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ESIADO DE MAJO OJiOSSO 

rrc1eb'i'a t4uucbi;d  un Uu Ilraueo 
OWNETE IF) t'1IVft I1) 

ii'' 7)__ PH 	29 -LN 	OIJT!J13110 	DJ .L9JU. 

DISPOE SOBRE 0 REGIME JTJRfDICO Thu 
CO DOS SERVIDORES PBLIC0S DO MUNI 
cXpio, DAS AIJTARQUIAS E DAS FUNDA 
giEs MUNICIPAJS. - 

0 ['flJPi'[i'rq1')  IVTUNICJ..PAL FF1 RIO BRANCO , Estctdo de Grosso, fa 
54Pm' qua a CAMA?A M[JiflOiPAL APEOVOU e EU SANCIONO' a seguinte LEE: 

TITUIO I 

DISPOSIQOES GERAIS 

CAFTULO I 

—N 	 Do Regime Juridico 

cm 

Artigo 1.. - 0 regime ju -r:Idico ilnico dos servidores pdUIi. 
i(%5 tin MlliticIjio it' lNo I3rmino, Pont coino o do suas rui -tarcjuias e das 
iutd'icoes pdb].icas, S o esLatuttrio instituldo par Esta Lei. 

Art:igo 72 - Para as efeitos desta Gel, servidores 	&io 
111110 i ( - fl.cTi OS iegtilmeii to inves Li dos em cargos pubi:I.co s, do provimento 

m 	 oIeLjjo mA em conuL 501t0 

Artigo 3.q - Cargo puTh:Lico 5 o conjunto do atrihuiç6es 0 

:responsRhLLidades previsto nit esbru.tura organizaconf3I quo feve ser 
°OIilC Li do a urn func:inn.rrio. 

Im,iti1:LI.I'o Illico - On c:ttgon pSh I ens, RcossIv4LS a todos 
'n bi-:w Lu no s , sno en L:tdo S par Lei, corn denocniiiaçuio pr6pria e venci 
lint) Lan pn.go s pelos no:' roe pdblico S. 

Art:igo 4.9 - Os cargos do provimento e:[e -bivo cia A drninis 

hncac) PiiiiJicn Nvoicipat direta, das au.tarquias e this fundaç6ez hli 

in nnrn.o orgn:riiznd; n rim coneirris. 

A:ri;igo r • - As nonoiras sero organizs.dn.s em ,classes cle 
'.ti'_r:i i' i ' I: )n o a, 	li w. Li ii c: çio II  rn_i. es_i muLl. 	e:j_ 

boii COlIlO 	 il - tn-n n noiripl o_:ni'I'icLe dt:i,s rit'ribuiçoes a Sr-rein exor 

lop nor selis 0cm 'F ii :05 nfl Lorina pre vista na 1egislaço especIficci. 

Artigo 	0 	E proihido o exerclIcio grabui -Uo do 	cargos 

no s salvo non cR1305 previ sto s em Lei. 

'N 
I - 



ESTADO BE MATO GROSSO 

Prefeilura Municipal de Rio Prance 
GABINETE DO PREFE:I:TO 

OAI'LTULO II 

Do Frovimento 

• 	sEcAoI 

Disposices Gerais 

Artigo 7.2 - Sào requisitos 'osisicos para ingresso no ser 
vLço pblico: 

I - a nacionaliciade brasil.eira; 
II - o p.;ozo dos direitos politicos; 
III - a quitacio corn as obrigaq6es inilitares e 	eleito 

IV - a :Ldado minima do 14 (quatorze) anos. 

§ 1. 9  - As atribuig6os do cargo podein justificar adgn 
eta de outros roqutsitos estabelecidos em lei. 

T 	 § 2.2 - As pessoas portadoras do •defic:Lncia e assegura 
l(1 o di ret ho c.ie so i iIso:i'ever cnn cottouuclo piibiico pant provimento 	de 

ci io, oujas atribuiçHs sejani cornpatIveis com a deficiancia do 
hrs per cento) das vagas oferecidas no concurso. 

Arti.go 8. - 0 provinento dos cargos pb1icos 	far—se—a' 
 in"(tant;e ato da auhor:LdtLde coiripe hente do cada Poder, do •dirigente su 

poilom' do autarquia cU de ftuidaQ.o pLiblica. 

Artigo 9. - A investidurrL em cargb piiblico ocorrerE corn 
posse 

A  t;i. {o (1) - Sao (ui is do prov:imento em cargo pb1i cc: 

I- - 
I' 	 II 

III 
IV 
1/- 

VI 
VII 

nomoF$ç i.o 
pro:nccao; 

- acusso; 
readap tag aci; 

rever'Eao; 
npr(:) v ei hajnen to 

- reLntegragno. 

SEQAO IT 

Da Norneagao 

Artigo ii - A nomeaço far—se—a': 
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ESIADO DE MATO GROSSO 

Preleilura Municipal de Rio Drance 
GABINETE DO PREFEITO 

II 

I - em car&ter efetivo, quando so tratar do cargo isola 
do da carreira; 

II - em oomissao, para cargos de confianga, do iivre oxo 
neracao. 

Artigo 12 - A nomeagao para cargo isolad.o ou do carrel 
in deponde do pr6via hahilitaç.o em concurso piiblico do provas ou 
de provas e tItuios, obedecidos a ordem do classificação e o prazo 
do sua vail dade. 

Par6.grafo ilnico - Os denials requisitos para o ingresso' 
e o desenvolvimento do. funcion6.rio na carreira, mediante - promoçao 
e acesso, sorao estabelecidos pela Lei q .ue fixara diretrizes do sis 
tema do carroira na Adrninistração iPdblica Municipal e seus regifla 
mento S. 

sEçAo III 

Do Concurso Thiblico 

	

• . 	Artigo 13 - A primeira investidura em cargo do provimen 
to ofetivo sera' feita mediante concurso piJblico do provas escris, 
podendo ser utilizadas, tnanb6m, provas pr6.ticas ou prático-orais. 

§ 1. - Pbs concursos para provimonto do cargo do nivei 
:wiversitririo tEuifb6n pode ser utilizada prova do titulos. 

§ 2. - A adrnissao do proi'issionais de ensino far-se-6. 
exclusivaanente por concurso do provas e tItuiqs. 

Artigo 14 0 concurso pb1ico toni validade de ate' 	2 
(dole) anos, pode.ndo ser prorrogado ujrla iinica vez, por igual per:(o 
do. 

	

- 	 1.2 - 0 :rao  do validade do concurso e as condlç6es 
do sua reaiizaç.o ser.o fixados em odital, quo sera' publicado 	no 
ig.o oficial e em Jornal diário do grande circuiaçao no Municijño. 

§ 2. - i1io so abrir6. novo concurso enquanto houver can 
tI-j.dato aprovado -em concurso anterior, corn prazo de validade ainda 

I flo C ;-:pirado 

Artigo 15 .- 0 edital do concurso estabelecera os requl 

sitos a serem satisfeitos polo5 candidatos. 

SEçAO lIT 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

Fret ellura Municipal do Rio Branco 
GABINETE DO PRL'FEiTO 

Da Posse e do Exerciojo 

Artigo 16 - Posse S a nceitaçrto expressa das atribuiç6e 
deveres e responsahil±dades inerentes ao cargo pib1ico, corn o compro 
inisso do bern servir, tomaliznda corn a assinatura do termopela auto 
r:Ldade couipetente e polo empossando. 

§ 1.2 - A posse ocorrerri no prazo do 30 (trinta) thus con 
tados da pub1icaço do a -b de provirnento, prorrogve1,por mais 30 
(trinta) dias, a requerirnento do interessado. 

IT 	 § 2.2 - Em so tratando do funcionirio em licença, ou afs 
Lmio por quaiquer outro inotivo legal, o prazo sera' er contado do trm± 
ito do linpedirnento. 

§ 3.9 - A posse poderd dar—se inediante procuragão especI 
(lea. 

§ 4.9 - 35 haverd posse nos casos do provimento por imea 
çao. 

§ 5.2 - No a-L- o da posse o fuziciondrio apresentard obriga 
toriarnente declaração dos bans a valores quo constituem seu patrirno 
nio e declaraçao quanto ao exerccio ou n.o de outro cargo, emprego 
ou tungào piiblica. 

§ 6.9 - Serd tornado sem efeito o atode provimento, so 
a posse não ocorrer no prazo previsto no § j.Q 

Artigo 17 A posse em cargo pLtblico dependerd do pr6via 
inspeco medics, oficial. 

Pardgrafo linico - sS poderd ser empossado aquele quo for 
julgado apto fisica o mdntalmente Para o exerciclo do- cargo. 

Artigo 18 - Exercicio £ o efetivo desempeitho das atribui 
c6es do cargo. 	 - 

Pardgrafo Onioo - A autoridade competente do 6rgao oti en 
tidade Para onde for desiado o funoiondrio competente dar—ihe exer 
cicio. 

Artigo 19 - 0 in:Icio, a suspensao, a interrapcào a o rei 
ri:Icio (10 exercicio sero registrados no assentamento individual do 
iiuicionitrio. 

par6.graro dnico - Ao entrar em exercicio o fu.nciondrio a 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

pm 	 rreteltura Municipal de Rio Branco 
GABI]NETE DO PREFEITO 

pm 

preseitrira, ao Srthio competente, os elementos necessários ao assents, 
mento individual. 

Artigo 20 - A promoco ou acesso n.o interrompe o tempo' 
de exercIcio quo e conbado no nova posicionauiento na carreira a par' 
tir da data da publicagao do ato quo promover ou ascender o funcion 
nO. 

Artigo 21 -- 0 funcionirio que deva ter exercIoio em ou 
tin localidade tori 30 (trinta) dias do prazo pam iaza-lo, inoluitth 

c< 	 nOLe e.lUpC) a necoss:c.xi.o no doGLoonniento para a nova sede, dosde quo 
iinpLLque mudança do SeLl domiculio. 

FargraUo tiruco - Na hip6tese do a funoionrio encontran-
se afastado legaiLniente, 0 prazo a quo so refere este artigo sera' con 
tndo a 6 parbir do tnnino do afastumenbo. 

pm 

Artigo 22 -. 0 ocupante do cargo do provimento efetivo 1± 
ca sujeito a 40 (quarenta) horas seinanais de trabaiho, salvo quando 
for estabelecida durago diversa. 

pm 

pm 	 Pargrafo tnico - C) exerc:L'cio do cargo em comissão exigi 
ra do seu ocupante integral dodicaqo ao serviço, podendo sex' convo 
cudo sentpre quo houver interesse da Adininistragao. 

sEgAov 

Da Estabilidade 

- Artigo23 - S.o estEiveis, ap6s 2 (d6is) arms do ofetivo 
exerciclo, as servidores norneados em virtude de concurso pu.blico. 

'Artigo 24 - 0 funciondrio estável s6 per o cargo em 
virtude do sentença judicial transitada em julgado ou do processo ad 
ministrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. 

sEcAovI 
Da Readaptacao 	 F 

Artigo 25 - Readaptaqäo 6 a investidura dofunoionxdn em 
cargo do atribuic6es e responsabilidados compativeis coin a. limitaçao 
quo tenha sofrido. em su.a capacidade fisica ou mental, verificada em 
inspeçào m6dica. . . 

§ 1. 9  - So julgado incapaz para a serviço piIblico, ofun 
cion4rio sera aponsenta.do . 
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ESIADO LiE (viATO CR0550 

PieIeUra municiiial do Uo Oranco 
GA I31NETE 1)0 PREFEJ.TO 

§ 2. -- A rend: I p t:i..'no so:i 	e Uebivnda cm cargo do carrel 
in do utribuiçoes fins, respeil;adn a iiabiiitaqo exigida. 

§ 3. 0 - It qwi.lcjLlei hipS Lose, a readaptaçao no 	poderá 
Ienri.ohar aumenho on i:'oduc.o (In reB1unmaço do funcionário. 

t;i:ço viii 

I) Jievcrsio 

.Art;i i'') YI - I?C!V I:::U) 0 C) 10 Lorrio aat:i.vjdade do Lancion: 
('I oH'osoIttdO por itivaLidez quniLdo , por junta nidica oiiciai, forern 
'I"! nrrrlos :Lnsubsist;enbes as motavos doteriniiiantes da aposentadoria. 

Artigo 27 - A reversao far-se-a no mesmo cargo ou cargo 
ri$11.L t;:uit;o de sun. trnnsfonuaQao 

- 	par giRko fhiieo - Eneojitrando—se provido este cargo, 	o 
uuc:LoIuua a exorcoiri suns aLri. bu:Lçes corno excedente, at a ocorrn 

(I ft 1k? \rwra 

Ai'Ligo : 	- NrLo pu1 n';i tovurUor 0 o.poueiiLndo (JLU) p1 Liver 
(omplo Lado bE) ( sessenta) anon do idnde. 

sEcAo viii 

Do Esbrcgio ProbatSrio 

1 	 Arti.go 29 - Ao eltrnr cut exercIcio, a funcioiidrio noinea 
dh Ii1:I  CYLt'(O Lie proV .iflOILtO elniyi.vo ii earn sujeito a estitgio probato 

- i 0 por ponodo cm 21 ( viii Lo o ( on I; u -n) irieses, durnn.t- e a qual sun. 
e c:i.pn.e:id:ule Hci:].0 ob;jo Li) do n.v:iJ:i wnO porn. a desonipertho do car 

observado s on seguin ben fabores: 

I - assi.diiirlade; 
II - diso:tp±tna; 
III - earnica.dado (Ie:Jn]ciativa; 
IV - p:rcrntivacinIo 
V - 1014pc))iEiflb:LiJ ci.ricio 

mourn, io) - C) ohnrp mcci nbc do furlololmar:Lo em 	estdgio 
'(P io :inFoim:i -i son ioopo:.LI;o , t - oservadamente, 60 ( seesenta) 

li - mr -"W do torrIL:i nO do perIocla, no Srgao do pessoal, corn relag5o ao 
I'Y nun I mno.rito dos roqtri nito S menejonado s no artigo anterior. 

He posse dniniormunçao, 0 OI- O do pessoal emiti. 
III IC0T cone i.u:i nbc a. Favor on con bra a confirrnacao do funcionrio 



ESTADO DE MATO GflOSSO 

rrereitnra Municipal tie Rio Lirauce 
UA:{3INETE :no JPREIE:LT0 

em Os brcglo. 

'7 	 • § 2.2 - So o parecor for contr&io a permanencia do fun 
ci otitliio, dar-se-lhn.- 11. conhecimento deste, pars, efeito da apresen-
iaçFio rio defesa esorita, no prazo do 10 (dez) dias. 

§ 3-P  - 0 ccr5to de euFlcnI encnaninhar o parecer e a de 
SU fi, 01.1 hOn dade w12n:i.c.[pai, cosiIpoto]l -te , clue decidi -x4 sobre a exone 

!'0 DIX 0. IflflJlU horir.::,.o (10 ftincionfi-rio . 	 I  

Sea an hoiidade corisiderar aconse1hvei a exone 
iLcrtC do juncionifri 0 ser-ihe-ic. encnminhado 0 respective ato; caso 
oiit:runo lica au:hoIiIaiTicamcIl he r;ihn:LLcado 0 itto do norneacão. 

A. 	 § 5- P - A rLpuraco dos xequis.itos inencionados no artigo 
rlOVr.lr:! 	processnr--se 	(10 TIM clo quo a exoiioraçao , 	se Jiouver, 	possa 
I' i ho 	autos de 	hub 	0 	po:r:Iodo 	do 	est.gio probatSrio. 

ArtIgo :31 	- Ficar;'t di.spensado do nova esttigio probat&'io 

A-. line i.oiiunio estvc1 que for nomeado parR outro cargo pliblico Illufli 

A. SEçO Ix 

1)11 }?e:Lntegracao 

A, Artigo 32 - Rein hegraqo 	a reinvestidura do 	:funcion 

, 

 

'in 	(10 	CO rgo 	U1 hE?:r I onion he 	oei:i palo 	on no 	cargo :re suibante 	do 	sun trits 
n mdc in, 	quando 	j ifl ii 1(1 tihu 	i 	Skit 	(kin I Ssao 	pox 	decisão 	LtWJLLII4LS brati 

- o.i 	;jud:i. cml, 	coin 	ressarc:ime:ii. ho 	do . hodas as vantagens. 

§ 	1.0 	- 	N:i 	fttpohnuo 	Ic 	o 	c':urgo 	her 	s:ido 	ox hinho, 	a 	Pun 
0I1iVi 0 	Iicani em 	(Lspon:LUJ....Ld:suto, 	obsorvrwdo 	o 	disposho nos arlii.gos 

Y1 	a 	11.1.. 

§ 2. 0  - fticontnando-se provide a cargo, o seu 	eventual 
ic'.ipuii he 	Oerri recoridi;i.zido ao cargo 	do origem, 	sern direito a 	indeni 

eric 	oil !Lprovei.. 1;: 'li lain flu hro cargo, 	ou, 	ainda, 	posto 	em 	disponibi 
I 1 dude 	reiuuuierad: 

A. . cAp.(Tu:no 	:1:11 

I)o Tempo de Serviço 

Artigo 3 	- A n;purRci3.o (10 tempo do serviqo sera 	feita 

em 	Ij 	quo serto colivertldos era anos, 	considerado o ano como 	de 

(.5 	( hio, entos e 	snl?scntR e 	cinco) 	d:LOS. 

I--. 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PreIeihga 	Muiticipal de Rio Urauce 
GABINETE DO FREFEITO 

I?aragr"tio Yhaco - 	 I"oiLt;a a conversiio, 	os dias restantes, 
I;e 	1.82 (cento e o:i henta e dole) , no sero computados, 	arredondan 

(JQ-5n pain urn alto qw)jido  excederom este niiiuero , pam efel to do 	apo 
A - $011 t 	lox. UI.  

Artip:o 	3'1 	- AJxn 	dLsCIu.flon.cias no 	serv:Lço previ stas 	no 
ii Li ('.0 	1 1.3, 	£.o cons:i derados co:uLo 	do efetivo exercicj o as ai'astamen 

- I;c s em virtude de 

- fSrias 
; 

o'-: nxc:Lc:ro 	(IC) 	eflr/';o 	(Un 	conuss.o 	ou 	eq ujvalento 	em 
Srgao on entiiLi,de federal, 	estaduiai, municipal 	ou 
(1:1. sLrith].; 

III - parbicipaçao ciii programa de treinarnento institu1b 
e nu Lorzado poLo respectivo drgão on 	repartição 

- III Ini.cipal 
IV - deseinpenlio de mandato eletivo, federal, estadual 

municipal, on do Thi.strito Federal, ecceto para pro 
iooço por merecimento; 

T V - ji'ri, C outros serviços obrigat6rios por Lei; 
T VT - 	 Ii conçns prov:r sLrts nos :incisos V, 	VI, 	VIII 	é IX do 

ri.r bi.go 	81. 

Pantg:tnJ:o ii. tico - N vedndta contagein cumulaI;iva do tern 
o de sei...\'içO p:rer LUld() COI1COIflL J.I1L LOJIII3J LUe em inrii S tie UJIL cargo ou fun 

T do, de Srgio oii entñ.dades doe Foderos da uniao, Estado, Distrito }è 
doral e Municipios. 

(JAFITJJLO IV 	. 

13:i Vac,fl3 ci a 

Artigo 35 - A vacRuicia do cargo pliblico decorrer de: 

I - exoii.eraçao; 
II - ckurtrtssno; 
III - prouioQo; 
IV - acesso; 
V - aposei-itadoria; 
VI - posse em outro cargo inacumuiáveiL; 
VII - faleelmento. 

Art:i.go 3d - A exone:raçao do cargo efetivo dar—se— pedi 
Jo do Ji:uncionrio on (IC oliclo 

F 	 ft  
Paro.gi"' Fo LJiiico - A exoiioraçao do o.ficio dar—se—a

ft
: 

I - qu.-'.rt.h. rJto satisfeitt.s as condiç6es do estgio pro 



cm. 

cm 

cm 

7Th 

r 

cm 

cm 

cm 

,II.'- quando, por decorrncia do prazo, 	icar extina a 
disponibilidader 	.. 	. 	 'r  

III.- q,uando
., tendo towado posse, nao entrar,noexerci ........................... 0.10

.. ....................................................................................... 
. 	 .,. 	

'.: 	 :' 

Artigo 37 - A exoneraQo de Qargo eI;tCOJflSSaO dar-se- 

a juizo da autoridade oompetente 	.'':. 
'II - a pecIid.o do!pr4prio funcionrio. 	 H 

I 	' 

Artigo 38- A' vaga oqorz'er 	na. datai 	H 	I 

- 
,' do falecimento;  

iined±ata'&juela em;que 0 func±on&io completar70 
(setenta) anos do idade; 

 

II 	— da pub1icaco da'lei quo criar o,cargo'e conceder:,", 
cm 

. 	 dotaç.o para o seu provimento ou, 'da quo determ±, 
cm  r]ar esta itLtirna medida, 	so o cargo j6 estt'ver cria 
cm do ou, aincTht, 	do ato quo aposentar, 	exonerar, 	de 

iii- A 	ii ,  on 	conceder prornocao 	ou acesso; 
IV - 	 da posse em o'ubro cargo do acuinuiagao proibida. 

cm 	

CAPITULO V 
cm 

Da Dispo:txl.biiL:i. Cif .ido e do .Aproveitamento 

cm 	 Artigo 39 - Ext:Lnbo a cargo ou deciarada a sua 	desne 
cm 

	

	 cessidade, o funciornIrio estve1 'ficar em disponibilidacte, born re 
muneracao integral. 

cm 	 Artigo 40 - 0 reiorno a atividade de funciontirio em die 
,pornbilidade far 	mediante aproveitainento obrigatorio no prazo 
mximo de 12 (doze) meses em cargo do atribuiç6ese 7vencimentos coin 
patiMleia corn o antenormente ocupado1 	 7 

t 	3 	
LI 

''7'ii 7 !APargre1o,thiicoi-,'.0 6rgode. pesoa11.determinar o'ime 
_daatq;Spi'oveatemex1to (10 Amcionano 9fl.d1,spoPaJT1dfle..em vaga vque 
vier 'a 000rrer.;noe 6rg 	 adee d o ouenti4a, 	 Mu 
nacipal.a 	'4  

3 

" Artigo 41.- 0 aprovetaaento'de'fun@onrio'que,se;e 

contre em disponibilidade' dependera do previar comproxaQa9 de sin ca 
pacidade fisica e mental, por junta m6dica ofici.,ai. "" • y.  

§ 1.2 - Be julgado apto, o funcionario. assumara o exer,  

deja do cargo no prazo de 30 (trinta) dias con,tados da publicacao 

r'Ttt'-'-r------ 
3 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

rrereiuu'a Municipal He Rio Uranco 
C A.BI METE ])O PT?Ei71T0 

do 	t;o (I(- 	j)1OVol- I::urL)x1 I;o 

Vereficadit a incapacidade diuinitiva, 0 [unionS. 
rio em disponibilidade sera' aposentado. 

Artigo 42 - Sera tornado sem efeito o aproveitnaento e 
extinba a disponibilidade se o Yuiicionrio no entrar em exerdio no 
prazo legal, salvo em caso de doença comprovada por junta mSdica ofi 
cial. 

§ 1.2 - A hip6tese prevista neste artigo configuraM a 
bandono de cargo apurado xnediante inqurito ba forma desta Lei. 

§ 2. - Nos casos tie extinqão de Srgo ou entidade, as 
fimcionSrios estveis qua niio puderem ear redistribuldos, na farina des 

T 
 

to artigo, sero colocados em disponibilidade, ate'seu aproveitaraito. 

CAFXTUIJO VI 

Da Sub sti tuic ao 

Artigo 43 - A sLthstitui.qiio earS. automdtica ou dependerS. 
de ato da Adjninistraço. 

§ I. P - A sabstitLucao cord gratuita, salvo so exceder 

T 	a 30 (trinta) dias, quando sera' remunerada a par todo o perIodo. 
-N 

- 	 § 2. - No caso de suhstituiçao remunerada, o substitu 
to jercebera a vencimento do cargo em qua se der a substi.tuição, sal 

- 	vo se optar palo seu cargo. 

§ 3-P - Era caso excepoional, atendicla a convenincirs da 
Administraço, o titular do cargo de airecao ou chefia poderd ear no 
ineado ou designado, cumülativainente, coino substituto para outro cargo 
cia macma natureza, ate'quo se verefique a nomeaçao ou designação do 
titular; nesse caso, somente perceberd 0 vencimento correspondente a 
urn cargo. 

TXTULO II 

DOS DIREITOS E VANTAGENS 

OAPtTULO I 

Dc Vencimento a da Remuneraçao 

Artigo 44 - Vencimento 4 a retribuiço pecunidria pelo 
o::orciclo de cargo pftblico, com valor fixado em lei, nunca inferior 

/Th 

Em 

Em 

Em 

Em 

Em 

4 
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cm 	 a urn salcrio miTnino, rea;justado periodicamen -te do modoapreservar- 
cm 	 llie o poder aquisitivo condo vedada a sua vinoulação, ressalvado 0 

disposto no inciso XIII do artigo 37 da oonsti -tuiçao Federal. 

Artigo '15 - Reinu eraqão 	o vencimento do cargo, acres 
ci do das vantagoris pecuniirias, permanentes ou tempor6xias, estabe  
ILecicins em let. 

cm 

§ J. P - 0 venc:i.monbo dos cargos piiblieos 4 irredutivel. 
cm 	 § 2. 9  - E assegurada a isonomia do venciruento para car 
cm 	 gos do atributq5cno iguats ou asseinelbadas do mesm® Poder ou entre 
.L. > 	 Ittitci c)lUtri.OS (11)0 	OhIOreEi, TcS0aJ.VULdT1S as VIITL lagenI3 de C1LIUL01 mdi. 
- 	 vlWiat e as relativas a naturoza ou ao local do trabaiho. 

Artigo 46 - Nerthuiri :{uncionrio poder perceber, mensal 
monte, a tItulo de remunoraço, irnport&ncia superior a coma dos w 
bros pereehidos corno rerruuneraqao, em espcie, a qualquer titulo, 
no .mbi:bo doe rr.spectivos Foderes, polo Prefettos 0 Presidente da 
(ianara Municipa].; 

I. 	 F 

Aridgo 47 - A meitoi reinuneracao atribu±da aos cargos pu 
T 	 hj.icos no soM :Lnt'orior ni/b (un civarenta avos) do teto do re 

T 	 mLmeraQao fixada no arti go antorTLor. 

Artigo 48 - 0 tunoiondrio perderd: 

I - n. :r'ontnneraQno dos di as quo faltar ao serviço; 
/ 	 II - 	parcelr.i do :rcmuiieraçoo diria, proporcional aos 

nI.raso•s, ausEmoins e safdas anteeipadas, igiiais ou 
so pe:r'iores a 60 ( so ssenta) minutos. 

Arbigo '19 - Salvo por unpo siço legal, ou 1"4ndEçto  judi 
ci aL, nerflum desco.nto ilici-di-ra,  sobre a rornu.neracao ou provento. 

In ti:tii co - Moliati I;c 1u2.tor:i.ZaQaO do soividor pode 
a -u soy ale tao iclo d use on Lu o ou:t roituni ei•aç io em .tav or do anti. dade 
sindical excetu.ada a contribuiQão sindical obrigat6ria prevista Eta 

sCu estatuto. 

Art:Lgo 50 - As repos:Lc6es e indenizaç6es ao Erdrio sexá'o 
doneori tadas em paroetas jiierisais no excedentes a dcirna parte da 
rnirtuneraQao ou provento. 

Parr'vcrn:I'o inieo - Indopendentemente do parcelamento pro 
vi nt;o neste a:ifJ go, o rccobimenLo do quantias indevidas pod.era 
.i.nhr)IJ.c:tr pro Cesso (1:i.sc:Lp.I:i..nar pant apuraço das responsabilidades 

i.caqrlo t.PIO pCl)ti.idtidec) eahXvei_s. 

Artign 51. - 0 tuncions'rio em dbito corn o Erdrio, 	quo 

lot' cleinitido, e ':03 icrado on (pie tiver a sua aposentadoria ou di spo 

I' ...II dade oI: ti hi, Ler6 o prazo do GO ( sessenta) dias para quita-

110. 
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Parcgrufo Onico - A rthio quitaço do dbito no prazo pre 
viElto :i.rnpl.cara san inscrig5.o em divida ativa. 

Artigo 52 - 0 vericimento, a remuneraçiio 0 0 provento no 
r'i?n ebje ho de arrosho, sequesbro on penhora, exceto nos cases 	do 

7 	p1 'iL: ho de alimon Los resuiLLaruto do dcci so judicial. 

CA PIT 111K) IT 

- 	 :ins llene:Licio s 

flu [\po son:lndor±a 

1' 	 Ar Ligo 53 - 0 servi too ptTh.Lico sera aposerit;.tclo: 

I - por inqnO-J-dcF, 	 corn proventos inteais 
qun;nr[o dscori'pnho clone :idente em serviço, 	molstin 
p170 Ii sioiia.L on. cloonc:i grave, coritaglo Ga ou 	incurri 

7 	 vol , opecaficu CIII ic :L, e proporcionais nos dernais m 
sos; 

II - cojiiIflij.soflflJtipii I;r , ann 70 ( se -benta) arias do idade , aamil 
pro veil l;o LI pro poj 'c.i.oi Oil. U no -L- ernpo do servi.ço 

- 	 III - volunbarin,rnente. 

a) nos 35 ( tririha a e:irieo) 	anos do 	sorviqo, 	so homern, 	e 
aos 30 (trinta) arias, 	so muiher, corn proventos 	inte 
grain; 

b) aos 30 (trinta) anos do efetivo exercicio era 	funcos 
do mngist€crio, so professor, 	e aos 25 (virito a cinco), 
so protossora, corn proventos integrais; 

c) ant 	3(1 ( 	Lri.n:I;rL) nilon 	do 	inrvi.qo , 	so 	lioniern, 	o non 	25 
(viii In (I 	01.1100) 	, on niul I icr, 	cant proven ho proporcioruAs 
it 	1)00(7 Lcnipo 

d) aos 65 (sessenta a cinco) anon de iclade, 	se homem, 	e 
non GO ( sessent:i) , 	so inuiher, corn proveritos proporcio 
main no tempo de serviço. 

§ 1.9 - As excec6os no disposto 110 incisO III alIrieas "a" 
a "c', no case do exereIcio do aiivtdades considoradas penosas, insa 
t.iihres on perigosas, serao as astabolecidas em lei complernentar AT 

§ 2.P - .A let munici pu1 dispora sabre a aposentadoria em 
ii RO  Oil eriprego tempoinrio 

§ 3.9 - C) tempo do serviço piiblico federal, estadual ou 
iiiiriic:ipn L nerd computado integrculinente para on efeito s do apo sentado 
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rio. e disponibilidacie. 

4-. 1  Os proventos cia oporontadoria, nuxica in -fl- riores ac' 
sairj.o mXnixnu, ser.o revtstos, ma niosjrta proporcao e na mesma data, 

C 	sompre quo so mociifioar a reinunoraçao do servidor em atividade, e se 
10 ostend:Ldos no :in!itivo os henef:foi (is CU vantagens posteriormente' 

C0hlCO(l1llOS an sorvj.clor em atancln.cle, irlesno quando decorrentes de trais 
nTmuon.o cu reclassaficaçao do Cargo CU da funçao em que so tiver da 

do ti ULpO E3eIltadOria , na forma dr-i. id. 

§ 5. - 0 hcmiofieio th peiiso por morte corresponderd a 
I.ci ball undo dos vencimontos Cu provoni;os do servidor ±'alecido, obser 
vaIn o ctisposto no parrigrafo anterior. 

§ 6.9 - i assegurado no servidor afastar-se cia atividade 
parhr do, data do reqixirimento cia aposentadoria e sua n.o-concess.o 

iviiinri:nra a reposicao  do perlodo do afastamento. 

§ 7.9 - Pan efeiho (10 aposentadoria assegurada a con-
L:ITlIL iocproen (Jo I;eiilpo do norvl ?n nor; atividades pib].icas privada, 

nit urbana, 110 I;ci.jllos (JO § '. 9 (In :irUi.go 202 dLL Oont3l;itLtiçuio tILL 

1.?epdblica. 

norvi ii) r póI)lien quo :r'ohoriiar t atividade apSs 
a ressaçao dos mot:ivos quo cnus:Lruari sun aposentadoria por invalidez 
t;nra direJto, pam bodos Os Li )o, salvo par o do promoçao, conta 
rein do beinituo  reistbi \IQ 	1.0 pei'JO(I() 11(2 aItt8LiUllel1LC 

§ 9. 9 - Parr;. o e Le:i bo ic bonefIcio previ d.encirrio, rio ca 
r;n do nJ'ns bwIlentc) or -i vu bores somno do borrainados como so es Live sse no 

('iii Ii' 1.0 

§ 10 - As aposentaconas e .pens3es serão concedidas e 
inpintidas pelos 6rgtos ou 'entidacios aos quais se encontrem vinvulados 
no fluicionarios. 

§ ii - 0 reeeb:Lniento indevido de benefIcio havido por 
('nude, do -Lo ou ma I' implioar4 cievoiuçao ao Ercrio do total auferi 
do, devidarnente autajizado, sen prejulzo cia aco penal cabivel. 

CAPITLJLO III 

Dos Vantagens 

sEçAo i 

Disposiç6es Gerais 
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Artigo 54 - Aim do vencimento e da remuneraçao, poU.erão 
ser pagas ao funcionrio as seguintes vantagens: 

ii 	- ajuda do custo; 
II - d±rrias; 
III - grntj±jeaqoes o adicionais; 
IV - abono fairtj1a. 

Pnrr'g-raIo 1nIco - As gr;•i -tificaç6es 0 OS adicionais somen 
to se ittcorporarao no vencimenLo ou provento nos casbs indicados em 
101. 

Artip;o 55 - As vnnt;agens previstas no inciso III do arti 
go anterior nAn sorAn compu Ladas fern acumuladas para efeito de conces 
ftiO do qwtlquer O!,1 I;ros acrscinios pecuiiidrios ulteriores, sob o mesmo 
:1 Luilo Ott idnti.co [undarnon La 

SEçAO IT 

Ba A;juda de Custo 

ArtIgo 1 6 - A ILuda do custo dest:Lna-se4i cornpensaçao the 
dospesas do insta]açiio do :Uwicion;irio qie, no interesse do ser -v-iço, Ps 
sa a ter exercicio em nova sede, corn mudança do domicIlio em caráter 
perutanente. 

Artigo 57 - A a;juda do custo calculada sobre a rename 
raço do - Lo, conforme so d:Lspuser em regulamento, no poden- 
do exceder a importincia correspomdente a 3 (trs) meses do rospeci.±vo 

f- 	 vencimento. 	 - 

Aj:'I;i go ')f - NO.0 {32T'fl 0ftJICOdilI11. :t ;judo do cueto no 	Uunic -i.o 
wwio quo so 	 do e:crj1;o, oti :rorLstBuJn:L-lo, em v:Lr Lade do mandat;o 
ole Livo. 

Art:tgo 59 - 0 ftmcionKr:Lo ficanc. obrigado a restituir a 
ajud.a de custo quando, injustificadamente, n.o Be apresentar na nova 
sede. 

Parigrafo Unico - Nio haveM obrigaqão de restituir a 
(la de custo nos casos de exoneraç.o do ofIcio, ou de retorno por inoti 
vo do doença cornprovncla. 

sEçXo III 

Das Diirias 

Artiço 60 - 0 funcion,{rio quo, a servico, se afastar do 
Munlcipio em cardter eventual ou transit6rio para outro ponto do ter- 
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'7 	rit6rio nacional fará jus a passagens a di.rias, pare, cobrir as des 
poetic de pousada, a1i.mentaqo e locomoço. 

§ 1. Q - A diria sera' er concedida por dia de afastamento, 
fifliplO lovida pela niotade qurindo o deslocajuento 11a0 exigir pernoite 
I nra la cede 

§ 2.P - Nos casos em qua o desloeamento da cede consti 
Ii Er oyigetLc:La perrnriioiile do cargo, o :[imcionrio nao •far jus 	as 

- 

Artigc' 611 .- 0 flnLcj.orlarlo quo receber diArias e no se 
rtiftsbir l.a cede, por qaalqunr mot:Lvo, flea obrigado a restitul—las' 
:integrauinente, no prazo do 5 (cinco) dias. 

Fargraro Unico Na hip6tese do o funcionrio retnar 
i cede em prazo manor do que o previsto para o seu afastamento, de 

	

'7 	yorK reet±tuir as d.iirias receb:Ld.as em excesso, em igual prazo. 

Arti np 	- A (ioiees:io do ajuda do cus -to nso impede a 
c011Cet3E3rLo tie tIit:LL.LLL 	v:toe-v oj"J?1. 

sIçAo Iv 

Pas Gra -tilicaç6os e Acticionais 

Artigo 63 - A1m doe veiicimentos e das vantagens xrevis 
tao nesta Lei serin deferidos floe funcionários as seguintes gratifi 
caq6es a adicionais: - . 

I 	,i';ti;i. Uion.ç,o do Iunqao; 

II - 	;rati:fi.caçio nataiina; 
III - adicional por tempo de servico; 
IV - adicional palo exercicio do atividades insalu 

bres, perigosas ou penosas; 
V - adicional pela prestaQão do serviço extraor&in 

r:i o; 
VI - adiciona]. noturno; 
VII - abono familiar. 

SUi3fl.FQ10 1 

Pa Gratificaçio do Pwiqãd 

Artigo 64 - Ao funcionário investido em funçao de Che 
fia devida uma gratiflcaco polo seu exercIcio. 
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§ 6.9 - 0 paganento do cada parcela so fará tomazido per 
base a rernuneração do iuis em quo oporror 0 pagarnento. 

§ 7.9 - A segunda parcela sera' caiLculada corn base ma re 
rIun)rracao em vigor no rn?s do (lezombro, abatida a importancia da primei 

x'cci:i, polo v:dor prtgo. 

rtigo US. - Caso C) luncioxurio deixe 0 sorviço piiblico mu 
711(1 r'J, a gratificEtqi.o de Natal ser-lhe-h. paga proporcionairnente ao n 
iiir'n do moses do exoreIe:Lo no ano, coin base na reiauneraio do rns an clue 
U c olrei:' IL cx oneraçuo 0 U i.jeanj. ss:to 

suJ3sEçAo III 

Do Jkdicional :por Tempo do Serviço 

Artigo 69 - For quiiiqunio do efetivo exerc{cio no servi 
(O i)UbllCO iiiuincipal, será coneedido ao t'uncionrio urn adicional cor 
rourondente a 5% (cinco por ceiieo) do vencirnento do seu cargo efetivo, 
a o :Liira to do 7 ( so I:e) qLlinquerI1 05. 

§ 1. 9 - 0 wticioiiitl. 	dcvi do it part:Lr do dirt :LrnediaLo it 

quei.e em quo o funcionrio coniple bar o tempo do servico exigLdo. 

§ 2. - 0 Cmicionrio que oxercer, oumulaLLvwnenLe, male 
do tim cargo, terá direito ao adicional calculado sabre o vencirnento do 
major monta. 

suBsEçAoIv 	 - 

jiGS Adicioiiliis do Itisalubridado 

Pcriculos.Ldade ou Penoclidado 

Artigo 70 - Os funcion.rios' quo trabaihern corn habituali 
dade em locais insalubres ou em contato permanente corn substncias to 
xicas ou corn risco do vida fazem jus a urn adicional sobre ..o vencimento 
do cargo efetivo. 

O:unciondrioqup fizer jusaosadiciona:Ls de ill 
sftIIjijr].cince 	e 	peri.cftloo:Ldade doverri optar por urn doles, nio sendo acu- 
Juvci.5 estas vantageiiu. 

§ 2. 	- 0 direito ao adicional do insalubridade ou pen 
culosidade cossa corn a eiirninaç.o das con&içes ou doe riscos quo deran 
causa a sua concessao. 



ESTADO DE MATO GROSSO 

Preleitura Mulikipal tie Rio Branco 
GABINETE DO PREFEITO 

Artigo 71 - HavenS. pennenente controle da atividade do fun 
cionArio em operac6es ou locals considerados penosos, insalubres ou 
perigosos. 

Par4.grafo t5rLico - A :LiinelonAria gestante ou lactante será 
nJastnda, enquanto durar a ges!;açdo e lactação, daS operac6es e lo 
(uTs prav:i stos nerJl;e artigo, exercendo suas ati -vidades em local salu 
bre e em serviço nao perigoso. 

Artigo 72 - Na concessFio dos adicionais de ,  penosidade, in 
ml ttbjidrido o port cni].orLdade uvi , :LO ()I)icrv1Ldas FIEI s.LLUnQOoS espocli'! 

crLs flu legisiaçao municipal. 

ParAgrn10 (mnico - Os locals (TO trabaiho e as :[uncionArios 
( 1 110  operarn coin ratos X ou SRbStanciaS radioativas devem ser inantidos 
sot) coiitrole permaxionte, do modo quo as doses de radiaçao ionizantes 
n?io ultrapassein o nlvel mAximo previsto na legislaçao pr6pria. 

swsEcAo v 
Do Aaicionai por Serviço Extraordinririo 

Artigo 73 - 0 serviqo extraordindrio sore. remunerado corn 
ncrt4scimo de 50% (ciniiuenta per cento) em reiaçao a hora normal de 
l;j'abalho. 

Artigo 74 - Somente sore. permitido servico extraordinArio 

T para atender a situnc6es excepc:Lonais 0 temporArias, respeitado o ii 
vi  to mdximo do 2 (thins) horns (ItAtri.as, podondo ser prorrogado par 
porlodo, so o interesse p6.blico exigir, conforme se dispuser em regu 

§ 1. -- C) serviço ej:Li'aordinazao pI'eVISLO neste arbigo so 
rH precedido de autor:Lzag.o da chefia irnediata que justificare. a ía 
to 

§ 2. - 0 serniço exbraordinArio realizado no horário pro 
vista no artigo 75 sore. acrescido do percentual relativo ao serviço 
noturno, em fmic.o do cada horn extra. 

suBsEgAo n 
Do Adicional No turno 

Artigo 75 -- 0 servico noturno, prestado em hore.rio coxnprcm 
(ildo mitre 22 (vinte o duas) horns de urn dia e 5 (cinco) horns do dia 
scguiiit;e, toni o i,alor/hora acrescido do inais 25% (vinte e cinco per 

cento) , coinputando-se cada hora coino 52 (cinquenta e dois) minutos e 
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ç I:i[iL:t) 	se':ujitIoo. 

Parágrai'o linico - Em so tratando do servico extraordiná 
via, 0 aorscimo do quo trat;a ese art:Lgo inoidik sobre o valor da 
Dora normal do trabaTho aeresoido do respeotivo pereenaa1 do exotaiwar  
dindrio. 

A 	 STJBSEçAO vn 
Do Abono Familiar 

-. 	. 	 Artigo 76 - HAL conoedido abono familiar ao fwicionrlo 
ativo ou inativo: 

I - por filho menor de 14 (quatorze) anos quo n.o exer 
ça ati -vidade remunerada e nem tenlia renda prSpria 

II - par filho inv&Lido ou mentalmente incapaz, son ren 
da propna. 

§ .....- Conipreende-se, neste artigo, o filbo do quaiLquer 
condLçao, C) enteacln, 0 tIdotivo 0 o xnenor que, ruediante autorizacao 
clicial, estziver sob a gunrda o c susL;ezito do funcionrirlo. 

i:t -r'a 	eIol.I;o doqko arligo, considerri-se renda pro' 
1'11 fl 	Oil 	n,t:IL -vadn.do 	]-('nnuwrfLd:t o i'000hi)rLento do importflncia igual cu a. 
Jun10 	:o 	valor 	do 	i -c Ioicu]PNL vi.':ciuI;c.iw NuxucIpio. 

§ 	3. P 	- 	QLIIfld.0 	0 o Go forem funcionrio s jnuniciis, 
I 	vofl On inati 'Jo 0, 	a abono i:wi:i Liar sort concedido a urn dales. 

An 	pal 	a rir' 	niJiiipIiirlJn-Se 	o 	padrasto, 	a madrasta 
C 	JUt 	Ri a dostco, 	no toproocu I;an I-cL 	i o'ai.S 	dos 	irlcLLptLZEJS. 

Artigo '77 - Ocorraudo o Lalecimento do funcionrio, o aft 
no 	twin liar contlilLiara 	i. sex' pago a seus beneficidrios, par 	interxne 

lo 	cia pessoa em cujit f.çLtarda so encontrem, enquanto fizerem juz a con 
(i3SR0 

A §1. P 	- 	tm 	0 	I:L1 or i mcmto do 	I:'unciondrio a a fai -ta do res 
A ponsavel polo reeeb:tmojtbo do itbojiotamiliar, 	sex'6 assegurado aos 	be 

neficiários o direito h sua percepcao, enquanto assim fizerem jus. 

§ 2.2 - Passará a sex' efebuado ao c6njugue sobre -v--iventes 
o pagcuneiiUo do abono familiar correspondentb ao benefici6rio qua vi 
via sob a guarda a sustento do timcion6rio falecido, desde quo aqu 
lo consiga autorizaçEto pars, mant-lo e sex' seu responsável. 
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§ 3.2 - Caso o funoion&irio no baja requerido o abono La 
miliar relativo a SOUS dependentes, o requerimento poderá ser feito 
ap6s sua morte pela pessoa eujaguarda a sustento se encontrem, ope 
ranclo sans efeitos a partir cia data do pedido. 

Artigo 18 - 0 valor (10 ahono familiar sera igual a io% 
(cIez par canto) do vnJor de rorcrricia vigente no MunicIpio, devendo 
sor pago a partir cia data em quo :fo:r protocolado o requerimento. 

Far4grrr [To inico - 0 responsKvei palo rece'birnento do abo 
i1(1 J LIIIJ Ii. H1 dcv ILr:L pro Ccii t;ri.r 1 H) ma S ito j uiho do c ada nub, dec lara 
can de vida a raeid&ncia dos dependentes, sob pens, de tar suspenso 0 

1:::1.gamento da vantageiri. 

Artigo 79 - Nenhum desconto incidirr sobre o abono fajnj 
1 lar, n.em este serviri do base a qualquer contribuic.o, ainda que pa 
ra fins de pravidncia social. 

Artigo 80 - Todo aquale qua, por açao on omisso, der cat 
sa a pagamento indevido de abonô familiar ficar obrigado sua res 
httuiç.o, sam prejuIzo das dennis cominaç6es legais. 

CAPfTIJIJO Dr 

i-H is Li. CCI ìç U 14 

sEgXo i 

DispoE41-c?50s Gerais 	 . 

Art:Lgo 8i - Conceder-se-4 no funeiontjrio licenca: 

I 	- 	j)lTfi trUttIiIlc'rI Ho dOB,LUde 
II - rigesi;ante, h ado Lante a a paternidade 
III - par ncideut;e em serviço; 
IV - par motivo de,doença am passoa da famulia; 
IT 	- pa:ra o serviqo militar; 
V1 - para atividade politica; 
VII - pare, tratar de intarasse particulares; 
VIII - para desempaitho de mandato classista; 
IX - premio. 

§ 1.2 	A licença prevista no inciso IV sera' 	precedida 
do atestado ou exwne medico e coinprovacão do parentesco. 

§ 2. - 0 tuncioniirio nito poderal  perinanecer em U.cença cia 

mesma espcie por perIodo superior a 24 (vinte a quatro) meses, sal 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

rrerouura Municipal do Rio Uraucu 
GABIIqETE DO PEEFEITO 

Em 

vo nos crasos dos incises II e V. 

§ 39 
rante a perlodo da 

Artigo 
dias do terraino do 
rogacao. 

E veüaclo o exercIci..o do atividade remunerada, du 
licena prevista no inciso II deste artigo. 

82 - A licença concedida dentro de 60 (sessenta) 
outra da mesma espcie sera' considerada coma pror 

sEçAoII 

Da Licença para Tratainento de Saude 

Artigo 83 - Sera concedida ao fimcionrio licença para 
tratFunento do sajde, a pedido ou de oficio, corn base em pericia ndi 
ca, sem prejuizo da remuneraçoa quo fizer jus. 

Artigo 84 - Para licenqa at 30 (trinta) dias, a inspec.o 
seri feita por mdico indicad.o pelo Srgo de pessoal e, so par prazo 
superior, por junta xn6dica oficial. 

§ 1. Q - Swupre quo necessiria, a inspecào mdica sera tea 
lizada na residncia do -funcioxArio ou no estabelecimento hospitalar 
oiide se encontrar internado. 

§ 2. 9 - mcxi stindo medico do Srgo ou entidade no local 
onde so encontra o funciontrio, sera aoeito atestado passado por rn 
dico particular, quo devenc ser homologado por rndico do Mun±cipio. 

Artigo 85 - Findo o prazo da licença, o funciowirio sera 
subme ti do a nova inspoc ao me di a, quo concJxtirá pela volta ao servi 
ço, pela prorrogayao (Ia licença ou pela aposentadoria. 

Artigo 86 - 0 ate stado e o laudo da junta medics, no Se 
so referirão ao nome on natureza da doença, salvo quando se tratarern 
do les6es produzidas por acidentes em serviço, doença profissional ou 
quaisquer das doenças especIticas no artigo 53, inciso I. 

Artigo 87 - 0 funcioruirio quo apresente indicios do Is 
soes orgânicas ou funcionais sera' er submetido h inspecão  mdica, 

SEQAO II]: 

Pa Licenca a Gestante, a Adotante 
e da Licença-Faternidade 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

rreleilui'a Municipal tie lily Branco 
GAJ3INETE DO FIThFEITO 

Artigo 88 - Sera' concadida liconca AL funcion&ia gestan 
to, por 120 (canto a vinte) dias qonsecutivos, earn prejuizo da rernu 
neração. 

§ 1. - A licañça poder. tar inicio no prirneiro dia do 
92 (nob) rns do gestaco, salvo antecipacao por presoriço mdica. 

§ 2. 0  - No caso do rviooimoiito preuiaturo, a licenca ter. 
i1cio a partir do parto. 

No unso do iinHjjiorLn, decorr:idos3O ( i;rintit) Was 

	

Th 	do oveuto, a furiciojuinser. SLlbiIlOtidLL a axwna medico e, se julgada 
apta, eassumira r 	o oxercacio. 

§ 4.2 - No caso do a:borto, atestado por n6dico oficial, 
a funcjon.rja ter& direito a 30 (trinta) dias do repouso rarnunérado. 

Artigo 89 - Polo nascirnento do fiTho, o funcionário t! 
r1l. (lireito a licenca-paternidade do 5 (cinco) dias consecutivos. 

Artigo 90 - Para ainsmentar o pr6prio filho, ate'a idade 
do 6 (seis) mesas, a funcionria teri direito, durante a jornada do 
• 6 (seis) mesas, a f'uncionria teri direito, durante a joniada do tra 
baiho, a 1 (uma) horn., qua poaenc ser parcelada am 2 (dois) perfodos 

- 	de maia hora. 
cm 

cm, 	 &rti.go 9] - A funcionria qua adotar ou obtivar guarda 

	

[Th 	judicial do criança corn mais do IL (urn) ano do idado, o prazo do quo 
trata este artigo Sar. do 30 (trinta) dias. 	 $ 

T 	 SEQ/tO IV 

Da ]jiconça por Acidenta am Servi-ço 

Artigo 92 - San' licenciado, corn remuneraQão integral 0 

funcionário acidantado am eorvico. 

Artigo 93 - Configura acidente em serviçQ o dano fisico. 
on mental sofrido polo funcion4rio a quo so relacione modiata ou irne 
diatamento corn as atribuiç6es do cargo exercIcio 

parágraio iJnico - Equipara-se ao acidente am serviço 0 

d.xio 
I 	- decorrente do agress.o sofrida a no 	provocada 

polo funcion&io no oxorcIcio do cargo; 
II - sofriclo no percurso de residncia para o -LTabaLho 

cm 

cm 

cm 

cm 

-Th 
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Preleihita hinideipal de Rio Uraucu 
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e vice-versa. 

Artigo 94 - 0 funoionrio acidentado em serv±ço que neces 
C site do tratamento especialtizado podera ser tratado em 	institu±Q.o 

C privada, a conta do recursos piibflcos. 

PaMgraf'o (Jnico - 0 tratamento recomendado por junta 	m 
- aba oficial constitui medida do exceç.o e somente sera' 	admissivel 

quando inexistirem meios.e reoursoeadequados em ±nstituicào 	piibli 
ca 	 II 	 L I 

rCy 
-1 Artigo 95 - A prQva:do acidente sek feita no prazo 	do.: 

10 (dez) dias, prorrog&v-el quando as oircunstâncias o exigarem. 

SE9AOV 

Da Licença por iviotivo do Doença 

em Pssoas da Fanilia 

7 	. Artigo 96 - Pçdera ser concedida a licença ao 	rf.Ifl1C±Ofl 

C no, por motio de doença do cBnjugue ou compaziheiro, padrasto ouma 
draata, ascendente 0 descendents mediante comprovaQao m4dica. 

er 	deferida so a assistncia § 1.Q - A licenga somento sera' 
direta do funcionrio for indispensivel e no puder ser pro stada si. 
multaneajnente corn a exercIcio do cargo, o quo dever. ser apurado 	a 
trav6s do acompanhaento social. 

§ 2. 	- A licenqa sera' concedida pem pro juzo da' 	remune 
raçäo do cargo efetivo, ate'30 (trinta) dias, podendo ser 	prorroga 
da por igual peri'oio, medianto parecer do: junta medica, e 	excedendo 
ostos prazos, 	sent remurterago. 

-- 
er 	concedi § 3.2 - A licença prevista neste artigo so sera' 

ddlte no houver prejuIzo pam 10  service piiblioo. 

SEQA0VI 	 H 
Da licença para Serviço lyLilitar 

T Artigo .97. .- Ao fntioion&rio convocado pam o serviço mili 
T tar scM conceucta iicença i vista do documento oficial. 

§ T.9 	venc:unonto do funcionkrio sera' descontada 	a 

- :i.mport;a.rtcia perceinda na quaiidnde do incorporado , 	salvo so tiver 
Liavido opção pelas vantagens do serviço militar. 
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§ 2.9 - Ao fimcion4rio desincorporado sera concedido pm 
zo não excedente a 7 (sete) dis para reassunir a exercic±o sem 	per 
cia do voncimento. 

SE9AO 1/Il 

i)a Li cextqa para A Li vidade Poll. tica 

ArLigo 98 - 0 tuncdontirio 

 

-ter 	direito a iicença, 	sem re 
T nnnentçao, duxante o porlodo quo inediar entre a sua escoiha, em convw 

cao pariadana, co.rno candidaho a cargo efetivo,\ e a 'vspora do regis 
t;ro do eaR candidatura pernn Uc a Jus I;iça Eleitoral. 

§ 1. 9  - A partir do •registro cia candidatura e at4 o 	10 
(d€ciino) cia seguinte ao da e1eiçio, o funcionário far. jus a 	licen 
ça coma so em efeti -vo exercIoio estivesse, oem prejuizo do sua 	remu 
neraço, medianto comunicaç.o, por oscrito, do afastamento. 

§ 2. 	- 0 disposto no parágrafo anterior no Se aplica 
Roe ocupantes do cargo em comissto. 	 - 

ic 

Da iicença para Trabar de interesses Particulares 

Artigo 99 - A cr1 boric do Administraçao, podera oar con 
cedida ao funciorurio esttve1 licença pare, o trato do assuntos part± 
culares, polo prao do ate 2 (dots) nnos consecuti -v-os, sam remunora 

§ 1. -- A ltcençn pode:i'r ser intrrompic1a a qualquer tern 
- 	 0, R per t(to do I'ij,jc:Lo.;tr'j.o on no in bores se do sorviço 

§ 2.9 -- Nio so concederd nova licenca arites do decorricks 
2 (dole) anos do tcruino da anterior. 

Artigo 130 - Ao funcionrio ocupante do cargo em comis 
sio nio so concederá a iicença do que trata o artigo anterior. 

SEgAO1X 

Da Licon.qt parR o Deeempe.uho de Mandato Olassista 

Artigo 101 - E assegurado ao funcion6rio o direito a ii 
cenç,a para o desempenkio de mandato em confederaçäo, eecieraçao, asso-
ciação de classe do mbito nacional ou sindicato representativo da 
categoria ou entidads fiecalizadora cia profissào, oem remuneracao. 

-N 

-N 
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§ 1.9 - Somente poderao sor licenciados as funciongrios:, 
eieitos pars, cargos de direq.o cu representaço nas referidas entida 
des, ate'o miximo de 3 (trs),  par entidade. 

§ 2. - A licença toM duraco igual & do mandato, pothi: 
do ser prorrogada no case do ree1eiço e par tuna thnca vez. 

§ 3.9 - 0 funcionrio ocupante?de cargo em comissao ou:Y 
funçao gratifacada deveM desinc'ornpatibilizar-se do cargo ou funçào 
quando empossar-se no mandato de quo trata este artigO. 

SEcAO x 
Da Lioença-Prarnio 

Artigo 102 - Ap6s dada quinqun±o ininterrupto de exer 
cIcio, o funcion.rio efetivo far. jus a 3 (tz4s) meses de1icença-pr:. 

7 Anio corn a remurxeracfao de cargo efetivo. 
-. 

Pargraifo 6nico - E :facultado ao funcionário fracionar 
a iicenqa do que trata eats artigo, sin ate'3  (trs) prce1as. 

Artigo 103 - Nao Se concederá 1icenca-prmio ao func±o:: 
- 	ndrio quo, no perlodo aquisitivo: 

I - soirer penalidade dasoiplinar do suspensao, 
II - afastar-se do cargo em virtude do 

a) lioença par niotivo do doença em pessoa da faru -1 lia,. 
sam rernuneraçao;  

b) licanca pars, tratar do intereses particulares; 
c) oonderLaçrio a pena privativa:de liberdade par senten 

ça de:t'initiva; 
d) desempeuho de mandato ciassista. 

7 	 Parágrafo linico - As faltas ±njiistificadas ao servico: IC.. 

7 

	

	tardarão a concess.o da licença prevista neste artigo, na proporcao' 
de 1 (urn) rns para cada falta. 

Artigo 104 - 0 nmero do funcionrios em gozo simuita 
neo de 1ioenca-prinio nao poder. ser superior a 1/3 (urn terco) da lo 
taç.o da respectiva unidade administrativa do 6rgo ou entidade. 

Artigo 105 - 0 requeriniento do .servidor a licença-,prêmbo 
podeM ser convertido em dutheiro 

7 	 OAPITULO V 	 . 	
H 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

rreleuura Miwicipal de fliu Branco 
: A PiU}]TE1O J.flUifl'E1 TO 

l)ii.i3 j 0 41'JJ1E3 

.ArtI C) :r.oc - o Uunc: otirt.rao gozarz, obra gatoriarnente, 30 
trinta) dias con socu -ti.vos do tiicr'irts por ano, concedidas do acordo 

<N 	 00111 escala orgarrcada peiii ch.olia :i.med:Lata. 

§ 1. 0 	A escala do ffrias poderá ser aiterada por auto 
riclade superior, ciuvido 0 oNe Fe :irnediato do ±iuiciont.rio. 

§ 2.P - As t'jis serio reduzidas a 20 Cvinte) dias q.ari 
(to 0 runciondrio cont;nr, n.j pc:r1odo aquisitivo , corn rnuus do 9 (Xlove) 
('altas, no justificadas, ao trabaiho. 

§3. 2 - Somente depol. s do 12 (doze) meses de exercIcio 
0 tuueionario tora direito a :t:erj.as. 

§ 4.0 - Durante as frias, o funcionrio ter6. direito, 
nIt& do vencinienbo, a todas as vantagons quo percebia no inomento em 

passou a t'i'u:1-1a13. 

§ 	• 	- Seri 1n'i'irtL I; Ida :1, conversEio (to .1/3 (Lull Terco) c.bs 
lerj.as em dinheii a, median be roquerLmento do iimciontS.rio apresenta 
do 30 (trinta) (has autos d.c seu inIoio, vedada qualquer outra hip 
1030 Ic eoirversn.o om d;i.:i.di.o:i ro. 

Artio 	10/ - .F pro] H.ITh. a aournuiaço do i'&ias, 	salvo 

r ,°' 	tiriperiosa neon 	sitIade 	do 	uei'vico o polo mximo do 2 ( dci s) perlo 
los, 	n.testada anscjessidad.e pe.ro 	che:ie irnedjato do funcionário. 

ArI;i,':a 	108 	- 	l'i"l'' a dirol. ho 	a :Fccr:Las a 	fncionr:Lo 

A. 	 (tile, 	(ID 	1 ni'io(lfl 	tI] (I 	I 	I.. \7(( 1(1! V(' 0 ,t1(I0 	diw 	i;Lctencns It quo so 	ro 

010111 	05 	iJiCI.SOS 	1 1, 	VII, 	Vi. Ii 	eIX do artigo 81. 

Artigo '109 - No cLciio do abono pecuniário sera consi 
rlerado a valor do adicional do frias, presto no artigo in. 

Artigo 110 - 0 fuuciona'.rio quo opera direta e peruanen 
emente corn raios K ou sub sbmno:i.as radioativas gozar, obrigatoria 

men ho, 20 (yin -be) dias consecuttvoa do t'rias, por sernestre de ati 
dri I' 	p I '0.11 1 00 IC'! 01 I , 

	 l:'Ol.I).i (lay 0111 quit.Lquor hipobeso, a acuniu.iaçao 

Par raI:o ini.eo -. 0 fux!e±onrio referido neste 	artigo 
1110 ln.rf.jus ao ;ihono pecunir±o do quo trata o artigo anterior. 

Arhit:o iii - lnd.epe:ricte:ntornente do soiicitação, sera pa 
,'o To funciorrir:Lo, por ocasiio das frias, urn adicional do 1/3 (urn 

<N 

-N 
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terço) (Ia rexnuneraqio c'orrespoiident- e rio perlodo do Arias. 

 

Parrgrafo dnico - No case do l'uncionário exeroer funcão 
do gratificaçao on ocupar cargo em comisso, a respectiva vantagem ec 
r{ considerada no crilcuio do adicionai de quo trata este artigo.. 1 

Artigo 112 - 0 ±umcionrio em regime do acumu1aço lid 

to perceberA o adicional calculado sobre a rexnuneraçao dos cargos, cu 
;jo periodo aquisitivo ihe gararita o gozo das Arias. 

Pargrafo On:Lco - 0 adicional do i'&rias sera' devido em 
unçao do cada cargo exercIcio polo servidor. 

OAPfTULO VI 

Las Ooncess6es 

Artigo 13 - Scm qualquer prejufzo, poderal  o funcionrio 
riusenbar-se do serv:Lç.o: 

- 	 (11m) cliut, •prui_'i-i. doacao do sarigue; 
TT - 	- 	pot .1. ( unit ) flu, 	r°' so a].is bar cosrio ei.eitor 
III - por 7 (sete) dias conseoutivos em raz.o de: 

a) (.:jqrflppJJ  bo 
b) tmLociniento do conJugue, compariheiro, pals, madastra 

no padrai3to, t'i.lhos, enteados, menor sob guards, on in 
be.! n. o :[rmno S. 

Art:igo 114 - Poder;-'Lger concedido honirio especial 	ao 
'TutcJ.ojlanO estudait be, quando comprovada a imoompati bilidade entre 0 

liorar:Lo escolar 0 0 do repo.rtaqao, sent prejuizo do exercIcio do car 
go. - 

Fardgnuo Tinico - Pant efeito do disposto neste artigo 
scM exigida a compensaQo do honlrio na reparticao, respeitada a du 
raq,o semanal do Urabalho.  

Artigo 115 - 0 fu.nc:i on4rio poder ser cedido inediante le 
quisico pars, ter exercicio em outro 6rgo on entidade dos Poderes & 
Utu1io , dos Estados, do Ui. s lri to Federrij. e dos MUrLL0:ipio s, nas seguin 
tee hip6teses: 

/ 	 I - para exercIcio do cargo em comissào on funç.o de cdli 
fianon; 

icr - cia cases pre -vistos em leis especfficas. 

- 	 Fardgrnlo Ilnico - Na hip6 -tese do incise I deste artigo 
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o 6niis da reniuneraç.o ser"t do Srgo ou entidade 	requisitante. 

Artigo 1.16 - 0 funcionrio estvei poder 	ausentar-se do 
C  

]VIunlc:Lpio para ostudo, dosde quo autorizado pela major autoridade a 
quo estiver subordinado.- 

Parrtgrafo finico - A ausncia do quo trata este artigo tho 
'7 exeeder 	do 4 (quatro) anos a i'indo o periodo, sonente decorrido ou 
C  tro, ser. pennat:Lda nova aui3enoia, ou licenqa para tratar de inres 

so particular. 

a.&PITHL0 VII 
.2.:;. 

Do Exerciclo do Mandato Eletivo 

Artigo 117 - Ao funcionrio municipal invostido em nanda 
to eletivo, aplicam-se as disposic6es previstas na constituiçao 	da 
RepIb1ica.. 

A. Pardgraf a 	nico - 0 £uiicionrjo investido en mandato ele 
tivo municipal 6 inamovIvel do ofIcio pe10 tempo de duraço do 	seu 
niandato. 

CAPiTULO VIII 

Da Assistancia 	Sailde 

7' Ar[;jpoJ].8 - A assistucia a sade do funcjonrio 	ativo 
'7 cii inut:Lvo a do sin, i:aiijj..Li.t comproonde assi. st8ncia m6ciica, 	ho api ta 

lar, ociontoiSgica, psi.colSgica e :[annacautica prestada pelo Sistema 

2 !ln;i.co do Sa6do oti diretameirte polo 6rgao ou entidade ao qual 	esti- - 

ve:rviuculn.do o 	....inc:i.onAri.o oN ninda, modianto convxdo, na 	foza 
estabelecida em ato pr6prio. 	 . 	 0 

(A I1 . ITU1 ,o 	tx 

Do D:Lro:Lto do Petiço 

Artigo 119 	E assegu.rado ao fuxicionrio requerer aos Pa -' 
deres Pdblicos em defesa do direito ou do interesse legitimo. 	H 

'7 Artigo 120 - 0 roquerimento sera' dirigido h autoridade 
compotento pars, decidi-lo e encaminhado par interjn6dio daquela aqua 
estiver imediatainente subordinado o requerente. 

A. Artigo 121 - Cabo podido do reconsideracão 	autoridade' 
([W houver oxpedi do o ato ou proferid-o a primeira decisào, nào wden 
do sor renovado. 

'7 	 Parripxafo I'Jnico - 0 requerimento o a pedirilo  do reconside 
jn..io do quo ira t;;un os arLios anteriores deverso sor despachados in 
pIH7O 

 

tie 5 (01.3100) dma e d.00jdjdos cientro do 30 ( trinta) di.as. 

C. 	 Artigol 22 - 	rec,flso: 

C 



ESTADO DE MATO GROSSO 

rieldlinra Municipal de Rio Branco 
GABINETE DO PRELFEITO 

I 	- do indeferimen -I;o do pe&Ldo de reconsideragäo;. 
II - das decides sobre Os recursos sucessivamente in 

terpo sto S. 

rocurso ser6 dirigido h autoridade imediatameri 
he superior qua Liver expodi.do a ato ou proférido a decisao, e, su 
no ss vantente, curt erjc:ij:t ascedor] tie, ?s domais autoridades. 

§ 2.0 - C) roeu.rno Serfl. encorn:Lnhado por intorrndio c1a au 
ii I - 1  He ft (jULO c  hi Vor Due Lj.:i h1wwti.t;o suhordinado 0 r&ucrente. 

Artio 123 - 0 prazo pr:'.ra interposição do pedido do re 
'citsi. iern.çao ou do recurso 6 He 30 ( trin -ta) dias a contar da public! 

ou (Ta cinoia polo intoressado da deciso recorrida. 

Artir:o 124 - 0 reeur'so podera ser recebido coin 	efeito 
Oil spnitsi vo a julso in rio. tori (lade coiri.pctente 

pardp;irn;I'o (nice - Diii case do proviniento do pedido de re 
roiismclerncao ou He recurso, a s el.CJ.IJO s Un decisao retroagira& ?i data 
Ii) a bo impugnac o 

Artigo 125 - 0 d:Lreito do requerer prescreve: 

I - em 5 Wince) anos, quanto aos atos de aemissao e 
T  do cassaç.o de aposentadoria ou disponibilidade' 

ou quo afeten interesse patrimonial e créditos 
resuitantes ias relaç6es do trabaiho; 

II - cm 60 (sessenba) dias, nos denials casos', 	salvo. 
q uruido oiihro prazo i'orfixado ant lei.  

P!Lt?l':ilo ihico - 0 P•° do p:reEic:r.LyLlo suni eOiLtiltdO cia 

T 	data da pLthiicacao do ato :Lmpugnado ott da data da ciano±a, polo inte 
ressado, quando o ato So for publicado. 

Artigo 126 - 0 pedido do reconsideragao 0 o recurso, qn 
do cabiveis, interrompem a prescriçao. 

Parágrafo Unico - Interrompida a pro scricào, o prazo re 
conieçará a correr polo restante, no dia em quo cessar a interrupçào. 

Artigo 127 - A prescriçào 6 de ordem püblica, So pod.en. 
do Car relevada pelaAdministrrigio. 

Artigo 128 - Para o exercicio do direito do peticào, 

ar3segurarla vista do processo ott documento, na reparticao, ao funcio 

rio ott a procurador por ele constituido. 
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ESIADO DE MAFO GROSSO 

ruefrliia 	Mwkb!ffl 	tip 	Rio 	llraiice 
(IA ftI.JTETE 	)() 	PflHI' ft[ TO 

- 	AIisiiiii.ntrr:ijo 	devera 	rover 	seas 	atos, a 

er[cinpo, 	qlI:uil1I0 	c:LvaitoL' 	li.i 	i .Lc?y.Ll:Ld;ide. 

Artigo 130 - S.o faints e irnprorrogveis as prazos es -Labe 
loci dos neste Capit-ulo, 	salvo nio t- ivo de -forma major, devidanente compxo 
vn,clo. 

rp[rpflTo 	ill 

DO REGIME 01801 PLIIAR 

0APXTUlO I 
' 

Dos Deveres 

Artigo 131 - Sio deveres do funciondrio: 

I 	- 	a>:ercer corn zelo e de±Lcagão as atribuic6es do car 
go; 

II 	- 	5cr leal as tnstttuiqoes a que servir; 
111 	- 	ohsorvrLr as .norivas legais e regultmientare.s; 
IV 	- 	cuniprir as orrtens superiores, exceto quando . mani 

tnr, 1nrnc'ii Ic 	- i 	I e 1 'tir n; 
-si!..' 

a)  no p'.  1: Li cc an p:e is it 	pie stando as informaç6es requeridas 
i \rM ( IUFI 	no 	pi.!()Ifl,.jJf15 	par 	st,i- i1o; 

b)  fl. 	o: nOili > O 	sic 	'na lHtocs requeri. di.ts 	pIx'a 	defesa do 	di 
Who ouesci.n.insei ine:iiii;o 	de 	situaçao 	do intoresse 	pes 

c)  jqwn 35 	unLosa dii Fazejida Publica; 

V1 . -. 1 ('v.1't in 	,iI lioci .mnirl;d 	da äubori. dade 	superior 	as 
• :iii'opii]siri 	i,i.inc 	In 	quo 	tivor 	ciancia 	em 	razO 	do 

VII - zolar. pc I a ocoiionui.a do material e pela conservaço 
I' 	 - 

:Io 	patri ninii 	c 	pLd)1:Lco; 
VIII - fiULiI'dfl.r 	fli.{ 	Ic 	sabre assuntos Wi repartico; 
IX - mari!;er coiuJu.I;a cornpabivel coin a moralidade adniinL 

trativa;  

x - sor ass{diio e 	ionhial ao serviço; - 
- XI -- tnu'.tar corn orDain. 'lade as pe osoas; 

XII - represent;ai 	contra, a ilegalidade ou abuso do poder. 

ParKgrsi.i'o ilnico - A :reprcuentaçao do quo trata o inciso XLI 
on ni icuffl.i rdiadn. pH :t via hi.era:rqu:ica C obrigatoripinento apreciada pela 
1,55 cr1 lrsde superior Quota contra a quaJ 6 formulada, assogurando—se ao 
]'r,' i)iCILOiLtflJIo 0 dj,re:i.'bo do clefe en. 

sEçAo I 
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ESTADO CE MATO GROSSO 

Preieihiui Municipal de [flu Drauco 
QABINETE DO PRPJF'EITO 

pm 

.DU3 ['row hiç6es 

.A.rtigo II 32 - Ac) funeiondr:Lo 6 proibido: 

I - ausentar-se do serviço du.rante o expedients,, sem 
prSvia autoriaçEo do chefe irnediato; 

II - retirar, scm pr6via antthnoia da 	autoridade 	coin 
petente, qualguer documento ou objeto da reparti 
cao; 

III - r'ecusar f6 a documentos pi5±licos;, 
IV - opor real stnoia injusti±'icada 	ao andwnento 	do 

(I)CU.IIIOtI Lo 	•(-) 	procesIJo 	OU OX€)CUQUO 	(to 	scrvico 
V - promover man:Lfestaço do apreco Cu desapreco 	no 

recinto Un reparUico; 
VI - referir-se do modo deprecia -Livo ou desrespeitoso 

as autoridades piibiicas ou aos atos do Poder 	Put 
blico, znediante manifestação escrita Cu ora1,p2 
dendo, por6m, criticar ato do Poder Piiblico, 	do 
ponto do vista doutrinrio ou da organizaçao 	do 
servico, em traba]J-io assinado; 

VII - cometer a pessoa estraniaa a reparticao, fora dos 
casos previstos em id, o desempertho de 	atribui 
quo quo seja do sun responsabilidade ou 	de 	seu 

subordinado; 
VIII - compelir ou aliciar outro i'uncionário no sentido 

as i.:uiacao a associaçiIo profissional, 	sindical 
-' cu partido politico; 

IX - iranter sob su 	ohefia imediata, ô6njuge, 	compa 
rheiro ou. par'ente ate'  o segundo grauci -fli; 

X - vsCLer-rlo do cargo par 	iograr proveito pessoal Cu 
e ou:lnorn, 	oil 	(Io[;.r:uaonLo 	(itt dignidade 	Wi 	iunçao 

- PHh Flea; 
XI - purtici.par do gerncia ou do aüininistraçao de em 

presa privada, do sociedade civii,ou exercer 	co 
mrcio e, nessa qualidade, transacionar corn o Mu 
rcLcipio, exceto se a transaçao for precedida 	de 
jicitacao; 

XII - atuar coma procurador ou interrnediário junto 	a 
repartic6es puibiLicas, saivoquando so tratar : do 
1:ienefIcios previdenci6xioS ou assistenciais 	do 
parentes ate' segundo grau e de cBnjuge ou 	corapa 
riheiro; 

XIII - receber propiria, comiss,o, presente ou 	vantagem 
do quaiquer espScie, em razao do suas 	atribui 
coos; 

XIV -- jirabicar usuras sob quaiquer do suas formas; 
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ESTADO LIE MATO GROSSO 

Preleitura Municipal tie tHu Branco 
GA:BINETE DO PREFEITO 

XV 	- p:r'ucode:t 	do 	lontia desidlo sa; 
XVII 	- utilizar pessoa]. ou recursos rnateriais da repar 

t:Lqao em servicos ou atividades 	particulares; 
JO/Il - cometer a outro funcionrio atribuiç6es 	estra 

rihas ho do cargo quo ocupa, exceto em situaç6es 
transito'rias de emergancia; 

XVIII— exercer qualequer ati -vidades quo sejam 	incompa 
tiveis corn o exercIcio do cargo ou funçào e coin 
o horário do trabamo. 

SEc.Ao II 

A. 	. Da AcumuLaçào 	. 	. 	 .. 

pm. 

Artigo 133 - Ressalvados os casos previstos na 	Consti 
tuiço da Rep11ica, 6 vedada a acurnuiaqao remu.nerada do 	cargos 
piiblicos. 

§ 1. 9  - A proibiçio de acumular estende—se a cargos, Tm 
pregos e funç6es em autarquias, fundaç6es e emprosas pb1icas, so 

eclade s do ocononn.n m:L eta da t.IruiTh , 	do Di str -j. to Federal, 	do a 	Es 
!;udos, 	dos Tend. ta:i':Lou 	o 	(los WIui±cipto 	S. 

§ 2. - A acwnulaçio do cargos, ainda quo licita, fica 
cojid-icionada a compa'ovnQao dn. compatibilidade do horários. 

P Artigo 134 - 0 funcionário não poder. exercer mais 	de 
pm,  lun cnrgo em comisthio, nern ser remunerado pela participacao em 	or 

gilio do deliberaçao coletiva. 	) 	. 

A Artigo 135 - 0 tuuiciondrio vi.nculado ao regime 	•desta 
Let, quo acuinular,  Lic:Ltasnente 2 (dais) cargos de carreira, quando 
investido em cargo do provirnento em coinissào, ficará afastado 	do 
nmbo a os cargos efetivo S. 

pm. 

§ 1.2 - 0 afastarnento previsto neste artigo ocorrer. a 
penas em reiaçào a urn dos cargos so :houver compatibilidade do 	ho, 

A rarios. . 	 H 

§ 	2.2 	- C ±uncionrio quo so afastar de urn doe 	cargos 
A. quo ocupa poder 	op -tar poDi romunoraçao do ate ou pela do cargo em 

conassao. 

sEcAo III 
- 	

.Drs Responaabilidades 
'-N 

Artigo 136 - 0 funciondrio responde, civil, penal e ad 
'-N 

pm, 

tm 

pm. 
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ESTALJO DE MAW GROSSO 

rreleittira Municipal do Rio Branco 
aA -nTT\rwm -n' -nfl nn-w-wtn-mn 	 -: 

flLA_J.LLJSJJ Ar'.' nJLLJrAJLJ_ 'I 

ministrativaanente, polo exercIcio irregular do aims atribuiç6es. 

Artigo 137 - A responsabilidade civil decorre deatoojni 
sivo, doloso ou culposo, quo results em prejuizo ao Erário ouatqrcei 
ros. I 

§ 1.9 - A indenizaqào de pro juizo dolosamente causado ao 
Erario somente sent liquidada na forma prevista no artigo 50 na falta 
do outros bens que assegurem a execuçao do d1nto pela via judicial. 

§ P.° - Trrttariclo-so do dnxio causado a terceirol) responde 
Ila o iuncionáno poraute a F'azenda .Pdblj.ca em agão regressiva. 

§ 3.9 - A obrigacão de reparar o dano estende-se an su 
eessores e contra eles sera executada, ate'o limits do valor da heran 
ça recebida. 

Artigo 138 - A responsabilidade penal abrange os crimes 
o contravenç6es ixnputados ao funcion4rio, nessa qualidade. 

- 	 Artigo 139 - A responisabilidade administrative, resulta do 
ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou funçã. 

Artigo 140 - As sanq6es civis, penais e administrativas' 
poderão cumular-se sendo independentes entre si. 

Artigo 141 - A rosponsabilidade civil ou administrativa 
do :t'uncionario sent afastada no raso do absolvição criminal quo negue 
a existricia do Da -to ou a Sua autoria. . p  

'Th 	
:31;çAio iv 

Das Fenalidades 

Artigo 142 - sao penalidades disciplinares: 	 -: 

I 	- advertncia; 
II 	- suspensão; 
In - aemissao; 
IV - extinçào do aposentadoria ou disponibilidade; 
V 	- destituicao do cargo em comissao 

Artigo 143 - Na apLLcação das penalidades serao - conside 
radas a natureza e a gravidade da in±raçào cometida, os danos quo de 
la provierem para 0 serviço pdblico, as circunstancias a'avantes ou 
atenuantes 0 os antecedentes funcionais. 

7Th 

-Th 

fl 

Th 

,Th 

A - 



ESIADO DE MATO GROSSO 

rreleitura 	MuniciiaI 	tie 	Rio Oranco 
(JABIIIETEDO i'BE.IEIT0 

Em 

er 	aplicada per escrito, nc Arigo 144 - A adverWitcia sera' 
casos do vioiaçao do proibiçao constante do artigo 132, incises I a ] 
e do inobserv&ncia do dever funcional pre -visto em lei, regulaniento 	C 

norma interna, quo n.o justifiqiie imposicao de penalidade mals grave. 

A Artigo 145 - A suspenso serl aplicada em caso de 	reinc 
dncia das faltas punidas corn a advertncia e de violaqào das 	demal 
proabiçoes quo no tipifiquem infraqo sujeita a penalidade do 	demi 
&io, nEio podendo exceder do 90 (noventa) dias. 

Sera pinu.clo corn suspensao do ate 15 (quinze) die 
A o funcionário quo injustificadamente recusar—se a ser submotido 	in 

peço iu&lica determinada pela autoridade competente, cossando Os 	oLe 
tos do penalidade uina vez cumprida a determinaqão. 

§ 2. 	- Quando houver cor1venincia pare, o exercIcio a 	p 
n.a]idade de suspenso poder' ocr convertida em multa na base do 50$ (d 

A quanta por cento) por dia do vencimento ou remuneração, ficando o 	Lu 
cionrio obrigado a perntanecer em serv:Lç.o. 

Em 

Em Arti f) :c 46 - A r 	penal. [hides do advertncia e do suspensà 
terio seus registros cancelados aps o decurso do 3 (trs) e 5 (cinco 

A arms de efetivo exercIcio, respectivnnente, se o funcionário näo houve 
nesse periodo, prabicado nova irLfraqao disciplinar. 

Pargrafo inico - 0 cancelamento da penalidade nao surtir 
r' 

f  eeits o 	retroativos. 

A Art.igo 147 - A 	dejnjssao sex-R' aplicada nos seguintes casoE 
fl 

I 	- c:rLiiu' 	cOlt 	IL 	&thrdjlisbflLçUo 	i'j.kI lea; 
11 	- abandoim (It) cargo; 

A III 	- inassiduidade habitual; 
IV 	- improbidade athninistrativa; 
V 	- incontinncia ptiblica e conduta oscandalosa; 
VI 	- ofensa fisica, em servico, a funcion.rio ou 	pa 

A ticular, salvo em legitima dofesa ou defesa 	d 
outrern; 

- VII 	- insubordinaçao grave em serv±co; 
A VT{II 	- aplicaçio irregular de dinheiros pdblicos; 

IX 	- refe1aqo de segredo apropriado em razãodo carg 
Em X 	- ILesao aos cofres piiblicos e cfllapidacào do patr 

rnrdo municipal; 
XI 	- corrupcao; 
XII 	- a9umulação ilegal do cargos, empregos ou funç6e 

publicas. 
Em 

Em 
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ESTADO DE MAEO GROSSO 

rre(elLw'a Municipal He Rio Branco 
'tABINETE DO PREFEITO 

X-1 -1 I 	- 	rrni u';.Ec) 13UUo do LtrLigo 1321  mci so X a XVII. 

Artigo 148 - Verificada, em processo disciplinar, acumu 
i.açao proibida e provada a.ijoa-i'6, o funcionrio optar. por urn dos cm 
go S. - 

C 	 § 1. P - Frovada a má-f, perder tnmbm o cargo que exex 
cia a mais tempo e iestituir. o qua tiver percebido andendamente. 

§ 2. - Na hipcStese do parágrafo anteriior, sendo urn dos 
eargos cinprego ou .t'unçao exercido em outro 6rgo ou entidade a .demis 
sâo 1kw sera' comtmicada. I 

Art:i.go 149 - senc. cassad.a a aposentadoria ou a a-isponi-
bilidade do inativo qua houver praticado na atividade faltapunivel' 
corn a demisso. 

Artigo 150 - A cxorieraqio de cargo em comisso de n.o 0 

cupante de cargo efetivo ser aplicada nos casos de infraç.o aujeita 
HO I'Hn1Ldncer (I P 3ncpnnrm.n p do rinD!] SBILO. 

H 	I 	A (1, 111] 	ott 	a dcsI;tLuiçin do cargo em co 
riic:r 	Alps 	c:tE1oS 	rics :irio:isos 7, 	Viii 	a X do artigo 147 implica a in 
Ii rmflhIi 	ljdnrIr 	lIr inns p a 'v1rJ:1.11vjnento no Er(trio scm prejuizo de 
U'fl() 	IIOJ)[it 	OE1Ifl P I 

Ar Ii 	rr I.2 	- 	A 'I1jii ooiH 	on 	a aestit-uiqao de cargo em co 
ni 	vro 	par jiffvi4,om j iitc:Lsos X e XII, incompatibili 

P r— Iwioion:u 	o ptrn 	tin vi 1 oven Id (iLiT'R em cargo pb1ico 'pelo 	pra 
C) 	jlIMi.IHII() 	(10 	5 	(ci 	1(0) UniOn. 

T1;.LLp.prnjc) Onion - nr10 poderri retornar ac serviço pbli 
no intinicipal 0 Lion] oiinrio u 	:r d quo For 	ou. destituIdo do cargo em 
.OIuiSSRO DO]? ilIiri 1etIPirL (IA) R111;igO LI], incisos I, 7, VIII, X a XI. 

Art:igo 153 - Cori:Ligtira abandono de cargo a ausncia in 
tencional do funcion.rio ao serviço por mais de 30 (trinta) dias eon 
seoutivos. 

Artigo 154 - Entonde-se por inassiduidade habitual a 
La no servIco, Sent causa justtI:icada por 24 (vinte a quatro) dias, in 
terpoladarnente, durante o per:fodo de 12 (doze) meses. 

Artigo 155 - 0 ato de imposicão da penalidade mencionar 
sempre o i'u.ndainento legal e a causa da sangào disciplinar. 



I 	- 

II 	- 

III. - 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

Preleitun Municipal tie Rio Oraucu 
GABIP1ETE DO, PBEFEITO 

Artigo 156 - As porn lidades disciplinares serão aplicadas: 

polio prefeito, polo Presidente da C.mara iViunici 
pall e pelo dirigerite superior do autarquia e fun 
daçao quando so tratar de denisso e cassaçäo do 
apo sentadoria ou di sponibili dade do funcionrio 
vinculado so respectivo Foder, Srgo ou entidade; 
pelas autoridades admimistrativas de hierarquia 
imediatarnonte inferior hquelas mencionadas no in 
ciso I, qun:ndo so tratar do suspdnsao superior a 
30 ( tri.ii 1;;[.) dinu; 
polo oliefe Wa repartiçao e outra autori dade, 	na 
forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, 
nos casos do advertncia ou de suspensão de ate' 30 
(trinta) dlias; 
pela autoridade que houver feito a nomeaçao, quari 
do se tratar do destituiço de cargo em comissao 
do nao ocupante do cargo efetivo. 

Iv - 

Artigo .157 - A aqao disciplinar prescrever4: 

I 	- em 5 (cinco) anos, quanto s infrac6es puniveis ccm  
d.emisso, cassaç.o do aposentadoria ou disponibili 
dade e destituicito do cargo em coinissao; 

II - em r.(dajfl)  rmos, quarto a su.spensrto; 
III - em 180 (conto e oilenta) dias, quanto 	advertn 

cia. 

§ T. - 0 pra3O (10 p:roScr.ç'Uo oomeça a decorrer Si data an 
quo o . into so torrioi. corthoc:Ldo•. 

• 	2. 2• .... 	p:rIzo3 (10 pioUri.çflo previstos n, 'Lei, penal aj1i 
enm-so ?ts iritraqEes disciplinaros capiti1adas tamb&n como crime. 

§ 3.9 - .A rstber[;u.ra do sindic&ncia ou a instauraqo de pro 
cosso disciplinar interronipe a prescrição, ate'a decis.o final profe 
ri.da por autoridade conipetonte. 

§ 4,9 - Interrompido o curso da prescriQ.o, esse 
V4 U correr polo p:r:to rest;nnbo, a partir do dia em que cessar a inter 

-N 	 lTii [.19 flU 

T 	 . 	 C.APlfTu.i3O ii 

Do Proc e sso A (lm:Lra strativo 

sEçAo I 

Disposic6es Gerais 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

Preleilura Municipal de Rio Brain 
GABINITE DO FREFEITO 

Artigo 158 - A ai.ftoridade quo tivor cincia do irregula 
ridade no serviço pibJico e obrigada a promover a sua apuraco me 
di.ata mediante sindicIincia oU proceaso disciplmnar, assogurada :ao 
acusado ampla deifesa. - 

Artigo 159 - As denthicias Sabre irregularidades seräo ob 
;jeto de apuracão desde quo contenham a identif±cacão e o endereço 
(10 denunciante a sejwa fonnuiadas por esorito, confinnada a autenti 

7-N 
	 cidade. 

Parágraf a Onico - Quando a fato narrado não configurar' 
evidente infraqao disciplinar ou ilicito penal,  a aenucncia sera ax 
quivada, par fafla do objeto F 

Artigo 160 - Da sindicância poderá resultar 

I 	- arquivamento do processo; 
II - ap1icaco do penalidade de advertncia ou suE 

pensào do ate'30 (trmnta) dias; 
'-N 
	

III - instauraqjao do processo disciplinar. 
-Th 

A.rti(0 161 - 3eIftprn quo c) iiIo:Lbo pItt hicado Polo fUticlo 

-N 

	 nirto wise jar a irnposicöo do penal dade do suspenso par nais de 30 
(trinta) dias ou demissão, extinco do aposentadoria ou disponibili, 

-N 	

dade, ott ainda desI;ituiço do cargo em coinissao sera' obrigat6ria a 
nstauração do processo disciplinar. 

'-N 

sEcoII 

Do Afastainento Preventivo 

Artigo 152 - Como niedida cautelar e a fin do quo o funI 
ctonano no vonha a intluir na apuraco da irregularidade, a auto-
ridado instauradora do procosso dflsciplinar poderá ordenar a seu a 
fastwnento do exercicio do cargo, polo prazo de ate'60 (sessenta) 
dias, sen prejuizo da remuneracao. 

Fargrafo Tinico - 0 afastamento podeni oar prorrogado 
por igual prazo, findo qual cessarao as seus efeitos, ainda que nao 
concluido a proce550. 

sEcAo iii 
Do Processo Discipliner 

sw3sEcXo i 

Disposic6es Gerais 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

rreIeitua Municipal de Rio Branco 
GiBLNETE DO PREFEITO 

Artigo 163 - 0 processo disciplinar 0 instnento des 
Idnado a apurar as responsabilidades do funoionário por infraç.o pra 
!yLca(la no exercic.io do sun. s attihuicoes, ou quo tenha re1açto media 
Lu tom as atribuic6es do cargo en: quo so encontre investido. 

C' 

ArLi.ço 164 - 0 processo disciplinar sera' conduzido por 
comissno composta (le 3 (trs) funcion4rios est&veis dosiados pela 

- 	 mitondade competent- quo :tndcara, entre eles, 0 SOU presidente., 

oomisso teric. coirio secret.rio funcion,rio de 
f21rLin polo Sea [Ickn.1Iwi[;o , poclutido a designaç.o recair em urn dos 
:ous jilejabros. 

§ 2.0 	Nio poder(i participar do coniiss.o do sindic&nda 
Ml do inquri. to, cBii;jugue, companheiro ou parente do acusado, consan 

C 	çumnno ou aIim, em fjnha rota ou colateral, ate' 0 terceiro grau. 

Arid o Ib!i - A coin,Lrsao do Inquérii;o exercerr& suns ati 
vidades corn tndepoiciencia e imparcia].iclade assegurado 0 sigilo 11600$ 

srrio 3. elucidacr' do fn.to on rctgido polo interesse cia Athninistraso. 

TT 	 ArL-igo 166 - 0 processo disciplinar so desenvoive naB 
seguintes faces: 

7 	 I 	- instauraçiio, corn a pubiLioagao do ato qua consti 

7 	 tuir a comissao; 
II - inqu&ito administrativo, qua compreende instru 

-. 	 cão, defesa e relat6rio; 
III - julgarnento. 

Artigo 1.67 - 0 prazo para a conciusac do processo disci 
plinar nik exceder6. 60 (sessenta) dias, contados da data do publica 
çao do ato qua constituir a cornissao, amitida a sua prorrogacão por 
igual prazo, quando as dircustancias o exigirem. 

§ 1.2 - 
0 integral aos seus 

ponto, ate'a entrega 

§ 2. 9 -  

I;ao quo deverào do La 

Seinpre quo necess.rio, a comissão dedicar. tern 
trabalhos, ficando seus membros dispensados d6 
do relatSrio final. 

as reunLes da comissao serao registradas em. a 
Iliar as de1iberaq6es adotadas. 

SuBSEcAO II 

Do Inqurito 

Artigo 168 - 0 inqu&rito adrnirdstrativo sera' contradi 



pm 
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EST/WO DE MATO GROSSO 

ruefe!U a MmOcYal de Rio Draiico 
(./\.IiIrJi9 h l 	P(l 	II'll:lI'() 

pm 

0 0 (', :iuisegur;Lll:L to :icusn:lct 'ulIpiJi doLosn,, corn a uLi1izaçio dos xuais 
I roe urso S adna ti tIc s em di ret 

Artigo 169 - 'Do autos cia sindicância :Lntegraçao a praces 
'IT 	so discipitnar, coma peça in.Fonnativa dci instrução. 

Paragral'o Tinico - Na hipSteso do relatSrio cia sindic&cia 
eoncivtr que a infraqo estd capitflada como ilicito penal, a autori 
'lade co.mpetente eiiecuai.nhara cSpia dos autos no Miniario Pdblieo, 
i iidc;wndeternente do :Lmodiaba :ti.tst;ruçao do proce sso di sciplinar. 

pm 	
Art:Lgo 170 - Na :Uase do inqurito, a cornissão prornover6 

LCIUiI1IL de dopolirinotos, aenrcrtçes, investigaQ6es c d:LIIigncias ca 
kiveis, objetivaru.Io a colet:i do prova, recorrendo, quando necessrio, 

Leciitcos e peritos, do made a permitir a coinpieta elucidaçào dos th 
pm 

Aril un Y( - }, 	 ao i:uitcioxiário o direl. to de accin 
n processo, possoajrneitLe on par intemdio do procurador,' a 

IC.! ifl]L1:! T':I.r 	;nurritiidat', Ill'lFlI.lflI 'V' PT'OVitS 0 OOfl ra-provas e 	for  
do 	I! 	per:t.c!i.al 

	

PI'Ot3i dIIIL!' (Ia onmissao podora (ieneçn.r 	)edidOS 
-' 	 '111',' j"10 00S I IIp1.' I j I It'll LI' 3, I'!'' I" lilt.'!  I I'' Iwo tCItI. LOT'J 05 on do nerdiujri inte 

H ILU C CITh I 	I 	(:n hw, La lu 1, 

2. 0 	Pi't 1JFICICT'i tIn C) p0(13_do do pr'ova pericial, quan 
do In a :i.Iu I L'IinHiIor do coieciinento especial do pen 

Lu. 

A i:II 	12 -- A:! 	In I:l'IrlIInhl:It.l tinrilo I rItirItn,d,is a riopor 	1110 

Ii ''i I ' 	fl: t I ala. l) 	w'p 	I I 	Ir 	l' 	1( 1 '!''. 	 pIp'! i I. 	'Ia 	oni.i risac' , 	(IC? vojulo 	Ii. 	JogUfl 
'II \'UI, 	00111 1) uj.tflLtr 'lu 	ilI,l:'IuIpl(I. 	Oct ?LILCX$I(lt iuni auLos. 

fowltvi"wo [hitco ' it 'Lou Loinuriha For Iuiiciow.rio ptibli 
in, a oxpedicao di mnai.dato serri jjrted:Latarnente cornunicada ao chafe cia 
repartiqio onde serve, corn i.ndicação do dia e dci hora niarcados pars, 
a J:Iiquira çao . - 

Artipo 173 - 0 depo:irnertto sera' er prestado orafluente e redu 
I tIn if Ltrniio , I 11W sotitlo Tic 1. to fl to sLnsn.Lurtha traza-:Lo por e Sc ri to 

§ l.Q - As 'Lesternuiiin.s sero inquiridas separadarnente 

§ 2. 0  - ]'a hip6tese do dopoiinentos contradit6rios ou que 
On ii. Ii 'nrteni, proceiler-sc-4 a acareaçio entre as depoentes. 
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Artigo 174 - Oottciulda a :Lncjuirigão das testemunhas, a co 
JniSSo promover6. o interrogat6ri.o do acusado, observados os procedi. 
niontos previ.stos nos artigos 172 e 173. 

§ i. P 	Ho caso do mais do urn acusado, cada urn deles sera' 
ouvido soparadomerit.e, e, sempre que diver4rem em suas declarac6es so 
bro fatos ou ciroLuisbancias, 5cr6. promovida acareação entré eles.. 

§ 2.2 -O procurador do acusado poder6. asistir so inter 
roatorio , horn 001.110 It inqul rican clan t;o sI;oinunhas, sendo-The vedado in 
otUirir liftS pergLIlitits e respost;as, tacultando-111e, por6m, reinquiri-

Ins, por interxn6dio do presidente dix comisso. 

Artigo 175 - Quando houver diivida sobre a sanidade mental 
do acusado a comissac) propor4 Ii autoridade competente que ele seja at 
mom do a exaane por junta medica oficial, da qual participe pelo menos 
urn mddico psiqulatra. 

Farag:ral'o (irdco - 0 incidente de sai\idade mental ser%. pro 
oorsndo DIII itijito 11 I) 7 t1LfldO 0 1tJi011130 no processo p:r:incipt1 , ap6s a expe 
d i.io rio laudo p0:1 loin]. 

C 	 Artin 76 - Ti pi.I:i.ondn. a ini'raçao disciplinar ser6. fonnu 
I mn ii. :Liidicaçto doI'll iic:Lonr'irio , corn a es 	 to don fatos a el 
:tmputaios e das respoctivas provas. 

7Th 	 § 1 . P - o iLdicado ser6 cibado per mandato expedido pelo 
osideitte da coini ssro pant nprosontar defesa escrita, no.prazo de 10 

(1oz) di as, assegn.r;uLdo-se-i lie visba do processo cia ropartiçao. 

§ 2.2 - Ilavendo 2 (dois) ou mais indiciados, o prazo será 
cornuni e de 20 (vinte) dias. 

§ 3.2 - Ci prazo de defesa poder6. ser prorrogado pelo dobro 
para d.i1igneias reputadas mdi spensavei S. 

i'o caso dorecusa do indiciado em apor o ciar 
epirt cia citaçao, o prazo pam....iefesa contar-se-6. da data 	declarada 
cm tonno pr6prio pod o membro cia coin:i. ssio que fez a citação. 

Artigo 117 - 0 indiciado que mudar de resid&ncia flea oWl 
a comunicar h coinissiio o lugar onde poder6. ser eneontrado. 

Artigo 1-78 - AciLondo-se o infticiado em lugar incerto näo 

scLbarlo, sera' citado pot' edital, publicado no Orgo Oficial do Muifici 
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pm 
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pm 

pm 

pm 
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- pio --a em jornal do grande c±rcu1ago na iocalidade, para apresentar 
defesa. 

-Parágrafo Onico - Na hip6tese deste artigo, o prazo pa 
-rn defesa sera' do - 15- quinze) dias a partir da liltirna publicaçäo do 

- 	(Y(LLU'II. 

Artio 179 - Cm-t- .j.r1era:r 9e_a1  revel o infa ciado quo, re 
n:UtrittdrU;e ci. tado • .nao apres()n Lar  defesa no prazo legal. 

i. P - A revel. in 60T1L (lecjjtracia por tcrnLo nos autos do 
proenc;so -e ciqvoj.ve:rn C) )riL1() fJ(LIL ft tio.12'sii. 

 Para defender o indiciaso revel a autoridade th 
tauradora doprocesso designaM urn fLmcionrio como defensor ativo 
do cargo do riive]L :Lgua]. QU superior ao do indiciado. 

Artigo 180 - Apreciada a defesa, a oorniss.o elaborar. 
rein6rio miriucioso,, onde resumiM as peças principais dos autos e 
jrencIonarl as prp'ttts em quo so baseou para former a sua conoo. 

§ 1. 9 - 0 relatdrio sera' sempre conclusivo quanto & mo 
ericia ou àresponsabi1idae do funcion.rio. 

§ 2 1.P -- Hecoul]ecida a responsabilidade do funcionário, a 
eomissao indicaM o dispositivo legal ou regulamentar trensgredido, 
bern como as circunstancias ag-ravantes Cu atenuantes. 

Artigo 181 - 0 piocesso d:tsciplinar, coin o relat6rio da 
mini 513110 serti i- oTriol; (10 	flu l;o:rtd:uto quo deteminou a sua instaura 

puril ju.Ig:uh1(J I Lo . 	 - 

• 	 sm3sEcAo II 

Do 1ulgaanento 

• 	 Artigo 182 No prazo do 60 (sessenta) dias, contados do 
recebirnento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua do 
cisão. 

So a penalidade a so aplicada exceder a alçada 
cia nu t;oridade insUáui'adora do pmcesso .este sera' er enoaminhado auto 

• .L1W1-de cosnpetdnte quo decid:i.r4 em igual prazo. 

• 	 § 2.,° - :laveiido ilk IS de urn indiciado e diversidade 	tie 
•cinnçes, o julguncaito caberd i autoridade competente para a imposi 

• çau do pens, mais grave. 	- 

-d 
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pm 

§ 3.9 - So a penali dade prev:sta for a do demissao ou eas 
saçao do aposentadoria ou d:Lsponibil±dade, 0 julgamonto oaber. as 
autoridades do quo trat,a o inciso I do artigo 156. 

Artigo 183 - 0 julgomento so basear no relat6rio da conis 
s.o, sa1vo quando contMrio as provas dos autos. 

Pargraf o tnico - Quando o rolat6rio da conrtssão contra-
• 	•• riar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivada 

monte, agravar a perialidade proposta, aband&-1a ou isentar a fun 
cion.no do responsalnisdade 	

p 

pm 	 Artigo 184 - Verificada a existncia de Vicio insanável, a 
autoridade julgadora declarará a nulidade total ou parcial do pro 

• 	cesso e ordonani a constituigao de outra corniss.o para instauragào 
do novo processo. 

§ 1. 2  - o julgamonto fora do prazo legal nao imp1ca null 
dade do processo. 

§ 2. 	•- A iru Uo:r1 . Ld,uIe ;juI 1";wlo.rtt tjUo tier ORL1SU EL proscriçao 
do quo trata o ax ago 157, § 1 P,  sera' responsabalizada ma forna 
desta Lei. 	 . 

sArtigo 185 - Extinta a punibilidade pela prescriçào, a au 
toridade julgwlora dotenninar6. o registro do fato nos assentenntos 
inëUviduais do :f:uncionri•o. 

Artigo 186 - Quando a anfraçao estiver capitulada coma on 
me, o proeesso d.isoi•plinar seril reinetido ao Ministrio P6blico p 
ra instauraçao do açao penal, I cando urn translado ma repartig.o.. 

Artigo 187 r 0 funciondrio quo responds a processo disci-
plinar s6 poder ser exonexado a pedido ou aposentado voluntaria 
monte apSs a eonclusão do processo e o cumprimonto •da penalidade, 
acaso aplicada. 

Artigo 18.8 - Sorao assogurados transportos e dirias: 

I 	- no :[uncionrio convocado para prestar dopoimento 
Fore. da sede do sun repartico, tin condigão de tee 
j:emu ahri., denunci niu.to ou indiciado 

II - nos rnemb:ros da cornissào e ao secretrio, quazfio obri 
gndos a do desiocarem da Bode dos trabalhos pam a 
reai.izaçao do missao essoncial para esclarecirnento 
dos fatos. 
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suBsEçAoIv 

Da Revisão do Processo 

Artigo 189 - 0 processo disoiplinar poder ser revisto,a 
inaiquer tempo, a pedido ou r1e ofIo:Lo, quando se aduzirem fates novos 
Oil cii.oi.i.rtstanojas sLiscetiveis de ;jusifioarem a inocancia do punido gu 
U i.nadoquaçao da, petirilidade apliorlda. 

Em caso do ('aleci.mento,) ausno -La' ou desaparecimen 
Lu, flo i'nnojondrto , qi.in.lquer po soon dn, [amilia poden5. reqtierer a revisào 
do piocesso. 

§ 2.2 	No caso do incapacidade mental do ftmoion6rio, a 
ieviso sera' reQtex'J.da polo respectivo curador. 

Artigo 190 - No processo revisional, o onus da prova eabe. 
:n roqwronte. 

Artigo 191 - A siaripies aiegagão do injustiça da penalida 
de n.o constitui fundainento para a revisão, que requer elementos novos 
ainda nao apreciiados no processo originário. 

Artigo 192 - 0 req nerlinento do revisao de proco.sso 	ser 
dirigicto 110 Minist;rio .Piiblico ou autoridade equivalents, quo, Be auto 
3111.7.-1a, encaninliard o ped.ido ac dirigente do 6rgão ou entidade onde Be 
originou 0 processo disciplinar. 

7> 

Pargrafo drlico - Recebida a petiçao, 0 dirigente do £r 
oil entidade providenc:Lar& a constituico do comissao, na forma previa 
ta do artigo 164 de.sta Lei. 

. 	Artigo 1937 A revisào correra em apenso ao processo on 
ginano. 

Parágrafo tnieo - Na peticao inicial, o requerente pedir. 
din e hora para a produqao de provas e inquiriçào das testemunhas quo 
arrolar.  

• 	 Artigo 194 A oomissao rev-isora terá ate'60 (sessenta) ' 
-' 	d:tae para a concluthlo dos trabaihos, prorrogáveis por igual prazo, QJBI1 

do as circusnt&ncias o exigirem. 

Artigo 195 - Apiicnm-!se aos trabalhos da comissào reviso 
ra, no quo couber, as normas e prooediinentos pr6prios da comissao PIR  

00550 di sciplinar 
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7 	 Artigo 196 - 0 juigarnento cabera' h autoridade q.ue aplicou 
a penalidade. 

It  

Fargrafo Onibo - 0 prazo para julgamento sera' er de ate'60 
(ner$sonta) dirts, contados do rocebimento do processo, no curso do qual 

Em 	
a autoridade julgadora poder& deteminar diligncias. 

Em 	 Artigo 197 - Juigada procedente a revisao, ser6. declarada 
,L. 

	

	 norn oleito a penaL (lade aplicada, restabelecendo-se tpdos Os direitos 
do .t'wicionrio, exceto em rein..ço k destituiqao de cargo em comissao, 

-- 	que .sera convertida em exoneraçao. 

7 	 Parrcgrrifo Onico - Da reviso do processo não poder resul 
Em 	 far agi'avomento de penalidade. 

T±TULO IV 

ms.ros:1:Qt)Es II  NAIS 
Em 	 OA]?ITULO I 

Disposi.,çee Gera:Ls 

Artigo 198 - Considerwu-se dependentes do funcionrio, a, 
Lem do conjugue C lillios, qLTaisqtier pessoas que vivem as suas expensas 
e cons tern de seu assentainento individual. 	. 

Artigo 199 - Os instrwuentos de procuragão utilizados pa 
T 	ra recebimento de direitos ou vantagens de funcion.rios municipais te 
T 	rao validade por 12 (doze) meses, devendo ser renovados apSe findo es 

so p:razo . 	 . 

Artigo 200 - Pf.r.Le, todos os efeitos previstos nesta Lei $ 
em leis do MunicIpio, os exaines do sanidade fisica e mental serao obri 
gatoriamente realizados j3or mSdico da Fret eitura ou, na sua falta, por 

rn&Iico credenciado polo MunicIpio. 

§ 1. - Em casos especiais, atendendo natureza da euler 
midade, a autoridade municipal poder4 desiguar junta mdica para proce 
der ao exame, dela fazendo parte, obrigatoriamente, o ndico do Munici 
plo ou o mdico credenciado pela autoridade municipal. 

§ 2. -. Os atestados mdicos concedidos aos funcion6xios' 
municipais, quando em tratamento fora do Municipio, terao sua validade 
condLc'Lonada a ratL11Laço posterior pelo medico do Muinciplo. 

Artigo 201 - aontar-se-ao por dias corridos os prazos Pr! 

vIstos nesta Lei. 
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FaMgrafo linico - ão se coinputará no prazo o ala inicñal, 
prorrogando-se pama a primeiro dia ul til o vencmento que incidir em 
bado, domingo ou iexiado 

C 	 Artigo 202 - E vedado ao funcionár±o servir sob a chefia 
C 	ijuediata do cBnjugue ou parente at 22 (segundo) grau, salvo em cargo 

de livro escoiha, não podendo exceder de 2 .(dois) a seu ntcmero. 

Artigo 203 - São isentos de taxas, enlolu4nentos ou custas 
as requerimentos, certid6es e outros papis quo, naesfera administra 
tjv't, interessarem ao funcionarLo municipal, ativo ou inativo, nessa 
qualidade. 

Artigo 204 E vedado exigir atestado de ideolo4a . , coma 
condicão do posse ou exercIcio em cargo piiblico. 	 j 	

1 

Artigo 205 - A presente Lei aplicar-se-á ace furiciqnrios 
do Camara Municipal, cabendo ao Presidente desta as atribuiç6et,: xte.ser 
vadas ao Prefeato Municipal, quando for o caso 

Artigo 206 - Poderao ser adrnitidos, para cargos adaja4o,a,-
C 	. funcion&rios de capac:idade fisica reduzida, aplicando-se processoiea 

peclais do seleção 

Artigo 207 - 0 dia 28 (vinte e oito) de outubro sera con 
sagrado ao funciod.rio piiblico municipal.. 

Artigo 208 - A jornada de trabalho nas repart±ç6,es munici 
pais ser6 fixada por decreto do.Prefeito Municipal. 

Artigo 209 - 0 Prefeito Municipal baixaM, por decreto, os 
regulamentos necessários a execução da presente Lei. 	. 	 H 

CAPTULO II 

Disposic6es Txansat6nas 

Artigo 210 - Ficajn eubmetidos ao regime previsto nesta 
Let Os servidores estatut6.rios äá Administragão direta, das autarqiñas 
e daB fundaç6es pribJicas municipaas 

Art) go 211 - 0 servico do pessoal doe 6rgàos e entidades 
metoridos no artigo anterior infonnari aos servidores admitidos pelo-, 
rcptine drt OonsoliclacPio das Lois do Trabaiho (aLT) sobre as vantagens e 
desvaiitageiis do regime instituldo por esta Lei. 

§ 1. 9  - Os servidores de quo trata este artigo, quando. ti 
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VOl.0th RLiIO adrni hi doe por COtlOhn3O , o desde qu.e opteni peio regime esta 
l;txtxio previsto testa Lei, berilo seus eiupregos transformados em car 
rose canto iniediatwnexite efetivados. 

- 	 2° - A opço Ii' (ftiC,  l;rnta o pardafo anterior dar-sen- 
do bO ( cc  wi i) 	1 nuntur da data (It pubIicaco desta 

- 	 - 

	

(I 	•fl 	Cp'7j (1(1100 noi;n:vois 0 11110 coflcursa(ios quo o 

	

I) 17er - L in 	tie 1:1 iu:idn pan 0111:1 hol serao cflqLwdrn.dos em quadro 
;iI;( 'H'''jfl 	ci'v:itIfllJ till coii.eurso pub LLCO pant tins 	do 

Or 	per vi Un —,; I An CIO 	 veis e ttiio coticursados 	te 
-- - a.: 	Up:jO{y)O 	aLl ii Los, 	i.lIoImi !;rilin:L ou 	gradativamorre, 	na 	nied.ida 

'7 : 	 1 	:1 u-toyec:of piI I - ion 	a 	J 	a 	ne -nt0 i.mocliatn.u;ento 	oxonerados. 

I ) 	fl 

 

0 concown pull I ilO pi ensto no § 3- A  deste  arti - 
C-PA 	reaJ.12,nJIo 	'pit -r1zo pi:i.u:ln 	do :iho 	6 	(seis) 	meses a contar 	da 

'Pt puhiicnçao kaiI;:i 	he I., 

AnO 13010 latnO (.J PlO 	Ltvereni SOUS cozitratos do tra 
'7 ct 	Ito 	e< hintos 	in 	io:rina previ n a no 	4. 2 de ste artigo sero assegura 

or, 	;uando 	cia exo:iiorriçno , 	hodo 0 03 direl toe previ stos nil 	legi slação 
orti unit to. 

ResoiLvi In c) ecu hi-n ho do trabalbo corn a 	transfe 
Mr, a 	In 	sen' don do rocy.me tin AIM juwa 0 estatutrSrio 	em decorzrei.a , 

'f 	hcmj 	assi shr---.I.}w o diroi to Re inn vini.ontar a conta viifculhda 	do 

I 	I 	?IO 	0 I1IV( 	i Ii 	(1 	NO IC) 	0I 
lOt_nil 	00 	suluiiol;oi no 	eUlt011iLil) 	tHiul  lOP) 	provisto 	no 	§ 	5.2 	do u:r- tiigo 	an 
Lorlor, 	ctp.LicWl(IO-1.'O--i.lJOS 0 	(hI spec - ho ito § 	2.Q 	do mesmo, 	observaclo 	0 

ill Lain 	loin 	oxiidn p1cc - n 	Iitiu 	do 	oshtibiiidade. 

&r 1; 	po 
- 	 -. 
3 	- A 	. IyQn 	roUt ri a (10 Muincipio rocorrera ate 

kc 	fIR 	i..ilstNnei 	I iLuIiti.1tI 	i!! 	11301AOi:1PtO 	cu;ja 	decisao 	teitha 	sido cmtr 
]fltOrOSFO 	In Mpcip.o , 	I 	cliii ye quando decorrente da insti 

hItPflHfl 	do 	regime 	j.nj'tj hildo 	pnr' echo 	lei. 

An1ii :'II 	- AJo, I. mutt ci pal estabeiecer(t crit6rios para 
i 	compnhi hi.iiaçio do sous qi:i.ad:ros do pessoal ao disposto nesta Lei e 

itj ill wi 	adminishrnti va deJa dcooirnnte. 

Arlin P15 	-A 	lot 	inLiutcipal fixara as diretnzes dos 

-N 
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r'Irt1)s do carrotru pam a Adnitn1.st;raqo direta, as autarquias e as au 
A ttnqidas a as. fwidaq?k's znunici.pais, 	do acordo cOrn suas peculiaridades. 

Aririgo 	21.6 - Es I;a 1,oi entrara em vigor in data do sin Pu 
IC 1 	10 , 	re vo{'aflW?-r 	as (II t)po C 	Orb em contr4rio. 

(I ihj nr!e 	(tO Pit'! rio, 	rin 	Rio 	Brinc'o, 	29 	do outubro 	de 

C ,  

- dosE TAVAE ME1ZES 

iH'j Prefeito Municipal 
Iir1 


