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ESTADO DO RIO CRAIIDE DO NORTE
PREFEITURA ML]NICIPAL DE AREIA BRANCA

pRAça DA coNcErÇÃo, s/N - cENr.Ro
cEP59.655.000 - C.c.C.M/Ìf08.0??26510001_08

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N'008/96
Dtr 19 Df, NOWMBRO DE 1996

Dispõe sobe o regime jtuidico úrrico .tos senidores ciri",
da adn inítuaçã!, pública &da das tundações púàIìcas
úo Manidpìo dz Arci!, Brancú, estdo do njo Grarute do
Nofte, inÍittti o respedú,o Esrúuto e ü outras ÍtÍoríd4
ci8-

O PREFTITO MANICIPZT DE ÁREU BMNCA: FAÇO SABER
que a CâÌwa Münìcìpal deqetd ê eu sanciorlo a segaín e Lei Con ptzrnzntar

TiTULo l
CAPiTULO.INICO

D ii? o ti ç õ a L,r e tíú i 
" 

a r 6

_ .Arí 1" - Esta Lei díspõe sobrc o rcgine j*íüco único ttos senídores púòtì.os cieis do naniciiio
de A!1: Bru!,y e-.tas fundações públicss t 'uü]icipai', na foma do arliso 6a da r,ei oryhiaa do
muicípio, e in-úitui o rcspe.lbo estaütto.

1t1" 2" - Paru os eleilos ieso Leì:
I - seÚi.lÒÍ é a peMa lega.lÍvedte it'estiàa ü.aÍgo ptúòüco;
II - cargo público é o conjunto de atribuições e rcsponsabitidades, sob dznoni ação pnípio,

prëvistas tta estruitfc orgonizacíonal e a serem exercidas por um servi.tor;
. rll - c!y!e-è o asypdMto ìta cargos .]a mesma iatureza e dz, ,nermo saü de rcspor&ahíridade,

com tguat IndÌao de ve cmento;
IV- categorìifuncionlrl é o conjunto de classes da n":rni protr*rao ou ai| lone, dtue$if.r.das

eníre sí pet6 atiba4ões e rcspo"sabiliãqdes, sëgut'do a sua complacüade e ga, hientrqurco;
V gupo ë o conjanto .le .vrs6 ielados e cdegoie, fuÌcìonab conëta/os oa afns segü,tdo d

n!úurèza do alb lada ou o grú de colhecimenÍos eàigido píoa o üercícìo de sua$ àtíbuiçòes;
. W - quadn é o conjuìtto de todos o! carsos de um podzt ou órydo equb"t"n lqio*o g-o4 ou

de un òÌgão de diteçào supeÃot (quadÌo etpecifico) .
Púráeruío 1'- & cüsos públi/:o', .xíados por Lei e acessiveis a tuidos os àrasìtebos, são

rdríbüídos medidkre vencimenío, pago pdos coÍer púòticos, e se ctassirtcom em :
a) ísolodos, qaando corespondem a poJìssõe! ou atíüd.'des organizndas a,t um me:na nâ,et tte

dt i b ü i ç õ ê s e rc spo ̂sab ìli.úade s ;
b) de caneïa , qudndo êonsÍiÍuti1'os de catesoúoÍüncionat;
c) de proyilr'enÍo efdbo, qmhdo conpoftan a aqvisição de estabílídüde petos rcspêt tyos

d) de prorimento quando dzcbrados en tei de tttrc no,ncçAo e exoneftrçAo,
rcspeìradar as linitações da Lei OÌC^nica nos ctsos írüe e;pecif'ca:

Pafligdío 2' ' As atiy lades adnínistaÍh'as não etfiút,ratas en cargos púilitos consüuem
Íuzçõst, con dnominação p@isla ffi lei e ret ibuíd6 herlatte aratif.caçiio.

Art 3" - São yedaãas:

I - a prcstação de seniço gratuÍto, salyo quando declaÌa.Io relevtnte e nos casos pw'íttos en tzi;
II - o dzsyio do sên lor púra o sercício de atib içõe.r dtuersíB ltqs inercntës ao ,eu cu.so

eJeti'Ò,sob pna le nulídadc do do e rcsponsÃüIilade aílmínistrdir'o e c^,iJ da auroÁíade que o
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TITULO tr
DO PRO!ïMENTO, VÀCÁNCIÀ RIMOçÃO, REDISTRIBÜIçÁO E SUBSTIT'UICÁO

CAPITMO I
DO PRO}'IMTNTO

strçÃo r
DfupNiçõ€s G€rais

^Ít. 4' - Ptot inznío é o do de preer.chi enÍo de caryo ou ítrrrção púhlíca wÊo, ãtribuiruú>lhe

Á.t 5" - 8õo foÌrúas 4s provinznto de caryo público :
I - ,torruaçllo;
II - p.onução;
üI - translaêncìat
IV- rcadaptação;
V- aleaão;
W - apneit nzúto;
WI - rcinÍegação;
Wn - rcconduçãa.
Pani'aaío út'i..o - Ásfur'ções sãa pÌoe Ìas neniarrtê.lesigaação.

Arí 6" - O prorirnento ftilízaae n llíaúe aro dlt aatoúdltdz cotAerente tu da Podzt ou ttrgão
eqúwlênte ê $t prodw efeitos a púb de sua publicstão, íaaaúadlt a delegsção,

ArL 7" - A inyestìdurc em caryo oü função ocorre corí (r pt sse, peenchilos os reguintes

t - nqcìondtidàde b'"'site a;
II - gozo dB direìt8 poláì.os;
III - quìtação @n as ob gações militarcs e eleitotuis;
W- nbel de escolaridade exisinopa o ê!'rgo ouJtnçãa;
V- lade nínína de 18 (dzzoiro) anot;
m - aúídão, ftiês e 

"Ental 
cot tpowda em ínspeção méüca ofrciaL

PítfltgraÍo 1" - Ás arinuiçõës do caryo oa íurrção podem jud'foü a 6ìgê1,cia .te oatos
rcquisiros ertabelec las ett lei

P@óefafo 2" Os rcq^isìtos prcridls ieúe &rigo sâo conA.dadot na úo .ta pse, &ètu.dos
os que, pelo edital do e.tttewro, derd. sê-lo no ato da i,ts.Íkãa.

Pankryfo 3" - o dlryodo no ínciso W rriio etclui o dí"eito das pe$toar .tefrcientes .te.úíconerem
4o ptot'iríeúto tÌe cügos cltfu,s atribu4ões sejan cohqd eit con a defeiênci!', ,laíoma do artiso 12.

SEÇÃO 1I
DA NOMEACÃO

Árt E - Á nomea<noÍaz-se :
I - en caráter 4di1'o, qaarulo se batE de carso irolado, de Fot'inentÒ eÍdiyo, ou cqgo dë

II - eü comissiio, Wa caryos de eonfonq, ne ü're zxonenção-
Pttrágaío f - A d"signaíúo paNaÍunçõë, aplia:a-se o diqoso no i,tciso II
Pa tgaío 2' - O pordmotto dos caÍgos en cornisttu edar Íunçôes dc &?+d4 chefi.a ou

BsqofMérto daê rcea;,, p.efqerciõlM4 d octF@td de cúgor de catteba téatia u
profsioMl nos casos e cond+õ": pevisos ë',, teí



:

03

ÁÍt 9" , Á norcagõo p@a cqp de weìÌa ietado, .te p.ovímento efet vo, depen.te de prei!,
habili.tação errr.\rnaoso púbtico.le pows ou de provas e tíÍlrtos , obed"aidds i *** ú .t^*Wirça. .
o ptítzo de sua volidada.

Panígralo único - Os demais ftquisiÍos wra o insresso e a poer.sÍão dÒ súi.tôr na eanêiìa
são edahetecídos M lesískçã' lo ptanotlggaqos e-no rcgtanento ,te p;onoções (aìtíso 22).

SI]BSECAO I

DO CONCLRSO PÚBI-ICO

AtL l0 - O Concurso l.úbli.o, de que taía o Aú. 9', tu liaa-se com obsertAncia da legístação
rcütríva aos êargos a cujo pror'ìme to se deslína e naÍornta ectabelecida ern Edittl, püblicado no lomdt
Ofciai e em oütrojo aldega da chcalação.

Aú 11 - O coìtc'trso tem pnzo de vrtìdade de até 02 (doìe) m'os, pro ogóeel umo úni.w va por

Pantíaaío 1" - O pazo de q e trata este aÌtigo nao genr Wa os apowdos ,to co carso o úreito
de exigb d nomeação.

Pantsraío 2" - Respehano o disposto no paúsaío anÍe 04 htwzndo no1'o concu8o püa o
nuffio catgo, os catulidatos que nelz se clnllif.aìem niio podan ser nomeados antes de eryotada a lirta
dos clatsifrctìos no antei -

Art 12 - No c6o &r ÀÍriAo 7i poúkrqfo 3", en @dd @nwtu tõo .Ma.kN uré 5% (ciú@ poÌ
cento) das rqoÃ para pessoas defl:ieflteí

Paúgìaío 1" - Os defcientes inseiÍos são clttssif.cados em üía Fópría,
Panígraío 2" - En arsos especiais , atêtllila 4 notuleza d4 dertciêncìa, é lícita a realüação de

concuno ?:pecífro para os seus poÍadorc& ulaptulo às rctp?rtieqs cowlíções de atpaêi.tu.Le.
PanigaÍo 3' - Na hiptítese de nãt se chssifrcqem candidstos paru todas as vgas, o saLlo se

rcrefie pan os dzr,'a4 estqÍhos à lista de que trflttr o pantg4ô 1".
Parógtofo 1" - A coúpariàil;dade d6 dtÍibt4õ..s do cúso cM a dafciêncís do qt&lato é

dechratra por ju ta,tAlica ofcìdl, outìdo se neces&tuia, o parccer de especialista*

SUBSECÃO I]
DÁ POSSE

Arí 13 - Posse é o alo geÌudot d1t ture^rÍítÌ'oa en urgo ou Íüit:ii!, pibüclL
Paútryaío 1" - A posse é ãigídt nos casos de pro'tiaento por noneação, dzsignação e

apÍoteit@ento m oAtío cdtSô,
Püttgúío 2" - A po"te realiza-ie ,neüana $sínãÍant de tqmo, pelo pnóp"io s.reidtr ou

procuradof com podcres e:peciais, de qte dew eonsÍar o conErmússo de bem e fcltw rte íleseíryeíhat
as atibuígôes do earso oufunção e cumqb os dëvercs e rcsponsabítulaítes qae lte seja'r' inercntës, fëira
ìndìcação exgersa das notlas legois e reedanenÍarcsl

PdráEryaÍo 3" -O prozo p*" a posse, pnnogórël pot it\at pqíodo, a rcque nznto do
írrÍêressado, é de 30 (tintc) dias, contados da publistção .1o úo de por'ìmento ou dd dssi íúrÌa íld ata

PatdgtaÍo 1" - Em se tatandô .]e titukt de outro caryo o íüt'ção, em gozo dë licerrça ou
aÍostado poÌ qaalqap! outÌo tnoüvo legal o pazo do parágafo aúeúor é cotltltdo dã cessução do

Pcntgafo 5" - No oÍo tÌ1r posse, é obÃgathìa a apresentaçãa, pelo sen'idor, de dedaraçõo dos
bens e ealares confrltrtiros do seu pafii]íônio, bem cotto de exerca , oa não, outro corgo oü Jtnção
Dúbli.a-

Püá{aÍo 6" - lí conpete,ne pú.t .tú po* o auroÌ ilo uto ite pìorimorto, ralro .l6poriçõo íre
delegação exprcssa em deeeto.

Panigafo 7" - Dëcorrido o pazo legat sem u posse, o ato dc prot'ímento é dêl:latuÌo ren eÍeíto,
conJieüando-se a desístência-
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Afí 11 - Só pode ser empossado aqaele que íor julAado apío no ínveção de que tútu o &tígo 7i

W, obsena'lo o dìsposto no seu pa igÍÚo 3o,

suBsEÇÃo ttr
DA LOTÁÇÃO

Art. 15 - Eìúmde-se por lotaçao o númetu de êaÌgos e funções necessíirlos ao jrncìonsmento
leal de cada &gõo oü entidade (lotação òá:ìica), a que deee coÌespondq inen Aênâco ìle servidores

Pü'igafo 1" - Á l'roção básì.a é defrída por ato do CheÍe do Pode\ derílìilqs e úatweza e B
abüuí4ões de cada caryo ou íunçã.r e sua êo,nwlibilidada com a con'petência do óryõo.' que se rcfta,

Pdtágnío 2" - Respeìíados os Íeqüisì1os do panigaÍo dníeio\ rr Ìelotação, de oíício ou õ
rcquefinenro do interc*strdo, dzpende:

a) Da 
"xiúêtcia 

de clíro no ügão de deÉino;
b) dc ato conjünto ílolt rcspedú'os t'rtulÃles, quattda úna rcalízarse de um pa outro

podet ou órgão eqüiraJënte
ParáeraíÒ 3" - Aplicd-le à,elotaçõo o disposto aô AnEo 15, p@ágafo 1".

SUBSEOÌO W

DO EXERCÍUO

Att 16 - Exerctuìn é o eÍeti|o desenpenho das aíibuiçnes do curso ouÍanção.
Pa,óSrafo 10 - E de 30 (trìúto) ,li6 o pqo pqa o @ìdar e,úú 6 Mcíaio , cútaìlo ìt4

posse ou da publicaçAo do ato de tansíeÉncia, rcoddfioçAo, rcrersão, aptuteit&iento, reit tqração,
rcconduçtio. renoção, redist ibu4ào ou rclotação.

P@ásiofo 2" - Á conpetê,'cia Wo do úercício de que tmla o p.'rágaío aÍterior é do ditisenÍe
do órgão ou elttídade oruleÍor btado o sen'idoì-

ÁrL 17 - O Intcia, a suspensão, a ítttenupção e o reinício do eÊercício são Ìegí'trados no
8saxtoúq,o índi,ítual do senidÒr-

Paflisofo Úr.ico - Ao enÍ 'Ì o sereidor apÌesetua ao óryão co,rEetente os
elznentos neceffiirios ao ses assetttltmefto inüyidraL

Aí 18 - No caso do seDidor rcquisitado ou eed lo a oulro Poíler o pazo .to Árt 16 parágraío
1", í'clui o tenpo necessóÌio ao deslocamento pafl o nayo órgia.

A,t 19 - O ocupútê dê cargo da p,oimeito eíclíeofca tujeito a 1o (qtM.4) har8 wais
de iahalho, sabo se a Lei estabèlecer únação dìre6a

PMíg{o único - quat.lo ocupante de caryo em conissao ou Íünção de diraúo oa d'efr4 o
senülrr f.a sujeito a rcgine de intesrul dêdícaúo ao sediço, poílendí' ser coneocado senp'e que
houver ìntercr'e dq adminìsrrdçiio-

SWSECÃO V

DO ESTAGIO PROBATÓR]O

AtL 20 - Ao entu eri erercício, o senidor noneadr Wa catgo de Fovinsúo eÍdìvo fëa
süjeüo c eságio pnhaaífio por peflodo de 21 (rínte e qudtlo) mêses, durante o qual a qptidão paru o
desenpenho dn êoÌso é obj6o de awüago, enÍmçõo .tos sesaintesÍd1orcs:

I - dìscìplina;
IV - êapaêiãade de ini.iaríya;

W - rcrpnrabílíìade;
WI - pÌobidede;
W - i.nter"Ãse pelo senìço.
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PaÌátryafo 1" - a avaliosão do dzvnpuh4 pocmdo ao forhd dertnìda tu rcsurawht4 .bü
rcAuardo do direito de defesa, é ifirtoa"ana M (quato) maes artes de fnÍo o per,íodo do eíáCia, sendo
o seu rcsalrado subnetido pelo s"ÍoÌ de pessoat do d*iAente da unidade anninistarbu" pam, c;nfoÍn o
caso, confmaÌ o estagtuìt ou propor a saa e:onenção.

Panigqfo 2' - a apuraçõa dos Jtttorcs enumetudos nos tnciÃos I {, WII niio se ír.tenomDe
.lu rrte o Fazo do pa tgafo anteriar , enqaatuo não honotljsada a avatíação, tÌêvendo o óryao'de
pessottl êomütticar à atítoridade, ltli peyíeta, ô rc&hado das novss obsertscôes rcattu das.

Paráerqfo 3" - O súídü não dp.oea.lo ho éittsio probotório é Mh4A.lo ë, rc t zava
e^stab inane eú @go aatefio4 a elz recondt Ao, obsenado o paúgaío único do artigo 2e.

SUESEÇÃO M

DA ESTÁBILIDADE

ÁrL 21 - O sèniìÒ. habíIirado a conutso ptibtizo, npos,ado q cargo d. prdihento eíerbo
e conftnoth 

"o 
estágia p.obútào adqu;re ettbitidade no sëniço púbtìco qós72 Taiig *r a. 

"1aioo
Paúg4o anico - O se ,i!tü esituet só pe te o aqo em,btatlë de lzntençs juüêì4t tansirana

en jutgado ou de pncesso aàninisratiro ttisciptìnar ho qaal the seja assesaruna anpla deÍ":o-

sECÃo ttr

D4 PRO\1OÇÃO

Art- 22 - Promoção é a elewção do senidor na ca!rcila, pela passagerr]' à ct sse &peìor
íneãida ú' rurpe.riva cat goÌiaíuncbnal, oòedecidô o iúe$iício a. oZ UoA an"1 na cta**

_ . PaúgraIo l'- Á pronoção Ìedia+e petôs úitefios dc a tigaidade de ctasse e neÌeci.rrcnto,
atteÌnaebmente,a começaÌ pelo p neiro, rcsenatulo-se o segunb, püéD\ dois terços da cfassertnal

Pdrlisrafo 2" - Ás deMìs @^.t+õ4 p@a a qtielao do dtspos,o tè,te an*o são e,taber.cì,tos
no plat o de cargos e no Espedieo rcgulameno.

SEçÃO U

DA T RÁNSFERENCA

, Ãrí 23 - TtMÍdêFcía é Ò desloqtuúo dz wtdoì 6tó,et paÌú 0,.L0 curyo íÌa Uuaisdenominqno e niyel rernunsatóìio, peflencente d qua&o de pesnat divetn de órgãlt oi eatiltade do
nes,ro ou .le out o poder ou órgao équi'aterúe.

Pantgslfo l" - a bansíe?êncìa ocone de oíkio ou a pedìdo do sen tor, para preenchinento de
vaga, atendida o intzrëssz do seniço, obsenada, quaì.do Íor o caso, o disposo no p.nágafo 2., b, do
aflìgo 15.

. . _ ParWafo 2"- É tLÌta ú tan{eÉncia de lqyidot oc par,re de c.*go de q a&o e,nertirrção pora
igadl sìtuaçõ. em quadro Ae ourto óxgõo ou ü,iáIr.ta

sE(Ào /

DA RÊADÁPÌAÇÃO

Arí 24 - Readapíaqao é a íntestídü.ra de senidôr, ocupanre de cargo efetivo, em ouAo cslgo de
dtríbukões e rctpoúsab4idade' co,'p.'rí'cis .od o lihüaçõÒ que tdhd eiitlo-m sa cdqdciazaey*;co
ou mehtal eerifrcada ent i!,Aqào de &ujdè

. . . _Panigafo 1" - Se julgado incapa pan o senìço ptiblìco, o rcadaptsndo é aposenÍado ìtos te nos
da lesí|0çdo Iedeftl p.evülzncinàL
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Pafáerúío 2" - À .eddat'tnção eJetí'a-p e6 cargo .le atribaíções .1fin , rcspeìra.ta a haàitüaçaio

sEÇÃo m

DÁ RE|/ERS4ÌO

Árí 25 - rdeìsõo é o ,ètomo à atteiãade dc M4 lor aposerrta.to por ifldlide, q@do, pt janta
ntédiaa ofrcial, ío@n .leclatados insabsisten'zs os ntttiros da aposentadaril

Art. 26 - Á rdeniio 4êtiykse no neffio caryo oü no cargo rcsutÍa.rrte de sw taasÍormação,

Art 27 - Nôo pode Íe|eier o aposentaúo que 7t tiver conptetado Z0 (setenÍa) dnos de ídade.

sEÇÃo ,a

DÁ RETITEGNAÇÃO

ArÍ- 28 - A rcíntegaçda é o faomo do senid)r e.úb'et ao c,rrgo anterìomeníe ocupddo, ou aa
resulranE dz sua tMsJort tção, qadndo ín'ati.tada a saa den issào por deêisão adnhiÍ.dríeo ou
judicial, @n a pconsti.uição tu rcspe.ii'a caneira e o rcssorcinenÌo dc idas at eantasene

PotutgraÍo 1" - N4 h;p<óte.tc Ò cüAo ru tüo *ritto, o s.didoÌ é Ìenúe4r;llo q NtN ile
nüne.a, abiúuições e rcmunenqão contpotíaeis @m as daquele_ rcspchoda a hebifiução pÍofliriorral
è\isida oa, nafalÍa, poúo e'r' diqo iülidadè

PsÌágr:ío.2" -.Enco,'taúdo-se proyido o caÌgL o seu ocupante é rc.d\.tu.ido í,o caryo tte
oügem, sem üreilo a lenização, ou apoeeítado em outro catgo, m foma do paftigqfo a te or, ôu,
ointu, poío en dirponibilidade.

Pa tgrÚo, 3' - O dísposto neste artiso apüca-se, ìro que couàeÌ, ao estag úlio derríiÍíno por íahogoe e rchtegado.

SEÇÃU M

DA RECONDUÇÃO

, Art 29 - Recondução é o Ìdomo do sen toÍ estóvel ao cítgo arrteriomnte oaqado e decoffe

I - InabìJiraçã!' en eságio prob.útrio retdiro o outÍo ca,go;
II - .teíntegação ao anr&iar oeapaúe

- .. _P^aÌágaío Anico - EncontranÌo-se prwido o êaÌgo deo gem, o senìdor é ayoteìtalto em oubo.(afi,so 30)-

SEC ÃO ü

DO APROVEITAMENTO

Art. 30 - Aproleitarrento é o rdono à úíeidad2 de sen fat em diqonibìt tade (artíeo 33,
parágafos 2' e 3" ) no mesmo caÍgo ou em outo de úriba&ões e wncimentos conpatíreis con os do
ante fi oÌrnente o cup ado.

. - Árt. 31 - E obrigação do óryão ca.tÍal do sisrend de pffidt ci,it prolbÍ , o apweüwdo ìte
senidot em Ìirponibüdade ern yaga quë üer a oconr nos aryãos oi erúinane! àa adninìúnção
pública mnniciwl
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ÁrL 32 - Ii toütítdo sem eÍeho o aüoveüanento e cassatu a üsponibilídade se o seÌvidor não
eitrú q ercício ,o prazÒ lêgal, salvo daaça @D'p.@ola ptiuta ,tudj.a ofuiol

(ÁPfuLLO

DÁ I A(ÁN( L4

Aìt 33 - A Vacôncia de cargo público decone:
I - qonaação;
II - denìação;
II - proì,toção;
IV - aseensão;
V- íaawÍerêncìa;
m - rcadaptação;
mI - a?osenÍaílorilt
VIII - p6e d ÒutrÒ êd,go ot fs"ção inacaüuLfièt
IX - faÌecineì.to .

Paúgrítfo 1" ' Além das hipóteses ú,s iìrcisos WII e ÍX' a vacârcia defür'ção dëcoÍe de :
a) díspenso.
b) destituição;
c) pe ado cargo ernúaão dô qual oco eu a iweÍAura;
d) aíanMe,úo Wa erercícia de mMd'ro eleÍtuo ou pala preiar sên4os a

orrra pMa j@ídt@ oü d outro podc, op órgão equivalè,ta
Pítrát'r{o 2' - Eqaipara-se s vacancilr a colocação em disponüil ane dë senid esflt'el, por

extinção ou declançãô rle dzsnecestìdade do caryo-
Pa!ágr6o 3" - À dìsponüilidade pevista rro Wágaío aatetíor apliea-se, tam6én, a.os serrìtlores

estáteis 4e &gão o ëntidade ëdìnra, qüe não padeflt, ser rulisfiíúütulos (aúigo 37 ).

4r; 3r - 4 ãoneraçAo de caryo eÍdieo dli-se a pedido do senìdot oì! dc o.Íirio.
PdtigaÍo Unico - Á exalúaçâo r4 lag@ :

a) quaüdo ttão satisfeitãs as @tüções do esütgìt Fohatino;
b) qua do, heveido to'n&lo posse, o seryidar nãt entra em ererclcìo no pruro

lqal

Arí 35 - A exonerução de urgo erft comissiÌo di-se :
I - Á juí.o do autoríúade contpëEnte;

. I1 - a peüdo do p.ópìio ldtdÒr.
Pa tsÌúo a'rico - O tìispoúo neste artiso aplicbse, no que coúe\ à dìspeÚsL dafunção-

CAPíTIJLO 1

DA REMOCÃO

A'Í- 36 Remoção é o dertòMto .la smído,, o pe.lì.Io I de oJíeìo , cmpovada, netse caso,

a necessidade do se|iço, paÍo otúo saor de trabalho, ,to ât rbüo do mesmo quadro.

CAPíTLILO IV

D4 RfuÊTRLBUÇÃO

Átt. 37 Redístilu4úo é o d.sto@nto do stuilro4 coã o tèrp.ctiw ca,aÒ, paru o .Iudã,õ de
pessoal de outÌo órgão ot entidade do ,esmo pode\ q ando fuoaver corÌelaçiio le abibaíções'
eqtuatên ia de e ci,enÍas e inrepsse da admittisbação , ouaìdo pÌ*ìMentz o órgão cznaal do sí'tema
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PÚágrafo 1' - Á rcdiítibuiaão ãã-v exthsi'a@te para aiustariento de qütto de pessoQl ü

,tecessütudes do seniço, iìlctusite Dns casos de ftorynnhaçãq ëdinção ott.,ittção dë hAão oú Pnridoìe'

PoÌttgraío 2" - Nos casos .le eninção de poryão ou .nt lade, os sen' Iorcs esatuei, 4üe não

Dudercm so Ìedistibaítot ,'a for a .lesle a!Íigo' são colo.lrdos em ditpo'libilidade' atá o sen
apìotëitanënÍo naJott llt tìo síigo 30.

CÀPITULO V
DA SUBSTTTDtçÃO

AÌí 38 - Os senidor.s imeslidos em caÍgo em cornissãa ou Íttçãô de diieção ou chefs ten

subsilutos atnoruííicos, iìtdicados o rcgulamento o rcgímenÍo do órgão oa entdade.
PaÌágrtfo t" - O subsÍitnto assunte automúÍícamente o etercício do cargo em coãiísõo oa da

Junçao de dìteçao ot chef'a' en .aso .le wcâwia e,'os afssto,nenros tenponiìíos ou impeni enlos

rcgulamertar es do titular.
PúagraÍo 2" O MbsaitBto td iliÍeito, na ptopoção tlos dìas de 4erita shst;1tuìqão:

a) do ve cíncnto do êargo em conìssão, obsdaão o disposto no artigo 47'

pa4srafo únü:o;
b) à etutücação pelo L.ercicio d4 íunção de d*eçã!' o cherta'

canürldi,anente com o wncimerltt do carso eídít'o.

TÍTT]LO I

DOg DIREITOS E UÁNTACENS
capitab I

D4 REMT]NEMçÃO

ÁÍí 39 - Á Íemuneraçõo íto senídor contpõeae de ra'eimet to e 'Mtogens p

Art 10 - A retu@açõo é dettula pelo efa o *ücícìÒ do caryo oü Ía'çao' Èt'\ú'onas o:

silüações que não o suqendern oü irrternmpen, tros termos da LeL

ArÍ- 41 - A rcriuieração tlo caryo efetbo é ìtrëdu1ú'el

ÁÌí 12 ' A E ìsão gerot da lenanerução ìlos sertaorcs ÍLa'se sefiPe na mesna dola e se"t
distinção de caíegoias ítncionaií

Árí 13 - A tei assesururó iroionia de Mnanerução para cargos eíetitos de atNibaiçõeí tgaúis
ou assenelhadas do mesmo podeÍ o oryão eqaìvalatíe, bem co o enae os respedbos sen'illorcs'
ftNsabadas as vantngens de cantts tudir' lual e as relêL1l.ts à naturcza e ao lacal de tabalha

ArL 41 - A rcmune'uúo das c.trsos do Poder Lesíslotil,o nõo potÌz set supefior à Ftada pú4 o

ht 15 - É veLlada a vincutação oa equip4Ìãçíto de 'encimenlos ou vt'irogeì'í' para eíeìto de

rcrtunêração do pessoal do seniao pt,Ni.o, rcssaleado o dísposto nos qÌ1ìgos $ e aa'

ÁÌt 16 - Nenhum senídor pode rccebe\ a título de rc., lnenção' i,nportâncil suPeríar a sona

ìtos wlores remanera:tórios percehittos , en espécie, a qualqüer títub, no ântbiÍo dos respe<tíros podercÃ'

Delos secre&irios manicìtaií" P@,iïaÍo Úní;o - E a'^uture ìlo t4o lwi't ' úeste a,tígo 6 'aardgN isdifudas en Leí

An. 17 -O serttulnúe :
I - a remühëÍação llos dias ert que Íatrúr co teniço;
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II - a pÚ.ela da tenündaçõn d tri4 proporciohat a6 at 6os,

saúla: antecipada: ígaaìs ou supeÍiorcs o 6l) (sesseila) mìmúts;

1s6).
nI - mztt le da Êrrrune tção, no caso de suspensão coweúììa en nahd"(aÌtigo

IV- a tolalidade út rcrfiu e tção quando:
a) nonzado paru cargo en eonisút, sabo o d*eito de opta4
b) in'esido m ma ato detbo, obsenado o dispo&o nt lrtigo 106, seus

c) cedido a ouÍra entidade, podzr ou órgiio equívúlcnte sem ônas para os coÍres

PaÌógÌajlo Únìco -No caso do inciso IV, alínes s, o optaatz poleb recehú, úambém, a
gaÍirÍoqão de Hpesenlação do calgo cot tístbnatro, se hoavr e a graÍifcaçãa úcìonal por ternpo de

Arí 18 - Sttspende-se o paeamenlo dz rcnunentiio do renídor :
I - saspe,'M, previtivarnente, pant rcspondL, a pncesso adminiÍrdi'o

disciplìnar por mottuo de slcance o úal',erração de iinhebos púhlicos, sabo rcposiçiio ímedida e
integal das wloìes apopiados ou desviados;

- p.6o eú rí,tude .le :
a) Flagante deâto, prísão prevenliva ou senÍe ça íle profiúncia;
b) condenação por se"tença juücial sujeita a re..rrrso, em pìocesso a qae

Paúgafo Úníco - Nos casos daste díryo, o sen'idor tem diÍeito ao rucebit tenta da Ìenunerução,

Arí 19 - Sat,o pot ìnp6ição leSal oa Mdado juücial, @haìn .kaútô í'cae bõre a

rcmrnençito.
Pa ienío Únìco - nediante aúori.ação do sen loÌ , é aànisÉ'el .'oüsignoção en Íol&a de

poganznto s fator de tercebos, a c térit da adntuisfiação e com ressaÌcírrento de cÁtos, na íormít
eúabelecída ern regulonenío-

Arí 50 - As rcpos4ões e inde zações ao er&io público são descontunds em parceks nenszi:
nõo Mpqíard,ò deci'na po,te da reMnqryôa .lo wido\ m valor6 .d8atültíos.

Att 51 - O servidot em übtto con o eúrìr p,ibli.o, que Íot aonerado ou denif'do oa tive.r
disponìbilrlade caseada, íen o pm@ de 6t) (sessenta) dürs pa*' quiü-la-

Arí 52 - A remt neração nãa estd sujeìto s aftesto, seqüc:tro ou pefihora, exceto tuts casos íle
pe^íação de atínentosf*adrs en dect'ão judíciar

CAPí{ULO N

DO VENCIMENTO

Àrí 53 - Vencírnenío é o wlot cefio, fxado en Leì, cono rctüuìçiio pelo úerêíêio de cargo
pìúblico.

Att 51 - é wdada rnsar a sn Lt púbüo rmaação ìnfeior M salório nki'ao' exetaídd B
eantagêns peúsos na paÌtefnal do artigo 13.

Pantg tío úníco - Resstbado o d'qosto n"ste @tíso, não é lícito sujeite o wn imato a piso
peestabelecido ou aÍúor tle indetaçiio, de que posla psult!ú a elevaçõo aütortuÍtìêa do sea valot.
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CÁPITUI.O UI-., 

DAS YÁNTÁGENS

Arí 55 - Atiìn do yencimenlo, podcm ser pagas aa servíttoÍ as seguintes vdntagens :^ 
I - indeÌ.iztaão;

^ II - graÍífrcaçao;
m - a'licbnois -^ PanigÌafo l" - Ás hdaniaações Ao se in&ryoram ao yencimento ou aos prowntos paía

- qualquú eïeito.
Panignfo 2" - As gÍatiÍicaõe: e os udicionais dz ca íú pemlnente iftcorpüam-se ao^ ve címefuto e aas potenTos nn casos e corldiçne: Feyistos em Lei,

- Pa tgrafo 3" - E eedadq sob petu de sanção proistt no artigo 3", , Wunda parte, c concessão
de:

^ a) maís de ana incoryo g^o de w Ídgem tan$itório, podendo, ao peencher
êciAítos, o seô'idar optar pela nús benéfrca;

b) gtoríJi.dçãa adic;n'al ou oúra 'ohtagèh pwÁ a à @hta .te tue.sos .te^ 
lunío, conÉhio ou otrttafonÍe díyerca da dotação oÌçonun&iÌia de pessoaL

Art 56 - As wnÍagens pecun irtas não são cot 'putadas, ,'e,n acurutladds, FDa eÍeiÍo iz
de qadisqrcr outrs M,rvimoÍ

SEÇÃO I
DÁs rNDE trzaÇõEs

A|t- 57 - Constitrcm índeníuções atíbutueis ao senidor:
I - Ajüda d2 cüsto;

- II - diliÌíns;

, II - tsnsporE;
V - 0üÍ16 qüe wnham a ser üìadas por Là

Arí 58 - Os Mbe^s das ìndenízltções, sssim cono 6 conditões pala a sua concessão são
estabelzcitus em rcgubtnanto.

: 
saBSEÇÃo r

DA A-II]DÁ DE CUSTO

Arí 59 - Á ajuda Ie custo dzstino-se a cot pensar os d.q'esas de inúaldçdo do sen tor que, no
íntef,esse .lo sen ìço, é obneatlo a1'2.!, madanço de domicílio e'n caÌriter pemane íe.

Atí 60 - A aj da de custo é catculada sohrc a remu"nação do sen lor, c!,níome së dispaser e '
regubmento, nãa podendo etceder a t nponAncia co espondentz a 03 (três) meses.

Án 61 - Não se cúcêdè ajtdd .le 4us,o @ renúlor què s. aÍdstaÌ do c@so, ou .wsâi4 u
I rinude de n&nddo cleri'o.

A,í 62 - É deri,ta aja,la de cüsto ,àqaelz qrc, nõ sendo senidoì do m. íc[pío, Íor nonado paÌa
crrtgg, err corníssdo, com n'udqn$ de donicílio,

Atí 63 - O sen lot faq obrígado a re^rtiotu a ajuda de cutto quamlo, injusdtardanre te, nao
.uhpri o ,lisposto ho anìAo 59, no pazo da 30 (tiaa) ü6.

È
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SÜBgEÇÃO N

DAS DURUS

Arí 64 - O senidü que, a sed4o, se í$ostar d4 Sedz em cardter eventual ou transit"río' púu
outro ponÍo do terìiüÌio estadual ou nacional, oa part o ëíteÀor, íaz ius d passagens e ütuias, paÍa
êohÌ as despesas de potsada' alìrnenÍação e locoriação urba.na.

P;,tg,"J" 1;- A diário é úa..ãid4 pú /l;d de das.amerúo, serulo deeida pela metade quM.lo o
deslocanerúo não exigir penoìtefon da Seda

Paìógafo 2" - Nos casos en que o dest'rcamedo da sede condttüiÍ â.igêncìL peÌ'íanente do
caryo, o süeidor não íaz ius a d irits-

Att. 65 - O seni'dor que tucebet di'inas e ndo se afaÉar rta Sede, por qaaQuer notbo' fica
ob sado a .csti! í-las ínÌegrallienle- no prazo de 05 (cincô) dìas

Pútttïalo Únìco - Na hìpr;tese de o seni.Io' 'etma. à Seàe m prazo menor do que o Yevisío
para o sea afosttt n ltto, re^títui íts tütbias rêceb 14s en excaato, no Wrzo prcúÍo no 9!2!4-

SIJBSEÇÃO III

DA TNDEMZACÃO DE TRÁNSPORTE

Àre 66 - Con@de-Ëê ìnll.iizaçâo de rrdnsporte ao senido qu rcalizat dzspzw ún d uflização
íz nëia próFio de L'corruçno paÌa execação de senkos eúemos, por fotçd das úrìbüíções pnópÌias do
ctrgo, conforme se dispazer em rcgüI4mento.

SEÇÃO II

' 
DÀS GRATIFICAÇÕES E ÁDICIONÀIS.

ArL 67 - Atém do venci,"enÍo e da'' vaúagens peví;tas .1n Lei são útíÚuída: a's senaorcs
bAis as grarílícatões e adicio ais, de .lsáter geral e espeeífuo' coìtced Ìas lcgahnente oÍé 4 inplantítção
dz:te Nsire jutúlico-

Pa tgaío 1" - gdo coisÁerulas ile caráter geml as Wüíntes gali|icsçõet e dicíon$ :
I - As gariJì.ações:
u) de rcprcsentação'
b) dc fMção;
c) pela pa!'ticipaçõo e.n tugiio de deliberação colúíva;
d) naralina;
e) oúas qwenhmn a ser ei&l4s Por LeL

II - Os adizionds :
a) Pot tenPo de sLrYiço;
b) pelo Mcícìô dz atb lade Pdda, i'salqbrê Òa pe'ìeoe;

c) por seniPs e4noÃ tàos;
d) Jérílzs;
e)o t ts quë wrhatn 4 ser ciadas pôr LeL

SUBSECÃO '

DE GMTIFICÁÇÀO T'E REPRESENTÁçÃO

ÁÌt 68 - A galifcação d!. rcFesenÍução é dzr'üd, em csflíte! peÍtuotenÍe, pelo 'xercícío de
.1'Ìgo eídiro, ou de ;arg; dehircçao, chefa ou asseswanznto, na Íor,rrlt ëstabelec la em I'et e no nlo

t^

1^
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t^
t^
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Pantgrafo l" - Á gatiJìcação previía neste artígo, quando pagd pelo ctÌlgo de *"r"r* ;;t,
tntegra a rcnuúerução do senidor e ìncoryo.a a6 poeqtos da dírpodíbilidadz

PanÉgralo 2" - No caso de ërercícìÌ dz cüso iê dirqão, chefia ou asse,'so ne"tô:
a) oconendo a opção pÌet'ííír no panigaÍo úníao do dtÍigo 17, d ryprcsenÍação

de que iqÍa ede Ãrtigo pode ser também incorporude, naíorna do díiposto no parágrdío 2'do anigo 55.
b) wtifcado a incorporução, o senidor que úer d exerceÌ nouo carso de

dbeção, chef, oü assessorortenlo, terá q$escido 80% (oítentt por ce to) do vehcimenÍo básico à sua
rcw.úeÍação, enwn rto pe urc o exercícta dd inrestaura de conf.snça ou do encaryo tenpo iÌio.

SUBSEÇÃO II

DA GM |IFICAÇÃO DA FANÇÃO

AÍt- 69 - Á grorifrcação de íurrçaa é ddidlt, ern caúer transíüria, pelo exdcício dê Íuhçõo õe
diretÁo, ch6a olt atrersoìarnenAr, en vql Jixo ëÍanebcido en Lei

P.níSrofo A"ico - Aplìca-Ê o gdúcdçõo de qte tÍúa esre aftigo o ílisposto no Wúgafo 2",q e
br do d!íigo 68-

stJBsEÇÃo In

DA GRÀTMCAÇÁO PELA PÁRTICIPAÇÃO EM óRG.íO DE DELIBERAçÃO COLETIVÁ

Arí 70 - A gaíif.ação pela parti.ipação em .igõo .le delilte.sçõo colztba é .ley la @r
respectíyos membfts qae não exeryam êargo oü ÍunçÂo púàlica rcnmëÌúdq por seasao a que
conpüecercrn, úé o limite mensalfxado ern rceularftaúo.

PanígÍcfo I" - O r\rlor da gaÍííìeaçõo yaia da scordo con o gau en que sëjtt êlas'irtcado o
ótgão, sendo a do rcspectit'o peside le onescìla de 20oÁ (vínte por ce"r4 .

Panígnío 2" - Á gatafistção é 
"eensiyapeli 

metade, ao senìdor desiAnado p$a teüetorírt o
órgão.

Por.tsrafo 3" - O seÚi.lo\ no .60 de6le dÍ;Èo, poí,e pa ìcipur .le oh! 02 (dois) órgãos .le
dëlilaaçã!, couira, rcssalado o disposto ,ro anigo 127.

SUBSEÇÃO IV

DA CNÁ NFICÁÇÃO NITAL'NA

Án. 77 - A Brulalìceçõo nstalin4 íÌei.la a ocupaire de c@go eÍdiyo ou em conistao,
correvonde a 1/12 (um dozÊ avos) da rcmuneraçito i qae rtzer juz no ,nÉs de dezemúro, por nâ^r de
eercícìo no rcspëeí|o ano.

Paústafo Anico - Á Íração isaal ot sapeiot s ls (quínze) dias é cons lqada conm mês
inlêeraL

Art 72 - A gratiÍìca<io nalalirla é paga no ,,ras de deí,eÌ bo.
P@ágrofo üni.o - r"nrahdre.:orr a Ìwqatão .1o nês .le jsnho, pode tur paga o í5pectira

,ftdade corru, &liantarnanro da galirtcqçAo.

Átí- 73 - O seNìdor @nerulo wrcebe sua srúífcdção natalina ptoporcionalnente aos nteses
de exercicío, ctLrrlada sobre o m^ da a@nerução.

ArL 74 - A grotifcação notalína não pole senï de base de atlculo pant neíhu,tra oulra
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- SABSEÇÃO V

- DO ÁDICIONAI POR TEMID DE SERMÇO

^ 
Art. 7s - O adicional por tehl,o .te seníço é deyiíío à m.ao de s% (cinco por cento) pol

- qui,quênio d2 sen'íço púhlíco eÍe1bo, até o ünite de 07 (ser4 quínqüênìos, incülindo sobrc o
wncinentu, a que se rcíerc o altigo s7, aoescido se for o ct so, .]t rcpeszntação pevista no aÌrígo 68,
obseÍ"ado o sltiso 1t.7, pa igÌafo 3".

- pantstufo Uni.,.' O scwidot íaa jus ao adìcional a pa'tiÌ do hêr em que conplatsr o

, quinqrênin

SWSEÇÃO W

^ DO ADICIONÁL PET,O EXERCúCIO DE ÁTIVIDÁTE PENOSA,INSALWRE OA PEMGOSÁ .
^ 

OìL 76 O aílicionar de anvidade púM é detìdo, a tuaãÒ .le 2o,ti (jínte po. @to) tubrc o
^ 

ve .imenÍo do ctÌso efeti'o, ao sen Ìot em ë.ërcrL"n e"r postos.le Íronteiru, ofastcdos dô ce"tro whafio,
^ oa em locaüdade cujas corulíções de t'ída o justifrquen , nafomu e*tabelzc Ìa em rcgulanento.

^ Atí 77 - A alit ladz etê.c fu" habitualìnente, em l&ai.s insaluàrcs, ou em coníato pennnente
substâncìas flóxicas oa ruúìtortuas on com fisco de 'ìda, assegru ao senìdot t pàcepçn de

adicíonal, calculado sobrc o wncimento do earso eídbo:^ I - dè 109í (quúebta pÒr cdu, 20% (yinte p, cqto) ou 10% (dez. por
- êento),rcspedivanente, co"Íomz seja a insatuh&lade êbssiJì.adlr r.o gau máimq ntedio ou míninm;

II - de 30% (ü.,úa pot cenÍo), no c6o de pe alot lade.
Parágaío r - O senídot que Íìzer jus, símuhanesmente, aos adícionab de insalubÍida.te e

- pertuubsidade dew optar por um delzs
Ptnigr4o 2" - O dbeito ttô ad;cion de que fiata este a|tigc cessa com a elimiraçõo da

- insalubti&'dc o" perìculosidale,

ART. 78 - No classírtcaçãr dos aÍír anzs penosas, tt'Í/'labes ou peàgosos sao obsensüs, no
:+ ílue coüber, as nonns de segunnça oa nÊdi.tna iô tralallro eíaóelccidrs pelo órgão íeneral
, canpetenÍe.

^ ÁrL 79 - A úírídade de senÌidorcs en operuqões ou loaús consaetudos penosos, iìrsalubrcs ou
p.rígosos é tuddi/la sob pemarcrúe coniole,

P@ágaío 1' - Á savido,e #sra te oa la.re'te é aÍatrdíla @q6anto dulam a gesração ou
la.'taçãa, das opëruções e lDcã* yevíÉos nesíe utigo, passltttdo a ê.ecer as dí'ìllades em lacal isenÍt de

+^ qMtryeÌ d"-'ses fiscos,
PaÌágrafo 2"- en se t?alando de openções com Raios X o'. subsAncius rulìoatbas, o contÌole

prcr'ìsto nestp attìgo dzve assegnrar a nanutenção de dos.\ de radìação íoniunte anaìxo do ntuel
* náxitu pÍeri.ío na lêgí:loçdo p.óprì4

Panísafo 3" - Os se ' |orcs a que re rcfen arrtzrior são subn'et lt's a ëa'mer
a médíc6 a cddo 06 (seis) M4

SUBSEçÃO MI

- ,O ÁDICIONÁL POR SERWÇO EXTRÁORDINIIRIO

Aí 80 - O seniço eúÌaorüfttirio é rcrn4nerudo com aüescimo de 50% (cinqnenla por certo) dq
+ hora wtul.le ttubdlho.

Art. 81 - Sohteftte é pemitido seniço extaor.lirário paia atender siúlações excepcionaìs e
- tanpoflttias, rcspeitado o limite máxirno de 02 (tüas) horas poì jomadt;
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SI]BSECÃO VM

D(,ì AI'ICIONAI NOTURNO

ÁÌí 82 - O seníço notumq Festado ern hohírio êornpreenüdo eltre 22 (viìtte e daas) horus e 0S
(êinco) horus do üa seguinte, têú o yatot-horu acÍescido de 2s% (rínte e cì"co por ceìúo), conpúando-
se en catu horu cono dz 52 (cinq're'rta e doü) ninutos e 30 (tÍinta) seganííos.

PaÌágafo Urtco - se pestatu o trabalho notamo, em caróler dNaoÌünório, o acftscíno
prdisro neetè 4r1igÒ inc;de toò.e a.eruretuçãopÍdìsta@ ütíAo 80.

SUBSECÃO X

DO ÁT.)IOONÁL DE FTRUS

Á|L $ - É de,id1, so senido\ ao e tÌú m s(Ìzo de Íéüas, adícionat de 18 (un tsço) .ta
rdurqação do püíodo cÒndpondaúe , qBe lhe é paAo indepeúdatewtte de soücìtagãÒ-

Pa igaío Anico - no caso tu o senidor exercer cargo em comissão ouíunção de dbêção, chefra
ou assessoramento, a respe.ti|a vntagem é considenda no atlculo do odi.iorral de que trata esÍe aÌ7íSo.

cÁ.P|ïbLO tV

DAS FER]AS

AÌí 81 - O senidot eíetitto ou en conill'aq faz jus a 3ú (tÌinra) dìas êonsecutìros de jhias
anuais rcnaneft'das, que poã 

-iè;'ì;;nt;ut"à^ -,it 
i -*;'* .te 02 (dois) peìio.tos, o caso de

nëcessidade do seníço, preyia,nart just'tfi.ada en deqacho da rú$Aúe eon'petente, rcrsalyadas as
hípóteses en que haja legislação específrca"

Paú{4o 1" - Pan o pÉrne o peúodo aqaisítíyo de jbia! sao 
"xigidos 

12 (doze) nëses de

Püásafo 2" - ti 'eílado tewÌ à coita de férias qaatqueì Ísttu en s4Diqo.

Art 85 - Á rcnunenção merrsal do sewidat, no pe odo conetpondente as fëriús, é pqa coã
ocrcscíno de um terya do sea yalor nomal, até 02 (doir) dì!'s aútes du &úa eÍ, que deram ter inicio.

P@tísrsfo Anico - O teryo a qae se referc ese artigo é caLulada sobre .r rcmanenção total do
pedodo deíérias, no caso de sercn el/'s supeÁofts a 30 (trinta) dias.

Aìí 86 - O enidü qke opera .liìeta e pqm@eÈtetutrte com Ruios X ou lub!ÍAna:ias radíostíras
go.a de 20 (t'i.,ttë) nia! cotse&tivos de íaìas, por semestÌe ile atie lade profissiontt" proibí.to em
qurlquet hipótese a acuntlaaão,

PanigìaÍo Unìco - o senídor rcfeÌAo neste aÍigo não íaz jN oo abono pe.aníãrio .1ë qaë tr.tta

Arí. 87 - As íüas somente podem ser intertuntpì..lds em ccsos de cúlarniíade púhliêa, comoção
ínternd, c@rocotão púd júÌi, svìço niütaÍ ou wiço dÈnoÌat oa por õottvo de wpúio. iitqese
pttbìico.

PanigaíoA^íco-Aínte upção deye serjusqrcada en ato da aüror Ìade conpdente.

CÁPíTMO Y

DAS LICENÇAS
SEÇÌO Í

DTSPOSIÇÕES GERAIS

ArL 88 - Podem set concêd ras ao seniíot os seguinte: licenças:



I

I PaÍ, baiatuúto .le Naúde;

I1 - Por ,rrtííYo de:
a) acidente en seniao ou doê ça Portssío aI;
b) gertalão, adoção ou gtttnla iuücia|
c) doença em Pesna na familia;
d) dfasíMento dz côniuse ou companhebo;

4 senú nititat;
h) arit' lade Polttica;

IV - prê,iin de assidui.lade;
V- Patatatar ã2 ittt esse; Paftícularcs.

Poágafo 1' - São conced;rld .on a rd&iê çao ìlo cargo as lieaçu veústrc nu ''císu I'

II,A B e g III, 9 e IV, obsenadas as disposições We lhe são específcas.

Pa tsr(Ío 2"- O sen Ìot não pode pernuneêer em licença lla mësma eqetie por tempo supeÌtol
a 24 Oínte e íluato) meses' sat"o nos casos d!,s ínciÃos II, D' e III' A e &

Pardgaío 3" - É wdado o exercícío de díüdade remanërad! iluranÍè a licença prëtísta ìtos
ineisos I e II,:t Br e ç

Arí 89 - A licença coúcedida .len o .]e 60 (sessmta) dias do térmìno ãe outa é cons lz?ada

. SEçÀO II

DA LICENÇ{ PÁ]U TR,1TA]1|EVTO DE SA.IDE

AtL 90 - A ticença pa.a t úamento de ssúdê é êoncedüa' a ped lo ou de ofrêìr, com base em
ittspeção de sa.úda

Paníg{o 1'- E adniri.la inspeçõo por nédico do s6or de assístêncüt do órgíro de pessíal' se o
pazo de âce"ça nno exceder a 30 (tÌiìIta) dia& siSitrdo-se a da iüt'ta médica of.íal se o pru.o Jol

Pa!ógaÍo 2" - Senp.e que nec6.t!io, d insPeçôô malìa rc'l;za-se frd Í6 lêfl.ia do s@idor ou

no esabelecinznto hospitalrÌ ondz se enconírsr htemado.
PoráL'r$o 3" - L'ëtisítndo nédico no ,hgão ou entidade do loü'I orule se eftonltt' o senídor'

podc ser a.:eito atelaílo passalto por méílico pattiadar, Jìcanda os rcspectiros eÍeitos' poún'
condi.ionddos à slra homrlosattu, por naü.a ou iunta ofciltL

Pa úgìaío 1' - O atestado e o laudo da iü la tni-dü:a nã4 podem mencionar o nome ou .t
fisturcat da doeúça, satvo quando se trítar ìle lesões pro.lazidas Pr ac lente de seniço ou doença

Art 91- Fi,tdo o prqzo do licença, o senüor é submetido a now iispeção né.lìca' q e òpi,ta'
êoníome o caso, por saa wlta ao irúalho, pela üoÍoÊação ou pelL apose Í/tdaÀa-(uíigo 88, paúerÚo

ArL 92 - O sn ror que apÌesataÍ í dícios de le:ões orytuicas oa funciondís á subnú lo' de
o|ïcüJ, u iNpeçõo nú.Iice
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SEÇÃO I

DÁ LICENÇA POR ACIDENTE DE TR4BÁLIIO

Art. 93 - Á líce ço por ucidentë ern seryíço arbe nos casos ent que do faÍo ge rdor ft$ultar dsìto
lkìco ou mentltl q e se relacione, nedìara ou imediatanz,'ta, con o âzrcício d6 afiihaiçõe! í ercnte^,
do caÌgo oafuì'çãr,

Panigaío f - Eryiparu'se a acìdettte en ser,,iço :

s) a agessão sojiíde e não ptoroêada pot sen tor , no exercíci/ do carge ou

b) t tuença pÍofissi d, assin' qta'dìdt a que é causada pelas corldições do
seníço ou poìÍdos nelc oco los,

Panigaío 2" - consident-se como ocorr lo em seniço o acideúte soÍ fo peto se idor no
pètcurso de ssa ,6 Iôrcìr poÌo o loeal de tahall'o e yierdtu

sEÇÃo ]Y

DA LICENÇA POR MOTIYO DE GESTAÇÀO, ã)OÇÃO OU GUÁRDA fi]DTCAL

Áft 91 - É concedírla licença d senidon geslanÍe por 120 (cento e vinte) úas conseêuÍit'os,
êMÍütu a IêSI'tação feddal p@idênciá.ie

Art 95 - Pela hascìmento ou adação dertlhô, o senidor ten dïeito à Licença-pate tade de As
(cì^êot dìas co nsecütiro r.

Arí 96 - Para ama,mentm o Fópriof.lio, aú Ã Aade de 06 (seis) naes, a senidon tactantu Em
d*eìío, datuúe a jomade de tahaüo, a utu' hora de desca,'so, que pode set parcetada ern dois pet/ndos

Á',t. 97 - À sznídow ,rue !&íar ou obttuer a sua a judtcial de eiança de 01 (un) ano de iítude,
o pM.o de lice"ça é de 30 (ttiír!, dìas-

sEÇ 10 v

DÁ LICENÇÁ POR MOTTYO DE DOENÇA IüA PESSOA DA FZ*TÍLTZI

Árt 98 - Pode ser concedidlr licença M seflídoÌ por moti'o ite daença d,, cônjuge ou
cí!ryanheiÌo, pltdasto ou madostrq ascendente, descendente, enteado ou cotare rt, corrsanguíaeo ou(4 , até o sesurulo gra" cbL nedid te conyotação pot juìtíq ,ni-diêa oJicial

PanteraÍo 1" - A licença somente é dzÍe dz së a as'istência drda do sen tor íor
e nãa puder ser pftstadt simühaneameúz com o €xercício do cargo ouÍunçãt.

Pü,ígrafo 2" - O pÍezo .la @b@siio .to â.dça é de 90 (n@e,'r4 üos, proúosi,et po. isat
peÁo.lo, mediat'te puecer du jurúa úédíca, e, êxceúda e'st ponogação, a tìcença rleixa de ser

SEÇÃO m

DA LICENçA PARA O SERWçO MILITÁR

Árt 99 - Ao senídor cowocado pa,a o saniço niãâar é .oncedfuta ticença, no íomo e coìtüções
prel'ìsas na legislaçôo eryecífca"

Panigaío Uníco - Concluído o seníço miliÍa\ o sefiitor tem oré 30 (fiinta) diat, sen
rcmursaçito, paÌd reasramir o cargo-
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sEçio mr

DA LICEI\çÁ PARA 4 VM4I'E POL|TICÁ

Arí 100 - Sabo disposiçã.o em cont ário da Lëgísldçao Etcitonl, a ticença psra o 
"*erctcia 

de
ath'ídadz política abrange o peúodo ente a escollüt do re idoL em .vnvenção pattiúirill, cotno
candidaÍo a cargo elztivo, e s yéspert do rcgìstro de saa cand lü.oL

PafligaÍo l' - O senidor cahdinab a caryo eleth'o que exerça caÍgo em conissã' ou íaryão de
díeção ou chefa, ujo caryo teâlra atibaiçõet dê @ecaA4çao, feal;tução ou ourtus ì,,jìcad6 M
Legí:Iação Eleìtonl, e dele Úastado, a partï do día it tedtuto aa do rcgístro de sua canítiìtatura perunte a
IüÍiça Eleitorol, pellt pazo esanelec lo netsa legislação.

Pa ígafo 2" - Dunntë o prã.o da panígaío anteio, , o serv lorfitzjus a ücença co,no se em
efettuo exercício 6tbesse, com diteìÍo à rcmanenção do cargo eÍettuo.

sEçÃo mt

DA LICENÇA-PREMIO POR ASSIDUIDADE

ArL 101 - Após cala quirqa^.ia inbtteflpto de etercício, o seflidorÍ&jus a B (t^) ,n"tes de
lizuço, atíÍulo de ossuu lada

Arí 102 - Não se concede licençs-prêmio ao seryidor que, no peíodo aquísítír,o:
r - b hai! de 10 (&tz) Íatt43 i4jB't rtcanB;
II - soÍer penaünade discíptinat de saspensao;
IE - aíasar-se do cargo em tbtade de:

a) tìc.nça pot nríiyo de doença en pesna da fanília, sem rcm'r'eÌação(aÍtigo

b) licarçapaÌn trúar de ínleresses paxicalant;
c) cÒ..tqaçõo a pda prtyariye de lüa.Irde pot setudçd dèfditiva;
d) qfastamerto paru acompalhar côhjuse oa eonpanheitu-

AÌí 103 - O atúmero dz seniloìes em gozo sitnultâ eo de âc.nça-yêmio niio pode het sup?.lior a
lB (un teryo) da lotação da rcspe.Íì1'a unitude adnìnidrd;va.

SEÇÃO N

DÁ LICENÇA PARA TRATÁR DE INTERESSES PÁRTICaI,/IÃES

A.í 10J - A c Íeio dd alninistaçôo, pode Íer concetrids, ao senidor eúávet, tícençd pafl túo
de inlererses puÌtìculoÌzs, peb phtzo dc ali 02 (doìç) anos cons..elriros sem Íanunemcaio.

PanigaÍo l'- A lícença potle ser inteftonp fa o qualquú tenpo, a pcdd; d' senidú ou do

P@áefulo 2" Não se concëde s@a liMça adt6 de áecofiìdos 02 (ttois) anos de umììlo da

Pantsaío s' - Não se concedê lìcença a sen lor noneado, rcnotuo, redili.tibuído oa
taisíeilo a as de hüter cotttpuano 02 (dais) anos òe exercício.

CA]2ÌTULO M

DOS AFASTÁMENTOS
SEÇÃO I

NO AFÁSTI-AENTTO PINI SERWR EM OWRO PODER ÓRGÃO OU ENTTDÁDE

e8, panisìtÍo 2');
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Art, lqs - O sendor pode ss cedao p.t exercícío eri uítül&le adÊ,inisrtÍiv( de outro poder ou
óryõo eq!írolnte do ML,iaípio, do Estado .lo Riô Gnndz do Noftq da União, dz outro Estado ou
Munícípio, do DisÍrito Fedütl ou tlt TeÁhtuia Federul ou de e,tt ladz da aú nbtattu ìttd*eíL, desde
que não ha,ja ônus para o erbío público maíiÍípal

SEçÃO ü

DO AFASTALIENTO PÁRÁ EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO

ArL 106 - Ao sen ììot iire:Íída em no.drto elett'o úplíauft.së os seguintes disposíções:

I - Trúqltdhse de naÍrdaro lederal, estatual ou üstrí.tal, fraa ^fi'stano dr

II - iÚeíido no maìtdato de hefeito, é aÍaíallo do caryo, sendoJhe íacultado
optar pdo saa ftrflnenção;

I - it'1,esfido no na"dato de V@eadot:
a) ha'.nào cornp.úibilidane dz honino' percebe a: ran@e"s de seü cargo'

sen ptejuízo dn runaneruçãa do cúgo eletï'o;
b) ,tão ha|endo contptíhìlÌdade de honirìo, é aJdeado do cargo, seido-lhe

Í'aabanoaptar peLa a.e,r'unerução.

CAPITULO MI

DAS CONCESSOES

Àrí 107 - Sem quahueÌ pejü:ko, pode o sLÌ'idot aa.lenÍa*se do seniço:
I - pot 01 (a ) dia, para do{çõo de sansue;
It - por 02 l.íoít) dias. psÌa s; aliíü coão el.ìtor:
III - pot 08 @írd dì@ @nsuutiros, m rczao de:

ò c&samenÍo:
h) falaci,,íento do c6r'juge, conEa heiru, pais, nadadra o pqdafto, rtlhos,

elteados" menot sob gua!ú' judi.ial ou rutela e bmãos.

Áìt 108 - é obrìgúlbia a concëssão de honírio especial ao vÌv;àor 
":tu.|aúe' 

qrcrdo
conp,oeadd a inaohtpdibìÁd'dz úbe o horárìo c:colar e o da ftpadíção err. que esti'e, BMiúdq sql
prcjulzo do ereÌêícìo do caÍgo.

PdrdgaÍo único - Pdra eíëho do dìqosto neste aÌtigo, é ë.igída a conpersação dè horári.o na
rcpoÌtíçtu, rcspebana a tu ção semanal do fiúalho,

CÁHTULO NII

.DO TEMPO DE SERMÇO

Arr- 109 - é contado pua todos os eíeitos o teìrpo de seú4o público m nicípol, resrabados os
casos e que a Leí ecige eercícìo ínínteftupto ou no tnesno caÍgo.

Art. 110 - A apüraçõo ílo tempo de sen4o é leita en dias' q e são conveÌt ìôs en no'
considerullo o ano cono de 365 (tezentos e sessenta e cirrco) d ts, computanìlo-se, tanbéa os dìlls

Arí 111 - Alén das ausêncins ao sen'iço previstas no arÍígo 107, são cottsidetudas como.le
efetiro ererclcio as deco aúe de:
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I - Féias:
II-E erctuio de :

a) csrgo ou fanção de goreno ou admi is ação, .m quatque? ptrte do
teÀh ia ndêinnol, por noneação oa desisnação do PÌesidentz .1!' Repúblíca, ou b Got'emador do
Eíatlo do Rio Grunde do Node:

tr) ce"go en comisstto ol equitale,'te ou Íunção de tteçaa, chêia ou
atsessofan ento em óryão ou ntídade dos podqes do Estado do Rio Grande do None, da União, de o Íro
Murlic{pìo ou de ov$o estado, do Dístrito Federul m de Teúúrb FedeÌaL

III - Mi*rõo Ortcidl, a sü-riço do nanic{pio, en qaaLluêr paìte ìto teúü,;j
ndcional ou no exÍefitr:

IV ^ afas.tat tento pan estágía ou ,einamehto;
y - desenpenho de nandato eletÌro Íedetul, estaduat ou hurnicipa!, exceto para

efeìto de ptumúção po. Nrqimqto;
W - túri ou outros seniços obrigaÍó os pot Lei;
WI - ticenca:

a) pot noti,o de seíaçao, adoção ou gua újudìciú
b) paÌa úatamento .la Fltqia saúde;
4 pênio pot assiduinade;
d) por conrtocítçõo para o seniço rnirita\

nII - Deslncarnznro para now sede, no caso do aúígo 1S;
IX - particípaqio en conpetiçõo ìlesportira e.taìaol ou naziqat ou

con|ocação para íntegÌar repeseatação .lerporti'.t esÍa.íaat ou naaionat, ao país ou ,,o extedo\
conlome etabelkido en Leí esp..íf.&

Arí 112 - Conta-te, apen6, para eÍeiro de aposeniado a e adìcionst detenpo de senryo:
I- O pedodo de lícença:

a) para ttdamãtto de Múde dz pe:tua da fMítia ào widq, cm

b) püt atü, Iadz políti.a, no ca$o do oúiso 100;

. - o teíEo de w4o pe^sÍant em idnite de contato ttt q,o iÌio, se o
iztercssado eizr a ocapar caryo públìco de púimento eídiyo.

('AP|TULO U

DO DIREITO DE PETIÇÃO

. Átt tB - É Negwallo o dbeíto de rcquercì oos podevs púbtícos, en dzÍesa de díÌeíÍo ou

. An 114 - O ftqaeimento é di,ìgido ìi .üúoridade compèie,re púa .taiãLlo ê ncaüinhado por
intemAüa daquele a qüe eúirer inedìaí@,tente subordiMdo o requeÌ.nte .

ArL 115 - Cabe ped Ìt da rcconsaeração à aúoruaü que houver expedido o ato
p mein .lacisão, ndo podendo rer renoyado.

_ Pa t{aÍo 1" - O rcqüerimento e o pedido de rcconsidëttção de que trctúm os artigos an enorct
deven ser íeqachdo na poao de 0J (cinco) dias e decididos no de 30 @hÍa) diar, c;huilos ìlo íeu
rcgistro no p?otocolo-

Panigdfo 2'- O silêncìo da aulo dade, no pqo para.tecídir, impofto.te egaçaô dopedido.
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Art, 116 - Cabe rceu$o :

I - Do írrdeÍeúnento do pedàío de rccôúsaeqção;
II - das decísões sobrc os Ìecnsos sucessbcmente interyottoí

ParíietuÍo 1" - O rccwso é dítigiAo à aübììade imedíatanente sLpeior à qae tíver e*pedido o
ltto ou poíeÌ ta a decisAo, e" suce^ts amente, escala atcendente, ü dema^ autoììdades.

Parág lo 2" - o rccüfto é encaminh&la naÍo ru do ortigo 111, segunda parta
Púí{aÍo 3" - Apli@se @ recúso o úqnsao no aí*o 115, paÌdgtuÍo 2".

ÀrL 117 - O ÍÍazo patu interyosição do pedilo de re.onsiderução e o recüÌso não têm eíeiro
suspeisiro, una ra üot' los,6 eÍeitos da decìsão rcbaem à Atta da ato ìmpusrrado.

AtL 118 - O peüdo de rccons laação e o rccu$o não têm efeíto suspensivo, mas, uma rq
provídos, or 4eitos dt decisão rclroagem à data.lo aÍo ìrrlpugnado.

Pú.tiïafo 1"- O efeito s6pensiro d@e ser uílmittulo, pela etoidade competente, quaido de sÌta
fala rcsultar ineficácía da decisãofÌ'al que acolheì o pedido.

Parásrafo 2" - No ca:o do pantgaío dfitzrio\ a aatoúdade conpeknre pode exigb deptsiro ou

Atí 119 - O dbeìro dz rcqueftt presúeve:
I - En 05 (cinco) anos, quanío uos at6 .le demissão ë dz cu*cação de

disponibilidade, @ que aJf.lam o inte.ese patÌimonial oa üéditos rcsutttttt .\ ihs relaçAes de iabalho;
II - en 120 (cento e viúte) dias, nos de"'ais cüsos, saho qunndo outro paao Íor

PafltgaÍo 1'- O pÌazo dc Fesc ção é conlado da ddÍa dír publícação do ato oa na Íaha, da
citincia p*sod do inteÌessado. -

Paúenfo 2" - A pescliaão níio coüe em caso dz ato otttisso.
Pu.tis.uío 3'- Á p.ac.içíia htqonpe4e com o rcqueÌhnenÍo, o pedido de rccons teÍaçõo e o

Arí 120 - À prcs.riçdo é de o em públiclr, nõo podendo ser rclët.td.t pela adhinìstraçàô.

ÁfL 121 - Pafe o exerclcio do direìto de p.Jição, é asse* tdë vi*o do pocesn ou ìlocúíenÍo,
na rcpa íçãa, ao senidor oa t pocuazlor pb ele consÍiíuí^o.

P@qtuÍo Anico - En se fiota.rrdo de odtogado, lzgalrnznte habítitado, é-he Írcuhado rcceher o
procesto ou dacunrento, pelo pnz,o legal, paru e$neíoru da rcportição.

Átt 122 - Á adninìúação deve M'er seus atos, a qulquu tè,qÒ, qúando ei'ados ãa
ìlegolidade.

^ 
Arí 123 - São ía1aít e ihrpìorÌogáreis os pfttzos .\íabelacìdos ,t"ste capírí.Io, salyo motiro .le

TíTALO IV

DO R,EGIME DISCDLINAR

CÁPÍïALO 1
DOS DEI'ERES

Arí 121 - Sãt det'eMs do sen'ídoì:

I - Exercer con zelr e dedicaçõo ts dfiibuições Io cargo;
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II - ser laal às írrstrl íções a que seniÌ;
III - obscúat 6 norw legaìs e reg4tMentúâ;
Iy- currqìr as oÃens supeÍiores, excdo qt ando ma. ífestamznÍe itegais;
V- atender com presteza:

a) ao públiao em getul, prestando ;bforn'.'ções rcque das, retsabadas as
puegíJLt por sigilo;

b ) á êcpedìção de certidões reque das para deÍeta de direbo oü
6clarecimeero de sítauçõd .le ìnteÍêsse pffiat

c) tu rcq"isíções paÌa s defesa daJazenda púbtica;

W - te'at ao conhechnerrto da at!Íoìdüte supeiot a: brcgutaãdades d2 q e
tieer ciêncía en Mz.ão do caÌgo;

mI - zelar peld ecokomia da ,natzrial e a co senação do pafiimônìn púbtìco;
WII *u@dar sigito rob"e Nnlo da rcpaú.4ao;
IX - ma ter conútta conEatí1'el com ( ,raÌatidatte adnjni;tratba e oúsenaÌ,

nos do! d2 oÍ;iêio. os p ncipios d'Êos:

da Lei;

X - ser ass:ídao e poútual no seníço;
XI - rcpesentqÌ coniÌ.t íIegaúìdade, cbuso do poder ou omhsAo no cumpÁme to

XII - tratar cotn ürúanrla.le as pessoas.

. Parágraío 10 - A rcpÍesenÍaçdo da que trata o inciso XI é encan;nhad!, peta üa hieftíquica e
do aÍigo IIs, paúgafo li peta d tofidade süpeior àquela a quat é foÌmulada,&tegtlra.Ia ao reprcsentado onpla defe*a

ParágraÍo 2" - A e nqação dae drtigo não aíclú opros daeres perístos em Lei,
rcgularrEnta.do ou noma.intena ou ineienÍes à natureza dafunção.

C4PTTULO II

DAS PROIBICÕES

Art- 125 - Alent de outÌos casos pevisos nesta Lei e en normas esDectftcas, ao sere tor ë
proibìdo:

I - ÁusentaÌ-te :

a) do reníço, darafte o êrye.Líenre, sem prer,ìa autaüzação do cheíe imëdiaro;
b) do País, sen anlortzação do chefe do poder oü órgão equivatente, ou do

ditigentë da entidade, salyo en gozo deJhias oa dê licenç*práAn p- ooAuAoaí;

. , 
- raìru da repaÉição, solro atttorização da autoÌidade competqe, no

intercsre do seniço, qudlquer docume,'to ou objd.o o.Íìci,tt
I - rccasú lé u .toqmentos púbticot;
IV - opot rcsistência üuúú&'da:

a) ao.\rrrarimento de o ern (aftíeo j21, It), M MdMento .te d..una,to ot
yocesso ou à etecução de obd ou dz seniço;

, b) à rcali.ltção de i speção nédica, a que dë,a sabndeqe pot deteìminaçiio
de attto nade conpet nte;

, V - cometer a pessoa estanha à ìepaÌtição, ford dos casos prevístos em Lei, o
deseúpenho dz qttibuìção de ruo re;potlsdbíMade ou de sahôrdiìttu!';

W - coaelr ou aliciar sabonlinados no sentizto de se fJ;Eèh d asocíação
portssìnnül ou sintlical, ou a paÍAo potíico;
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WI - tudq tuh sud chefú ìmedíata' eìn caÍgÒ oa Í4rçã. de cÒ^fúbça'

cônjuge, contpaìlheto ouparc Íeatéosegu do gau cir'4
WII - valehse do carga pan lograr proeeito pessoal ou de oúÌeht em

ddriMto d1' üsnidddë dírÍur'ção pública:
IX - paÍticipar da adninístação de empex pritada ou de socíetlade civil de

futs tueatbos, or exercet o con'Ércìo, ínbidaahnente ou ën socie(hde' *cao na qualidade de

acionísta, coíístu oa conundìtário ;
X - dar posse a senidor sem lhe q4í. declltução de bqs e Ìal':rÍes (altito 13'

paúís"ío s') ;
:41 - exercer presão sobre úaÍilía!, com arfteaçút de peteições íuncíonais ou

outos wios ìhtimiàiti|os, panfo.ç&los a.roìrsantiÌ em rclacíonLmenro sexaat
)UÍ - oruaÌ, como pncurailot ou itúsnediáÍio' jttttto a rcpattição priblica'

satro qumdo te tata! de benëJ',/:íos proidmciórtos ou assistenciais de parentes aü o wündo grot e ie

cônjüge ou cotfipanheïo;
,UI - àaig ou aceitür pnpina' comítsão' preit oa 'ontagm de qualquet

espécie, en Mzão de suas atubuiçôes;
XII/ - aceit comistão, ènpego ou perrstu de estado es'trangeiro;
xV - túoti@ usura sob q alquer de sltd:Jormos;
WI - poceder deformu desidi'sa;
WI - tttitizal" pessoal ou Ìecllrtos ,nateiais da repaltkão em seraìços ou

ativìdales pa|ticulaÌes, própríos oü de tercein\ ou attoâzar ortem' süboÌdinado oB não' aÍazê-la;
XVIII - coríeter a outro senidor aribuíção estaúL uo caÌao por elz Nupado'

sabo en situaúes de emeryêr'êi!' ou fiansiairias e no estiÍo inteÌesse d' sen4o;
xTX - dar .ttrso a úo, opq^çilo' docltmento ou ohiero sem eigìÍ o

umpindto da ob,ígaçãa t íburÁ,ia a que a'teja sujeüo, ou sem comuni.a! o Jato' Pe1liamente' à
autor ladefscal con p?tente;

frt - e:z.cer outras qÍirida.les que sejam ínconpatú,eis con o .aÍgo ou funçõo
ou com o hontria de tabalho.

ParáSÌafo Úníco - A enumençõo ds-tte artigo nao exclaí oatr t proib4Õe's prai'tas em I'eí ou

cÁPi 'lo ttt

DA ACUMIJLAçÃO

Árí 126 - Rpssabítda.s as exceções petìstas na Consï.tltìçõo' ë t'edad0 fl acan hçalo
rcmuìterutt de caryos, íunções e enprcgo& aìnds quê tenporáios na admi istração tuaa ou ìnüÌeta
ão,nltrlìcipia, obsen&lo, aintra, o disposo rc anígo 70.

Poúsafo 1' ' À acututatõq aìada que Hcita, fca condiciandda à comprotuçõo da
cotftpdìbihdade d4 horários, cuia sot t não pode ?xceder 4 60 (sessmÍa) hor6 senanak.

PtrÌágnío 2" - Qundo se t d de hüário en 02 (dais) tumos, é oòtisstíÌi' tutenalo pan
descanso de pelo melos 0l úma) horu e 30 (tintd) ,níntrtos

ArÍ. 127 - O senídor não pode exercet nais de um careo em comissõo oL íungão de dbeçãt'
cheJia ot assessonnento, nem ser rcnu.netudo pela em ruzãa do carAo' e,,t &8ãa de
ãèülqação cêlèrira

Art. 128 - O senidor eittculddo ao rcgìhë desta Lei que ã.:unülar, licitL,nenÍe' dois cttgos
efeíú'os, fta dc arnbos aísstados' quatdo ìnvert lo em caryo ern cornissão.

CAPíTALO Y

DAS RESPO NSÁ BII, IDADES
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AIL 129 - o sere lor ftsponde.ivq Penal e adminisfiatieameftte pelo eretcícìo irregubr do

Aí. 130 - A rcsponssbiünade ci'íl decorrê de ato cot 'issi1'o ou omissbo, dobso oa calposo'

oraticado no deçnpenho da atrgo, Ju,tç'do ou emprc9o' tluê casse Pejuízo ao eni'íi públíco'
' 

PurqruIo I" - Á indanizagno de prciu^o ftsuhafte de lolo tumeníe é liquidadd pela fo"Ía do

aÌtíso 50 se;ãa houvet oúns úe s que osseSürcm 4 satísÍação do übito pela úr judiciaL
" Paflísrafo 2" - Traüt ldo-se de dotto ca.usado a terceiro, rcsponde o sen'ilor pe'a Íe a íazenna

públ;ca eü ação regresíea' 
earigrofo 3'',a obÃgação de rcpa Ì o da o estenile-se aos suces*trës e conïL elÊs á Mütrda

dé o lìnire do talor da heftrnça rccebida-

Ar/. 131 - A rcsponsabít tatre penat ahnhge o:t úitnes e coütua1'ençõe: ímputu!L" ao serüdoÍ'

Á'í 132 - A r6ponwhilid'112 adnjhí't otiva decone de aro ou omìssão .vístúutívo dz inlração

discialìüar.' 
Pa igraío Úníco - A rcsponsabítidade de q e tolt êste aÌtigo é aídstada no can de absoh'ição

do sen tor pï íentençt uimtua| passada en ju$ano, qae haia negado a existêíaìd do íato ou dc sua

CAPíTI LO V

DAg PENALIDADES

Átt.133 - 8ão penal ladzs dís.ipliít",es-

I - Al'ertância:
- suspenstio;

lII - .lemíasãoi
IV - ëassação de disPoníbílht!Ìdc;
V- dasttaicão de caÌgo en comìssao;
W - da*;t'tìção dztmtÁo de dbeção' chelia ou asses'onna lo

AÌL 131 - Na aplicação das pen\t taltes sãa considerados 4 ndweza e a gavina'tu d4 it'Íação

comednt, os danos que dèla pm'iÌem paru o se íço públíco' as circun$A cias agra'íútes e atenua"'ës e

6 ottecedente' fwcbüais

Art 135 - A adteìtência é apticada por e*rìto' no cdso ìle inobsen'ãncia de d'''er funcíonal oü

víalação de pnibìção constsnte dos afigos 3" ü' e 125, I, a III, e V a WII' quaìuÌo nao couber
pensüdade ndis sa'e.

Arí 136 - A n tpensiio é aplicona en caso de:
I - rèìnc lên.id ènfaha pthida @m a/^'eúência;

II - f itbqno da ptuibkãa díteÌsa íLrs enu e ìasno artígo a"te or e que n'ão

fipirtque íaha sujeít( à penaüd^le de deníssão-
Pa iAruIo 1'- Á surpersão não pode eecedcÍ 4 90 (,tot'enrò dias'
patW{o Z" - É puni,Ao cottt süspensão dè aÍé t5 (qütnze) dils o sení'lot que ínco er i6

pmibiçaes dia;rgo 12s, tí/,e e L, cessanão ot eíeiros da pe,'nl t&te uma 'e. cunryÀda 4 deÍer"1ìna+õo;

percislíndo a ftsisÍêncio, é aplisí'el o dísposto no paragúo antei'Ì '
PaÍá{afo 3' Qaúda hoaÉ. p@a o seìnor, a Penalídade de suspensão potL.@ conftrtida

.^ ^"tt" , 
"ã 

mu a" SOp,a Ginqudta poÌ cenlo) pot dia de rcmunqaçõo' fuai'to o sen'idor obisado 4

pãlnanecer tto sefttço.



21

Art. 137 - As penaüdades de aàtertêncía e de suspe6iio têm seus regísüos coficelados, após o
deetso B (rrês) a 05 (cínco) Mos de eíetbo eachio, r$pecàvMtq se o seÚid4r iiío hoaver, ,,es.te
peíodo, palicado no|a inílação discíplinar.

Paìágmfo Unico - o cancelamento da penaüda.le nõo sarte eÍeitos retÌoalivo*

Árí 138 - a dzniÃsão é apücaia nos seguìn1"^t easos:

I - C me contra a adminístruçAo púhlíca;
I1- ahúdr@ de c@g;

III - 'l1'ass tuidade habìtuat
IY - impoòitude adrninìstatba;
V - bcontinêici.t públ;ú e escantulou, na rcpartição, errr arbidade Juncional

extena ou, aìída que íon do seníço, en locais sob jurhd4ao da dutuidade a'lminìstratba ou onde se
rcaliíEm atos ofc tis;

m - tìtstrhordindçAo grat'e eft seniço;
mI - okasd foi, u cn \<úitu:
mII - aplícltção ínegalar de dtnhe;tos t tblicos;
Ix - B'elação dz segedo do q al se ayopriou en úzão do cüeo;
X - lesão aos cohes públicos, tlilapíllação do paairnôni, público ou datto gaw

e íntenciandl ao neío ambiante ou s bem ou siti' de 'alor arti.#ico, eslético, hirtóríco, turístíco ou
pdisagísÍíco soô apruteção da n fií.ípit ol dê eíti.da'lz de sao anmínislraçAo ,ndiráa;

n - ocuhãção:

a) na dectarução de que tata o aÌtigo t3, pantgruío 5", dê hns ou wlarcs que
nela dëviam constu\ ou, postefiomcnte d posse dc ftot'os dquisUões s jeilas à ne$na exigência;

b) de ova ìúve'tídúa, .Ie qüe rcsühe acunrloção ptoibi.la (a.,'tíso 126)i
XII - cor pção soh qualq et dz sür'sfomas

. XnI - acu,fllaçdo ilegal de cargos, íünções ou enpEgps p'ibücos;
XIV - trúnsgre$ão:

a) de quqlquer dos incisos D{, a XWII e XX do artigo 125;
b) do íncíso m{ da me.mo aftíso, quando rcs taÌ powito pessoal,

fawrcainanto indeeino a te'cebo ou darc eïa'e àÍazenda púbüca;
c) de outras pnibições, quMdo caructeàz&la üma das circün$A cits da

a!ínea anteÌior ou ryd!4ter ouía que et' leneíe nó-fA

Árt. 139 - VeriFzada em pocesn üscípunar aanuhçao yoìbìda (attigo 126), e prova.ta a bob
fé, cabe a1r senidot opta! pot um dos caryos

Pa igrafo 1' - pto.t'.'da a níí4 o senülot pede todos os caÌgos que acumutava, na
adninistação tlir&r e índierfl do nunicípio, e é oòrìaadit a ìestíbtiÌ o que ttuer percebid!)

Pa!ásafo 2ê - Na hip<ítese do panósafo anteìnr, sen.to um dos cargos exerêído em outro ttÌgao
ou enti.ddde, a den^sãô lhe é êot tuntcada,

Art 110 - E cassaia a lisponibíülade de íÍatbo q"e hon'er pnticado, na atieidade, faìia sujeíta
à pnaüdade de demìssào-

Att. Ul - A desttÍuíçõo da cargo en conissao ou funçõr de díteção, cherta ou dssersorunento'
em se batardo de não ocupanle dc carso efetieo, é apticadu tros casos de inÍação sujeita às penatidades
de suspensãr e de de,nhsão.

Pa tgrafo únLn - Co srtta.la a hìpóíese de que tara este aì'tigo, lt exoì'o.,çao ou úí'pe6o
efa úa nos tem$ do dÌtigo 35 e seu paÌágaío ú^ìco é contefiida en dasítuiaão,
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Átí 112 - A demíssão oa destitti<ão de cargo etn comissiio ou fvnção de diÍeção, ehertí ou
^sestuúmento, úos @6 d4 ìncisos I4 Vm, X e XII do artigo t38, ìhplicd a ihdispôhibilidade dB be8
e o ressrJcirnento ao entuío, sem prej ízo d( açã4 penal atbír'eL

ÀÌí 113 - À denissão, ou a destìtaíção ãe a go en coníç!ãô ou íur|çãr de dheção, chertQ ou
assêssoÍamento, por inJligência do aÌtiCo 125, íúcisos VEI, XlI a )<Il/ e WII, ìnconEalibílì&, o e>
senídor puftr o1,a ír$,e:tidtrÍ., em cargo ouíuúçãa púhlica nanieipal, pelo pazo de 05 (cinco) @tos.

ParágraÍo Anico - Não podz rctomaÌ ao senko público nunìcipol o lenídot qae for demititto
ou datiruìtìo do wgo ou fanção, no c6o d6te a'tigo, por infigêncía.lo aÌ1Égo 138' ilrctsos I' I4 mII,
X e XIL.

ArL 1* - ConJìAtraae abatttono de c.trgo a õasência búenciona! do senüor do seniço por
,ndis de 60 (sestert!ò dits consectúíeos.

Art. l4s - E 'tende-se por inass;duidade habitual aíalÍa ao senìço, sen caúsa justifuada, por 6A
(sessefrra) diaa iÌìrqpolaílanente, drtuate o peiodo de 12 (tloze) mesz,r

ArL 116 - O úo de imp.NiçAo da penal lade nencíona senprc ofimdarnenío legal e a crusl! da
sa,\ção .fiscwinat.

Art. 147 - Ás penalídodes sao aplìcírdot :

I - Peto Lrefeito Munì!;pal, pelo L"èsidehtè d4 Podet L.Eislariro, eft reloção
aos sêrtìdorcs que lies sao sühoúinados ou |i.nc adoa qae se fialar de dcnitsão ou catsaçiio de
dísponüilid/tde;

II - pelos SeêÍejtuiolt mtrnicípais oü Diretor Ádninittati'o do Poder
Legìslrdit'o, quattdo se tataÍ de s spensAo süperìat a 30 (tritttu) dieç;

II - pelr Chefe d! rcwfl4ão e oút!' autorilades de hienryuìi. irnediaÍonznte
ìnfefior a das nencionadas no íncìso ahterìor, ,1a Íoma dos ÊWeclit'os Hgulinp,'Íos ou ftsinenlos,
hos 46 dè odrerrêncía e suspenrao oÉ s0 (trúta) I;ar;

IY peb auroritradc que hourer íeilo ít ,toneação ou designação, qaattdo se
baÍí! de destiluíção de clrrgo em comíssõo oüfunçõo de díreção, cheÍa ou assesso nento-

CAPI,TTLO N

DA PRESCNÇÃO DA Aç10 DIS.IPI.INAR

Atí 118 - À ação diÃciplinoÌ prescrcw:

I - en 0s (cinco) atus, quanto tu inÍações p íreh com íIe issão, cassação de
dbponibitìdade e da&iú!ìção de caryo em conhsao ou íu,rção de diieção, chera e assessoramento;

ü - ên 02 (dris) t.nos, ryanro às ínfiações puníreis com suspensõo;
III - em 180 (@nto e oi.efita) dias, qüaúlo às iúrações püní,'eb com

PüásaÍo 1'- O Faío de peseìção coneça a conet na daía em que oídto se tomou coúhec Ìo.
PaúgÌaÍo 2' - Os prtt,os de peseiaão pwistos em Leì pettal aplicoltt-se às inÍações

disciplinarcs capiatladas Íamhëm conto .rimë:
Pa igafo 3' - A abettuÍa de sinücâncio ou a hst4raçõo de Focesso dìsc@linat ìnte onEe d

prcscÁção, oté a decisão frnal proíeìidu por autoridadë conpëtente.
PaÍtkroío 1" - InrènÒnpido o c4tso .la pr6cÍìção, o pìdzo taonrèça e pafi, .to dia m qae

cessar a i.nte upção.
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TITALO V

DO PROCESSO A'MINISTRATIVO DISCPLINÁR
CÁPITALO I

DISPOSICÕES GERAIS

AtL 149 - Á autoÌidade admìnistÌaÁva qrc üt'ët ciência de brcgubtitude no seni4o público é
ob sada a prMord a w apudçãr imeüata medíMte s;nãieahcía oa pÒce$o dtucipli,ar

Parágruío 1" - As denímcíE soncntg são objero dz apuÌação q ando conteìthd"t ide tifaqão e
o endereço do denuncionte e sejam fornalada: por esc to, confünadu a aute ticídade deste.

PaNdgrofo 2" - Q ando evílla'te qüe o ÍoÍo anado nã. confsuru íníraçãr dísciplinat ou ílícito
penal" a de ítncia é uquit'oà4 por falta de objeto-

Árt. 150 - Á sírüüí:Ancia é instoarub conm Feânínar do pÍocesro admi ír't'otívo .Iísciplít|ar,
púa conrtrmatõo da iftêSll@Aadê e iedi.açao do sea dstor, ou eono fudàametta püa o aplicação dc
penalinade , dneettâ,rciít ou dz suspe :tu' are 30 (fiintlr) días,

PaÍásruÍo 1'- Ao senidor índiciado nd si,'dicância é osseswado o dírê;to dê ofeÌecêr defesl
es.rira, no prazo de 05 (ciíco) dias, aplicando, no que couber o disposto ttos arlEor 162 a 171, reduz los
os prazos à metad*

Panisofo 2' - O prozo para conctusão da sìndícôncia não de'e excedet a 30 (ni ta) días,
podendo ser Fonogado por isualpeiotlo, a cÌU o da aatorìdade conEetente.

Aí. 151 - Senarc que o ilícíto yatícado pelo seninor ensejar a lnposíção dz penalidane de
suspensão ponnais de 30 (trtnú, dìns, dz dznissão, cassa$r da dìsponíbihlade, ou !Ìzúüuição de catgo
em comírsão, chefra oa assearotumefito, é oúiAat&ìa a ì sÍttumção dz pncesso dírcíplìnar-

. .4P|TULO II

DO AFASTÁMENTO PREWNTIYO

ArL ls2 - Como medida cautela! e afn da que o rerv;doÍ ftA!ì venha o ínÍIub na apunção dt
bftaultÍ ladz, a atÍlrlidade instatradoru do pÍoc.-tso disciplinar pode deteminu o seu aíasarnznto do
ocercício do caryo, pelo pmao de aü 60 (sesset ta) dias, sem prejaiao da ìenaner^ção, rcsdrado o
ditposío no aÍtigo 18, L

Paúsafo Úníco - O ofastanento pode seÍ protogado por ígual peíodo , fndo o qud eessam os
sèur êfettos ai da que nAo @rclutlo o ptucesso-

(ÁP]TLILO T

DO PROCESSO DISCIPLINAR

Att. Ii3 - O pocesso discípün@ denha-se à apütuçdo da rcsponsabíl lale dz sen tôr púhlico
pd ihíração praticatta no @.íciÒ.tê sa6 aíribtlçõa Òa con est6 .el@íana.l6.

Árt 151 - 0 prcce$o .lisciplìnaÌ é conduzido por conissão conposta de 03 (ttês) 6e4dôrcs
estbeis dpsignadts pela anÍo daìe cornpetente, que indicq dentre eles, o seu Presülente.

Paúgaío 1' - A conissõo tem como secretálio servidar desígnodo pela seu hesidente, podzndo
o intlicação recair erft arn dos I?us nenbrcs.

Panisdfo 2' - Nao pode paiicipat de conissão de ündicârcía ou àe ínqu ito c6niuse,
@ú.panheiru oa púette, consaryníÈo ou afffi, en lí,'lr4.aa oa colateftl' até o 3'gt@, inclasíve, rct,
o senídot que &e seja iníefiot en híewqaía.
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Át't. 155 - A comissão arerce suas úbinúes coìn i depettdência e imparcíalüade, assegwttdo o
sísilo nccasó o à el4cídaçõÒ dosíotos or dìgina pelo i,teíêssè tu admìnííração-

Pa igrdo Ú íco -As ret ntões e 4s Ludiências dus êomissões tet , ca íter Nsenado.

ArL 156 - O ProcÉ\'so disciplinü ten at seguintes íases:

I - InÉaEaçAô, fomali&da etn temo lfl'rudo pela conissão processonÍe, após

.rpublícação do ato q e d conlituiu;
II - inqbqíto, quc @nryeerulè iist uçna' .lelesa è relat'iríoi

I -iulsürne Ío.

ÀrL 157 - O pnzo pítra a conclusão do procttsso disciplinar nõo dew exceder d 6ll (sessentt)
díct, conudos da data .le pubücação do úo que constítuiu a Comíssão, {túnÌtida ( sutt proffogaçõo por

ígaal Wazo, qnndo as cbcunstArrcías o exígiÌ.'tt- 
P"Íagafo 1" - senpe que ecessáÌio, q comissãa dedica tempo it ÍeAÌal ltos seus tunahos'

rtcMdo seüs úehbtus ílilpehsa.los do pfrto, aü a e,.tega do rul/'ró.ia fnal-' 
Pa tCt{o 2" - As rcuníões ì14 comissão são rcgiÃtÍad.,s em útas qü' de'em detalhttr íts

deliberuções anotcdas-

SEÇÃO I

DO INQUÉR]TO

ArL 158 - O ìttquéfito ohed2ce ao princípit do contÌadilórìt, assegüruda ao acusado anpla

defesa, cotìt a utiüzação dos meios e rccursos dthnítidos em d*eíto.

Arí 159 - Os ct tos de sìndicAncia, quan.to entnnte pÍepatut'ríos tutegrL"t o inquérío como

necd inÍoìmatiw ,1'! indÍução.' - 
PaìdtryaÍo Único - Na hìpotásc dc o relnhio da síndícância contlüíÌ rye ( iafrdção esai

capituladu ci^" ïtícito p .í, 4 aÀ,o.í.tadè @mpetetltè %cMínha etPia.16 aut6 @ Mí'isü'io P'iiIiLo,

independeniemenle .la it tedtura in"ísudção do prccesso disciplínat-

AÍ- I - Na íase do ingún'lo, a Contssão Ponlne 4 tomada de dzpoincntos' rcateaçõe['
íúwtigações e díIígên;ids êIrbheis, ohiatua,'b a coleta de provas, rcco,rendo' q ando 

"e!e!sátìo' 
a

ü-cnico! e peiÍoa de o.1o ape flilb a con pldlt elnc l4ção dosíaros

Art. 161 - é atseg4.u.lo uo 54'í.1ú o diÍeìro da 4.Mpúhü o prÒ@sso dirc;plínar pNaleatè

ou por inr*medío de procumdor, dríob e reínqubir Estemunhas' prodüzìr pro'as e confiaprovas e

íon&lor quesitos, qundo se bat'rr da pro|a peicíal' 
pirúsafo r - O Presidente da coni'sõo pode denegar pedidos consue dos ínpertinntes'

meramente oiotelaafiíos ou de nnhu,n inÍeru*'e pata o esetaÍêcìmento dosíatos-
nolagrolo r - É ;na"Í"rao o pedi!Ì4 de ptow pe cial , qud,do d conryo"dçôo do Íuto

in.tcpender de coihecin"nro especial d! pe.ír".

Áí 162 - As testetunhas são inÍìnadas a dzpor media"te mandãto exPed ío pelo F\esidcníe da

comis\àa. .raendo a s"vtnda 'ia, con o ciante,lo inteÌessollo. ler anexaiú oos autos
PatáetuÍo Ún-ico - Se a testemtnha Íor senírlot públieo, a üPedição do mandado é

neAaane"íe óonmicadd ao cheíe da rcpü,ição onde sYfle, com a iì'dícação 'Io dia e hdd mÌcados

ArL 163 - O dapoin2nto é prcstaílo o.alnetnee rcà^ la d tnmq ãa 9cnãt lícíro -a 'enemunha

írazâ.-lo por escito.
Pdtíigrufo 1' - Ás íestenunlla' são ìnqui"iltus sepüa.lane,'
poraírãJo z" - Na t'ipat"u de depoíí.entos contradìtórios oü que se ìnfvúen rcciprocamente'

procede-se á acüeltção enfie os depoeúes .
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Art. 161 - Conchtula a ínquüção dís kiemunhss, 4 comissòo pÌomore o íttterrogatiíio do

aêusalo, ohsdadot os poce.liúenios preústos rlos attigos 162 e 1t53.
Parágaío 1" - Ectendo ntais .le um acusado, cada um deles é oavído separudanut'1e' e se'npre

qÌre dberyíÌin en suas decta ções sohrc íaÍos ou .üc"nstân ìas, é pnmol'ída a a4Ìe4ção entre ele!'
- 

eanistfo z" - O procúadü do acusado pode assistb a' i teÈogaÍóti', be,n co't'o ò ì"quirtçao

du tesemsnia!, sendo-Ihe velado íìtteíe'i nas peryuntas e rcsposas' Íacuhando-lhe' ponla rciÚqsìrL

lns, por intern&Ìio do Presídente da comissao-

ÁrL 16s - QuMdo hou'er áú'ìdB sobre a sM lade metttal do acusddo, 4 comissão propõe à

atrtoidade cotl.petettte q e ele seia suhnzíidt a e\4n1e por jwltu n&lica ofuial' da qual panícipe pelo

menos m mAllco DsíqüütÍrL
Parúgrofí Lhico - O ínc tente dc saÁllt1dz menÍat é pncessado em auto dpaíado e ape"so ao

pocesso pirlcipal, ítptjs a avesenÍdção do laudo peficíal

Atí 166 - Can!úüizatu a ínÍação dis.ipli a\ é Íonntlltda a hdiatçãr do serví'lor' como a

espntfcaçõo dÒs far6 a èta ìnP'.taìtÒs, .Ios nMds inÍàs lLs e dei Prows em que se ÍundMta a

Patttsaío I" - 0 intìciado é c ado por nandrJdo, assìnado pelo Èesillehtê da coni\são' pant

qrese tat dejesa esqita, tto prazo de 10 (dez) di.tt' sendo-lhe assegüÍdds visu do Pocesso tta rcpa'tíção'

rcswteado o dísposto no parásaío úníco .to aúigo 121.
PaÍág ío 2'- Hõeendo dois ou nnis indüiados' o prtzo é con 

"' 
e de 20 (ví"te) diã'

p'rãtiío s" - o pruzo de deíeso pode set Fortusado oté o dohro' para d@ências rcputadí's

Pu israío a" - No caso de rccasa do irtüciado en apor o .i.\te na cópia Ìo mattddílo tlê citação'

o pt"u pan'd.f""a cont"-se dd dsta dechnanq em ,etnt púprio, pelo mdnbn tu comissão que a tenha

efetaolo, com a assinaru.a de 02 (luas) testenunhLí

ArL 167 - O í líciÃno que rnud le rcsidêncid f.a obrigado 4 comu ica! à comhsão o tugal

onde pode ser encontr&Io.

Att 16u - Achtttldo-se o it lici^do em l*gat ìncerto e hão sabido é êitado por edital' puhücado no
jonal ofrciol í1o Estado e em jomat de gande ciÍcutaçõo' na lacamane do úhimo dômi'í|io @nhëcído'

oaÌú a oÌ esenlar.lefesl' 
Poflisafi; Anìco - Nd hipfues" ,tesÍc rÍtiso, o pftizo püa a defe-Ía é de I5 (quinze) ttias' a partí'

dtt últím!, publicllçiio do edital

Art. 169 - Coflsid.re s. raet o iúalíêiado que règrlaúute citdlo, hãt a?rè@to deÍesa no prazo

Pa igaío 1'- A reteüa é .lecbrsda por temo, ttos auÍos alo processo, e .levobe o prazo pua 4

Pa tgaÍo 2" - Pan defnílet o iruliciado weL a oltÍofidade que determinou d inslq,raçõo do
pro""""o a"íg"â como defensor dativo, senidor ocupante ííe cüeo de níwl ìgual ou supëtì ao rlo

Árt. 170 - Apìecí&ía a deíest, a comí.rtao elaboru ftLúórìo ninúcirso' onde rcsume as peças

pàncioaìs dos utos i nztcíonú ts ptovtts em quc se btseou pua lomar a *a conúìryão'
ParóFaÍo I" - O ,"trt;,i t 

". 
p," conct!5i'o quanío ò inocênci, oü à rcspot'súìlidade do

' 
PíttigaÍo 2" - Reco heci.ta a rcsponsabilidodê do seÍeidor' d conissiio í"dica o

oa rcgulMehtal fiaAgrcdìdo, be,r' como os cbcunstânclas agrc'útes ou atelÚantes'

Art. 171 - O hocesso (tíscipbna, con o rctartóÀo da conissãa é remaiio à

.letennino.r a sua ínstaa çõo Pan julgarnenÍo.

\

legd
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SECÀO

DO TALGADÍENTO

Att. 172 - No pruzo.le 20 (t'ihte) dias, contadoí do rccebimenÍo da pocesso, o aatoridsde
j lgadoru yoJe.e a deckõo.

Paúsafo 1" - Se a pe,tal lale a ser aplica.la ârêedeÌ a akada da aaloá.tade i"staundoft' do
processo, este é en.:anittha.lo à Ntoìnade conpetehte, qae decide ent ìgsal p tzo.

PüágaÍo 20 - Hawndô Mis dz uh iníi.iado e díeqída.le dz wçõe4 o jutgm,lto cabe à
attofidade conpeienÍe para a b,.posiçõo da pena mds gra"e.

Parágrufo 3' - Se a penslidatu pef iúa lot a denissão ou a cassaçao da dìsponüitiíade, o
jalganento cabe às autori..lades de que fiata o inciso I tto ttrtigo 117.

AtL 173 - O jutsarnento não rtca adstrìto à' conclusões í1o tëtltÍóÌío do comissão, mas vinaia-se
às Drot'as dos atlÍos.

Puágalo Úaico - Quoato o reta.ório .la comisao contuiar 6 proras d6 aatos, a autori.tade
julgadon poda nortuadarnenta sgt'ar a penalidade poporta, abruíúi-L, ou ise tutr o tenüor íLe

Art, 171 - l/erift ada a exìiêncìa ìe rício insanóvel, a aütoriãaíle julglrdom declari a nulidade
par.:iat ou totcl do pìocesso e oúcno a eonsrtuiAão de oütra.nmís!ão, pcr.t Nnoublo.

Ponígalo I'- O julgMeitoÍoru do pa.o não in'plid' nutiddde do processo.
PüágraÍo 2" - A dütoÀda.le julsadoru q,e dzr MM à Fer&ão de què bara o aÌtíso 1,18,

par,igaÍo 2" , é rcsponsabilizalld naÍoma do Capítttlo W Io Título W.

Att 175 - E:dinta a punin idade pell pruscr4ão, a aurofilr'de j lgadon daemina o rcgistro do
Jato hos allerrtame tos ìndb,iduais do senídoÌ.

Art. 176 - Quãnda a inÍação e:tiver cqìtdaaa cono oine, o prucesso disciptìnat é rcrrAíìdo ao
Minííário Pli6lì.ò paÍd t ìríoüação da açõo pedaL ftu do t6lado ka repaìtiçõÒ.

Árt 177 - O selyìlor que Íespo der aptucesso discìpliìrar sli potÌE ser ë@úeÌado ou dì.tpensado a
pedido, ou aposetttado yolrnufidmentq apts tt sua conclusão e o currlwinento da penalidade, acaso

Patásnlo 1" - Em se trata do de estagiárìo, a confirnllçõo, no caso dëstë axigo, Jíca suspensa
stt o julgarnento do Focesso.

P@ás,qfo 2o - Se 8Ònetudo o estqsíário, no cw da prÒN, o ato é @hr.Ìtião
quando coabef, com efeito rcttoatú,o ò data dê st t i,igãrcilL

Atí 178 - São as.tegurudos transpofte e díbias aos membros da comissão e uo secrdtíüo, quando
o-bfìgatlos a se deslocaf da sede dos trabltlhos Wa a ftaliaação .le missiio essencful ao esclaiecimento dos

SEÇÃO I

DA REMS,iO DO PROCE&SO

ÁrL 179 - O pocesso dìsêiplinú pode set wiío, a qualqüa tenpo, s pedìdo oa de oJício,
quando se aduzíÍemtttos nolros ou ciÍ.ahstlincias suscetipeis de justifrcar a inocência do punülo ou a
inadequaúa da paaii.ddìê apliêoda

Patutsrafo 1" - En arso de jrlecimento, aüsëncia ou deporecimënto do senìdot, quahuër
persod da íanili.a pode rcqaeter a rcvisõo tÌo processo.

Pa ígafo 2'- No caso de incapacinade mentul do sën lo\ a rcisão é rcqueÍídd pelo re1pectivo
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Árí 180 - No prccesso retisional, o 6nus da prova cabe ao rcquèrenÍe.

Atí 181 - A stnples dlegaçãô de üusriça da penal lade r'ão consiÍui fu d.'menÍo patu a
fttisão, que rcquer elz,nentos nows, aindlr nõo aryeciados no pncesso origiì"no.

Aí. 182 - 0 rcque mento de ftrisão do pocesso é í(iÍìgìda ao secretório munícipat de
aúníníÍraçâo ou aúortdade eq ìraleflle, que, se o defetu, encotuiìtha o peüdo ao dïigente do órgão oa
mtidade onde se originou o prôcetso liscípÏnal

Púágqfo UÍti.o Defeida a peâçao, a atto, lade @ãp.t atre lúoeidtuia a cÒ.tstiíaíçõo de
conissão, na Íon ra .lo aÌtiso 1 51,

ífl. 183 - 4 raltào .oÍre em apenso no p.ocesso otiginàlia.
Pt igrolo Unico - Na peiaao ìniciul, o requewúe pede dia e hom pua podução de ptoeas e

ìaquiiçãt dos tesr"münhas que arrolaÍ.

ÁrL 181 A comirsõo raip4tem o Fazo d.60 (eswta) dìaspa.a a cúclasõÒ .!o' trabathoe

ArL 185 - Aplilam-se aos tabalhos da con'issão Ìevisora, no que coabe\
proceümentos próprios à comissão do prccesso admiii$aríeo discipltnar.

Aí 186 - O julgamênto cabe à aúo&lade que aptícou a penalìdade, ttos termos da artìgo 147.
Panigoío Anico - O pruzo pan julAanento é de 20 (finte) dias, co tc.tos tto recebímento do

?rocesÊo, do q6o do qral a @rÒ,idadê jukadora ?ode deretuin@ díI;sêúcie

Art. 187 - Iulgada proced.ttte a Ìerisão, é .leclud.lo sem efeito ou raìJìcada a penatidade,
Íesrabetê&ndo-se os dbeiros do senílor ns nzdidd do ilcance da decisõo.

Paflte fo 1' - Qtando a penal ìadz apücada tirer sido a destítuição dz caryo en' comissiio ou
íunção de díÌeção, úefii ou assessomnento, fdz-s1.' sua cont'ersão em ?"nenção ou disperrsa,

P@áSrdfo 2'- Da rdísão do prúffi nõo po.L rcehar agruvamato .ta penali.ld.le.

Art 188 - O dbeíto à Ìeristu e ínprcsuítíyel, qümto ao eíeito de rcab;Iitação, totat ou p.treiat,
do sen'ìdor, ntds o alo s.ó podaz eÍerÍosÍ ancebos quattdo rcq erìão no pmzo de aìtiso 119-

TíTULO W

DA SEGURIDADE SOCIAL
(API|LLO I

DOS BLNENCDS

sEÇÃo t

DÁ APOSEÌÌTADORIÁ

An I 89 - O senìdor é ttposenrado:

I - Por invalidea permane te, setulo os prot'eútos integais quaruto deconmte
de ac lznle en seniço, noléstia p.ortssianal ou doença sr@q contagiosa ou hê'ÌtueL e:peciÍica,ts em
Leí e pnporcionqis nos denais êasos;

II - conEulsoiatnznÍe, aos 70 (setzntq anos de iíIade, co,t' pro'entos
proporcionais aÒ tdpo de sediço;

III - r'olAntaiamên e:

a) após 35 (tínta e cincú) anos de senìço, se ho,nen, e aos 30 (ttbr.ì, se
nulh*, con proventos integaL:
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b) tpós 30 (trí'ta) a,,os de cíai'o e'ercício em fu ções de nogiste o' se

DnÍstur, " 
25 (vi,'tp 2 cìnco) dnos. ." prú"sturo. .on pruventos íntesais:

c) lpós 30 (tÌiiÍat amos de seníço' se hanen' e 2s ("inte e ':uco) ano!' Ee

muÚte\ com ptuwntos propoÌcionak ao te,npo de servíço;
d) aos 65 {sesse Íí' e cinco) únos de idade' se honehl" e 60 (se!'se Ía) a"os' se

nuthe\ com proltentos proporciotuk ao te tpo de seníço.

Arí 1g0 - A aposentadoria conpül&ftìa é Ntomáiict, e decbrsda por dÍo com rígêrcía o paÍir

!1o díc iftedìaL, òquete 4 que o @ 1or driflgb a ilid"'Jìmite de pemanêttcitt no seÚko piihlico'

Arí 191 - Á aposeìttadoúa vohn!á!ía ot por it ütüitz. tigoru a partìt da data da publicação do

SECÃO II

DE OUTROS BENEFi/-IOS

Arí 192 - Os hercJícios são con'ëìli.tos nos teü'os e condiçõe' delin las en Lei Especi'l e e"1

n oÌ ma' f e g u lÃrí e nt a! e s

Atí. 1g3 - As aposentadorìK, as pensõet o dtrxílío-narolidade, o arxília funerul' o atuilío-

rcctusão, o saltuio-fadl;a a ticença-mííemiiade, ou oafio beneíícia que voúa ,a ser criltdo pela

i.at"t"ça" 1,.*,a 
"a" 

coneã Loi e mtidos pèt! Ltstituiçõo I\4i'lznc trìÀ Fe'leml a qüe estíver

vínculado o sem lor.

TÍTULO WI

.DAs DtsPostÇÔEs l RAt\stTÓN 4s E Flv4ls

Arí 191 - O dta da se.viíor é coúmorudo a 28 ftíntz e Ôíto) tl" Òutuhro'

Att- lgi - Podem ser ínstìtüídosno ârrúito dos Podercs Execuiit'o e Legisldito' Pêmíos pelt

apresentaçãa de iüías, ìn'entos oufiabufitos qrrfavorecem o 4 mento ldproduliv ladeearudlt4ãodos

ústos opemcìodt!ís.

Áìí 196 - os pruzos pretistos nesta Lei sõo contudos em dias eoÍidos' *chindo-së o dia íto

cowço e ìnchimbi o do iacineato, fando Ponogaìo, púa o Pri'aei'o d;a ú'il seguì"te' o prszo

rencido em diL em qre não ha.ia expettíente

Aft. Ig7 - Por mativo le crcnçq PtiSíosa ou dc convicçâo lìlo&iÍca ou politixq o savìdor não

pode ser ptìr'ado de quaísqret dos selts dbeítot rofÌer discÌiüinaçòo é"t a eidaJudeional' nen exítnb-

se do .\lnprimento de seus dewrcs

ÁrL 1g8 - Áo sení.lor Púbtí@ fruniciPal é asegttu,to' ,os tèr@ ìla CÒnsl:tlaíção (attiet^ 8"' I

e wIL e 37, m ), o tltueíto à ltue a$ociação sittdr:tL

A''t. 199 - Cons t aam-se da funíâa do sefl lor' ali'í do côniuse e flhos' í's pessoas q e' et"
'|'iftu.le de parcntesco' consangãíneo ol afim, ou de guarí|a judicíul ou tuteta' |ìya' às suas eqensas e

consteút ilo seu assentamettto inüvidudL
Paúlgrafo Único - Equiparu-se ao cônj ge a conpanheira ot conpanheíro que conptuae unnão

.rtutrel cottu eatidddz íMílìú

AÌ1. 200 - Pan os rtns da'ts Lei, con' te -se sedê o nünieípio de ÁÌeid Brl'ica ou onne o

senidor t;ter exercício e,n cdráter permonente.
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Art 201 ' Os senidores píthlicos ntni.ìpaì.t que preencharí os requisüos da estobilídade
peüsíos no artiso 19 do ato das dil,positões consrilucionois na$ óìas da Coníi11tição Fe.letul, m
úAêncía dzsta Leì, são.onsideraìos efabos. dasde que ocap&ttes de caÍgos de caffeiÌa, eoníome o
t'ttigo 2',2 deía Lei Conpl"nzntar.

Art. 202 - A pesênre Lei entra em rtígor a dato íle su pnmulgaçtto, rcrtogadts tod4s e
quoisq et Leit qae com esta coüdq bem conto as denaís disposições en conttuia' corn seas eÍeitos

frna"ceüos üsindo a 1'dejaÍeá,o de 1997.
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