gratuito. 

SEÇÃO II 

DA ES'J'A:BILIDADE 

Art. 99 - O funcionário adquirirá estabilidad 
de efetivo exercÍcio. 

an<B 

§ 

§ 

12 - O funcionário somente poderá adquirir estabilidade, desde / 
que nomeado por concurso. , ~ 

2º -A estabilidade diz respeito ao serviço publico e nao ao car 
go. 

Art.lOO - O funcionário estável perderá o cargo: 
I em virtude de rJentença judicial passado em julgado; 

II -quando demitido &o serviço pÚblico, mediante processo/ 
adininistrativo em que lhe haja assegurado plena defe
sa; 

III - quando ocorrer a extinção do cargo ou a declaração, p~ 
lo Poder Executivo, da sua desnecessidade. 

SZÇÃO III 

DA DISPONIBILIDADE 

Art.lOl Extinto o cargo ou declarada pelo Poder Executivo a sua des 
necessidade, o funcionário estável ficará em disponibilida= 
de re:,ml'.lerada, com vencimentos proporcionais ao tempo de -/ 
serviço. 

Parác;r'fo Úniclil - A extinção do cargo, assim cano a declaração de sua/ 
desnecessidade, far-se-á por decreto, quando perten 
cente ao Executivo e por lei, quando integrante do7 
quadro do Legislativo. 

Art.l02 A extinção ou declaração de desnecessidade do cargo de que/ 
trata o artigo anterior, efetivar-se-á soaente quando veri
ficad:l a impossibilidade de redistribuição do cargo c0m o / 
seu ocupante, ou a inviabilidade de sua transformaçãõ. 
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Único - A desnecessidade do cargo decorrerá, ainda, de veri 
ficação da lotação do pessoal exigido em virtude 7 
das atribuiçÕes exerciãas pelo setor administrativo 
de ~ue seja integrante. 

- Verificada a impossibilidade de redistribuição ou transfor 
mação.de cargo, aplicar-se-á a disponibilidade na seguinte 
ordem: 
a) ao ~ue tenha ingressado-no serviço pÚblico,sem presta-/ 

ção de concurso em relação ao ~ue-tenha prestado; 
b) ao ~ue conte menos tempo de serviço pÚblico; 
c) ao mais idoso; 
d) ao de menor número de dependentes. 

Art. 104 - Na contagem de tempo de serviço, para fins de disponibili
dade1•serão observados os preceitos aplicáveis a aposenta
doria. 

Parágrafo Único - O funcionário em disponibilidade poderá ser aposen
tado, desde ~ue preencha os re~uisitos para a apo-/ 
sentadoriaf ou posto à disposição de outro Órgão, a 
seu pedido. 

Art. 105 -O valor dos proventos a ~ue tem direito o funcionário em/ 
disponibilidade será proporcional ao tempo de serviço, na/ 
razão de J/35 avos por ane, se do sexo masculino, J/30 -/ 
avos, se do sexo feminino. 

§ 12 - No caso dos funcionários em relação aos ~uais a contagem / 
de tempo de serviço para aposentadoria voluntária seja re
gida por lei especial, o cálculo da proporcionalidade dos/ 
proventos far-se-á tomada por base a fração anual corres-/ 
pendente. 

§ 22 -Em ~ual~uer caso, o valor dos proventos será acrescido do/ 
salário-fam1lia1 bem como do valor integral do adicional / 
por tempo de serviço e demais vantagens pessoais, na base/ 
a ~ue fizer jÚs na data da disponibilidade. 

Art. 106- 0 funcionário posto em disponibilidade nos termos-desta Se - ' , , .... -çao, podera1 a ju~zo e no interesse da Administraçao, ser-
aproveitado em cargo de natureza e vencimento compatíveis/ 
com os do anteriormente ocupadoo 

§ 12 -Observar-se-á no aproveitamento; a seguinte ordem de pref~ 
rência entre os disponíveis ~ue 1 de.acordo com este artigo, 
possam ocupar o cargo a ser provido: 
a) o de mais tempo de serviço pÚblico; 
b) o mais idoso; 
c) o de maior número de dependentes. 

§ 22 -O aproveitamento dependerá de prova de capacidade, median
te inspeção médica. 

§ 32 -Restabelecido o cargo, de ~ue era titular, ainda ~ue modi
ficada sua denominação, será obrigatoriamente aproveitado/ 
nele o funcionário posto em disponibilidade ~aando de sua/ 
extinção, ou declaração de sua desnecessidade. 

~--------~~~~ C~Mn:\1\ MU~ICIPAL DE PIQUE_)[ 

HEGISTRADO 
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Art. 107 - O funcionário será aposentado: 
I -por invalidez; 

II - compulsoriamente, aos 70 
III - voluntariamente, apÓs 35 

serviço. 
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(setenta) anos de idade; 
(trinta e cinco) anos ~e / 

Parágrafo Único - No caso do item III, deste artigo, o prazo é de 30( 
trinta) anos para as mulheres. 

Art. 108- Os proventos da aposentadoria serão~-, 
I - integrais, ~uando flli~cionario: 

a) contar trinta e cinco &~os de serviço, se do se
xo masculino, ou trinta anos de serviço, se do 
sexo feminino; 

b) se invalidar por acidentes em serviço, ~uando -/ 
por motivo de moléstia profissional ou doença -/ 
grave, contagiosa ou incurável; 

II - proporcionai·s ao tempo de serviço, g_uando o funcio
nário contar menos de trin-~a e cinco anos de servi
ço,,salvo o disposto no parágrafo único do artigo/ 
107. 

Art. 109 -Na hipÓtese do item I do artigo 107, desta Seçãõ, o funcio , , -
nario ~ue se incapacitar para o exerc~cio de ~ual~uer fun-
ção pÚblica, será licenciado do cargo com todos os venci-/ 
mentos, por perÍodo não excedente de 4 (~uatro) anos. Fin
do esse prazo, se perdurar a incapacidade total, será apo
sentado, g_ual'luer g_ue seja o teupo de serviço, possibilita 
da a reversão. -

§ 12 - A aposentadoria dependente de inspeção médica só será de-/ 
cret:1da depois de verific:Jda a inpossi bilidade da readapta 
~ , -

çao do funcionaria. 
§ 22 - O laudo da junta médica deverá mencionar a natureza da -/ 

doença ou lesão declarando se o funcionário se encontra in 
válido para o exerCÍcio do cargo ou para o serviço pÚblicÕ 
eLl geral. 

§ 32 - A junta médica poderá deterc;inar ~ue o funcionáio aposenta 
do por invalidez seja submetido,-periodicamente, a nova -7 
ins:)eção, para o fim de reversão. 

Art. 110 Os proventos da ina-tivid·de serão revistos sempre ~ue por/ 
motivo de alteração do poder a~uisitivo d!: moeda, se modi
ficarem os vel".ci:.18ntos e na sesma proporçao, dos funcioná
rios da ativa. 

Art. 111 - Ressalvado o dispooto no artigo anterior, em c::.so nenhum / 
os proventos da inatividade poderão exceder a remuneração/ 
percebida na atividade. 

Art. 112 - ~ automatica a aposentadoria compulsÓria. 
Parágrafo Único- O retrdamento do decreto ~ue declarar a aposentado 

ria compulsÓria não impedirá ~ue o funcionário se / 
afaste do exercÍcio no dia imediato ao em ~ue atin
gir a idade limite. 
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Art. 113 - Nos demais casos de aposentadoria os efeitos do ato verifi 
car-se-ão a partir da data de sua publicação, devendo nos7 
casos de invalidez, retroagir, conforme o caso, a•data do/ 
término da licença ou da verificação da invalidez, 

Art. 

§ 

§ 

CAPiTULO II 

DOS DIREITOS E VANTAGENS DE ORDEM G 

SEÇÃO I 

DAS FÉRIAS 

114 -O funcionário terá direito ao gozo de 30 (tr· ta) dias con 
secutivos de férias por ano, de acordo com a escala organi 
zada pelo chefe da repartição. -

1º - Somente depois do primeiro ano de exerc!cio em cargo pÚbli 
co do Munic{pio 1 adg_uirirá o funcionário direito a férias: 
Nos anos sabseg_uentes, serão gozadas na forma g_ue a escala 
determinar. 

2º -Não terá direito a férias o funcionário g_ue, durante o pe
ríodo de sua ag_uisição, permanecer em gozo de licença para 
tratar de interesse particular. 

3º -É vedado levar a conta de férias g_ualg_uer falta ao serviço. 

Art. 115 -Durante as férias o funcionário terá direito a todas as / 
vantagens, como se em pleno exerc!cio estivesse. 

Art. 116 -Em casos excepcionais, a critério da Administração, pode-/ 
rão as férias ser concedidas em dois per{odos, nenhum dos/ 
g_uais poderá ser inferior a 10 (dez) dias consecutivos. 

Art. 117 - É proibida a acumulação de férias, salvo por absolutas ne 
cessidades de serviço e pelo máximo de 2 (dois) anos. 

§ 1º Somente serão consideradas como não gozadas, por absolut~ 
necessidade de serviço, as férias g_ue os funcionários dei
xarem de gozar, mediante decisão escrita do Prefeito, exa
rada em processo e publicada Ra forma legal, dentro do ex~ , -
c~cio a g_ue elas correspondam. 

§ 2º - As férias não ~ozadas até a promulgação deste Estatuto, no 
máximo de 2 (duas),poderão ser, a reg_uerimento do interes
sado, contadas em dobro para efeito de aposentadoria, ou/ 
gozadas oportunamente, a critério da Administração. 

Art. 118 - Em caso de exoneração ou demissão do funcionário, ser-lhe
-á paga a remuneração correspondente ao per!odo de férias, 
cujo direito tenha adg_uirido. 

Art. 119 - Por motivo de promoção, transferência ou remoção, o funcio
nário em gozo de férias não será obrigado a interrompê-las. 

Parágrafo Único - Por absoluta necessidade de serviço, devidamente de 
monstrada em processo 1 poderá a Administração sus-7 
tar o gozo das férias do funcionário , fieando o tem 
po restante para ser gozado oportunamente. -

Art. 120 -Ao entrar em férias, o funcionário comunicará ao chefe da/ 
repartição o seu endereço eventual, para os fins previstos/ 
no parágrafo único do artigo anterior. 
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Art. 121 - No mês de dezembro, o chefe da repartição ou do serviço, or 
ganizará a escala de férias para o ano seguinte, ~ue pederã 
ser alterada de acordo com as conveniências do serviço, 

§ 

§ 

1º Os Diretores não serão incluidos na escala, entrando-em fé
rias na época julgada conveniente pela Administração, ' 

2º -Organizada a escala de férias, far-se-á sua publicação, 

SEÇÃO II 

DAS LICENÇAS 

SUJ3-SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 122 - Será 
I 

II 
III 

IV 
v 

VI 
VII 

VIII 
Parágrafo Único 

concedida licença ao funcionário: 
-para tratamento de saÚde; 
- por motivo de doença em pessoa da família; 
-para repouso à gestante; 
-para prestar serviço militar obrigatÓrio; 
-por motivo de afastamento do cÔnjuge, civil ou mili-

tar; 
para tratar de interesses particulares; 
a t{tulo de premio; 

- para desempenho de mandato eletivo. 
Ao ocupante de cargo de provimento em comissão, não / 
se concederá licen~a nos casos dos itens v, VI, VII,/ 
VIII, deste artigo. 

Art. 123 - Finda a licença, o funcionário deverá assumir, imediatamente 
o exerc{cio do cargo, salvo prorrogação. 

Parágrafo Único - O pedido de prorrogação deverá ser apresentado pelo / 
menos 5 (cinco) dias antes de finda a licença, contan 
do-se, se indeferido, como licença o per{odo compreen 
dido entre a data da conclusão desta e a do conheci-/ 
menta oficial do despacho denegatÓrio da prorrogação. 

Art. 124 -A licença dependente de exame médico será concedida pelo pr~ 
zo fixado no laudo ou atestado, 

Parágrafo Único - Findo o prazo, poderá haver novo exame e o atestado / 
médico concluirá pela volta ao serviço, pela prorroga 
ção da licença ou pela aposentadoria~ se for o caso.-

Art. 125 - As licenças concedidas dentro de 60 (sessenta) dias, conta-/ 
d~s,do término da anterior, serão consideradas em prorroga-/ 
çao. 

Parágrafo Único -Para os efeitos deste artigo somente serãe levadas em 
consideração as licenças da mesma espécie. 

Art. 126 - O funcionário não poderá permanecer em licença, por moléstia, 
por prazo superior a 4 (~uatro) anos. 

Parágrafo Único - O dispost~ neste artigo não se aplica aos funcionárXe 
em comissao. 
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Art. 127 -Decorrido o prazo estabelecido no artigo anterior, o funci2 
nário será submetido a exame e aposentado, se for considera 
do definitivanente inválido para os serviços pÚblicos em ge 
ral. 

Art. 128 -As licenças·sonente poderão ser concedidas por ato expresso 
do Prefeito. 

Art. 129 -
, , 

O fw1cionario em cozo de licença comunicara•ao chefe da re-
partição o local onde poderá ser encontrado. l'oderá ele go - , 7 zar a licença onde ll1e convier, salvo determinaçao medica 
expressa en contrário. 

.Art. 130 - Serão consideradas como f:ütas injustificJdas, os dias em I 
g_ue o fLmcionário deixar de conparecer ao serviço, na hipÓ
tese de recusar submeter-se a inspeção médica, sem prejuizo 
do disposto no inciso I do artigo 212. 

chm:~ MU:<ICiPH CE PiGüm 

SUB-sEÇÃO II REGISTRADO 
DA LICEnçA PARA TRATAI/lENTO DE SAÚDE 

Art. 131 
, , 

A lbença para tratamento de saude sera pedido I 

§ 
§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

3º 

ou de ofÍcio. 
Em qualquer dos casos é indispensável inspeção médica. 
Estando o funcionário impossibilitado de locomover-se, 
inspeção médica será feita em sua residência. 

a 

O funcionário licenciado para tratamento de saÚde não pode
rá dedicar-se a qualquer atividade remunerada, sob pena de 
ter cassada a licença. 

4º -Sempre que poss{vel, o exame, para 
ra tratamento de saÚde, será feita 
nicÍpio, do Estado ou da União. 

concessão de licença pa
por médico oficial do Mu 

5º - O estado ou laudo passado por médico ou junta médica parti
cular, só produzirá efeitos depois de homologado pelo serv! 
ço de saÚde do I!uniCÍpio. 

6º -.As licenças superiores a 90 (noventa) dias, dependerão de I 
exame do funcionário por junta médica. 

Art. 132 - Considerado apto, em exame médico, o funcionário reassumirá 
o exerc{cio, sob pena de se a.purarenrt como faltas injustifi 
cadas, os dias de ausência. -

Parágrafo Único - No curso da licença, poderá o funcionário requerer I 
exame médiéo, caso se julgue em condiçÕes de reassu
mir o exercÍcio. 

Art. 133 -A li~ença a funcionário acometido de tuberculose ativa, ali 
enaçao mental 9 neoplasia maligna, ceGueira, lepra, parali-7 
sia irrevers{vel e incapacitante, cardiopatia grave, doença 
de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia gra 
ve, es~:Jdos avançados de PaGet_(osteite deformante), será I 
conced~da com base nas conclusoes na medicina especializad~ 
quando o exa~e médico não concluir pela concessão imediat~ 
da aposentadoria. 
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Art. 134 - A licença para tratamento de saÚde será concedida com ven
cimentos integrais e pelo prazo indicado no laudo ou ates
tado médico. 

SU:S-8EÇÃO III 

LIC~ POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA 
DA F LIA 

Art. 135 - O funcionário poderá obter licença, por motivo de doença / 
do cÔnjuge e de parentes até segundo grau. 

§ 

§ 

12 - Provar-se-á a doença em inspeção médica na forma previst~ 
no artigo 131. 

22 - A licença de ~ue trata 
cimento ou remuneração 
descontos: 

este artigo será 
até l(hum) mês e 

concedida com ven
cem os seguintes / 

I - de ~3(um terço), ~uando exceder a l(hum) mês até/ 

II 

III 

3(três) meses; 
de ~3(dois terços), ~uando exceder a 3(três) até/ 
6(seis) meses; 
Sem vencimento ou remuneraçao do sétimo ao vig;si-

A 

mo mes. 
CftMARA MU~ICIPAL DE PIQUHE 

SUB-SEÇÃO IV REGISTRADO 
DA LICENÇA À GESTANTE 

Art. 136 - À funcionária gestante será concedida, medi te inspeção / 
médica, lice~ça de 120(cento e vinte) dias com vencimento/ 
ou remuneraçao. 

§ 1º - Salvo prescrição médica em contrário, a licença será conce 
A ~ -

dida a partir do oitavo mes de gestaçao. 
§ 22 - Uma vez ocorrido o parto, sem ~ue tenha sido re~uerida a / 

licença, esta será concedida pela metade, a contar do dia/ 
do evento, desde ~ue pleiteada sua concessão até 15 (~uin
ze) dias após. 

SUB-SEÇÃO V 

DA LICENÇA PARA SERVIÇO MILI'l'AR 

Art. 137 -Ao funcionário ~ue for convocado para o serviço militar e/ 
outros encargos da segurança na~ional será concedida licen 
ça com vencimentos ou remuneraçao integrais. 

§ 1º -A licença sera concedida mediante comunicação, por escrito, 
do funcionário ao chefe da repartição ou de serviço, acom
panhada de documento ~ue com~rove a incorporação. 

§ 22 - Dos vencimentos ou remuneração descontar-se-á a importân-/ 
cia ~ue o funcionário perceber na ~ualidade de incorporado, 
salvo se optar pelas vantagens do serviço militar. 

§ 32 O funcionário desincorporado reassumirá, dentro de 30(trin 
ta) dias, o exerc{cio de seu cargo, sob pena de perda dos7 
vencimentos e, se a ausência exceder à~uele prazo, de de-/ 
missão por abandono do cargo. 
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Art. 138 - Ao funcionário oficial da reserva das Forças Armadas será 
também concedida licença, com vencimentos ou remuneração/ 
integrais, durante os estágios previstos pelos regulamen
tos militares, quando não perceber qualquer vantagem pecu 

. , . - -n1ar1a pela convocaçao. 
Parágrafo ~nico - Quando o estágio for remunerado, assegurar-se-lhe

-á o direito de opção. 

SUB-SEÇÃO VI 

DA LICENÇA À FUNCIONÁRIA CASADA 

Art. 139- A funcionária, casada com funcionário 1 c1v1 
terá direito a licença sem vencimentos, quando o 
for designado para servir, independentemente de solicita
ção, em localidade fora dos limites do MunicÍpio. 

§ 12 - A licença será concedida mediante pedido instruÍdo com do 
cumento oficial que comprove a remoção, e vigorará pelo 7 
prazo de 2 (dois) anos. 

§ 22 - Findo o prazo a que se refere o parágrafo anterior, e per 
sistindo as razÕes do afastamento, a licença será prorro= 
gada por mais 3(três) anos, no máximo e somente poderá / 
ser renovada após decorrido igual prazo do afastamento. 

§ 32 - Decorrido o prazo de prorrogação da licença, e não tendo/ 
a funcionária reassumido o exercÍcio, será demitida por/ 
abandono do cargo apurado em processo administrativo. 

SUB-SEÇÃO VII 

DA LICENÇA PAHA Til.ATAR. DE INTERESSES PARTICULARES 

Art. 140 - Ao funcionário estável poderá ser concedida licença, sem( 
vencimento, para tratar de interesses particulares, de- / 
pois de 5 (cinco) anos de exercÍcio. 

§ 12 A licença será negada quando o afastamento do funcionário 
for inconveniente ao interesse do serviço. 

§ 22 O funcionário aguardará, em exercÍcio, a concessão da li
cença. 

Art. 141 Não será concedida licença ao funcionário nomeado, removi 
do ou transferido, antes de assumir o exercÍcio. 

Art. 142 -A licença de que trata esta sub-seção, não excederá a 2 ( 
dois) anos e só poderá ser renovada decorrido igual prazo 
a contar do término da anterior. 

Art. 143 - A autoridade que deferiu a licença, poderá cassá-la e de
terminar que o licenciado reassuma o exercÍcio, se o exi
gir o interesse do serviço municipal. 

Parágrafo ~nico - Poderá o funcionário, a qualquer tempo reassumir o 
exercÍcio, desistindo da licença. 

SUB-sEÇÃO VIII 

DA LICENÇA PREMIO 
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Art. 144 - O funcionário terá direito a licença-premio de 3(três) meses 
por QUinQuênio de efetivo exercÍcio exclusivamente municipal, 
desde QUe não haja sofrido ~nalQuer das penalidades adminis
trativas previstas neste ~statuto. 

§ 1º O perÍodo em QUe o funcionário estiver em cozo de licença- / 
premio será considerado como de efetivo exercÍcio para todos 
os efeitos legais. 

§ 2º -Não terá ainda direito à licença-premio o funcionário QUe, / 
no perÍodo de sua aQUisição, houver: 

I - faltado ao serviço, injustificadamente por mais de / 
10 (dez) dias; 

II gozado licença: 
a) por perÍodo superior a 150 (cento e cinQuenta) / 

dias consecutivos ou não, salvo a licença previs
ta no artigo 122, item IV; 

b) por motivo de doença em pessoa da sua famÍlia,por 
mais de 60(sessenta) dias,consecutivos ou não; 

c) para tratar de interesses particulares; 
d) por motivo de afastamento do cÔnjuge funcionário. 

Art. 145 - A licença-premio poderá ser gozada por inteiro ou parcelada
mente, dividindo-se, neste caso, o tempo relativo a cada / 
QUinQuênio, em perÍodos não inferiores a 30 (trinta) dias, / 
devendo, para esse fim, o funcionário, no reQuerimento em / 
QUe pedir a licença, fazer expressa menção do número de dias 
QUe pretende gozar. 

§ 12 - A concessão da licença-premio será processada e formalizad~ 
pelo Órgão do pessoal, depois de verificada se foram satis-/ 
feitos todos os reQuisitos legalmente exigidos e se a respei 
to do pedido se manifestou, favoravelmente, QUanto a oportu
nidade, o chefe imediato do funcionário. 

§ 2º - O funcionário, sob pena de indeferimento do pedido, aguarda
rá em exercÍcio a expedição do ato de concessão da licença,/ 
a QUal deverá ser iniciada dentro de lO(dez) dias do conheci 
mento oficial do ato concessÓriop sob pena de caducidade au
tomática da concessão. 

Art. 146 - O funcionário QUe preferir não gozar, integralmente, a licen 
• d't t , -ça-premio, po era op ar median e expressa e irretratavel de-- , claraçao pelo gozo de metade do per1odo, recebendo os venci-

mentos do seu cargo, correspondentes à outra metade. 

Art. 147 - r.1eéliante reQuerimento, poderá o funcionário desistir, em ca
ráter irretratável, de gozar a licença-premio relativa a um 
ou a todos os QUinQuênios a QUe já tiver direito, hipÓtese / 
em QUe o tempo de duração da licença será acrescidop em do-/ 
bro, ao seu tempo de serviço, para todos os efeitos legais,/ 
excluindo o de antiguidade de classe. 

SUB-sEÇÃO IX 

LICENÇA PARA DESEmPENHO DE mANDATO 3LETIVO 
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Art. 148 - O funcionário pÚblico municipal investido em mandato eletivo 
federal ou estadual será considerado licenciado, com o afas
támento do exerc{cio do seu cargo, até o término do seu man
dato. 

Parágrafo dnico - O perÍodo do exercÍcio de mandato federal ou estadual 
será contado como tempo de serviço apenas para efeito 
de promoção por antiguidade e aposentadoria. 

Art. 149 - O funcionário municipal, ~uando no exercÍcio do mandato de 
Prefeito, afastar-se-á de seu cargo por todo perÍodo de man
dato, podendo optar pelos vencimentos sem prejuÍzo de verb~ 
de representação. 

Parágrafo dnico -Quando o mandato for de Vice-Prefeito, somente será/ 
obrigado a afastar-se de seu cargo ~uando substituir/ 
o Prefeito, podendo optar pelos vencimentos, sempre
juÍzo da verba de representação. 

Art. 150 - O funcionário municipal, no exercÍcio de mandato de Verea- / 
dor do MunicÍpio, ficará sujeito as seguintes normas: , 

I - ~uando a vereança for remunerada, afastar-se-a, me-
diante licença, do cargo, optando pelos vencimentos 
ou pelo subsÍdio; 

II - ~uando a vereança for gratuita, havendo incompatibi 
lidade de horário, afastar-se-á do serviço no dia 7 
da,sessão, sem prejuÍzo dos vencimentos de seu car
go. 

Art. 151 - A licença prevista nesta Seção, se não for concedida antes,/ 
considerar-se-á automática com a posse no mandato eletivo. 

Parágrafo dnico - O funcionário, afastado nos termos deste artigo só po 
derá reassumir o exercÍcio do cargo, após o término 7 
ou renúncia do mandato. 

Art. 152 - O funcionário ocupante de cargo em comissão será exonerado,/ 
a pedido, deste cargo com a posse no mandato eletivo. 

Parágrafo dnico - Se o ocupante do cargo em comissão for trunbém titular 
de um de provimento efetivo, ficará exonerado da~uele 
e licenciado deste na forma prevista nesta Seção. 

Art. 153 - O funcionário municipal deverá licenciar-se pelo menos 30 (/ 
trinta) dias antes da eleição a ~ue concorrer. 

SEÇÃO III 
DO ACIDENTE DO TRABALHO 

Art. 154 - O funcionário ~ue sofrer acidente no exercÍcio de suas atri
buiçÕes, ou ~ue contrair doença profissional, terá direito a 
licença, com vencimentos integrais. 

§ 12 Acidente é o evento danoso ~ue tem como causa mediata ou ime 
diata, o exerc{cio das atribuiçÕes inerentes ao cargo. -

§ 22 E~uipara-se a acidente agressão sofrida e não provocada pelo 
funcionário, no exercÍcio de suas atribuiçÕes. 

ChiA~~ MUMICIPH DE PIQUETE 

REGISTRADO 
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Entende-se ~or doença profissional a ~ue res~a das condi
çÕes inerentes ao serviço ou ele fatos nele atribuídos. 
A comprovação do acidente, indispensável para a concessão/ 
da licença 9 deverá ser feita em processo rezular, no prazo 
de 8 (oito) dias. 
O trata::1ento do acidentado em serviço, correrá por conta / 
dos cofres municipais. 
J.esul tando do evento incapacidade total e permanente 1 o / 
funcionário será a:uosentado com vencimentos integrais. 
Entende-se por incapacidade ;:arcial e permanente a redução, 
por toda a vida, da ccpacidade de trabalho; por incapacida 
de total e pennanete, a invalidez irrevers{vel. -

Art. 155 -No caso de ·wrte resultante de acidente de trab:Jlho será / 
devida a pensão ao.s beneficiarias, acrescida da importân-/ 
cia corres:1onclente a diferença entre os vencimentos do fun 
cionário e a~ueles a ~ue faria jus, nos termos do artigo 7 
anterior. 

CIMi~l! MU~ICIPAL SE PIQUm 

S3ÇÃO IV R17G' Iq_T,-DA-D·"' u u rL · ·v 

DA ASSISTÊ;TCIA DO FUl\'CIOliÁ:UO 

Art. 156 - O TJunic{pio promoverá o bem-estar e o a])er eiçoamento f{si 
co, intelectual e moral doD funcionários e de suas famili:a, 
na forma ~ue a lei estabelecer. 

Parácrafo Único - Com esse fim, serão organizados: 

Art. 157 

I proc;ra:-~a de assistência médica, dentária, farmaceu 
tica e hospitalari 

II plano de previdência, set;uro e assistência judiei§ 

III 

IV 

ria; 
cursos de 
sional em 
CLlrSOS de 
blicaçÕes 
co; 

aperi'eiçoamento e especialização profis
matéria de intersse do I>:unic{pio; 
extensão, conferências, congressos, pu-/ 
e trabalhos referentes ao serviço pÚbli-

V via.gens de estudo e visitas a serviços de utilida
de pLÍblica, para es:Jecializa~ão e aperfeiçoamento; 

VI centros à.e recreação, repouso e férias. 

A lei reeoüará as condiçÕes de organização e funcionamento 
~ 

dos serviços de assistencia referidos no artigo anterior. 

Art. 158 - O l;lunic{pio estabelecerá e:;1 lei 
denciario de seus fw1cionários 1 

tu to. 

~ -ou convenlO o regime previ 
sujeitos ao presente Esta-

SEÇÃO V 

DO :DI:i:tiiTC DE :JETIÇÃO E REC1T}180 

Art. 159 - É assecurado ao fouicionário o direito de re~uerer ou repre 
sentar, pedir reconsideração e recorrer, desde ~ue o faç~ 
dex:tro das normas de urbanid•de, observadas as seguintes/ 
rec;ras: 
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I -

II-

III 
IV 

nenhuma solicitação, QUalQuer QUe seja a sua form9 
:poderá ser: 
a) diricida à autoridade incompetente para decidi

la; 
b) encmünhada, serc1 conhecimento da autoridade, a/ 

~ue o funcionário estiver direta e imediatamen
te subordin'Jdo; 

o pedido de reconsideração deverá ser dividido à 
a11toridr1de que houver expedido o a to ou :proferido/ 
a dGcisão e sonente será cabivel quando contiver / 
novos ar2"Q~entos; 
neru1um :pedido de reconsideração :poderá ser renovad~ 

' soeente cabera recurso quando houver :pedido de re-
consideração desatendido ou não decidido no prazo/ 
lee;al; 

V - o recurso será dirigido à autoridade i:nediatamente 
st,_:perior ã que tiver expedido o ato ou :proferido / 
a decisão,- e, sucessiv&"!ente, na escala ascendente, 
às dem·;is autoridades; 

VI - nenhum recurso poderá ser encw1inhado mais de uma/ 
vez à mesma autoridade. 

§ 1º - O reQuerimento e o redido de reconsideração de QUe trata / 
este artigo, deverão ser decididos de~tro de 30 (trinta) / 
dias no máximo. 

§ 22 - A decisão final do recurso a que se refere este artigo, de 
verá ser dada dentro do :prazo máxi'no de 90 (noventa) dias-; 
contados da data de seu recebimento :pelo :protocolo da Pre
feitura e, uma vez proferida, será icediatamente pÚblicada, 
sob pena de responsabilidade do funcionário a quem incum-/ 
bir a publicaçãp. 

§ 3º -Os pedidos de reconsideração e os recursos não têm efeito/ 
SI1S:pensivo; se :providos darão lu[iar às retificaçÕes neces
sarias, retroagindo os seus efeitos à data do ato impugna
do, desde QUe a autoridade comDetente não determine outra;' 
:providência, QU&Qto aos efeitos relativos ao passado. 

Art. 160- O direito de :rleitear, na esfera administrativa, prescreve 
' ra: 

I - en 5 (cinco) c1ias 9 QUanto aos de QUe decorrerem de 
missão, cassação de aposentadoria ou de disponibi
lidade; 

II -em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos. 
Parágrafo Único - O prazo de prescrição contar-se-á da data da :publi

cação oficial do ato ~~pugnado. 

Art. 161 - O pedido de reconsideração e o recurso, QUando cabiveis, / 
interrompem a :prescrição uma só vez observada a legislação 
federal sobre a :prescrição QUinQuenal. 

Art. 162 - É asse.~urado ao funcionário o direi to de vista do processo 
administr:'tivo em que seja :parte, CJ.Uando denegatÓria a de
cisão. 

Art. 163 - São f:J.tais e improrrozáveis os :prazos est2belecidos nesta/ 
Seção. 
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Art. 164 -Ao funcionário estudante será permitido faltar ao serviço/ 
sem preju{zo dos vencimentos ou remuneração, nos dias em// 
QUe se realizarem provas parciais ou finais. 

Parágrafo Único - O funcionário deverá apresentar documento fornecido/ 
pela direção da escola QUe comprove o seu compareci-

• mento as provas. 

CAPiTULO III 

DOS DIIilliTOS E DAS VANTAGENS DE ORDEM PECUNIÁRIA 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 165 - Além do vencimento e de outras vantagens legalmente previs
tas, poderão ser deferidas ao funcionário as seguintes: 

I - diárias; 
II - aux{lio para diferença de caixa;~~~~~~~~~~~ 

III _ salário-famÚia; c~1.1n~~ MUMICIPAL e E f'iaunf I 
IV auxÚio-doença; REGISTRADO 

'1" f , . V auxl lo- unerarlo ; 
VI -gratificações; 

VII adicional por tempo de serviço. 
Parágrafo Único - O funcionário que receber dos cofres pÚblicos vanta-/ 

gem indevida, será punido se tiver agido de má fé, / 
respondendo, em qualquer caso, pela reposição da quan 
tia que houver recebido, solidariamente com quem ti-7 
ver autorizado o pagamento, ressalvado o disposto no/ 
artigo 24, § 2º• 

Art. 166- SÓ será admitida procuração para recebimento de qualquer im
portância dos cofres municipais, decorrente do exerc{cio do/ 
cargo ou função, qu~~do outorgada por funcionário ausente do 
Munic{pio, ou impossibilitado de se locomover. 

Art. 167 - ~ proibido ceder, gravar vencimentos ou QUaisquer vantagens/ 
decorrentes do exerc{cio do cargo ou função. Os descontos so 
mente serão aQueles autorizados em leio 

SEÇÃO II 

DO VENCIJ'.'[ENTO E REJ1,TIJN~EAÇÃ0 

Art. 168 - Vencimento é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo/ 
exerc{cio do cargo, correspondente ao padrão fixado em leio 

Parágrafo Único-~ vedada a prestação de serviços gratuitos. 

Art. 169 - Remuneração é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo 
exerc{cio do cargo, correspondente ao padrão fixado em lei,/ 
acrescido das vantagens pessoais de que seja titular. 
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Art. 170 - O funcionário que não estiver 
te poderá perceber vencimento 
vistos em lei. 

no , . d exerc1c1o_ o cargo, somen-
ou remuneraçao nos casos pre-

Art. 171 - O funcionário perderá: 
I - o vencimento ou remuneração do dia, se não compar~ 

cer ao serviço salvo os casos previstos neste Esta 

~~ ~ II- ~t~!rço (~3) do vencimento ou remuneração diária 

~ ~ ~[ i~~~~~ ~o:~:~:rp~as~r:!?~r 0d~::r~r~~a~~~:,s~~ ~ 
~' ~ ~.i qu~do se retirar até uma hora antes de findo o // 
- ~ ~ per1odo de trabalho; 
~ [~] .,.~,~III -um terço(l/3) do vencimento ou rem~eração, duran-
" \.) ;:.:: , te o afastamento por motivo de prisao, em flagran-

-... ~ ~~ ~ !. te~ preventiva, pronúncia ou denúncia, desde seu / 
-~ ~ recebimento, por crime funcional, com direito à di 

ferença, se absolvido; 
dois terços do vencimento ou remuneração, durante/ , . -o per1odo do afastamento em v1rtude de condenaçao~ 
por sentença definitiva, desde que a pena não de-/ 
termine demissão. 

§ 1º -As faltas ao serviço, até o máximo de 12(doze) por ano, não 
excedendo a 2(duas) por mes, poderão ser abonadas por moti
vo de moléstia ou de viagens, mediante requerimento do in-/ 
teressado no 12 dia em que comparecer ao serviço. 

§ 2º - No caso de faltas sucessivas~ justificadas ou injustifica-/ 
das, os dias intercalados -domingos, feriados e aqueles em 
que não haja expediente serão computados exclusivamente pa
ra efeito de desconto do vencimento ou remuneração. 

Art. 172 - O funcionári~ não sofrerá qualquer desconto no vencimento / 
ou remuneraçao: 

I- nos casos dos itens I, II, III, IV V, VII, IX, X,/ 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII e XIX do arti
go 95 deste Estatuto; 

II quando licenciado para tratamento de saÚde; 
III - quando convocado para serviço militar ou estágio/ 

nas Forças Armadas e outros obrigatÓrios por lei,/ 
salvo se perceber alguma retribuição por esse ser
viço, caso em que se admitirá a opção ou se fará a 
redução correspondente; 

IV - quando em desempenho de mandato gratuito de verea
dor do Munic{pio~ nos dias em q_ue comparecer às / 

.... .4 • • sessoes da Camara Mun1c1palo 

Art. 173 - As reposiçÕes devidas pelos funcionários à Yazenda Munici-/ 
pal, serão descontadas em parcelas mensais não excedentes à 
quinta parte do vencimento ou remuneração. 

Parágrafo Único - Não caberá reposição parcelada, quando o funcionário 
solicitar exoneração, for demitido ou abandonar o / 
cargo. 
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Art. 174 - Ponto é o registro ~ue assinala o compare menta do funcio
nário ao serviço e ~elo ~ual se verifica, diariamente, su~ , 
entrada e saJ.da. 

§ 1º -Para efeito de pagamento apurar-se-á a fre~uência do segui~ 
te modo: 

I - pelo ponto; 
II - pela forma determinada em regulamento, ~uanto a / 

funcionários não sujeitos a ponto; 
§ 2º - Salvo nos casos expressamente previstos em lei, é vedado / 

dispensar o funcionário do registro do ponto e abonar falta 
ao serviço. 

§ 3º - A infração do disposto no parágrafo anterior, determinará a 
responsabilidade da autoridade ~ue tiver expedido a ordem,/ 
sem preju{zo da ação disciplinar cab{vel • 

Art. 175 -O Prefeito determinará: 

§ 1º -

§ 

I - para cada repartição, o per{odo de trabalho diá- / 
rio; 

II- ~uais os funcionários ~ue, em virtude-dos encargos 
externos, não estão obrigados a ponto. 

Nenhum funcionário municipal, de qual~uer modalidade ou ca
tee;oria poderá prestar, sob ~ual~uer fundamento, menos de / 
33 (trinta e três) horo.s semanais de trabalho, ressalvadas/ 
as exceçÕes expressamente previstas em lei. 
Compete ao chefe da repartição antecipar ou prorrogar o pe
r{odo do trabalho, devidamente comprovada a necessidade do 
serviço, constituindo a antecipação o~ prorrogação per{odo/ 
extraordinário, ~ue será remunerado de acordo com o presen
te Estatuto. 

SEÇÃO III 

DAS DLWIAS 

Art. 176 - Ao funcionário que, por determinação do Prefeito, deslocar
-seTtemporariamente, do Munic{pio para outro local, a servi 
ço, no desempenho de suas atribuiçÕes, ou em missão ou estu 
do, desde ~ue ràacionados com a função que exerce, será con 
cedida, alem do transporte, a diária a titulo de indeniza~ 
ção das despesas de alimentação e pousada, nas bases fixa-/ 
das por decreto. 

Parágrafo tfnico - Não serão devidas diárias quando, em consequência do 
deslocamento, houver sido concedida gratificação de/ 
representação. 

SEÇÃO VI 

DO AUXÍLIO PARA DIFEIUNÇA DE CAIXA 

Art. 177 - Ao funcionário que no desempenho de suas atribuiçÕes norma~ 
pagar ou receber em m~a corrente, será concedido auxilio,/ 
mensalmentep de lO%(dez por cento) calculados sobre o valor 
do padrão dos seus vencimentos, para compensar as diferenças 
de caixa. 
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ParSÍ:c;rafo Único - :}uando por :wtivo de férias, licenças, acidentes e I 
outros, o funcionário afastar-se do desempenho de I 
suas atribuiçÕes, não fará jus ao auxilio para dife
rença de caixa, que será pago a quem o substi tuiro 

SEÇÃO V 

DO 3ALÁlUO-JIA!.IlLIA 

Art. 178 - O salário-familia será conàedido a todo funcionário, ativo 
ou inativo 1 

I por filhos menores c1e dezoito ( 18) anos; 
II por filhos inválidos; 

III por filha solteira, sem econoraia prÓpria; 
IV por filhc; estudante, que frequentar curso de 22 I 

grau ou superior, em Instituto de Ensino oficial I 
ou particular reconh:;cido, e que não exerça ativi
dade lucrativa, até a idade de 24 (vinteeg_uatro) I 
a.'1.0 s; 

V '"'1' ,. d' ~ a nu ner ou corrpan elra, escce que nao exerça ati-
vidade renunPrada; 

Parácsrafo Único - Compreendem-se neste artico os fil!'cos de g_ualg_uer -1 
condição, os enteados, os adotivos, e o menor g_ue vi 
ver DOb a GUarda e sustento do funcionário. 

Art. 179 

§ 12 

§ 22 

JUando o pai e nãe forem fu~~cionários ou inativos e viverem 
en comum, o SDl:]rio-fanilia sEJrá concedido a. •enas a um deJes. 
Se não viverem eN cocmm, será concedido ao g_ue tivGr os de
pendentes sob sua ';u -rda. 
Se a.'nbos os tiverem, será concedido a um e outro dos pais ,I 
de acordo com a c1iBtribuição dos de:pendentes. 

Art. 180 - O Lmcionário e o in·1tivo são obri::;oJlos a comunicar ao seu/ 
chefe i·redi'J to, dentro de 15 ( g_ainze) dias, g_ualg_uer altera 
ção, g_ue se verifig_ue na situação doro de11endentes, da g_ual7 - - , , decorra suprerosao ou reduçao no salario-famllia. 

P8rá,c;r2.fo Único - A inobservância desta disposição cieter2inará respon
sabilidade do fLJjlCionário ou do inativo. 

Art. 181 O salário-fa:dlia será pa(';o juntamente com os vencimentos ,1 
remuneração, ou provento. 

Art. 182 - O salário-familia é devido independentemente de freg_uênci~ 
e produção do funcionário e não poderá sofrer g_ualg_uer des
conto, nem ser objeto de transação e consignação em folha I 
de pagamento, nem sobre ele será baseada g_ualg_uer contribui 
~ -

Art. 183 

Art. 184 

çao. 

O valor do salário-fam{lia será fixado em leio 

~vedado o pagamento de salário-fam{lia por dependente, em/ 
relação ao g_ual já esteja sendo percebido o beneficio de ou 
tra entidade pÚblica federal, estadual ou municipal. -

SEÇÃO VI Ch!H~ MU~ICIPAL ~E PiGUflf 

REGISTRADO 
-:lUº~f_?} 
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DO AUXÍLIO-DOEHÇA E DO AUXÍLIO-FL.;ITERÁRIO 

Art. 185 -A cada per{odo de 12 (doze) meses consecutivos de licença pa 
ra tratJ:ento de saÚde, será concedida ao funcionário um mês 
de vencimento ou resuneração, a titulo de aux{lio-doença, -/ 
gua:1do não fizer jus ao 1311 salário. 

Art. 186 - Ao funcionário licenciado para tratanento de saÚde poderá -/ 
ser concedido transporte, inclusive para as pessoas de su~ 
familia. 

Art. 187 -A familia do funcionáriofalecido em exerc{cio, em disponibi
lidade ou. aposentado, ou à pessoa que prov•1r ter feito as -/ 
despesas com o seu funeral, será concedido, a titulo de aux{ 

, A ) A -lio-fu.nerario, a i::.tportancia corres;Jondente a um ( 1 mes de 
venci:::tento, retctu.neração ou. provento • 

Pará'Sl'afo ll'nico - O pagamento será efetu.2do :;::ediante autorização do Pre 
feito, ap6s a apresentação do atestado de 6bito e dos 
docwnentos comprobst6rios das despesas. 

~~------~~==~ 
SEÇÃO VII 

DAS GRATIFICAÇÕES 

CAM~.< t,;:- ;c;:'H tf P:~:;m 

R
~-.,--- --,- ~, --:--;n /1 "'O l:./0;-i_,_:/ l. -~ :~--~-j _ _u 

Art. 188 -Será concedida ;;ratific~ção ao funcionário: 
I pela prestação de serviço extraordinário; 

II pela execução de trabalho de natureza especial com 
risco de vida ou. saÚde; 

III a titulo de representação, quando em serviço ou es
t-.ldo fora do J,;unic{pio, por autorização do Prefeito; 

IV por outros encargos previstos em lei. 

Art. 189 - Terá direito à gratificação por serviço extraordinário o fun 
cionário que for convocado para a prestaçãô de trabalho for~ 
do horário nor,,ml de expediente a que estiver sujei to. 

Art. 190 -

§ lll -

§ 22 -

A gratificação pela prestaç2o de serviços extraordinários s~ 
rá determinada pelo diretor ou. chefe do setor, serviço ou de 
partamento a que estiver su.bo:.-dinado o funcionário convocadÕ. 
A gratific:1•]ão será paga por hora de trabalho prorrogado ou 
antecipado, na r:1esaa razão percebida pelo funcionário em c a-, 
da hora de perlodo normal. 
Em se tratando de serviço extraordinário noturno, assim enta:r 
dido ou ;:Jrest-,do no per{odo compreendido entre 20 e 6 horas,-
será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento). 

Art. 191 - O funcionário que receber importância relativa a serviço ex
traordinário não prestJ_do, será obrigado a resti td-la de -/ 
uma só vez, ficando sujeito a processo disciplinar. 

Art. 192 -.Será punido coB pen:.:t de suspensão o fu.ncionário que se recu
sar, sem jllsto aotivo, à prest:~ção de serviço extraordináriQ. 
De igual forma o funcionário que atestar, fals&'lente, a pres - , -taçao de serviço extraordinario. 

Parágrafo Único - Na reincidência dos fatos ac;ontados neste artigo o -/ 
funcionário será pu._rüdo co;;1 a demissão, a bem do ser
viço pÚblico. 
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- Não poderá o funcionário prestar serviço extraordinário gra 
tuito, ficando limitado o perÍodo ao correspondente a ~3 7 
(um terço) de perÍodo normal de trabalho salvo imperiosa ne 
cessidade de serviço e com o assentimento do mesmo, Quando7 
então perceberá a gratificação correspondente dispensada ~ 
referida exigência. 

Art. 194 - A gratificação devida pela execução de trabalhe especial, / 
com risco de vida ou saÚde, será fixado em lei. 

Art. 195 - A autorização para serviço ou estudo fora do MunicÍpio sÓ / 
poderá ser dada pelo Prefeito, ~ue arbitrará a gratificaçã~ 
QUando não estiver previsto em lei ou regulamento. 

Art. 196 - Ressalvada o disposto neste Estatuto, o regime de gratific~ 
çÕes será objeto de leis especiais e complementares. 

SEÇÃO VIII 

DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 

Art. 197 -Pagar-se-á o adicional de cinco, dez, ~uinze, vinte, vinte/ 
e cinco, trinta e trinta e cinco por cento sobre os vencimen 
tos do funcionário Que completar, respectivamente, cinco, ;
dez, QUinze, vinte, vinte e cinco, trinta e trinta e cinco/ 
anos de serviço exclusivamente municipal. 

§ lQ - O funcionário fará jÚs à sexta-parte dos vencimentos 9u re
muneração-ao completar 20 (vinte) anos de serviço pÚblico/ 
municipal. 

§ 2Q - Os adicionais, de ~ue trata este artigo, incluindo a sexta
-parte referida no parágrafo anterior, incorporar-se-ão aos 
vencimentos para todos os efeitos e serão pagos juntamente/ 
com eles ou com a remuneração. 

TiTULO IV 

DOS DEVERES E DAS PROIEIÇÕzS 

CAPiTULO I 

DOS DEVERES 

Art. 198 - são deveres do funcionário, além dos ~ue lhe cabem em virtu 
de de seu cargo ou função e dos ~ue.lhe decorrem, em geral, 
da sua condição de servidor pÚblico: 

I - Comparecer à repartição nas horas de trabalho ordi 
nário e nas de extraordinário, ~uando convocado; -

II - Executar os serviços QUe lhe competirem e desempe
nhar com zelo e presteza os trabalhos de ~ue for / 
incumbido; 

III - Tratar com urbanidade os colegas e o pÚblico 1 aten
dendo a este Último sem preferências pessoais; 

IV - Obdecer as ordens superiores, devendo representar/ 
imediatamente, por escrito, contra as manifestamen 
te ilegais; -

V - Zelar pela economia e conservação do material ~ue/ 
lhe for confiado; 
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VI - Atender prontamente a expedição das certidÕes re
~ueridas para defesa &o direito e esclarecimento / 
de situações; 

VII - Atender, com preferência a ~ual~uer outro serviço, 
as re~uisiçÕes de papéis, documentos, informaçÕes/ 
ou providências ~ue lhe forem feitas para defesa/ 
da Fazenda Municipal; 

VIII - Apresentar-se ao serviço em boas condiçÕes de as-/ 
seio e convenientemente t1·ajado ou com o uniforme/ 
~ue for determinado; 

IX 

X 
XI 

XII 

XIII 

-Manter o espÍrito de cooperação e solidariedade / 
com os compalli,eiros de trabalho; 

- Guardar sigilo sobre os assuntos da 
- Representar aos superiores sobre as 

des de ~ue tiver conhecimento; 

administração; 
irregularida-/ 

- Apresentar relatÓrio ou resumos de suas atividades, 
na hipÓtese e prazo previsto em lei, regulamento / 
ou regimento; 
Sugerir providências tendentes à melhoria e aper-/ 
feiçoamento de serviço. 

CAPiTULO II 

DAS PROIBIÇ0ES 

Art. 199 - Ao funcionário é proibido: 
I - referir-se, publicamente, de modo preciativo, a 

seus superiores hierár~uicos, ou criticar em infor 
mações, parecer, ou despacho as autoridades e atos 
da Administração, podendo em trabalho assinado ma
nifestar, em termos, aos superiores, seu pensamen
to sob ponto de vista doutrinário ou de organiza-/ 
ção _de s0:.:viço, com o fi to c1e colaboração e coope
raçao; 

II retirar, sem prévia permissão da autoridade compe
tente, Cl\J_al~uer documento ou objeto da repartição; 

III - atender reiteradamente as pessoas, na repartição,/ 
para tratar de assuntos particulares; 

IV - promover manifestaçÕes de apreço ou desapreço e fa 
zer circular ou subscrever lista de donativos no 7 
recinto da repartição; 

V -valer-se do cargo para lograr proveito pessoal; 
VI - coagir ou aliciar subordinados com objetivos de na 

tureza partidária; 
VII -praticar a usura em ~ual~uer de suas formas; 

VIII -pleitear, com procurador ou intermediário, junto/ 
às repartiçÕes pÚblicas municipais, ~uando se tra
tar de percepção de vencimentos ou vantagens de pa 
rente até o 32 grau civil; -

IX - entreter-se, durante as horas de trabalho, em pa-/ 
lestras, leituras ou atividades estranhas ao servi 
ço; 

X - empregar material do serviço pÚblico em atividade/ 
particular; 
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XI - incitar greves ou a elas aderir, ou praticar atos 
de sabot.•J.gem contra o regLce ou o serviço pÚblicq; 

XII - receiJer propinas, coJ'lissÕes, presentes e vantag3re 
d;:_ qus.lquer espécie, eiJ. razão das suas atribui--/ 
çoes; 

XIII - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos/ 
casos previstos em lei, o desempenho do-encargo/ 
que lhe COL"1petir ou a seCLs subordinados. 

TiTULO V 

DAS IlTCOl.J',i.TIBILIDADES .8 DAS ACUTmLAÇÕ:iES 

CAPiTULO I 

DAS IITCOl.:PATIBILIDADES 

Art. 200 - É inco:ma G{vcl o exercicio de cargo ou função pÚblica muni 
cipal: 

I - com a participação de gerência ou administração / 
de empresas bancárias, industriais e comerciais,/ 
que mantenham relaf!Ões com o Eunic{pio, sejam por 
este subvencionadas ou diretamente relacionadas / 
com a finalidade de repartição ou serviço em que o 
funcionário estiver lotado; 

II com o exercicio de representaçÕes de Estado es-// 

III 

IV-

tTangeiro; 
com o exercicio de cargo ou função subordin do a 
parente até o 2Q grau, salvo quando se tratar de 
cargo ou flli~ção de imediata confiança e de livre/ 
escolha, não podendo exceder de 2 (dois) o número 
de auxiliares nessas condiçÕes; 
com o exerc{cio de mandato de Prefeito, Vereador, 
este quando remuner.:do, e com mandatos eletivos / 
federais e est.:duais. 

CAMUA MU:iiCIPnL EE P:Q~HE 

CAPiTULO II REGISTRADO 
DA ACUlilULAÇÃO 

Art. 201 - É vedada a acumulação re;1unerada de cargos e funçÕes pÚbli 
cas, exceto: 

I - juiz com um ca.rgo de professor; 
II - a de dois c::rgos de professor; 

III - a d.e um C::lrgo de profe,;sor com outro técnico ou / 
cientifico; 

IV -a de dois cargos privativos de médico; 
V - outras atividades, cono tais definidas em lei com 

pleme;1tar ( § 3 2 artigo 99 C .F. ) • 

§ 12 - Em qualquer dos cases, a acumulação, s01.:~ente será permiti
da quando houver correlação de materias e compatibilidade/ 
de horários. 
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22 -A proibição de acumular estende-se a cargos, funçÕes ou em
pregos em autar~Qias, empresas pÚblicas e sociedades de eco 
nomia mista. 

32 - A proibição de acwaQlar proventos não se aplica aos aposen
tados, ~uanto ao exercÍcio de mandato eletivo, ~uanto ao de 
um cargo em comissão ou ~uanto a contrato para prestação de 
serviços técnicOs ou especializados. 

Art. 202 - Verificada em processo administrativo a acumQlação proibida 
e provada a boa fé, o funcionário optará por um dos cargos/ 
ou fQnçÕes. 

Parágrafo Único - Provada a má fé 
será obrigado a 
vidamente. 

, -perdera todos os cargos OQ fQnÇoes e 
restitQir o ~Qe tiver recebido inde-

Art. 203 - As aQtoridades e chefes de serviço ~Qe tiverem conhecimento 
de ~ue ~Qal~Qer de seQs sQbordinados acumula, indevidamen-..., , ..., , ..., 
te, cargos OQ fQnçoes pQblicas, comQnicarao o fato ao orgao 
do pessoal, para os fins-indicados no artigo anterior, sob 
pena de responsabilidade. 

Parác;rafo Único - Qual~Qer pessoa poderá denunciar a existência de acu 
mQlação. 

Art. 204 

TÍTULO VI 

DA AÇÃO DISCIPLINAR 

CAPÍTULO I 

DA RESPONSABILIDADE 

Pelo exercÍcio irregular de SQas atribQiçÕes, o funcionário 
responde civil, penal e administrativamente. 

Art. 205 - A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou/ 
CQlposo, '1_Qe importe prejQ{zo à Fazenda municipal ou para I 
terceiros. 

§ 12 - O fu~cionário será obrigado a repor, de uma só vez a impor
t~'1.cia do prejQÍzo caQsado à Fazenda Municipal 9 em virtQde/ 
de alcance, desfal~ue 1 renissão ou omissão em efetuar reco
lhimento ou entradas nos prazos legais. 

§ 22 -Nos demais casos, a indenização de prejtÚzos caQsados à Fa
zenda I;lunicipal poderá ser li~u.idada mediante o desconto em 
folha, nunca_excedente da lO!à (décima) parte do vencimento/ 
OQ rerrmneraçao. 

§ 32 -Tratando-se de danos caQsados a terceiros, responderá o fun 
cionário perante a Fazenda municipal, em ação regressiva, 7 
proposta depois de transitar em julgado ã decisão de Última 
instância ~Qe hoQver condenado a Fazenda a indenizar o ter
ceiro prejQdicado. 

Art. 206 - A responsabilidade penal 
ção federal aplicável. 

, 
sera apQrada nos termos de legisla 
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Art. 207 - A responsabilidade administrativa resulta de atos ou omis
sões praticados no desempenho do cargo ou f~ção. 

Parágrafo Único - A responsabilidade administrativa, nao exime o fun
cionário da responsabilidade civil ou penal, que / 
couher nem do pagamento da indenização a que ficar/ 
obrigado. 

CAPiTULO II 
DAS PENALIDADES 

Art. 208 - Considera-se infração disciplinar o ato praticado pelo fun 
cionário com violação dos deveres e das proibiçÕes decor-7 
rentes da função que exerce. 

Parágrafo Único - A infração é pun{vel 1 quer consista em ação, ou omis 
são e independentemente de ter produzido resultado/.7 
perturbador do serviço. 

Art. 209 - são penas disciplinares, na ordem crescente de gravidade: 

§ 

A 

I - advertencia verbal; 
II - repreensao; 

III - multa; 
IV suspensão disciplinar; 
V destituição de função; 

VI -demissão; 

UfmA MWCIPnl ~E PIQUETE 

R~GI3TRADO 

VII - cassação de aposentedoria e de disponibilidade. 
As penas previstas nos itens II e VII serão sempre regis-/ 
tradas no prontuário individual do funcionário. 

§ 2º - As anistias não implicam o cancelamento do registro de qual 
quer penalidade que servirá para a apreciação da conduta dÕ 
funcionário, mas nele se averbará que, em virtude de anis-/ 
tia, a pena deixou de produzir os efeitos legais. 

Art. 210 - Não se aplicará ao funcionário mais de uma pena disciplinar 
por infraçÕes que sejam apreciadas num só processo, mas a/ 
autorização competente poderá escolher entre as penas a-que 
melhor atenda aos interesses da disciplina e do serviço. 

Art. 211 - A pena de advertência será aplicada verbalmente em casos de 
natureza leve e sempre no intuito do aperfeiçoamento profis 
sional do funcionário. -

Art. 212- A pena de-repreensão será aplicada por escrito, nos casos/ 
seguintes: 

I -reincidência das infrações sujeitas à pena de ad-/ 
vertência; 

II -de desobediência e falta de cumprimento dos deve-/ 
res previstos nos incisos V,-VI, VII, X, XI, e XII 
do artigo 198 deste Estatuto. 

Art. 213 - A pena de suspensão, que não excederá de 90(noventa) dias / , 
sera aplicada: 

I - até 30 (trinta) dias, ao funcionário que, sem jus
ta causa, deixar de se submeter a exame médico de
terminado por autoridade competente; 

II -nos casos de falta grave, ou reincidência de-infra 
ção em que foi aplicada a pena de repreensão. 
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ParágrQfO Único - Quando houver conveniência para o serviço, a pena de 
suspensão poderá ser convertida em nulta até 5o%(ci!! 
~uenta por cento) por dia, do vencimento, ou remunen 
ção, obrigando o funcionário neste caso a permanecer 
em serviço. 

Art. 214 - A pena de destruição de fun,:cão será aplicada pela autorida 
de ~ue houver feito a designação. 

§ 

§ 2Jl-

§ 32-

II 
III 

IV 
v 

VI 
VII 

·VIII 

de de:nissão seráEQJlicada nos casos de: 
crime contra a administração pÚblica, nos termos / 
da lei penal; 
abandono de cargo ou falta de assiduidade; 
incontinência pÚblica 1 conduta escandalosa e embri 
aguêa habitual; 
insubordinação grave em serviço; 
ofensa fÍsica em serviço contra pessoa, salvo se / 
en legitima defesa; 
aplicação irregular de dilli"eiros pÚblicos; 
lesão aos cofres pÚblicos e dilapidação do patrimÔ 
nio municipal; 
transgressão de ~ual~uer dos itens dos artigos 199 
a 203,deste Estatuto. 

A 

Considera-se abandono do cargo 1 ausencia do serviço sem jas 
ta causa, por mais de 30 (trinta) dias Úteis consecutivos.
Considera-se falta de assiduidade, para os fins deste artig~ 
a falta ao servi~o, durante o perÍodo de 12 (doze) meses -/ 
consecutivos, por mais de 60 (sessenta) dias interpoladamen 
te, sem justa causa. -
O ato de demissão, mencionará sempre a causa da penalidade/ 
e seu fundamento legal, atenta a gravidade da infração a de 
missão poderá,ainda, ser aplicada com a nota "A 3EM DO SER= 
VIÇO PÚBLICO". 

Art. 216 - Será cassada a aposentadoria e a disponibilidade se ficar / 
provado ~ue o inativo: 

I praticou falta grave no exerc!cio do cargo; 
II aceitou ilegal~ente cargo ou função pÚblica; 

III aceitou representação de Estado estrangeiro, sem/ 
prévia autorização do Presidente da RepÚblica; 

IV praticou usura em ~ual~uer de suas formas. 
Parágrafo Único - Será, iguaL~ente, cassada a disponibilidade do fun-/ 

cionário ~ue não assunir, no prazo legal 1 o exercÍ-/ 
cio do cargo em ~ue for aproveitado. 

Art. 217 -Para efeito da graduação das penas disciplinares, serão se~ 
pre tomadas em conta todas as circunstâncias em ~ue a infra 
ção tiver sido coütetida e as responsabilidades do cargo ocÜ 
pado pelo infrator. -

§ 12- São circRUstâncias atenuantes da infração dieciplinar, em 
especial: 

I o bom desemperu"o anterior dos deveres profissio- / 
nais; 

II a confissão expontânea da infração; 
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III - a prestação de serviços considerados relevantes por 
lei; 

IV a provocação injusta de superior hierár~uico. 
§ 22 - são circuntâncias agravantes da infração disciplinar, em es

pecial: 
I - a combinação com outros indiv{duos para a prática / 

da falta; 
II o fato de ser cometida durante o cumprimento de pe

na disciplinar; 
III -a acumulalão de infração; 

IV - a reincidencia. 
§ 32 - A acumulação dá-se ~uando duas ou mais infraçÕes são cometi

das na mesma ocasião, eu ~uando uma é cometida antes de ter/ 
sido punida a anterior. 

§ 42 - A reincidência dá-se ~uando a infração é cometida antes de / 
passado um ano sobre o dia em ~ue tiver findado o cumprimen
to da pena imposta em conse~uência da infração anterior. 

Art. 218- Contado.da data da infração, prescreverá, na esfera adminis
trativa: 

I- em 2(dois) anos, a falta sujeita às penas de repre
ensão, multa ou suspensão disciplinar; 

II em 4(~uatro) anos, a falta sujeita à pena de demis
sãe ou cassação de aposentadoria e de disponibilid§ 
de. 

Parágrafo ~nico A falta também prevista come crime na lei penal, pre~ 
creverá juntamente com este. 

Art. 219 - Para a imposição de penas disciplinares, são competentes: 
I -O Prefeito, nos casos de demissão, cassação de apo

sentadoria e de disponibilidade e suspensão superi
or a 15 (~uinze) dias; 

II -O imediato do Prefeito, responsável pelo Órgão em/ 
~ue teru1a exerc{cio o funcionário faltoso, nos ca-/ 
sos de suspensão disciplinar até 15 (~uinze) dias; 

III - O chefe imediato ao funcionário, nos casos de adver 
tência verbal e repreensão. -

Parágrafo ~nico - A pena de multa será aplicada-pela autoridade ~ue im
puser a suspensão disciplinar. 

Art. 220 -

§ 12 -

§ 22 -

CAPfTULO III 

DA PRISÃO ADMINISTRATIVA E DA SUSPENSÃO PREVENTIVA 

Cabe ao Prefeito ordenar, fundamentalmente e por escrito, a 
prisão administrativa de ~ual~uer responsável por dinheiros/ 
e valores pertencentes a Fazenda Municipal ou ~ue se acharem 
sob a guarda desta, nos casos de alcance, remissão ou omis-/ 
são em efetuar as entradas no devido prazo. 
O Prefeito comunicará o fato imediatamente à autoridade com
petente, para os devidos efeites, e concluindo com urgência, 
o processo de tomada de contas. 
A prisão administrativa não poderá exceder di 
as. CAtWI!l MU~ICIPAL ~f PIQUETE 

REGISTRADO 
_____ -: .. WQ~l13 
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Art. 221 -O Prefeito poderá suspender, preventiv~mente, o funcionário 
até 30 (trinta) dias, desde que se trate de irregularidade/ 
grave e o simples afastamento do f~ncionário não atenda ao 
int:resse pÚblico. 

Pará::;ro.fo Único - Inst:J.ur~'do o processo disciplinar, o funcionário de
signado para presidÍ-lo~ poderá propor ao Prefeito / 
que seja sustada a suspensão .:reventi v a ou prorroga
da até mais 60 (sessenta) dias, 

Art. 222 - Durante o perÍodo de prisão administrativa ou da suspensão/ 
preventiv~, ·o funcionário perderá um terço do vencimento ou 
remuneraçao. 

Parác·:rafo Único - O funcionário terá direi to: o 

I - à diferença de vencimento ou remuneração e à conta 
gem de tempo de serviço relativo ao perÍodo em qu6' 
tenha estado preso oususpenso, quando o processo/ 
não houver resultado em pena disciplinar, ou est~ 
se liLritar à repreensão; 

II - à diferença de vencimento ou remuneração e à conta 
gem do teHpo de serviço correspondente ao perÍodo7 
de afastamento excedente do prazo de suspensão efe 
tivamente aplicado, 

TÍTULO VII 

DO PIWESSO DISCIPLINAR E SUA REVISÃO 

CAPÍTULO I 

DAS SiliDICÂNCIAS 

Art. 223 - A autoridade que tiver conhecimento de irregularidades no / 
serviço pÚblico é obrigada a tomar as providências para pro 
mover-lhe a apuração por meio de sindicância administrativi 

Parágrafo Único - A autoridade que determinar a instauração da sindicáh 
cia fixará o prazo nunca superior a 30 (trinta) dia€1 
para a sua conclusão, prorrogáveis até o máximo de / 
15 (quinze~ dias à vista de representação motivada ro 
sindicante. 

Art. 224 - As sindicâncias serão abertas por portaria, em que se indi
quem seu objeto e um funcionário ou comissão de 3 (três)fun 
cionários para realizá-la. -

§ 1$ Quando a sindicância houver de ser realizada por comissão a 
portaria já designará seu presidente~ e este indicará o -mem~ 
bro para secretariar os trabaD1os. 

§ 22 - Quando a sindicância houver de ser realizada apenas por um( 
sindicante, este designará outro funcionário para secreta-/ 
riar os trabalhos, mediante aprovação do superior hierárqui 
co indicado. -

REGI3TRADO 
~:J.B./~8}].3 
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Art. 225 -O processo de sindicância será sumário, feitas as diligên-/ 
cias necessárias à aDuração das irregularidades e ouvido o 
sindicado, e todas ac pessoas envolvidas nos fatos bem como 
peritos e técnicos nec~ssários ao esclareciLJ.ento de g_uesiiis 

Parágrafo 
esPecializadas. 

Úni~o - Terminada a in;Jtrução da sindicância, a autoridade/ 
sindicante apresentará relatÓrio circunstanciado do 
g_ue foi apurado, sugerindo o g_ue julgar cabÍvel ao 
saneamento das irregularidades e punição dos culpa-/ 
dos ou a abertura de processo administrativo se fo-/ 
rem apuradas infraçÕes punÍveis com as penas de derns 
são, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, 

eiMAU MU~ICIPnl GE P!QUETI 

REGISTRADO CAPLULO II 

DO PROC3SSO ADEIHISTRATIVO 

Art. 226 - As penas de demissão de funcionário, de cass de aposen-
tadoria ou de disponibilidade só poderão ser aplicadas em 
processo adrlinist:cativo el'l g_ue se assegura plena defesa ao 
indiciado. 

Art. 227 -O processo administrativo será instaurado pelo Prefeito mu
nicipal, mediante portaria, em g_ue·especifig_ue o seu objeto 
e designe a autoridade processante. 

§ 12 - O processo administrativo será realizado por uma Comissão / 
composta de 3(três) fLmcionários na forma do artigo anter:b; 
escolhidos, ser:rpro g_ue possível, dentre ·os de categoria hie 

' -. rarg_uica igual ou superior ao indiciado. No ato de desigrlfl. 
ção, será inc~icado g_ual dos mombros exercerá a função de -7 
presidente. 

§ 22 O presidente da Conissão designará um funcionário para·se-/ 
cretariá-la, g_ue poderá ser um dos membros da Comissão. 

§ 3º O presi<lonte da Comissão, também designado como autoridade/ 
processante, sem,cre g_ue necessário, dedicará todo o tempo / 
aos trabalhos do processo, ficando seus nembros, em tal ca
so, dispensados dos serviços na repartiçã0, durante o curso 
d2s diligências e elaboração do relJ.tÕrio. 

Art. 228 - O prazo para a realização do )recesso administrativo será// 
de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) -/ 
dias, mediante autorização do Prefeito, e nos casos de for
ça maior. 

§ 12 -A autoridade proceesru1te, imediatamente apÓs receber o expe 
diente de sua designação, dará inÍcio ao processo, determi= 
nando a citação pessoal do indiciado, a fim de g_ue possa-/ 
aconparu1ar todas as fases do processo, marcando dia para a 
tomada de seu depoimento, 

§ 22 AchJndo-se o indiciado em lugar incerto, será citado por -/ 
edital com prazo de 15(g_uinze) dias. 

§ 3º Se o fundamento do processo for o abruodono do car;:;o ou fun
ção, a autoridade processante fará divulgar edital de chama 
mento pelo prazo de 15(g_uinze) dias. 
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4º - A autoridade processante procederá a todas as diligências ne 
cessárias ao esclarecimento dos fatos, recorrendo, ~uando 7 
for preciso, a técnicos ou peritos. 

59 - Os atos, diligências, depoimcn'óos e as informaçÕes técnicas/ 
ou periciais serão reduzidos a termo nos autos do processo. 

6Q -Dispensar-se-á o termo, ~ue alude o parágrafo anterior, no 
caso de informaçÕes técnicas ou de per{cia, se constar de / 
laudo junto aos autos. 

7º - Os depoimentos testemulli1ais serão tomados em audiência, na 
presença do indiciado, para tanto devidamente cientificado. 

8Q - É facultado ao indiciado ou a seu defensor reperguntar as / 
testemUlli~as, por intermédio do presidente, ~ue poderá inde
firir as perguntas ~ue não tiverem conexão com a falta, COQ 
signando-se no termo as perguntas indeferidas. 

9º- Quando a diligência.re~uerer sigilo em defesa do interêsse/ 
pQblic0, dela só se dará ciência ao indiciado depois de re§ 
lizada. · 

Art. 229 - Se as irregularidades objeto do processo administrativo core 
tituirem crime, a autoridade processante encaminhará cÓpi~ 
das peças necessárias-ao Órgão competente para instauração/ 
de in~uérito policial. 

1.,,,. ,., r '!li c"; r' "'L "" PI"UFIE #,l,,:;,,,,.,.~ r,,· ... \ ~ti R U!. \l .. 

SEÇÃO I 

DA DEFESA DO INDICIADO 

Art. 230- A autoridade processante assegurará ao indi 'ado todos os/ 
meios indispensáveis a sua plena defesa. 

§ lQ -O indieiado poderá constituir procurador para tratar de sua 
defesa. 

§ 2Q No caso de revelia, a autoridade processante designará, de 
ofÍcio, um funcionário ou advogado ~ue se incumba da defesa 
do indiciado revel. 

Art. 231 - Tomado o depoimento dO indiciado, nos termos do parágrafo lQ 
do artigo 228, terá ele vista do processo na repartição pe
lo prazo de 5 (cinco) dias para preparar-sua defesa prévi~ 
e re~uerer as provas ~ue deseja produzir. Havendo dois ou/ 
mais indiciados, o prazo será comam e de 10 (dez) dias, -/ 
apÓs o depoimento do Último deles. 

Art. 232 - Encerrada a instrução do processo, a autoridade processante 
abrirá vista dos autos ao indiciado ou seu defensor, para,/ 
no prazo de 15 (~uinze) dias, apresentar suas razÕes de de
fesa final. 

Parágrafo Único -A vista dos autos será dada na repartição, onde esti 
ver funcionando a autoridade processante e sempre-nã 
presença de um funcionário devidamente autorizado. 

SEÇÃO II 

DA DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTllA.TIVO 
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Art. 233 -Apresentada a defesa final do indiciado, a autoridade proces , -
sante apreciara todos os elementos do processo, apresentando 
o seu relatÓrio, no qual proporá, justificadamente, a absol
vição ou punição do indiciado indicando, nesta Última hipÓte , -
se, a pena cablvel e seu fu~damento legal. 

Parágrafo dnico - O relatÓrio e todos os elementos dos autos serão reme 
tidos à autoridade oue determinou a abertura do proas 
so, no prazo de 10 Cdez) dias, a contar da data da a:: 
presentação da defesa final. 

Art. 234 - A autoridade processante ficará à disposição da autoridade / 
competente, até a decisão final do process0, para prestar / 
quc.lquer esclarecimento julgado necessário. 

Art. 235 -

§ 1º -

§ 2º -

Recebidos os elementos, previstos no artigo 233, a autorida
de que determinou a abertura do processo, apreciará as con-/ 
alusÕes do relatÓrio tomando ag seguintes providências no / 
prazo máximo de 5 (cinco) dias: 

I - se discordar das conclusões do relatÓrio, designará 
outra Conissão ou autoridade para reexaminar o pro
cesso e, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, propor/ 
o que entender cabivel; 

II - se acolher as conclusÕes do relatÓrio, no prazo má
ximo <le 5 (cinco) <lias, aplicará a pena proposta. 

Se o processo não for <lecidido no prazo <leste artigo, o indi 
cia<lo reassumirá automaticamente o exerc{cio do cargo, aguar , -dando al o julcamento. 
No caso de alcance ou malversação de dinheiro pÚblico, apura , , ~ -
dos nos autos, o afastamento se prolongara ate a decisao fi-
nal do processo administrativo. 

Art. 236 Da decisão final do processo, são admitidos os recursos e pe 
didos de reconsideração previstos neste Estatuto. -

Art. 237 - O funcionário só poderá ser exonerado a pedido, após conclu
são <lefinitiva do processo administrativo a que estiver res
pondendo e desde que reconhecida a sua inocência. 

Art. 238 A decisão definitiva em processo administrativo só po<lerá / 
ser alterada através do processo de revisão. 

Art. 239 - Nos casos omissos aplicam-se subsidiari~~~~~~~~~~~~ 
concernentes ao funcionalismo da União. 

CAPiTULO III 

DA REVISÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR~~~~~--~-~-.~~··-~~·· ~~i;.8/IJ_J~3j_, 
Art. 240 - A qualquer tempo poderá ser requerida a revisã da sindican

cia ou do processo administrativo de que resultou a pena dis 
ciplinar, quan<lo se aduzirem fatos ou circunstâncias suscet? 

A -veis de justificar a inocencia do requerente. 
§ 1º A revisão só poderá ser requerida pelo-funcionário punido, / 

salvo o <lisposto no parágrafo seguinte. 
§ 2º Tratando-se de funcionário falecido ou desaparecido, a revi

são poderá ser requerida por qualquer pessoa constante do / 
seu assentamento individual. 
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Art. 211 - Correrá a revisão em apenso aos autos do processo originário. 
Parágrafo Único - Não constitui .fundamento para a revisão a simples ale 

gação de injustiça da penalidade. -

Art. 242 Na inicial, o requerente pedirá dia e hora para inquiriçãou/ 
das testemunhas que arrolar. 

Art. 243 - Concluído o encargo da Conissão llevisora, em prazo que não / 
excederá de 30 (trinta) dias, será o processo, com o respec
tivo relatÓrio, en.caminhade ao Prefeito, q_ue o julgará no / 
no prazo de 30 (trin~dias. 

Art. 244 -Julgada procedente a revisão, tornar-se-á sem efeito a pena
lidade imposta, restabelecendo-se todos os direitos por ela/ 
atingidos. 

TÍTtLO VIII 

C.AI'ÍTFLO ÚHICO 

DAS DISPOSIÇÕJS G:3i1AIS 

Art. 245 - O Órgão Qo pessoal fornecerá ao funcionário carteira em que/ 
constará a sua qualificação, documento esse Clue valerá como/ 
prova de identid<Jde profissional e funcional. 

ParácrGfo Único - O ftuJcionário exonerado ou deni tido, será obri,::;ado a , 
devolver a carteira e o inativo, a substit~Í-la por/ , ~ 

OtJ.tra em qu: se fara constar eot2. condiçao. 

Art. 246 - Salvo disiJosição expressa era contrw"io, os prazos previ.s tos/ 
neste Estatuto serão coEto.dos en dias corridos. 

Pará:.;rafo Único - Na contae;e2a dos l>razos excluir-se-á o die. inicial; se 
o Último die. coincidir com sábado, dor;tineo, feriado / 
ou "ponto facultativo", o vencimento ocorrerá no pri
meiro dia Útil subsequente. 

Art. 247 -Para os efeitos deste Estatuto, considerar-se-ão membros da 
fa::1Ília do funcionário, desde que vivam às stJ.as expensas e 
conote:1 do ::;eu assenta,,ento individual: 

h • 

I o conJw:;e ou a cor:1panl1eira; 
II os ascendentes e descendentes; 

III as oobrinllas e ilu~s, solteiras ou viÚvas; 
IV os sobrinllos e irmaos, menores ou incapazes. 

Paráe;rafo Único - O padrasto e a madrasta, o sogro e a sogra equivalem/ 
ao pai e a mãe, e os enteados aos filhos. 

Art. 248 Nos dias Úteis, sÓ por deter.únação do Prefeito poderão dei
xar de funcionar as re~lartiçÕes municipais. 

Art. 249 -É assee;urado aos fvncionários o direito de se agruparem ' em 
associação de classe, sem caráter polÍtico ou ideolÓgico. 

Psxágrafo Único - Essas associaçÕes de caráter civil, terão a faculdade 
de represent:1r 1 coletiva,'lleitte, o seus associados, pe
rar:te as autoridades ad::ünistrativas, em matéria de / 
interesse de classe. 



lu-t. 

Câmara Municipal de 
ESTADO DE SÃO PAULO 

••• 
Piquete, de 

VISTO: 

P; que I ~f..-e-n,..-te __ _ 
folha 45 

de 19 

250 - O regime jur{dico, estabelecido neste Estatuto, não extin-/ 
gue nem restringe direitos e vantagens já concedidos por / 
atos prÓprios, dos Poderes Legislativo e Executivo, eom fun 
damento em leis em vigor anteriores a sua publicação. 

Art. 251 - Ao funcionário ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, g_ue 
tenha participado efetivamente em operação bélica da Forç~ 
Expedicionária :Brasileira, da :r,1arinha, da Força Aérea Ilrasi 
leira, da Marinha Mercante ou da Força do Exército, são as= 
segurados os S8guintes direitos: 

~ - { ~ 

"" "" Ç.~' õ: ... <, ... 
...... (:.\' ... .... E~, 
'-' ... r = : "" 
, .... 

·.c;: ~; '-' 

Art. 

Art. 

<Y'j ,...... 
-...... 
00! 
0' -....: 
oo' 
~' 

a) apsentadoria com proventos integrais aos 25(vinte e cin
co) anso de serviço efetivo; 

' ! b) assistência médica, hospitalar e educacional g_uer g_uando 
em exerc{cio ou na inatividade se carente de recursos; 

~~c) contagem pelo dobro para todos os efeitos, do tempo de/ 

252 

253 

serviço militar prestado como cembatente nas Forças Arma 
das, no Último conflito mundial. 

'- O dia 28 de outubro será consagrado ao FUlWIONÁlUO Il'lTJNICIPÃL. 

- São isentos de g_ualg_uer tributo ou emolumento, os reg_ueri-/ 
mentes, certidÕes e outros papéis g_ue interessem à cvilalida-
de de funcionário pÚblico municipal ativo ou inativo. 

\ 
Art. 254 - Por motivo de convicções filosÓficas, religiosa ou pol{ti-/ 

ca, nenhum funcionário pÚblico municipal poderá ser privado 
de g_ualg_uer de seus·direitos, nem sofrer alteração em sua/ 
atividade funcional • 

• ~t. 255 - O funcionário pÚblico, no exerc{cio de suas atribuiçÕes, / 
não está sujeito a ação penal por ofensas irrogadas em in-/ 
formações, pareceres ou g_uaisg_uer outros escritos de nature 
za administrativa g_ue, para esse fim são eg_uiparados às al; 

~ , -
gaçoes produzidas em JUlZOo 

Art. 256 - Nenhum funcionário poderá ser transferido ou removido de / 
of{cio no per{odo de 6(seis) meses anteriores e no de 3( -/ 
três) meses posteriores as eleiçÕes. 

Art. 257 - ~ vedada, a transferência ou remoção de of{cio do funcioná
rio investido em cargo eletivo, desde a expedição do diplo
ma até o término do mandato. 

Art. 258- Ficam revogadas as leis nº 2 de 08/10/47, nº 44 de 28/04/47, 
nº 243 de 31/07/56 1 nQ 417 de 07/11/63 e nº 571 de 18/11/69 
e demais leis g_ue contrariem o disposto neste Estatuto. 

Art. 259 Este Estatuto entrará em vigor na data de sua publicação. 
' 

Art. 260 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário. 

SALA. SERAPliiM li!G11EI:1A DE AJITDTIJJ)E p câmara Municipal de Pig_uête, 18 de I 
A 

agosto de 1 973. 

Pre i nte 
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