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ESTADO DE MATO GROSSO 

	

- 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 
VALE DO CABAAL 

	

1, 	 GABI1ETE DO PREFEITO 

	

O 	 LEI MUNICIPAL No 295 DE 11 DE DEZEMBRO DE 200 .1 
cm 1I)isp6e sobre a reforirnilaçäo do Estatuto dos Servidotes lkibhcos 

do Municipio de Rio Bunco - MT, na fornia que estabelece e di 
outras providências 

	

cm 	 - 

	

9 	Jose Miguel, Pideito do Municipio de Rio Branco, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atubuaöes que Ihe 
coutuc i Lei Oiginica do Municipio 
I aço babel que a Camara Municipal, pelos seus tepresentantes, aptovou, e cu sanciono a segwnie Lei:  

TITULOI 
Das Disposiçöes Pteltmin€aes 

Mt 1° Esta Let tctoimula o Esthto dos Savtdotcs Pubhcos do Municipto de Rio Branco, de cuac aurqutas e 
tunclaçOes publicas, adequando-o as inovaçoes conslituuonais 

Art 20  0 Estatuto dos Servidores Publicos Municipais pata efeito dest'a Lei, C 0 conjuuto dc pi.eceitos de 
piovirnento c ino iinentaçâo, diteaos e devetes, ptotbiçOes e iesponsabdid-idcs, dos sets idotes publicos, 
ei'ihe1ecidos cOrn base nos puncipios constituclonts que regent as teliçoes entw o municipto c scus sen'idotes 

Art 3° Na ap1icaço dcsta Let seto obsenrados, Os seguintes conceitos 

I - Seividot 6a pessoa 1e1rnente rnvesuda em cargo puhhco, 

11 - Cargo publico e o conjunto de atuhuiçöes e icsponsabihdades cometidas ao servidot, cuado pot lei, corn 

	

cm 	dcnorninação pioptia, nurneto cetto e pago pelos coftes publicos, 

- Classe C a diviso basica da calreit.a que dernonstra a amplitude frrncional do cargo no sentido vewcai ou 
V ,uzontal, corn os cou.espondentes niveis de tetubuiçoes pecunianas, 

1V - Quidro e o conjunto de cargos e tunOes pertencentes a esttutta ifincional da adrninisriaço diteti, 
autaiquica 

I 
 e das fundaçOes publicas do Municipto 

§ 1° As caucitas scto otganizadas em classes de cargos dispostos dc acordo corn a natuteva piofissional 
comple'Ad'lde de suas atubuiçöes, guardando conelação coma finalidade do oigão on entidadc 

§ 2° As c'ineaas compteendem classes de cargos do rnesmo grupo piofissionil, teunidas em segmenros 
disrintos, de acoido corn a escolaudade eigida pata ingiesso 

Art 4° Os cargos e ftmçöes publicas são acessiveis a todos os brasdeitos, que picencham os rcquisitos 
esrabeiccidos em let, assim como aOS estiangeitos, ru forma da let e so de piovimento etetivo ou cm comissão 
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10. Os cargos de provimento efetivo scrão organizados e pi:odos em carreira. 

§ 2°. As funçoes de confiança, exercidas exciusivarnente pot servidores ocupantes de cargo efefivo e os cargos 
C111 coniissio, a sere.rn preenchidos pot servidores de carreira nos casos, condiçöes e percentuats mInimos 
previstos ciii lei, destinarn-se apenas ñs atnbuiçöes de direçiio, chefia e asscssoramento 

Art. 5°. A classificaçiSo dc cargos e ffinçáes obedecerá ao piano correspondente, estabelecido em Lei. 

Art 6° E prothida a ptestação dc serviço gratwto, salvo os casos ptevistos cm Lei 

TITULO II 
Do Provirnento, Vqcancia, Remoção, Redistnbuiçio e Substituiçäo 

CAPITULO I 
DoPtovirnento 

Seçao 
Das Disposiçáes Gerais 

Art 7° A inveslidura em cargo pubitco depende de aptovação pievia em concutso pubitco de picvas on dc 
prows e i-Ituios, de acordo corn a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 
ressidvadas as norneaçôes pam cargo em comissão declando em lei dc livre nomeaçio c cxoneraçäo, tendo ainda 
uirnO icquisitos basicos 

I - a nauonahclade brasiletra on estnngeita, 

TI - o gozo dos diteitos politicos, 

III - a quitação coin as ohngacôes militates e eieitoiais, 

IV - 0 nivcl tie escoLu idade exigido paia o exeidiclo do cargo; 

H 
	V - a idade minima de dezoito anos, 

Vi - aptidao fisica C mental; 

A 	§ 1° As atuhuiçoes do cargo podem justificar a exigêncta de outios requisitos estabekcidos em let 

§ 2° As pescoas portadotas tie necessidacles espectais e assegutado o ducito tie se inscteveicm em concurso 
puhlico pn 1Movirnenio de cargos cujas aluhuiçöes sejim compativeis coni a dehcicnua de clue sao poindorns, 

Li 
	pars as quais fica tescrvado urn pexccnwal nunca inferior a 5% (cinco pot ccnto) das vagis ofetecidas 
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Art. 8°. 0 provimento dos cargos publicos fat-se-i medianre al--o da auondade comperenre de cada Podot, do 
dirigeute superiot-  de Autarquia ou de Fundaçao Póblici. 

Parágrafo ánico. As Autarquias e FundaçOes Pdblicas, pan pioveiern os Sons cargos dependem do plevia 
-- 	autou'zaçäo do Prefeito Muntcipl. 

Th,9 

- 	Art. 9°. A tin cstidura cm cargo publico ocotreta corn a posse. 

Art. 10. Sao formas do provimento de cargo piThilco; 

- -a I - norneaçao; 

ø 

	

	I  - teadapi-açao; 

ITT rcvcrsao; 

TV - teintcgrayo; 

V — transferéncia; 

- 	VI - aproveitamento; 

VII reconduçao. 

Stçaoll 
- Da Nomeaçao 

i-i 
Air. 11. A nomeaçao far-se-a: 

I— em cráter efetivo qu-mdo so tratar de cargo isolado de protmento efetivo ou do carreira, 

TI - em comissão, pan cargo de confiança, de livre nomeação e exoneraçao. 

§ 1°. A norneaçäo pan caigo do provimento efetivo depende de previa habilitaçâo em conwrso ph1ico de 
provas ou do provas e titulos obedecidos a ordern do classifIcaçao e o pravo de sua va]ithde. 

2°. Os demais requisitos pin o ingresso e o desenvolvirnento do seividot na carrein, med i-into promoço, 
progressao e ascensão, serão estabelecidos pela lei quo fixaj as diretrizes do sisterna de catreira n-a Adrninistraçao 
Pijblica Municipal e seus tegu1menros. 

hi - 	
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Secão ITT 
Do Concutso Publico 

Art. 12, 0 doncurso seth deprovas ou de prois e tIiios, conforme dispusec 0 regulamento e. 25 chsposiçoes do 
piano de carrctnL 	 -: 

Art 13 0 concuio pubhco ten validade de ate 02 (dois) anos, podendo set plottogldo uma 6nica vei, pot igijal 
pcnodo 

4 	1°  0 piaio dc' validade do concuiso e as condiçöes de sua teahzaçio, set6o fixadas em edital, c'ue sera apitcado 
contorme noinias cstabelectdas na hut Otgânica do Mumcipio 

§ 2° Näo Sc shun novo concurso publico pant o mesmo cargo encjuanto houvet candid Ito 'iptovado em 
conciuso anterior turn prazo de vandade não expitado 

Seção IV 
Da Posse e do Exerciclo 

Art 14 Posse e auettação expiessa das atribuiçôes, deveres e tesponsabihdades incacotes so cargo puhlico, corn o 
comptornisso de desempenln-lo corn ptohidade e obediência as normas legais e tegulamentaics, to!maii7ada 
corn issinatuta do tetmo pela autoudade competente e pelo empossado 

j 	§ 1° A posse dcveia ocottct no prazo de ate tunta drns, contados da pub1tcaco do ato de norneaão, 
j 	pionogaveis pot mats tints dias, a tequenmento do intetessado, mcdiante justtfcauv'i 

§ 2°  A posse, exccpuionalmente, podem dot-se medtante ptoauBçäo especifica 

30 Fm se ti-,q tando dc servidor em hcença, ou em outto 'ifastamento legal, o pt, zo son conrado do tetmino do 
impedirnento 

§ 4° So haven posse nos casos de piovimenlo de cargo pot norneação 

, 	§ 5° No sin da posse, o seividot deveta apresent'ir, obu 	n gatoarnente, declat'ição quanto 'in excicicto on nao do 
outto cargo, empiego ou fiinção publica 

4 	6° Sen tornado scm efetlo o sin de piovimento sea posse não oconet no pnzo ptevtsto no pat igiato 1° doste 

j 	'iiflgo 

Art 15 A posse em caigo publico dependeta de prewa inspeço medica oficnl do Mirntctpio on, cm sua talta 
quem este indiuM 

) 
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r 	§ i° 'o poden,i ser emposcido aquele que for julgido ipto fisira e mentalmente pats exctciuto do cargo 

§ 2° A posse do servidot efetivo epic for norneado pata outto cargo iodependeri de inspcção rncdic i, desde epic 
se encontic cm C> cicicio 

-? Art. 16 '-ão competentes pata dat posse 

1 -  0 PieFeito, sos secictatlos munrcipus e dets autotidades que the sejam ditetameiitc subotdinadas, inclusive 
os dingentes de autaiqulas e fundaçoes publicas, 

	

'-' 	ii - os secietanos municipals, sos ocupantes dos cargos em comissão e IunçOes no ârnhtto cUts tcspeci-nns 
scctetatVIS, 

111 - os dingentes de autatqulas e fundaçöes aos ocupantes de cargos em comissio, de £unçöes e cargos cftuvos 
di tespectiva cntidadc, 

[V - o sectetano de adrninisttação on Uflilat eTc outro otgão de atnbuiçOes a6ns, aija competência csteja eptcssa 
no Rcgimcnto intetno, aos servidotes efetivos 

Art 17 A aulondade que der posse deveta veuficat, sob pen't de tesponsabilidade, se [0mm satisteflas as 

	

. 	condiyes estabelecidas em lei ou tugulamento pats a investidura no cargo.  

Art. 18 Exetcicto e o efetivo desempenho this atubuiôes do cargo.  

Art 19 0 nuicio, a suTensäo, a intetwpção e o reinicto do exetucto serão tegisttados no assentamcnto 

	

C. 	individual do scrvidot 

Par igrafo unico 0 inicio do exerciclo e as altetaçács que ocottetem setão cornunic td is so ocgo coinpetente 

	

? 	
pelo chefe di icpattição on senrtço em epic cstm ci lotado o scividot 

An. 20 Ao Ucte da ic'parttç?io ou setviço onde for designado o scividot, compete dai-Ihe exciciclo 

	

r 	Art 21 0 C\CtUiciO do cargo ten inicio deutto do ptazo de atc 30 (runta) dias, contados 

	

. 	T - di data da posse, 

	

2 	Ti 	di data cia publicacän oficial do ato, no caso de temoção, teadaptacão, teintegi ião, aptovcitamento 
tevetso, tcdtsiubutiio, tiansfetência e tecondução 

ç 1° Os ptazos ptcvistos neste attigo podetão set ptottogados pot 30 (tunH dM5, a rccjuci irnento do iniciessado 
e a juizo da intondade competentc, devidamente justificado 
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H 

§ 2°. 0 exercicio de Fwiço gt-atificada dat-se-a no prazo de ate 30 (Edota) dias, a partiE da puhlicaçao do ato dc 

dcsignas dO 

' 	§ 3°. No caso de re.moçäo, o pt -sw pan exercIcio dc seividor em fCrias DU licença será conrado da data ernqu.e 
' 	tutouTat ao sclvK 0 

§ 4° 0 senridot empossado que lido entiat em exetciclo dentio do ptazo fiado, sera exonetado 

Art. 22 A hanstcCncia, ptornocào ou a ascensao não intettompern o tempo de exetcicto, que e contado do 
novo posicionarnento na cattena, a paint da data da publicação do ato que transient ou act.ndci o sco. idot 

Art. 23 Ao entiat cm exetcicto o servidot apiesentara, ao otgio competente, Os elementos necessanos ao 
assentamento individual.  
.... 	. 	 . .: 	 .. 	...... 	 .... 	... 	.. 	 . 	.. 	.. 	. 

Art. 24 Salvo os casos pwvistos nesta Let, o servidot que intettompel 0 e\etcicto pot inu' de 30 (tunra) this 
consecutivos, ficata suietto  a ptoeesso adrninistrarivo, corn pena de demtssão por ab'indono de cargo 

Da Fiequência e do horano 

Mt 25 A itequCncta serA aputada pot meto de ponto 

§ 1° Polito e o tcgistto pelo qual se veuficata, diauarnente, a entiada e saida dos servtdows so sctviço 

2° Nos tegtsttos de ponto, devetão set Iançados rodos os elernentos necessanos a aputaço da fteciuência 

Art. 26 L vcd'tdo dispensar o servidot do registto de ponto, salvo nos ca Os expiessamente ptevistos cm Let ou 
regulanicillo.  

1° A Giltaabonadn c considetada, pata todos os eteitos, ptesença ao setvtço 

§ 2° Excepcionalmenl e e apenas pan elidit efeitos disciplinates, podera sci justificada laIr -i 'io scrviço 

§ 3° 0 senndot deveta petmanecet em serviço durante o horatio de tiabaiho, inclusive nas hotas exrraotdinauas, 
quando corn ocado 

§ 4° Nos dms uteis, sornente pot deretrninação expwssa do Pteteito Municipal podetao deixar de funcionar Os 

senicos publicos on setem suspensos Os seus trabaihos, no todo ou em p  ute 
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Art. 27. Cs hcupantcs de cargos de provirnento efetivo ficam sujcitos a 40 (c1uacent2i) horns setnanais de trabaiho, 
outta I ci clue cstabeleça hoiao especifico siR 0 tpiaudo houvut  

§ 1° \ adniinistmço podera modificat a carga hoLaua prevista no c4ml destc amgo, obscivado o tntetccsc de 
SL1ViçC) 

§ 2° Alern do cumpumento do estahclecido neste aitigo, o exeiciclo de cargo ern con -ucsio cxtgita de seu 
ocupanle integral dedicaç5o ao serviço, poclendo set convocado sempw que houver tuletessi cia admtnisttaç5o 

Secio VI 
Do Estagio Probatono 

'I 	Art 28 Ao enttar em exeicicio, o servidoi norneado pan cargo de piovtmento cfctivo, fican sujeit o  a estagio 
'* 	ptobatouo por penodo de 36 tunta c scis mcses, durante o qual a sua apudio, eficinct 1 C cp iced ide sfflo 

c 	ob1cto de avaliação pant o dcscmpcitho do cargo, obseivados os seuntes fatotes 

1— assiduedade, 

Ti 	TI - ehciência, 

111 desciplun 

IV - capacedade de •iniciatnra, 

V - piodutividade 

N ) 	- tesponsahilidade c, 

VII idoncid ide moral 

§ 1° Ttês inees antes de finclat o peuodo de estagio piobatono, a Comtsso de Avaliaçäo de Desempenho 
T 	Functonal submetet i a autoudade competente o result-ado da anIiaçio do seividot tcalizada ck acoido torn 

) 	dispositivos conslanics de tegularnento ptoprio pain a sua hornologação, scm peejuizo da conunuiclade cia 
apuiaçao dos tatotec enumerados nos macos 1 a VU 

§ 2° Como condtçäo pant a aquisicão da estabilidade, e obugatona a avt]iaço especial de desempenho per 
t ornissão instituida pat i cssa finalidade 

Art 29 C Chele ic diato do setvidot em esgio probatono mfoimaia a seu iespeitc, tesenmdamentc, noventl  
dias antes do tctmino do petiodo a ComissAo de Avahaço de Desempenho Fuocional, coin iclaçao ao 
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P' CflChliYIeflt() dos tcqutsitos mencionados no atrigo mteitot e outtos do acovlo corn 1 naruiezq C complcxtcdadc 
gt 

: • 
de cada cargo. 	 . 

1° Dc posse cia in oi maço a Cornissão cmidia patecci concluindo i favor OLI contra a con burnço do 
scn'idor em csiagto. 

§ 2° Se o p uccet tot contiano a peirnanência do seividot, set-lbe-a daclo conhecimenlo cieste p ha deilo de 
aptesentacao de detesa escuta, no piazo dc 10 dez) dias 

§ 3° A Comisco encaminhata o paiecet e a defesa a autoudade municipal cornpetcntc, ciue  clecidita sobw a 
c\onctaçao on a manutenção do senridoi 

§ 4° Se a -auroridadc ,con siderar aconseihavel a exoneiação do servidot, set-Ihe--a encaminhado o tcspecuvo ato, 
caso conftano flcni t qutornaticimente t tiftcado o ito de nomeaço 

• § 
50 A ap.utTação dos requisitos mencionados no art. 28 devera processarse de modo clue a exoneraçao se 

frI 	houvet, possa sct feaa antes dc findo o peuodo do estagto probatono 

Art 30 Ftcaia sujcito i novo estaglo piobatono o senridot estavel que for norne'ido pam ourio cargo publico 

F niunicipal 

Se~~io V11 

La) Da Estabzhdade 

Art 31 0 seL-vidot habilitado em concuiso pubhco e empossido em cargo efthvo, adquiw i csiahiltdade no 
LrLtO iO compiclu ttês anos de eletivo e\etcicio, se apiovado no estagio ptobatouo 

Mt 32 0 sctvidot cstai ci so petdcm o cargo 

I - Fm vittudc de scntcnça judicial tiansitada em julgado, 

U - Mediante piocesso administrativo em que the seja asseginada ampla detesa, 

111 - Mediante piocedimento de ava1iaão penodica de desempenho, na forma da lei, ssegutada irnpla dcFesa 

ScäoVIII 	. 	 . 

Da Readaptaçao 	.. . 	 . 

An 31 Rcadptaço C a invcshduia do scividot eshvel cm cargo compai el corn q lirniftio que tcnha sotudo 
em sua capactdde fisica ou mental, veuficada en] inspeco medica oficial 
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' t Paragnfo unico A teacIaptaço scm efetivad't cm cargo de cauena de iittbutçöes aims, Lcspcttada a [iabdftiçio 

h exigida.. 

Art. 34, A readaptcição seth feita a pedido ou "ea<L officio" e seth processada: 

I— quando ptovisotn mediante ato do Secict ,,irio de Adinintstnç -to considerando a uduçto ou atubuiç?io de 
nov05 cncatgOs no sctvidoi, na mesma ou em outra unidadc administiativa, tepetnda a hici uquil e is fttnçöcs 
doseuc,upu, 3 

............................................... 
II - quando definiti a, pot ato do Preteito, em cargo de catiena de atebuiçoes silos, mediante Li insfttência, 

fr-1 	observados os tequtcitos de habtlihç2o exigidos 

Art 35 Se 1ulgado incap2 pam o seiviço publico, o teadaptdo serA aposentido nos teimos da 1eslaç50 
\Igente 

Art 36 A teadapiaço não acartetata aumento ou teduo de veneimento on temunctaço do senridot 

SecaoD 
Da Reversao 

Art 37 Rcveiso e 0 wtotno a atividade do seividot aposentado pot invalidez qurndo, pot junta medica oflcia, 
F 	totem dedatados insubststcntcs os motivos detetminintes di aposernadoria.  

ç V. A revctsiio tht-se-a "ex-offecw" ou a pedido, no mesmo cargo ou no cargo result-ante de sua uantorrnação, 
fr 	atenduido a hahilitaçao profissional do servidot 

T) 	2°  Fncontiando-se piovido de cargo em comtssão, o servidot exewen suas atuhuiçôes como excedente, it( a 
ocoitencta de va°-a b 

Art 38 Näo podcia ocoiret teversao cjuando o aposentado p 6ver cornplevido 60(sessen(a) anos de idade 

SccIQ_X 
Da lteintegnçio 

V 
Art 39 Retntcgiac90 e a reinvestidura do servidor estavel no cargo antetiotmenie ocupdo, ou no cargo 
iesultante de sua tiansfotmaçao, quando invalidada a sua demissão, pot dcci' o administiativq ou judicial corn 
tesatcirnento de todos os dacii.os e mtagens 

t? 	§ 1° Se Q cargo estivet ptovido, o seu eventual oaipante scm teconduzido ao cargo de ongem, scm diicito a 
p- 	indenizaäo ou apioveitarnento em outto cargo equtvilente 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

VALE DO CABAAL 
GABINETE DO PREFEITO 

§ 2° Se o cargo houvet sido ctinto a tetnteguç-io fat-se-a em cargo ccpaivalente iepeit id q h ibilthçio 
prolissional, on, nio sendo possivel, 0. senndor ficani em disponibilidade corn remuneraço proporcional ao 
tempo de serviço. 

SeçoXJ 
Da Disponibihd ide edo Apiovenamento 	 c 

-_____-;-K_ 
----------------- Art. 40. 0 Servdor estavel sera posto em clisponibilidade corn remunençâo proporcional ao tempo de serviço, 

ç' 	qundo extinto o cargo ou deckndaa sua desnececsidade, are seu adequado aptoveinrnento em ouno cargo.  

An 41 0 reroino a iriviclade de servidor em disponihilidade hi se-a mediante aptoveitamento obugatono no 
pnzo m ixuno de 12 (doze) mesec en-i ciigo dc atubuiôcs c vencimcntos coinp itn cis corn o anteriormente 

ocupado-. - - - - - - - - - 

, 	P'u'tgnfo unico 0 oigiio de pessoI detetminan o imednto aptoveitamento do servidot em vaga clue wet a 
ocoi tci nos otgäos on endadcs da Adminictiação Publica Municipal 

CD 
Art 42 0 apioveitarnento de servidor que se enconUe em disponihilidade dependeta de previ I compl.oviçio de 
sui capacidadc flue t c mental, pot junta niedica oficial 

V. Sc julgadoapto o servidor assumna o eewicio do cargo no prazo dc 30 (tunri) dim conwdos di puhltcaçao 
'Th 	do flo dc aptovettamcnlO 

§ 2° \ eufic idi a incapacidade definitiva, o sei-ndot em disponihilidade sets apoentdo flos termos da l cgis laç i o  
vigente. 	- 	 - 	 - 

Art 43 3cr r sern c feito o aptoveitamento e exUnta a dicponibihdde se o seLvidor n5o entrar cm ecicicio no 
ptazo legal, salvo cm ct5o dc doença comptovada pot junta medici oficial 

§ Y A hipotce prevista neste artigo, configatara abandono do cargo apuiado mediante inciu(  uto ni fotmn dear  
Lei.  

2° Nos easos de cxtinção etc oigo on entidide, os servidoics estaveis que não pudereni set tedistuhuidos na 
toirn i dctc iiitgo, serio colocados em disponihihdade, ate seu aprovcitamento 

-- 	- 	 - 	 - 	- 

1Th; 	 Scção XII 
1)a Rcconcluçao 

Art 44 ]tcconduço e o ictotno do setvidoi eswe1 ao cargo antellon cute ocupado c decoircia etc 

I c'1 	J inabihtaçlo em eshgio piohatono telatnro a outto cargo, 
Av Cerejeiras NO 90 - Fone (0)o<)65 257-1197 - 1390 - Rio Branco - MT 
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ESTADO DE MAW GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

VALE DO CABAAL 
GABINETE DO PREFEITO 

LI - tcintegtacäo do ariterior oLupante 

i 	Pragrafo unico bnconttando-cc piovido o cargo de origern, o servidot sen aptovulado cm oubo cargo, 

j 	obseivado o disposto no -art. 41 desta Lei 

CAPITULO II 
Da Vacáucia 

j 
Art 45i A vacância do cargo pubhco decotrera de 

I - cxonençoo 
) 

demissão, 

111—u msucocia, 
ffi 	[V - posse cm oul m cargo 

4, 
V - aposcntadona, 

VT - falccimcnro 

Art 46 A cxonetaçdo de cargo efetivo dai-se-a a pedido do servidot ou "c\ officio" 

angnio unico A eonenção "ex io" seta aplLda 

) 	I - quando não satisfcttas as condiçôes do estagio piohatono, 

TI - quando, tendo tornado posse o servidot näo entiat em exetciclo no ptazo estabelecido, 

4 	Ill— cjuando, pot clecouência de pnzo, ficat exunta a disponibilidade 

Art 47 A eroneiaço de cargo em cornissão dat-se-a 

I a juizo dii autoudaLle cornpetente, 

II— a pedido do pinpno servtdot 

Paragiafo unico 0 afitstarnento do scwidoi da thncAo de diteção, dc chefia e assessouamcnto dir-se-a 

-ilI - a pcdido, 	
Av Cerejeiras NO 90 - Fone (Oxx)65 257-1197 - 1390 Rio Bronco - MT 
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ESTADO 1)E MATO GROSSO 
-' PREFEITUFtA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

VALE 30 cAaçAL 
CAi3INETE DO PREFEITO 

IT rnodiante dispoiisa nos casos do: 

	

(- 	a) protnocao; 

	

_- 	b) cumprirnonto do ptazo oxigido para rotativiclade na função; 

falta do oxaçao no exorcicio do suas atribuiçoes seindo o tesultado do piocosso de avaIhço, conforme 

	

3. 	estabelecido em I ci e regularnento. 

F Art. 48. A vaga ocorrora: 

I - n'a data da vigéncia do ato do promoço hmcion4 transferência, aposentdoria, exonoraçio on dcmisso do 
ocupante do cat-go, 

TI - nit dat'ia, do lalccimonto do ocupante do cargo; 

Ill - na data cia vigência do ao que ajar o cargo on portir scu aprovoitamonto; 
-- 

ISA da posse em outt-o cargo do acumulaçäo proibida 

	

') 	Art. 49. Quando so ttatat de função gratificada, dat-se-a a vacância por dispensa, a podido, "e-offi'io" on per 
lalecimonto do ocupauto. 

	

L 	 CAPITULQJII 
Da Remoçäo e da RedistHbuiçio 

Soção I 
DaRernoçao 

Art. 50. Romoçao é deslocamonto do seividor, a podido on "etofflcio'ç corn proenchinionto do catFo  vago no 
ftnibito do mesmo c1uadro, corn on scm rnudnça do sode 

Art, 51. Dar-,5c -a a romoçao de: 

1 urna secretana pan outra; 

IT—urna localidado paid outra dontto do torritório do Municipio no âmbho do ctda socrcl-iiia. 

1°. A romoço destina-se a proonchet vaga existonte nit unidade on localidade vedado scu processarnento 

	

C) 	quando no houvet vagt a set ptoonchida, excoto no caso do pormuta. 
Av: Cerejeiras NO 90- Fone (Ox)65 257-1197 - 1390 - Rio Bronco - MT 
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c 
ESTADO DIE MATO GROSSO 

• PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 
• 	H 	VALE DOCABAAL 

• 	GABINETE DO PREFEITO 

- 	In 
IL) 

4) 
§ 2° A ternoçio pot peirnuta seta piocessada a teclucurnento dc ambos os rntetcssados corn anutnciq do, 
tespcctwos sccic t mos on diiigenres de otg'io, contoirne ptescuto neste c'ipitulo 

SeçoII 
Da Redistnbuiçao 

) 	Art 52 Redistubuiçio e a rnovirncntaço do seividot corn o tespecbvo cargo, pan quicEto de pcssoal de outto 
I 	orgao ou cimdadc do mesmo poclet, cujo piano de cargos e vencnncnLos sep idtutico, obscivado scmpte 

tntctessc da Adrnuiistraão 
-I 

§ 1° A tcdtstubuiço d it-se-a cxc1usivmente pata a;ustmento do quadto de pessoil as necessidades dos 
-4 	sct-viços, inclusive nos casos de tcolgani7ação, exunçäo on cnaçäo de oigäo ou entdadc 

§ 2° Nos casos de etrmção de otgäo ou entidade, Os servidotes estavets que no pudetern set iedtstnhuidos na 
forma deste atbgo, seto colocados em disponibilidade ate seu aptoveitarnento na forma do art. 41 dcstt Lei 

CAPJTIJLQJY 
Da Substituição 

An 53 I-Tavern subsuitçao nos impedimentos ocasionais on tempotanos dos ocupantes dc cugos ern cornisslo 
i 	de daeção superior ou dc hrnção giattficada 

Art 54 A suhstituiçio na fiancao giatificada independe de posse e scm autornatica ou depcndcta dc ato da 
a7 	Adrninistnçio, devci do recair sempte em scividot do quadw 
4-- 	H 

1° A substituiço auIomatca c a cstabclecida em let ou teguiarnento e ptocessat-se-a indepcndeniernente de 

4 	2° Quando depcncict de ato da Adrnintstração, sea substtftução for tndispenstvci, o suhsittuio scia design ido 
J 	pot go do Pieleilo on do titular cia secietaua, confoime o caso 

§ 30 Q substituto thta ins a iemuneração pelo exetcicio do cargo cm cornissão on função de diteço ou cheha, 
paga na ptopotcão dos dma da efetna substttuiçäo 

40  A subsrituiç?io ternunetada dependera de aio da iutoudade competente para designat exceto nos c isos de 
suhstituic210 pievistos em lei ou tegularnento 

§ 5° Quando se tiatat de detentot de cargo cm comissão ou ftmnçäo giatihcada, o substituto taM jus sornente a 
) 	dttcicnça de teniunctaçio 

Av Cerejeiras NO 90 - Fone (Oxx)65 257-1197 - 1390 - Rio Branco - MT 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 
VALE DO CASAAL 

GAmNETE DO PREFEITO 
- 	 - 

iiruioin 
Do Sistema Da Caireira 

3 Art 55 A cauciri consoltdat&-a sob a forma do cvoiução tuncional 

4 	 CAP1TUL0 I 
Da EvoluçAo Funuonal 

-i Art 56 A evoluçTio luncional dat-se-a do duac foirnas 
414 

I - pot rnuo dc ptornoçäo horizontal e, 

TT - 01 evolucäo vertical.  

CAPITULO II 
Da Promoçao Firncional 

) 	Art 57 As toirnas de cvolução ftinuonai a quo so iefete o athgo anterior scilo disciplinads polo piano do 
caitena dos sctvidotos puhhcos muniupais 

CAPJFUIO III 
r- 	Da Tiansfeiência 

An 58 Ti ransfetenua o a rnovirnenraçao do servidot estavel, do urn cargo efoUvo do cancwt cnn  out-to dc igual 
clenominaçao ou do dcnorntnação divcrsa paia o mesmo ou peua o quadio do pessoal divotso 

1° A Uanslct&ncri pan cargo do donorninaço divetsa dependent do htbilitação do srtvtdot em (OflcUPO 

j 	publico c da s<ittsiaiäo do cxig&icia do gnu do ccoiaudadc paw o cxeictcio do novo cargo.  

§ 2° Na tLqnsLetência pan cargo do igual denornaiação, do quadto do pcssoal dnreto, rño hvcn nlicmço do 
c 	classe oem do \Tenclrncnto 

§ 3° Soi pcirnthda a rtanstetêncta do ocupante do cargo pertencente a quacko cm e\tinçio, pan cjuadto do ourn 
- 	coudado, obsenTaclo o disposto nos patagiafos antenotes 
4 
4 Air, 59 A tratmfeincia pra cargo do igini denomuiaço do quadio dopossoal diveiso podcra ocoitci 'x- ocw" 

du a pedido do sen idot, observado o intclesso do serviço 0 dopenden, em qualquer hipotcse, ib cxisttnciq do 
<, 	vagi 

-3 	 TITIJLO4V 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DIE RIO BRANCO 

VALE DO CM3AAL 
4 	 GABINETE DO PREFEITO 

	

'4 	 Dos Direitos e Vantagens 
'4 

	

4 	 CkPITULO I - 

Dos Direitos 
'4 

Scçaol 
Do Vencirnento e da Remuneraçao 

) Art 60 Wncimento e a tetrihuio pecuniana polo exctcicio do cargo publico, conlounc sunholos, classes, 
niveis e tefetem tas e, sornente podeLa set inado ou aketado pot Lu espeufica, obsei vada cI lnivatt\ a pi ivativa em 
cada caso, issegwada a rcvisao getal airnal, scrnpic na mesma data e scm distinçao do indict', 
Mt 61 Remuneiaçäo c o vencirnento do cargo do cai wua actcscido das vmgens pecuruanas, petmanentes cu 

	

5 	tempotaitas estabelecidas em lei 

S P. Os vcncimcntoc dos cargos pubhcos são iltedlubveis, tessalvado o disposro no 3° deste atrigo 

§ 2° E vedada a vinculaçao ou equipaiação de quaisquet espectes tem 	n 	nt unetaloas pa o efetlo do tcrnunetação 
do pessoal do sen/icC pithlico municipal 

§ Y. Os actescimos pecuntanos pciccbtdos pot servtdoi publiro não set-5o computados nem acumulados pa 
fins do concessão dc aciescimos ultenomes, 

	

Lb 	Art 62 A iemunetação dos ocupantes do cargos e funçOes th dministtaçâo diteta, autatqun-a e frmndacional, 

	

, 	pensóes on outma cspecie memunetatotn, peicehida cumulativamente Cu flitO incluidas is vintagcns pCSSOIS Cu 

rio quikfuet ouaa nahncza, não poduão ccedet 0 suhsidto mensal, em cspeuc dos Minisrios do Supremo 
I ubunal Federal.  

	

') 	Paragiafo unico 0 venumenlo atubuido ao cargo do caiteita no pode ser mn[eJ tot ao S mlauo minimo 

Art 63 A fnação dos padtöes do vencimeuto a dos demais componentes do sistema temunetatono ohscnaia 

I - a natumc7a, o giau dc tesponsabthd ide e t complexidade dos cargos componontec do cad i c umcti 

11 o mequtsilos pan a investiduta, 

) 	ill - as pecuhaudades dos caigos 

Art 64 0 seivtdoi peidera 

A 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

VALE DO CABAAL 
GABINETE DO PREFEITO 

I - a tciiunc rayc) do diets quc Rltat 'to sennço, 

II - a patcc]a di temuncmção diana, pwpotctonal aos atiaos, ausêncns e saidas antucipad is, iguats ou 
supcuotes a 60 ( scnia) minutos, 

Air. 65 Salvo pot imposiqio legal on mand ido judicial, nenhum dcsconi.o inudna sobce a icmunuaçao ou 
ptovento 

§ 1° Mediante 'tuIouzaç?o do servidot, podeta haver consignacão em foiha dc pagarnento a Iiivot de tctceitos, a 
cutcno da Admtnisttação e corn ieposiçio dos custos, in forma definida em tcgularnento 

§,2'. Indepidcnte do p'ttcel tmento ptensto neste athgo o tecebimento de quantias tnclevid'ts podeta implicit 
ptOcC5'O disciphnai paia aputac\o das rcsponsabilidades c aphcacäo das punalidades cilivets 

Art 66 As tepoiçöes c indenizaçoes ao Etano Municipal setão desconliclas em p'itcclas ncnsrns nb 
excedentcs a dcuma pitte da iemuneiaçäo on provento, em valotes atualizados.  

• An. 67:0 servidor em déhito corn o Erário Municipal que for dernilido, exonerado on q'.ic liver a sua 
'iposenMdoua on ditonibihdadc cassada, ten o ptaio de 60 (sesscnra dM5 paia quiti lo 

Paiagiafo unico A não qwtaçäo do debito no ptazo pievisto imphcata no sua inscuçio cm divida attn 

Au 68 0 veucimento a ieiTRinetaço e 0 piovento não sitso objeto dc anesto, stquetio on pcnhou e'cceto 
nos casos de piestaçio de alirneutos iesultintes da hornologncbo on decisão judicial.  

Scçto II - 

IDas Fetus 

An 69 0 servidot taia jus anualmente, a 30 tanta dM5 consecutivos de tettas quc podetão set acuniuiacl s ire 
o rnairno de 02 (clots) pcnodos, no caso de necesidade de setvtço atestada pelo Jeic tmednto 

§ 1° Pan o ptimeuo pcuodo 'tqutsit'tvo de ferns seiJo exigidos 12 (doze) meses di cxctciclo, dci endo a 

	

i 	Admtnisttai,Jio ciabotat anualmente a teleuda escala pan se evitat o 'tcurnulo das mesmas 

§ 2° E vedado lev'u a court de ferias qualcuet hiti ao scrviço 

§ 3° Os peuodos di ferns acumulados em desacrndo corn o caput deste 'ttbgo, no setbo uidcnizados, salvo na 

	

L) 	hipotesc dc dcsliganiicnto do servidot 
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• ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFFITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

VALE DO CAI3AAL 
GABINETE DO PREFEITO 

• 	Art. 70. Podeca a Administraçäo Municipal conceder férias colefivas, descie que Os serviços essenciais sejarn 
rnan6dos en funcionarriento. 

Art 71 0 scrvicloc pe opera diteta e parnanentirnenLe corn Ratos X e substThctas radio itivas gOtaia, 
• 	obagatonamente 20 (vinre) dias consecutivos de férias, por sernestre de ativiclade profissional, prothida, em 

cjualcjuer hip.otese a acumulaçao. 

Arl. 72 As ferias somente podcro set inteiwrnpidas pot motivos di calamidade publics, coinOçao intctna, 
convocaçio pata jun serviço zmlitai on eleitocal ou pot rnsuperioro superior de intcies'e publico 

Au 73 B facukaclo no seiviclot, convcuet 1/3 (urn tetco das ferias em pecunia, desde quc o requeira corn pclo 
iucno 30 (lunla) dras states di compidaL 0 periodo aquisitivo obsijcvado 0 inLctecse e a dtsponibilid ide 
tin inceiia da Administiaçio 

1° Indcpendcnle de sohcitação sets pago ao servidot, pot ocasião das ferias, urn adicional di 1/3 (urn Lctço) cia 
tcrnunctaçio concspondente so penodo de fetus 

§ 2° No caso do seividot exetcet funçäo gtatificada on ocupat cargo em cornisso, a tespectiva vintagem 
considciacla no calculo do adicional de que tata o parrgralo anterior.  

§ 3° No cao cia concessäo do ahono pecuniauo, o valor deste sera computado pita cleito do pagarnento da 
giatiticacao di 1/3 de ten is 

Seção III 

Das Licenças e Afastamentos 

Subseçiio I 

Das Dtsposiçöes Gerais 

Art 74 (]oncedct-st-a ]lcença 

I - para ftatamcnto di snide, 

It-pot rnotin di doença em pessos di f'umha 

Ill -a gestante, 

IV - a patcinidadi, 
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r; 	
ESTADO DE F4ATO GROSSO 

	

,- 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

	

;- 	 VALE DO CABAAL 

	

A 	 GABINETE DO PREFEITO 

	

;- 	
\T pan ptcs1cuäo de setvico rnilttat, 

mottvo de d4Ornpanharnc11to do conjugc ou companheito, 

\lfl - paia arrvickde poittica, 

Viii - pata pttmio pot issiduidade, 

IX— pata o ttatamento de intetesse particular, 

	

* 	X — pata o e'<uctcio de rnandato dlassisi.a 

§ 1° 0 °ervtdot nio podeta petmanecet em hcença da mesina especie pot peuodo superior a 24 (vintc e quntlo) 
meses, salvo os casos dos indisos V, Vi, 'Vii ex.  

2° A Iicença concedid i denito de 60 (sessenta) dns do tetmino de outta da rncsma especte, seta considetad t 
como ptottogasao 

Art 75 1 etminada a hcença, o servidot reassumlta 0 exmcicto salvo noscasos de ptottogacao 

§ 1° 0 peclido de pioiwgaco dcveta set aptescntado antes de tindo o pnzo de licença 

	

tP4 	§ 2° Se indeftudo o peclido, contat-se-a comb hccnça scm venciniento 0 peuodo compteendido entie a data de 
seu tcnmno m a do conhecimento oflual do despacho denegatotto 

fl Art 76 A Itccny medu a Sen concedidi pelo ptazo incticado no laudo medico, nto podenclo ultiapassat a 15 
(quinze dms salvo no casos de ttat-amento ptolongado 

	

,,J 	§ 1° Dots elm antes de tcinunado o ptzo havera nova tncpeçao e o laudo medico conclutta pela volta ao 
servico, pqli ptouogacio da hcença, pela iposentadoua on pela ieadaptao do sen'idoi 

§ 2° Se o suividot se aptescntat a nova snspeço apos a epoca pievistit no pat igt ifo ',interior, LASO tiao Sc 

	

i 	jUStificluea ptonogacio, selão coiisideiados como falias cm dias de nuscnua ao servtço 

Art. 77 0 tempo nccessaiio q inspeção medica sent sempie constdeiiido comno ltcenyi, dcsde epic itlo fkjue 
go camdenzada a stmulação 
—0 

Art 78 Quindo se vcuficai, como tesultado de inspeç5o medics pelo oigão cornpctcute do Municipto, ou a 

	

- 	qucm cstc indicai, tcduco de c ipacidade fisica do setvidor ou estado de saudo quc irnpo sibilite ii eetcicio das 
ILtuçocs mrnentcs ao seu cargo, e desde epic nAo se configure a necessidade dc poscuLidoua, netu de licença pita 
o ttatamenro de saude podeta o sen tdot set teadaptado no') tetmos desia Let 
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cm 	 ESTADO DE MATO GROSSO 
r 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

VALE DO CABAAL 
GABINETE DO PREFEITO 

1" Na htpotc' c clesre aitigo, o seirvidot se submeteta, obugatonamenic, a tnspeyo medic t no tetmino do ptaio 
tRado Para  a iad ip tacao 

2° Re idc1utuda a capacidade fisici, o scrvidot tetotnan as am idades pr6pmts de scu cargo.  

§ 30 Pot ito do Ptc Euro o servidot podcta set read iptado dclinitivamcuft dcsdc quc I eu inc ud ida 'esh 

r' 	ptovtdencta pot mcio da nispeçäo medic t espcctalizada 

Subseço If,,  

Da Licença para o tratarnento de saóde 

'Art. 79 A liccnça pam tiatamcnto de saude scm concedida -,to senrtdoi por inspeçio medica walizada peb 
iTh 	Scctetaua dc Saude do Muniupto on ni sua thila, quem este indicat 

§ P. 1ncumbit a chefia imediata facilitat a apteseniacäo do sen'tdot a tnspcção medtca semptc quc estc soitcitat 

(Th 

§ 20 Caso o servidot estcja ausente do Murucipio e absolutamente impossibilindo de locomovct-,w pot inoUvo 
(' 	de saudc podet i set admitido laudo medico patocuat utcunstanuado, desdc clue 0 [)ta70 di liccuça pioposto 

não uUiapasse a quinze di is 

ç Y. Caso a licença pioposta ulttapasse o piazo estipulado no patagnfo anterior, somente set -to aceitos laudos 
fitmados per otgio mcdico oficial do local onde se enconttat o servidot 

§ 40 Nas hipoteses pi e istas nos pangtatos anteuotcs, o laudo somente podet i set aceifo depois di homologado 
_. pelo otgao piopuo di tnpeção mcdica do Municipto 

50  Caso 1110 se justtfic1ue a hceny, seräo consideiidos corno de hcença scm venctmenro os dias de ausêncta ao 
eti;tço 

k 	Mt 80..A hccnça super tor a quinze dias dependcta de tnspecão tealizada pot junu mcdtvi, wspetrado o regime 
de previdência. 

Mt 81 0 servidot no podeta peimanecet em licençi pata rtatamento de saude por prazo superior a 24 vinte c 
qutimo) incses, exceto nos casos considemados tecupetavets, cmii que, pot ptoposta d t junt-a mnedtci, podet i set 

- 	ptonogado 

§ r Epaado o ptaio deste aitigo, o scnrtdoi scia submeudo a nova inspco medica c iposentido, se julgado 
dcttntuvamcntc invalido pata o senuco publico cingetal e não pudet set tcadaptado 

F 
C 
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-r 	 ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO , VALE DOCAF3AAL  

GABINETE DO PREFELTO 

	

!H• 	 . 	 . 	
rirj . H - 	k iV 	 / 

S 2° No peuodo em cjue houvi aftamento p'ua httneno de smide, deccic que superior a ciuuue diic, 0 

I- S( tvidoi ftc ltd. a dlSJ)OSIç10 do PRFVIRB e sua tcnrniietaçio sera custeada corn cecu rsos d i p rev idtncta sou ii do 

!
—rounicipto.  

ri 

	

, 	Mt 82 Nos piocearnentos cbs licenças p  na tnt irnento de saude, seni obetvido c, de\ ido stiIo bte os 

	

__'_') 	haudos £ ateslados ineclicoc 

Imp 

	

? 	Art 83 No ctH() cia 1icena pam ttatrneno de snude, o seividor abretsc a do iti id ides ic nTuticLad s, sob 
pena do intcuupcao da hcençi, corn peida LoLal do vencirnento, desde o inicio doslas attvichdcs e ito Clue 
tcassurna o cargo 

Pingn rn fo uco 0 pectodo compteendido entte q  intetrnpco di Iieençi ea asunçio sct'i concidciado como 
u 

	

I 	liciça scm 

n 
 vencimenLo- 

A 84 0 servidornão podeta tecusin-se a inspeço medica, sob pena de suspenio do p igamento do 
vcncirnento, atc quo 50 tCali?C a tnspeçäo 

Mt 85 Considetado apto em inspeção medica, o servidot tcassumtta o cxcicicio, sob puta do setelD 

	

r) 	computados como taltas os dias do ausência 

Mt 86 No crnso da hcença, podeta o senridot tequeret speçäo medica, caso se julgue em condiçâes do 
teassufflht 0 C\etC[UO 

fl 
Art 87 A temunetaçio do setvtdoi hcenctado pan rtatamento do saude suit ohedcctda confounc patagrato 2° 
CIO art. 81 

krt 88 Em caso de ncidente de tiabaiho on do doença piofissional, seta nuntido tntegealmcntc, duiantc a 

	

') 	liccnça, o voncimonto do sen-idoi, coiiendo aindi pot conta do municiplo dc'spesis corn o Llaiaiwnto medico c 

	

r- 	hospit dat do senndoi., quo sen ieilizado, sempte que possivol, em estabelecimeni o ofici ii do assislc mia mc 

	

) 	§ 1° Considen-se audente do ttabiIho todo aquele quo so veufique pelo cetuuo dis aiuhuiçôcs do cargo, 

	

') 	provocando, dueta ou inditetamento, lesao corporal, pettutbaçrn ernocional OLI c[oença clue ocastone a moire, 
peida paicn ou toil, pc irnancnic ou temponna da cap ccidadc fisica ou inc nil p'wi 0 Li ib tiho 

2° Fc1LIIpan-se ao acidcnte no tnbalho a agtesso sotnda pelo servidor no Sen tço ou em i azio ddc, qu indo 

	

) 	alto piovocida, e a ocotuda no dococ tine nto pan o sctviço ou deste paca sna icsidncta 

3° Poi doença piofissional entende-se a quo so atiibui, como telaço do efeiro e caus i, is condiçoes inuentes 
o setviço 00 labs ndo ocotiidos 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

VALE DO CAMAL 
GABINETE DO PREFEITO 

'4'. Nos casos prcvtstos nos 	1° e '° deste attigo, o laudo resultanre da inspccao realizada pela jUnia médica 
ofictal dcvera cstibckc r, ngorosaiixente a 	n caractezaço rio auidcnte no tiabatho C da docnça prohssioia1 

Subseçao III 
Da Licença POE motivo de doença em pessoa da famfila 

i 89 Podcta et concedida liccnça ao senudot pot rnovo de docnç t do côn;uge ou comp mhciro p  idi hto 

ou n-iadtasta ascendcrte, descendente, enteado c colateral consanguuteo, ou aiim at6 o 'cp,undo grill civil, 
r1 	mcdianre cornprnvacao medica 

§ V. A licença on nente sen defeuda sea assisthncct dueta do cervidot lot indipensaveI c run pudei SCL ptcctada 
siniulianc rrncnte corn o e'cetciclo do cargo, o que devon scr apuiado pot moto dc icoinpnh tmcnto qocial.  

- 

	

	§ 2° A hccnça sen concedida scm piejuizo de tcmunençio do cttgo de cattciia arc 90 novenu dias ao ano c, 
c\cedeilclo estc piazo bern tcrnunctaçio 

SubseçäolV 

Da Licença a gestante e a adotante 

Art 90 A cetvidom gesnte sen concedida a hcença matetnidade corn vencimento integtil pelo pra7.o dc cento 
Li: 4T: 	e vinte dias. 

§ V. A liccnça poden set coocedida a put do inicio do 8° (oitavo) ms de gestacäo, salvo pi escuço medica cm 
contiai IC 

- - 	
2° No c iso de paito anieiiot a concessao, 0 pta2o da Iicença sera contaclo a parti r dcsre evcnto 

§ 
30 No caso de nalimoito n servidota sen submetida a exame medico, dccotudos 30 (titnta)  dias do cvenro 

so julgada apta, icassurnna o exeructo do cargo.  

4° No caso de abotto atcstdo pot medico oficnl a serndota Icia ciltetLo q 30 (tun() dias do repouso 
iemuiietado 

I 	§ ° Quaudo i saude do tecern-nascido eigit asslstência especial seta concedida a sen'icion, pclo prazo 
neccssano e mediante budo medico, hcençt pot motivo do, doença cm pcsso i di Nnitht obrdecido o art. 89 
dcsvt it' 

§ 6° A iernunei iião ieatia a Licença matcenidadc conccdida pot pctiodo dc ate cento e vinte dias podcii set 
-pagaon tcssau rda corn recursos da pievidenria social do municipto 
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L-. 	 ESTADO DE MATO CROSSO 
L- 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 
F 	 VALE DO CM4AçAL 
1pm 	 GABINCTE DO PREFEITO 

? 
Art. 91 k scivtclo na gctanre rcm cliuto mechante laudo medico, no lpioveitarncnto cm oulci tLIçO Cot p[n ci 

tTh 	 Wifi ' Cu cado, a contat do 50 (quinto) rncs dc gestacao, scm PrCjUiZo do dii cilo a liccnça ptcvt'1 a iicslc ata() 

F
Ait.92 Pat 4rnamcntat 0 pLOpUO fliho ate a idade dc sets ineses, a 5W idota I ici inte te6l diwto clutantu a 
joinadi dc tiahaiho 01 (urna) hota de cicscanso, clue podeta ser pa1Le1ad cm 02 (doi) j)c[IodoS detunta 
i••iiimitos 

:Art. 93. k ccnidota quc aclotar ct1wç-a corn ate 01 (um) ano de dade seta concedido 90 (noventa) dias de !lcença 

F 	ternunetada 

H 
P'u'tgnfo unico No caso de adoçto dc' cnança corn rnajc de 01(um) ano de idide, o ptazo dc quc Ii iii csle 

sera de 30 (tun1) duc 

Subseçao V 

H 	 Da Licença Paternidade 

Ail. 94 Ao setvidot vino scia concedida a liccny pateu idade de cinco dias contados da data do patto OU, 110 

caso de adoçäo, contada ate o 5° (quinlo) thi da adoção 

SubseçoVI 

Da Licença pam o Serviço Militar obrigatóno 

l9 

 

Art, 95 Ao senzicjol convocado pai i o sciviço militat ou outios enc'us'os de segutanç 1 n cionil, ccii concedida 
1 icenç i corn vcncirncnto integral- 

r; A itcença scM conccdida a vista do documento ofictal que pion a incoipotaçäo 

§ 2° Do vcnclrncnto descontat-cect 1 irnpouância que o servidoi pctcebet na qualidade de incoipondo, salvo cc 
optu pclas vantagcns do serviço rnihtat, pie iniplicam na peida do vcnclrneiilo 

24 	§ 3° Ao senridot cIeincoipondo conceder-se-6 piizo no excedente a 30 tnnn) dias puia teassumit 0 cxetcicio 
do cargo, scm peida do vencimcnto 

2 	 Subseçâo VII 
Da Liccnça pan acornpctnhai o conjuge ou cornp'UTheiJO 

8 
r . • 	 - 	 -. 	 - 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

VALE DO CABAAL 
GABINTE DO PREFEITO 

Art. 96. Poder ser concedida a licent scm vencuento ao setvidor pan acompanhar 0 cônjue on companimiro 

	

• 	pe for cleslocado pata oulro ponto do ten-itono niciona1, ou vita  o excrcicio do manchto cicuvo Municipal 

	

- 	LAtJdLU I OH I cdciaL 

Art. 97. •\ licença prevista neste artigo so, pot pra/o indeterminado, dependendo de pedido devidamenre. 

	

•. 	instruido, quc devon-i set renovado do 02 dois cm 02 (cIois) arios. 

9k- 
A.it. 98. Finda a ciusa cia licenyt o seividor deverd reassumir o exercicio dentro de 30 (rnnta) clias a partir dos 

	

4 	- qu-iis a su-i ausência sera compu -tada cotno falta ao servito. 

Art. 99. 0 servidor podeta reassumit o excrcIcio do seu cargo a qualquei tempo, emboj-a nao esteja linda a causa 
cIa Iiucnça, no podcndo, neste caso renovar o pcdido, exceto quando decorrido 0 prazo pre\'sto no art. 97 dusta 

	

Ci 	I c-i. 

SubseçAo VIII 

Da Liccnça para atividade poiltica 

Art. 100. 0 setvidor ten-i direito t hcença sern temuneraço durante opei.iodo que rncdiar entre a sua escolha cm 
convcnçao parLtdaua corno candidalo a cargo ciehvo Ca véspeta do registro de sua cmdiclaiut-i perantc ajUqhyt 

	

4 	Fitiitccal 

§ J o, C setidor candiciato a cargo clefivo que exerça cargo de ditcção, de chefia, assessonmenro no assistêucia, 
on desempenhar atFvidadcs refercntes a anecadaçao ou fiscalizaç-rn, dde sera afastado a pattir do dia imedi-ito ao 
do regictro do sua candidatun perante a Justiça Fleitoral, 'tte o 15° ddumo c1uinlo) dia scgutnte ao pleiio ou 

	

171. 	conforme disposer let cspecifica 

r' 
§ 2°. A partir do redistt -o da candidatiara e ate o 15° (dCcirno  quinto) dia seguinte ao da eleiçao, o servidor lath jus 
a licença remunerada, como se em efetivo exerciclo estivesse. 

	

• 	 SubseçaolX 	 '------ 	

-c 
u-. 

Da Licença-prêrnio pot assiduidade 

Art. 101. Ap6s cada quiriquento inintermpto de exercrcio, o seniidot esthvel farC jus a 03 três noses de ]icença, a 

tirulo de pr&mio por assiduidade, a set gozada corn a temuneMçio do cargo p-tga nos moses chi 1k ençcc 

1°. Em caso de intermpciio do periodo aquisitivo pot qualquer L?IZãO, a contagem do novo quinquênio 
começara no dia em quo o son idor reassumir o cxetcicio. 
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ESTADO DE NATO GROSSO 
LI 	 PREFEITIJRA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

VALE DO CABAAL 
J 	 GABINETE DO PREFEITO 

; 	§ 2°. A Licença-pretnio naO podera set conveitida em pec6nia C nem podeta set contada cm dobro pani tins dc 

—.'- 	aposcutadona. 

Art. 102. Não so uancecleta Licença prmio ao servidor que no peilodo aquisitivo 

ni 
I — soRer pcnalidadc disdplinar de supensao; 

IT -  athstarse do cargo cm virtude de: 

• a) Iicença pan tratamento em pessoa da fanulia pot tempo superior a 90 (o1Tenta) dias; 

H 
b) llccnça para tntat do intcresses particulares' 	- 

A 	c) condcnaçao a pena privativa de liberdade pot sentença definitiva; 

d) lLccnça pam acompanhamcnto de cônjuge ou parceiro. 

TI 	UI da concesslo do sua licença, a mesma venba a prejudicat o desempenho do scrviço piThlico. 

TI 
-m 	Parágrafo ünico. As 1-altis injustificadas ao serviço renrda6io a concessao da licença pievisM nestc arugo, na 
, 	proporno de 01 (urn) mes pam cada taita. 

Tj 	Art. 103. 0 numero do servido -Cs em gozo simultâneo do Licença Prêrnio näo poderá see superior a 1/3 (urn 

Q 	Leno) da ]otaç-lo da respcctl\n unidade admjnisttattva do órgao on entidade, considerando a escah anuffi, leita 
L-, 	pelo Departamento Pessoal e apiecudas pelos bencficiados e Sat respeoth o chete. 

- 	 Subseço X 

Da Li.cença para tratar de interesse particular 

T 	Art. 104. A (:nterio cia dtnistraçao, podera set concecida ao .seMdor cstável Iiccnça pan tmtar de assuntos 

3; 	particulares pelo pea o de ate 02 (dois) anos consecuthros, scm remuneraçO. 

Paiágrafo inico. A licenca podeiá see interrompida a qualquer tempo, a pcdido do senidor ou no inreresse do 
servtço 

TI 
Art. 105. Näo se concede&l nova ]icençi antes de decorridos 02 dois anos do terrnino da licença anterior. 

Art. 106. /\o ocupante do cargo em comissão ou funçao grahhcada nibo cc roncedera, nesta quandadc, licença 
pam traIar de inreresse pat ticular. 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

VALE DO CABAAL 
GAB NETE DO PREFEITO 

SubseçaoXl 

Da Licença pan o Desempenho de Mandato CUtssista 

An. 107. N assegurado actsetyidor efetivo o diccito licença pra o desempenho de nunda de cargo de 

j 	diretoda em confedcraçao, federaçao associaço dc classe on sindicato repcec1iLattvo da calegocia on eniidad 

z 	tiscilizadora da profissão, scm prejuizo dc vencimeutos e vantagens do cargo etettvo, devendo sci: obcdecidas as 

' 	preuoptiva do inciso X do qit 74 dest-a Lei. 

.4 	§ 1°. Sornente podecão set licenctados 02 (dois) servidores per entidade ptecalecendo Os que Ocupafern Os cargos 
-) 	hierarquicarnc-ni C supenores. 

IJ 
§ 2°. A hcena terá ducão igual do mandato, podeodo set prorcogada no caso de tee1ciço c pot urna 6nica 

§ Y. 0 perIodo em que o servidor pet -manecer afastado Para o descrnpenho do mandato chssista sera  
coinpulado Para todos os efeitos 

Subseço XII 

Do Afastarnento pan servir em outro ôrgão ou entidade 

,g 	Mt. 108. 0 senridot podera sec cedido pica ter cxetdIcio em Outto ócgao DLI entidade dos Poderes da Uniao, dos 
Estados, do Dis(rItO Federal e dos Municipios, nas seguintes hipôteses: 

a) pam o eecicio de cargo em cornissão, on fiançao de conftança; 

. 	h) nos c-tsos previstos em legislac-ão especifica. 

Seç?o IV 

Das Concessáes 

Au. 109. Scm quaqtier prejuizo, podeth o seividor ausentat-se do serviço: 

— por urn dja, pain doacão de sang-ne; 
II --ate urn dia, Para se alitar como eleitor on pan alistarnento militar; 

DI — ate 08 (otto) ding por motivo dc: 
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H 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 
fl 	 VALE DO CABAAL 
H 	 GABINETE DO PREFEITO 

a) casamciito; 

I - 	b) faiccimento do cônjuge, cornpanheiio, pais, madrasta ou padrasto, flihos ou enteados e irmaos; 

JV - durante 0 pertodo em pe estiver sewindo ao Tribunal do Jon. 

Art 110. Seth concdido hothrio especial ao estudante quando comprovifia a incompatihilidade colic o lioi -ário 
escolar c 0 da rcparlicao, scm pte)uizo do cxercicio do cargo, podendo haver compeusacão de horro. 

fli 	Paragrafo ánico. Pam eleito do disposto neste artigo, poder se-a exigk a compcnsaçao ic horthio tnt reparticao, 
r-\)' respettada a duraçäo 'emanal do trabalho 

An. ill, Ao sewidor licenciado para atamcnto de saOde que necessile sec desocado do MunicIpio para outro 
' 	ponto do turitôrio riacional pan fins de internamento ou exanac especifico por dctenntnaçao ruédica, podera set 

concedido tvinsporle a conta dos cci res Municipais, inclusive pars urn acornpanhante 

SeçaoV 

Do tempo de serviço 
-, 	Art. 112. A apuração do tempo de sen/iço seth teita em dias, que seno convertidos em anos, consicIeteIo o ano 

corno de 365 (ttezentos e sessenta e cinco) dias. 
1 9  

. 	Parágrafo unico. Na contagem do tempo de scrviço pan eleito de aposentadoria e disponibilidade, urns VCZ 

felts a convctsio. a fiaiao superior a 182 (cento e oitenta e dois) dias seth considerada urn sob. 
Ti 
T 	An. 113. Os dias de efetivo exercicio serao apurados a vista de docurnentacao piOpria quo comprove a 

recluenc1a 

Ti 	t. 114. Adntir-se-a comb documcntação prôptia comprobatôria de tempo de seniço; 
) 

Th 	I - cetiidao ciicunst riciada fitmada per autoridade competente contendo Todos Os eventos iegistrados nos 
asentamentos funcionais do interessado, periodo pot perlodo, 

11 - certidao de trequência, 

III - jusrificacão judicial nos casos de impossibilidade de outros meios de provas, desde cjue ptesente o 

-T 	P-rocuiador do £v[unicipio. 

Art. 115. Seth considetado como de efetivo exercicio o afastamento poe motivo de: 

-J 
1—férias 
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ESflDO DE MhTO GROSSO 
PREFE1TURA MUNICIPAL DE RIO a-nANCO 

VALE DO CA.MçAL 
• GA:3BIfLTc' )O PtEUTO 

II— casaniento c luto, ate 08 (olto) dias, 

Iv - Itccnça-pirnto pot astduidacIc, 

- Iicença a gectante, 

27 

VI - IlceiTu,.a a paternidade; 

licença pain tratamento de sañde quando remunerado; 

VIII licença por rooikro de doençl en-i pessoa da familia desde que nao exceda a 90 (novenra) dias; 

TX - acidente em scrviço on doença piofissional; 

X - recolhimento a prisno se absolvido no final; 

/ XI - suspenso prei enva se absolvido 110 final,-  

*. 	MI convocaç'Io pain o sei-viço mihtat ou encargo de segurança nactonal, serviço eleitoral, j6ri e outros serviços 
ohrigatótio pot lei 

	

-' 	XIII -, fhltis par unotivo du doença coinprovada, inclusive em pessoa da lainlia, ate 0 maxima de 03e (I 

durante o més 

XTV— candidaftmi a cargo elefivo durante o lapso de tempo entre o registro eleitoral e ale o i5°(d6.cimo quinto) 

	

-"J 	ha ap6s a eleiçao, 

	

- 	-- mandaro legislatn 0 011 executivo, fedeial ou estaclual; 

XVI - m-'indaio de Prefeito e Vice-prefeito; 

andato cIssistn; 

XWII - mandato de Vereadou; qu-ndo näo existir compatibilidade de horatio entec 0 sen exeruIcio e o do cargo 

	

i 	pubhco. 

Art, 116. Contar-se-a apenas pain efeito de aposentadonia e disponibilidade: 

I - thpo de seivico publico piestado a Uniao, Estados e outros Municipios, 

Av: Cerejeiras N° 90- Fone (0)o)65 257-1197 - 1390- Rio Branco - MT 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

VALE DO CABAAL 
GAF3INETE DO PREFEITO 

h—a licença p  tra rrahmento de saude dc pessoa da Larniia do sen idoc ate 90 (novenra) c ms; 

Ill — a hccnça para a 6vidade pohtica no caso do art. 100, cabwtdesra Lei; 

IV o tempo corrcspondente ao desempenho de m-andato eledvo federal, esladual ou municipal, anlcuor€io 

	

&c 	ingre o no serviço publico municipal, 

V o tempo de setviço em arividade ptiv'cda, vinculado a prevklência social, det idamenre ohs rvado ciii certidao 
otichi 

§ sen n ridor esteve aposentado o em dispooibilidade sen apenas coorado pma nova 10. 0 tempo em quc o  
aposenr4dona ou disponibilidade 

§ 2°. E vedada a conragern cumulaUva de tempo de setviço prestado concomitantemente cm m'iis dc urn cargo 
oil funçao de otgao ou entidacle dos poderes da lJnião, Esiados, do Distrito Federal oil Municipios 

L. 
SeçâoVl 

Da Previclência e da Assisthncia 

Art. 117. Os senridoics municipais corirrihuitao para o dusteio em sellbeneficio, ao sistema proprio dc 

	

'4 	prcvidência oa forma prcista ma lei que tegulimenta as ittibuiçáes do Tostiruro dc Previclência dos Servidorcs 

	

- - 	T\lunicipats de Rio  llranco NIT—  PRFXTRI3. 

Paragrafo ünico. A assistência I saóde do semclor, ativo ou unativo, e tie sua famdia, compteende assistência 
'J médici hospitalar, odontologica, psicologica c fiumacêutica, prestada pelo Sistecm l.Jnico de Saudi on 

liretimenre pelo 'Sigilo ou entidade ao qual estivervuneulado o cen-idor, on, ainda, mediante coin oio ua lorma 
etabc1ecicla em ieeulamcoto. 

2' 

Seçao VII 

Da Aposentadoria 

	

\) 	Art. 118, 0 senriclor püblico municipal seth aposentado tie acoido corn os dusposm'os constantes cIa lei quc 
reguhmcnta o regime próprio dc previdéncia social do Municiplo dc Rio Branco - MT. 

§ 1°. A aposentadoria por invandez seth piecedida tie licença para tratarneoto de saude por penodo nao 
excedecite a 24 (virne e quatro) nieses. 

§ 2°. ITLxpindo o pe:iodo de Iicença e nto estando em condiçôes de reassumir o cargo on de set readapndo, o 
servidot seth apo:entado ma forma prevista em reg-ularneno 

Av: Cerejeiras NO 90 - Fone (Oxx)65 257-1197 - 1390 - Rio Branco - MT 
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• 	 PREFEThJRA MUNICIPAL Uf RIO BRANCO 

VALE DO CAXMçAL 
) 	 GMJINCFE 1)0 itrro 

§ 3°. Ao se aid or ocupante, ccclusivamente, cie cargo cm comissao dcc isi-ado em lei do lo ic uorncaçao c 
exoncraçäo behi como do outro cargo tenipothrio ou do cmpcego p&lico, ipIi a-so o regime goisI do prLvidcnua 
sociaL 

§ 40• Q proccsso do 'cposontadocia c-onipulsôria dover-a ser iniciado a partly dos 70 (sore-rita) anos do id-ide do 
servidor, ohedocendo 'io iegulamento do PRITV]R13. 

Art. 121. Os piovontos cia aposentadoria sedTo revistos na mesma proporçao o na rnesnia data, sempre quo so 

J rnodifique a tenmnetaçao dos servidoics em atividade, sendo Pambém esiendidos aos inativos quaisjuer 
benohuos ou tnLgonsposterion10 concedidos aos soMdores em arividido, inclusive c1crando decori c-rites cia 

-- 	rransfocmaçao ou coclassificaçao do cargo ou hinçi.o em quo so dcu a aposentadoria. 

_4 	Art. 122. Ao sorvidor aposentado seth paga a gtatificaço natalina na forma prevish nesta Lot 

- 	 Seçäo VIII 

nsão pot morte Da pe  

Art. 123. .Xos dependonres do set 	falecido e assegtrrada pensao mensal pot movie correspondente 
totandade dos voncimentos ou provontos inais vantagens percebid'ts cm c -rrater perniancnto, pot ocasiao do 
ohio, sendo custx acts polo PREVIRB. 

Seçao IX 

Do Direito de Petição 
C - 

-- Art. 124. Ilasscguvado ao senridoro direito depotiçao, em suaplenitude,issimcomo ode reprosuntar. 

; 	
§ 10. 0 toquonmento será dirigido a autoiidade competente pana dccidir Oct so for o case, cncqmrnhado pot 

: 	intormdio dncjuela a quo estiver imedhtamonte subordinado o rec1uerenlo 

iP 	§ 2°. Cabe pedido do -econsideraço a autoridade quo houver expedido o alo ou proferido a 	decisso, 
tao pod ondo sor renovaclo. 

§ 3°. 0 rocluorimonlo o o peclido de reconsidoraçao do que tratam Os par-ignilos anteriores,salvo os casos quo 
rr8 	nocessitem do diIigncias ou estudos especisis, de c - tao ser despachidos no prazo do 05 cinco) di -as e decididos 

em 30 (tnnh) di is 

Art 125. Cahora tocutso: 	 - 

Av: Cerejeiras NO 90 - Fone (Oxx)65 257-1197 - 1390 - Rio Branco - MT 
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ESTJ%)O DE MATO GROSSO 
k PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 3RANCO - 

VALE DO cAfAçAL 
z) - GABINTE DC) PREFEITO 

I - do incleferirnenro do pedido do reconsideração; 

11 das dccisöes sobrc Os I000VSOS succsslvinlente interpostos. 

0 rccurso seiá ditigido ao PtcfciLo Municipal. 

_ 	§ 2°. 0 tecuiso seni encarninhado pot intennedjo cia 'utondade a quo estn or imcdiaramcntc ubordinado 0 

requerente. 

Art. 126, 0 prazo p-ira interpostçto do pedido do reconsideraçao ou do rocurso e do 30 (ttinta) das a coutat da 
puhlicacao on ciencia polo interessado da decisao recorrida. 

Art. 127. 0 recurso podeM set recobido corn efeiro suspensivo a juizo do PtcfeiLo Municipal. 

'- ç 	Parágrafo ñnico. Em caso do provimento do pedido do i-cconsideraçäo on do recurso, os etcitos da decisno 
. retroaghaod thn do ito impugindo. 

Art. 128. \ rnpresent'ico ser apieciada sempte pdlo Prefeito Municipal. 

An. 129. 0 dircito de petiçao prosaeve, nos termos do art 7°, XX0T cIa Consi -ituiçao Eccicial: 

--' 	I— cm 05 (Unco) anos pcua o tiahaihador urbano, ate o limite do dois anos após a c'ctinçao (10 contrato; 

k - 	TI — cm ate dois anos após a cxtinçao do contrato, pars o trabqthadoi rural 

Parágrafo ñrnco. 0 piazo do ptescricao setá contado cia data da publicação do ato impugnadn on da data (h 
incia polo inreccssado, quando o ato não for puhlic'ido. 

+ 	Art. 130. 0 pedido do reconsidcraçao o o recurso, quando u-thiveis, interrompem a prescricio. 

.2 	Paragrafo ánico. }ntcrrompida a precriço, o pi -azo recorneçará a set contado, polo rcstante, a partir do di,i cm 
cluecess-ara internapc i0 

Au. UI. A prcsctiço 6 d ordem pb1ica, nao podendo sot rclovada pela adrninistraçao. 

- 	Art. 132. Pan o oxercicio do direito do peuçao e asscgurada vista do ptocesso on documento na repartiçao, ao 
se?vidor on ao pi-ocut-ador por do constituido. 

Art. 133. A administração deverá rc or seus 'itos, a qualquei tempo, quando civados do iegalidacle. 

Art. 134. São fatais e irnprocrove1s Os prazos esnbelecidos neste Capitulo, sdi omotivo do Iorça major. 
Av: Cerejeiras NO 90 - Forte (Wc)65 25/1197 - 1390 - Rid Branco - MT 
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ESTADO DE MAYO GROSSO 
PREFEITIJRA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

VALE DO CAAAL 
GABINETE DO PREFEITO 

CAPIT(JLO H 

Das Vantagens 

Art. 135. .Mém do veneimento podeião ser pagas ao servidot as seguffites vanugcns: 

I - indcnizaçnes; 	 - 

-- Ii - auxilios pecuniAnos; 

Ill - gratikcaçoes e acticionais. 

r 	Paragrafo Unico. As indenizaçoes, os auxilios pecuniái -ios, as graEiftcaçôes e os adicionais nao sc' EflCOipOnrn ao 
ycocirnento ou ptovento, para qualqueL efeito. 

Art. 136. As vanhgens pecuniarias não serao computadas e nem acumubdas para efeito de concessao de 

[' 	quaisquer outros acrcscirnos pecuniarios ulteriores, sob o mesmo titulo ou idêniico fundarnento. 

C 	 Seçao I 

Das Indenizaçoes 

- 	Art. 137. Constituern indeniaçöes pata a servidor. 
ra. 	T - ituda de cuslo; 

IT - didrias; 

Iii - transporc 

Subseçao I 

DaAjudadeCusto 

r- 	Art 13S. A ajucla dc custo destina-se a compensar 's despesas do senridot -  que, no interesse do scrviço, for 

¶ 	dcslocado do Muniuipio, pot ptzo 

T 	Art. 139. Nao seth concedida ajuda de custo so senridor que se afast r do cargo, on reassumi4o, em virtude de 
m-ind'tto eletivo 

Art. 140. A ajuda dc custo ao servidor n ,,-io podeth exccder 1 importância conespondenre 'i tr rneses dc seu 
-2' 	vencimunlo base e scia paga uma yea em cada situaçibo. 
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L ESTADO DE NATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

VALE DO cAr3AcAL 
GABINETE DO PREFEITO 

L )  

L Art 141 Nos CdSOS Uc a!asaiieiito pa piestat sctviços em oulto otgo on enlid uje, a ijuda de custo devct sct 
]) I'L pelo CC 

Art. 142 Nio sent devida ajuda de cuto, quando se Iiatu de niudançA tie sede ou clonticilto, a pcdido do 

-'T• 	
seEvidoL 	• 	 . 	.. 	. 

Mt 143 0 sci viclot ficat t obtigdo a tetiwit a a;uda de cusro quando, InjlistifiLadlmenlc, ii () se preen it 
pan as binçôcs, oil ainda, pedu cxonetaço antis di' completar 90 (novenI ) dias de eciucto ptia ondc Loi 
disignado 

Nahavcta ohngacão de leSutmi, no nso de exonemçAo 5 	on quando o U lowo for Pngifo nnico  
dcteirntnado pela Administt'ação 

Subseçioll 

Das Diârias 

Mt 144 0 sc n'tdot que a setviço liver de af-astar da sede, em catatet evenwal on tnnsttono, Para outio Polito 
do Lctntouo ck Est ado ou do Pais, i aa jus a p issagens e dicitn, p-na cobut is despene di' pouc id-i c 
1inienhiçAo 

S 10  A di in i Sen concedida pot dia di alast unento, sendo devich pela mehdc quarido o th s]oc Irnenlo no 
c-cnit pcmoite Iota da side 

C' 	0 

§ 2° Não podctbo set pagas mais de 15 (qumze) disuas no més, p0t setvidoi, salvo autouz içao cptis5a do 
Ihete do Podct IL\ccutivo nos casos considetados excepcion"lis.  

Art. 145 0 seividot que tecehet diauas e fläo se atastat da sedc pot qu-,dquer morivo ficaLl obuido a 'estiftii las 
9 	mtcgialmentc, no prnzo de 05 (cinco) dias 

Paiagtafo unico Nas htporeses de o servidor ictotnat a sede em ptazo menoL do quc 0 pievtsto pata o set) 
afastamenlo, testituita as dianas iccchidas em excesso, em igual prazo Lefettdo no "capue" dcstc Acugo 

Subseçao Ill 

F? 	 Do Ttansporte 

Art. 146 Conceder-se-t indenizaço di unpotte ao senridot quc iealtz it despess corn a utdii iço di' meto 
ptoptto di Iocomoçao pati a cxecuç2o di' seivlços extcwo', pot toiç i d .ii-uhuiçöcs pwpua' do cargo, 
confounc euibdecido em icguhmento 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 
VALE DO CABAAL 

r. 	 GABINETE DO PREFEITO 

-1; 

. 	§ 1°. Sornente Ian jus 	mdenizaçao de transporte pelo sat valor integral o seividor q"°  no 111h, 110j,1 

- 	eIetivarncne iulizado . etviçOs elernos duranth, pelo menos, 20 (vin(e) dias. 

2°. Sc o niuicio de dt,is cm serviço cxterno for inferior to previsto no parignilo anterior, a incleni7açao era 
:devida na propotcao do 1/20 (urn vinte n os pot dit do realit-açao de serviço. 

Seçio II 

Dos Auxilios Pecuniários 

O 	Art. 147. Scio concodiclos ao servidot ou a sua familia os seguintes auxilios pecuniArios: 

:) 
I ai xIho -alinien taçau; 

iT 	sal4rio - farnulia. 

Subseçio I 
Do Auxdio-Alimentac?io 

d 	Art. 148. 0 auxflio - alimentaçao set devido ao servidor ativo em determinacias situaçocs de exetcicio us forms c 
condiçocs estabelecidas cm lei on rcgulamento 

Subseçaoli 
11Th Salário - Familia 

P 
%n. 149. 0 Satido -Familia set-I concedido pars o servidor ativo sos filbos inenores de 14 (catorze) anos. 

Art, 150, Sao dcpcndentes do servidor, pars eteito deste artigo, os huios do quaiqucr ccndiyao, inclusive os 
I 	adorivos iou 05 crucados cpa, mediante autorizaçäo judicial estivcr sob sua guarda c dcpendcncia CcOtlOIfliCd, 

menores de 14 (qu-atorze) anos. 

Art. 151. Quando 0 pai e a mac forem servidoies, o Saláno-Familia set, concedido: 

I ao pai, so vivetcin em coniurn; 

H - so quo tiver os dependcntes sob sua guatdi, se scparados; 

in a ambos, dc acordo corn a distribuição dos dcpendentes. 

I 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

VALE DO CABAAL 
GABINETE DO PREFEITO 

	

-i 	Art, 152. Fm caso de filecimento do servidor, o Salátio-Familia sen pogo diceMrnc'nre so rcspoitsavel oh 
rupresentante legal do dependente 

- 	Ar. 153. Nao cer de ido o Salario-1 amilia quando o dependente for coninbuinte d i Pffl idência Social, excrccr 

	

,j 	ails idade teimincrada ou percclJel penso inclusive aliniencta, ou 	Ct ouU'o rendimento cm Importincia iial 
ou supehor qo sal-u to rninimo vigcntc. 

L 
Art. 154. 0 Sabirio-Farnilia nao eslara sujeito a qualquer imposto, desconto on conrribuiçiio, inclusive pat -a a 

J --Previdência Social. 

	

: 	Art. 155, C) valor do Sal-FamIlia e mesmo praticado pelo regime geial dc ptevid6ncia uciaI pot força de 
disposiLivos constantes do aft. 7°, hciso )UI da Consfimiçäo Federal, devendo comec-at a set pago a patlir (la 

	

_S 	data em clue for protocolado o requerimento. 

\ -J 

	

-, 	Parágnfo iinico. 0 valor pago a titulo de Salârio-Familia poderá ser ress-iuiclo rnensalmente pelo PRFVIRB. 

- 	 SeçAoIII 

Das Gratificaçöes e Adicionais 

Art. 156. Além do s cncinsento e das vanNgens prevists nesta Lei, serso defendas qos setvidotes as seiintes 
giarificacoes e adiciomus 

I - grariticaçio pelo excrcicio de frmnçiio de direçao, chefia, assessorarnento on assisteiscia; 

IT - gtauUcaço nat-ilina; 

[II adicional por tempo de seLviço; 

IV - 'sdicoinl pela prestacao de seiiço extraordinário; 

y adicionil de lérias; 

VT - -sdicion ii noturiso; 	- 

VTT - adicional de tnsalubridadc. 

Paiágrafo imico. A gratificacao prevista no inciso decte attigo sera paga na forma estabelecida no Plano de 
Cargos, Carreira e Salanos dos Servidotes Pñhlicos Municipais. 

Subseçâo I 
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VALE DO CABAAL 
rTh 	 GABINETE DO PREFEITO 

E3 	 Da Gittftcação NaLdina 

Mt 157 A gi r1fiLaçio nat1tlina que equivaic ao 13° (decirno telLetto) calaito 1)1e\st0 mi COnstIIuIçio Fcdcni, 
- 4 	conespondem 1/ [2 (urn doze avos) cia tcrnunciação a que o ervidot fizet ju no rnês dc dczuubto, OL me' 

de exetciulo no tcspeuttvo 

94 	§ ° A it/1(y o igwl on superior a 15 (c1wnze) dia sen concidetada corno ruts iraLgial  

S2° Agr,,ifificaçRonat,.ibnapoderisefpaginum ,,idasseguintesfbI  

I - integtalrncnte ate o dia 20 do més de dezemhto de cada ano, 

ii— integtaimentc no i-ns do antveisauo do seividot pettencente ao quadto peimanentc a Pidcitut i Munnipah 

- 	111 - ptopotcionahnente no mês do antve.sauo do set -vidot pettencente ao quadio tempotano cia Ptekituta 
,. 	1'dunicipal, 

1V— nitegialm&ntc a epoca da concessão das ferias tegulamentaies do wrvidot do cjuadto pctmancnte 

Art 158.0 scnridot exonetado petcebeta sui gntificac 2io natalino propotcionalmente aoc meses de ctetivo 
cxc icicto, calculada sohtc a teinunet ião do mês da exonei iç!io 

Art 159 A gialiticatrao natalina nao seta corisideLada pats calculo de quakjuet vantagem 	 ria.  

Subseçio II 

Do Athcional pot Tempo de Serviço 

Art. 160 0 adicional pot tempo de etviço e de\ ido ao senridot, na base de 2% (dois pot cento) do vencimento, 
pot ann dc eletivo CXCI cu-b, ite 0 maxin ode 50% (cinquenta pot cento) 

'1 
1° 0 adicionai pot tempo de senriço e devido a 1) ,aftir do mês em que o sei ndoi fizct ann etsano dc sua posse 

§ 2° Qu indo oconet apcovcitamento on ievetsão, setão considetados os anus anterionricuLc aungiclos, hem 
como a Iiali) do ann inteuompido tetomando-se a contagem a p-inn do novo exetcicio 

Subseçao III 

rN, 	
Do Adicional pot Setviço Extraordinário 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO !3RANCO 

VALE DO CABAAL 
GABINETE DO PREFEITO 

Art 161 0 sen'to e'criaoidinatio seta tcrnunetado corn acicccimo do 50% (cinc1nenta pot ccrik) cm uhyo a 
Vioi i normal d c tiati aiho 

Art. 162 Sornemc son petmthdo sennço extraotdutauo pata atender a situag6es excepuonats C tcrnpoiau.t, 
icpctiado 0 hrnttc ma\tmo do 02 (duas) hotas pot jotnada 

r- 	Art 163 Ao ocupanle do cargo em cornissao ou kinçio gtatificadanäo seia dcvido o adicion ilpicvito no aiLigo 
anteitoi 

Subseçuo LV 

Do Adicional de Fénas 

Art 164 Tndepcndcnlemcnte dc soiicitaçâo ceta pago ao servtdoi, pot oc-tst3o dqs teins urn adictonil de 1/3 
(un-i ti u,o) Wi iernuneaaçio cortespondentx. ao  petiodo de ferias juntamente corn o pagirnonto do iucs 

Subseçao V 

F)ri Arlirinnnl Mntiirnn 

C 	Art 165 0 setviço uoharno piestado em boiuio compteenclido entie 22 (vinle e dum) hons do urn Wa e 05 
(unco) botas do Wa segunite ten o valor-hota aciescido do 25% vinte e cinco pot ccnto), cuinputando so cida 
hora corno 52' cinqucnta e dots mtnutos 030" (tunta segiandos) 

L1 	Paragrafo urnco Fin so tiatando do serviço extiaotdinatio o actccclmo do quo tiata este arfigo incidita sobic a 
- ternurn iiç2io ptcv-ista no air 161 ciestc Esratuto 

SubseçoVI 
Do Adicional de Insalubridade 

? 	Art 166 0 Adicional do Insauhndade podeta set pago aos seividotes da area do saude con forme disposto en-I let 
7Th 	 icgulamctt{o 

TITULO 111  

Do Regime Disciplinar 

CAP! IFULO I 

Dos Deveres 

Art 167 SSo devotes do servidot 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

VALE DO CABAAL 
GABINETE DO PREFEITO 

ser asstduo c poiitual no serviço; 

11— exercer corn zelo e dcdicaçao as attibuiçöcs do cargo; 

-- 	111 - ser Teal adininisttativarnente a insfituiçào quo seMi, 

1V - obsen,ar as noirnis lcgais e ielIamentes; 

V - cumprir as otdens superiores, exceto quando estas foiem manifestamente ilegais; 

\fl - ateiidcr corn presreza: 

so publico em gerni, prestando as informaçôes requeddas, ressalvadas aquelas protegidas por sigiTo; 

a expcdicäo do cettidOes tequeridas pan defesa dc direito ou esclarecimento do siiaçöes de interesse pessoaT; 

ts requisicoes pam-i dofesi da Fazenda Publics Municipal; 

'ITT - levar so conhecirnento di autoridade superior as irreguTaridades de que tnret ciência em razan do cargo, 

	

Lx 1 	VIII - zelar peTs econornia do material ea conservação do patrirnônio poliTico; 

- guardar sigilo some assuntos da repartiço; 

< 	-X - rnanter conduta cornpatrvel corn a motaTidade adrruntstrattva; 

	

t 	Xl - representara autoridade superior sobte ircegularidades de que tiver ciência em razo do cargo; 

XII tratat corn urbanidade as pessoas; 

Xlii - represenlar contra .a iTegalidade, omissao ou abuso de poder. 

P'irágrafo ñnlco. A rep tesentacao de que trata o inciso XI, seth encirninhada peTa via hieracquica e 
-j 	obrigitouamente apreciada pc-Ta autoridade superior aqucla contra a qual for formulada, asscgurando-e ao 

rcpresenfldo arnph defesa. 

CAPfTULO II 

Das Ptoibiçôes 
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Art.. 168. Ao scrvidot póblico e ptoibtdo: 

1— auscniar se do scndço durante a expediente, scm previa autorizaçäo do chele itnechalo; 

II - deixar do comparecer ao serviço scm causa jusrificada; 

iii— dctxat de ptesiai decluaçOcs em ptoccsso admtntsttativo disciplinar qutndo teguhtmentc tnhrn ulo, 

) 	IV - teiriat, scni ptevn anuêncta th autoudade competente, qualquet docurnento ou ohjcio di top 1t(tço, 

V tecuedi  Ic a documentos publicos, 

i 	VII - opot tesistêncta injustiitcada ao andamento de documento e piocesso ou exccuçio de serviço 

I 
j 	

VII- ptornovct matufestação do aptcço ou desapieço no tecinto da tepartição, ou totnai-se soltdatto corn cia, 

VEIl - ref—cur-se dc modo deptecnttvo ou desrespeitoso as iutoudadcs publics on aos abs do Podct Publico, 
.9 	mechanic manitcsiayto escuta ott oral; 

.9 	
PC - cornetci a pcssoa ettanha a tcpaitição, Iota dos casos ptevtstos em Let, a debemponho do cucaigo que seja 

' 	do sua compci&icia ou de seu subotdinado, 

X -.- cornpcht on aliciat ouiw servidor no sentido do Iihação a associaçio pi olissional Ott sindict!, ou a pattido 
politico, 

'(I - manic i sob chefia irncdiata cônjuge, cornpanheito ou patente ate o segundo gum, 

- vaki-se do cargo iata lograt pioveito pessoal ou de outtem, em dcturncnto da dignididc di ftinçio 
pubhca, 

kin - paitidipat de gettriva ott admiriistracão de emptesa puvada, de sociedade civil ou exetcct cornetcio C, 

ncssa cjualidade, Ii insactonat corn 0 I\4unicipio, 
XIV— coagir ou aliciac subotdtnados coin objettvos de nattueza politica pattidana, 

XV - tc cebcr ptapina, comlsso, ptesente ou vantagem de quilquei especie, em t izão de suas atubuiçócs, 

'(Vi - puilcar usuta sob quaiquct de sum foimas no mhito do serviço publico on fora dole, 

XVII - ptocedci de forma dcsidiosa, 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO IBRANCO 

VALE DO CABAAL 

	

J 	 GABINETE DO PREFEITO 

	

) 	x-v-IlI - cometer I DUb 0 senriclor attibuiçoes esh inhas as do cargo quc OLUpa C\uCk) m situaç6es de 

	

0 	
cmcigcflCia on I t i usifotias, 

XIX - ulihzai pcssnal ou iccutsos mateuats e veiculos automototes da tepattiçao em 	tr° OU ItI\ idadc 

	

) 	p iran hie, 

- CXCtCCI (]II TISLtCt aitvidades que sejam inn mpatwets corn 0 exetcicto do caigo ou ftinçäo e corn o hoi iuo 
de tiabaiho 

Art 169 Scm apitcada a pena de dernissão pot transgiesso dos incisos XII a XX teteudos no aftigo anterior,  

CAPITULO iii 

Da Acumulação 

Art 170 Ressalvaclos Os casos pievistos na Constituiçio Federal, e vudadi a curntila&io ternunetada dc catgos 

	

P 	publicos, obsctvado em qualquet caso, o disposto no aft 62 desia 

1° A ptoihico de acumulat ustende-se a caigos, emptegos e frtnçöes em autaicjuias, hinclaçôes emptcsas 
pithitcas e dc cconornii mista suas,  substdiauas, e soctedades conto1achs dueta on indactarncntc pclo podci 

	

) 	p01111cc) rnuiiictptl 

) 

52° A acuinuIao de catgos, ainda que liuna, fica condtcionacl'i 'i cornptovcão cia corupcitilitltdidc dc hojrnioc 

	

" 	§ 3° A compaLibdidade de honuos somenie seta adrnittda quando houvei piohahi]idadc IlL uimpiIIflcfltO 
) 

integral d jotnadh on do iegirne de ttabalho em tutnos completos, lixados cmr"12"to cEo hoiauo di 
lincionamenlo do otgo ou enudadu a que o selvidor peitencet 

Art. 171 0 seividor vinculado ao regime desta Let que acurnulat hun imente 02 doi cargos dc call ciii, quando 
irn etido em cargo de ptovimenio em comissäo ficata afastido de arnbos Os Ci[Ob de c'lLLtIta C dcx eta optu 

	

'j 	pci I in uoi icnun et ição 

Art 172 Näo se conipicende na ptotbiçao de acumulat, a petcepco conjunta de 

	

'J 	] proventos de aposentadona jesultante de cargos legalrnente acumulaveis, 

'.1 
II— vencirncnio, ternunençio ou pioventos corn pensão de qualquet natuieza, observado cm todos Os caos 0 

disposlo no JO do aft 37 ch ConsLtuiçto Federal.  
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GABINETE DO PREFEITO 

.4 

	

- . 	Art. 173. A proilncao do acumular proventos nao so aplica aos aposentados, cluanto ao tnrcIco do mandato 
c1civo, cargo em cornissao ou ',10 contrato pata prostacüo do sorvtços lécuicos cspccHh'zados, de carátcr 

- 

winpormo iUC se cnc1uadtem nos clispositivos constantes do act. 37 inciso XVI cia Constiftti o Lodemi. 

	

- 	Art. 174. Scm pieuizo dos provontos, podeth o aposentado perceber gntificaco pela p-irticip uao em ótgãos de 

- - 	dclibeiaçäo coletiva 

- 	Art. 175. 0 sorvidor nSo podorá exercet mais do urn cargo em comissão ou ftmnção do conttança nem pir1icinr 
jemuncradamente, do mais do urn ôrgao do delibotaçao coleti\ a 

I 
Art. 176. Votiiicado medianto processo administrativo quo o servidot está acumulando cargos do cM fé, fora das 
concltçoes provi tas node Estatuto, set-fl ole dernitido do todos os cargos e funcoes c obrigado a to fit-ocr o quo 

	

- -) 	houver recehido iiicihrnontc. 

§ 1°. Provada a boa fé, 0 sorvidor scm mantido no cargo on funço pela cival  optat. 

§ 2°. N-o fara jus a gtatificação pwvista nesto artigo o servidor codido ou ii disposiçao do outro órgao ou 

	

3 	cntid-ide. 

CAPITULO IV 

	

T 	 Das Responsabilidados 

	

7 	Art. 177. 0 servidor respondo civil, penal e administrativ'tmonte polo exerdlcio irregular do sins atnbuiçocs. 

	

• - 	Art. 178. A tosponsahilidade civil decotTe do ato doloso ou culposo quo resultc cm prejuizo ao ecflrio On a 

- terceiros. 

§ 1°. Nos c-isoc do inclenização a Pazonda Municipal, o soividor scifi obrigndo a tcpor do uma s6 yea a 
r 	importncit do prcjuizO causado em vii tude do 'Ucance, dosfalquo remisao ou ornissão em ofttuar recolhim'nto 

ou entrada do numerano nos prazos leg'ns. 

§ 2°. Rossnhndos os casos do parfigrafo anterior, a indenizaçio do prejuizos cauados ?LO OIciliO podera sot 

- 	hquid'ida na forma provista no art. 67 decta Lei-

30 Tratando so do dano causado a torceicos, pot dolo on culpa o indenizado pclb Municipio, cespondeui 
son idor porante a Fa2onda Publica em ação tegressiva. 

§ 40, A ohrigaçao do coparar o dano ostende-so aos sucessores o contra elos sent executada ate o limito do valor 
da horança tocebida. 	 - 

	

) 	Art. 179. A i-esponsabilidado penal abrange Os crimes e contcavençóes imputadas 'to servidoi nossa c1ualidado. 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

	

-) 	 VALE DO CAL3AAL 

	

hi 	 GAINETE DO PREFEITO 

Art. 180. & responsabilidade administtava resulta de ato omissivo ou conssivo pranc-ulo 110 clesempenho do 
cargo ou lunçao. 

Art. 181. As sançoes cii is, penais e administrativas poderao cumuhr-se, sendo independerites enLrc si, assim 
como as respechvas instncias. 	 - 

Parágrafo ñnico. A tesponsahiliclade civil ou administrativa do sen'idor seni afiistada no caso de absolviço 
criminal 40C neue a existêncra do fato ou a sua autoria 

CAPITULO V 
Das Penalidades 

	

- 	 Art. 182. S?o penalidades disciplinares' 

- adverrê.ncia, 

II— suspensao; 

clemissqo; 

1V cissaçao de disponihilidade on de aposentadorta; 	 - 
'I 

V - dcstituição de cargo em comiss?io. 

	

- 	Art. 183. Na aplicaao das penalidades serão constcleradas a natureza C a gravidacle da inf'rsço cotnetida, os 
- danos quc del.a ptoierem para o Sen iço piiblico, as urcunstnciaS agravantes ou ilenuantes c os antecedentes 
tuncionlis. 

	

- 	 aplicada pot escrito, nos casos previstos no art. 168 e de inohsctvftncia an Art. 184, A pena de adverthncia setá  
dc-vet ftrnciona pies isto em lei. 

	

T1 	Art. 18,5.'A pena tie suspensao se aplicada em caso de reincidência das faltas punidas corn aclvertenua e de 
vtohçao d s dermis ptoibiçoes que nao upifiquem infraçao sujeita a penalidade de detnissao, nio podendo 
exceder de noveula dias. 

§ 1°. 0 senTidot suspenso durante o peilodo da pena, percieri todas as vantagens e direitos decotrentes do 
Cxetcicio do cdngO. 

§ 2°. Quando houver conveni6ncia pain o senviço, a penalidade tie suspensão podeá set' convetticla em molts, na 

( 	base de 0% cinqucnta pot cento pot dia tie vencimento on tie remuneraçüo, Brando 0 setvidor obugado a 
permanecet em serviço 
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3°. Sera puniclo corn suspensao do aé quinse dias a servidor quo, injusiiFkad-tneiire, recusar-se a set 
- 	subinelido \ inspccao medica derermin-ada pela autoridade competente, cessaudo Os elcitos da 1e.dade uim 

,J 	vez cumprida a cleterrninaçao. 

•j 	Art. 186. As penalidades do aclverrência ode suspensao Lerao selis registros cincelaclos, apos a dcci u,odc três e 
cinco anos n spectt\ amente, dc eicfivo exercicio, so nio for pialicada flO\ a intracão disciplu tar iiessc periodo. 

,rJ 	Parágrafo üuico 0 cancelarnento da penalidade nao surtirá efeito IettOAEiVO. 

Art. 187. A pena da dernissilo setá aplicada nos seguintes casos: 

- crime contra a Administraçao Póblica; 

Ii - abandono do cargo; 

ITT - inassiduid c[c habiftial; 
-3 
j 	TV -  praLica dc impLobidade administrativa, 

\r_ inconlimincia p6blica e conduta escandalosa; 

) 	VT - insubordinaao grave em son iço; 

VII - ofensa fisica ern seMço a seidor ou a particular, salvo em legItirna dcfesa proptia ou do outrem; 

J 	Viii— aplicacao irregular do dinheito pñbhco, 

1X— reve!açao do acgredo aproprhido em razdo do cargo; 

X - esio aos cofres piibiicos e dilapidaçao do pattimônio piibhco; 

XI - ptfltica do atos do cotrupçao ativa on passiva; 

Xli acurnuiaçao ilegal de cargos ou funq6es póblicas; 

J 	Xlii - transgiessâo ao arL 168, iricisos XII a XX, 

XIV - ineficiêncii no exercicio do cargo. 
I 
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ri 

	

r; 	 1" A peria de dcrni so ptevista no inciso I sen aplicacla em decottncia dc sentciiça judicinI corn uanstto (in 

	

r') 	
JUI%ddo 

	

41 	§ 2° C onstcki R-t- cibandono de cargo, o não compatecirnento do scivitlot pot rriais tile tunla diac 
consecurlws O hen iço, SCITI JUVL cm1s1, devendo a comunicaçio do abondono set 1)UI(1L da na Impiclis i ohu U 
0(1 em otnai do ginc[c cnculaçao no 

	

(_' 	S 3° Entende sc pot inassiduidadc habitual a talta ao setvlço, sem causa justihuada pot scssinta dms 
intcipohdainente, duianie o penodo de 12 (doze) meses 

	

c-i 	
° A peru de dcniissão 1)01  ineficie^ncm no SCL1TIç0, comptovada por meto de avaliaçao de desempenho 

funuonal, so sen aphuada civando veuficada a imposstbihdade de teaclaptacão do setvlLlot 

	

r 	Art 188 A acurnulaçio de que hat -a o mci so XII do atrigo anterior, se de boa te, acaucLaia a demissao dc urn 
dos cargos ou tunOcs dando-se o piazo de quinze dM5 ao senridot Para opço 

§ I- ., Se compto ado clue a acumulação ce deu pot ma fe, o ceividot sen dermtido de amboc os cargos e scia 

	

T) 	obugado a devolvet 0 que houvet iccebido mdevtdamente dos coftcs publicos, corn a de\ ida -iI-uahzaçio 
moticharia.  

§ 2° Na hipolese do panterior,gralo anterior, sen 	 h do urn dos cargos ou função eetcido in Unio, Esdos, Distrito 
 ledetal ou em outto Municipio, a demissão scu comunicada ao outto otgao ou cnrididc onde eisfl a 

ictiinii] lçac) 

Mt 189 A pena do dcmissão ptevista nos casos dos incisos IV, Viii, X e XI do aft 187, implicam in 

	

) 	indisponibibdade dos bens e no tCsSiItCiniento ao etuio municipal, scm ptcjui?o de Içao pen ii C ibnd 

Art 190 A dc cnissão pot infttngncia ao aft. 168 incises XII CXIV incompatihiliz ut o ex-sen idot pan nova 
investiduia em cargo oii Lunçao publica municipal pelo piazo minimo do unco adios 

Art 191 N10 podeta ictomat ao sciviço publico municipal o seividor quc for demiudo pot inhingênua ao as 
disposicoes do art- 187 inçisos I IV Viii, X e XI 

Art 192 Mendida a gividade da fa]ta, a pan da dernissão podeta set aplicada como non puhhca "a hem do 
seiviço publico", a qu ii constan ohuguoriarnentc do ito demissionauo 

Art 193 cta cassada a disponihilidade do seividot que no assumu no ptazo legal, o exeicicto do cargo on 
Lunção cm qUC tot apto etvtdo 

Au 194 0 ato dc imposicäo cli' pcnihdade menclonan sempte o tundamento kgal e a causa da sançio 
disciplinat 
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9 
Air. 195 As pcualiddcs disciphnates seiao aphcadas 

I - puG Fretuito klumcipal 

, 	a) cm caso (IC cIcmi''io e cassação dc dtcponbiltdacle QU dposentddotia, 

I 	b) c1uanclo se ttatat de dcstiwiio de caigo em cornissäo de nAo ocupante de cargo etetivo, 

Ii - pelo sccwtauo municipal cjuando se tiatar de suspensão supetiol a tunta dM5, 

III --pdo Lhelc irnediato nos cisos de advettencia e suspenso de ate tunta dias 

Mt. 196 A açäo chsciphnat ptcscteveta na esfeta acirninisuatwa 

I - an cmco mos, cluanto  as tnfiaçoes sujeitas a dcmissäo, cassação de disponihilidade Oil iposentadona e 
destituiçao de cargo em comissão, 

11—cm dois inos as tiltas sujeitas a pena tie advettencia ou suspens90 disciphint 

§ 1° 0 pto de picsCuio corneça cL couct da data em que o thcito foi ptattcido on do memento em quc se 
totoou conhecido.  

§ 2°  .Aphca-se as infiaçáes clrsciphnates capituladas tambem como crime Os prazos tie piescuyo pte istos in 
legisi tção do Codigo Penal 

3' A ihcttuia tic sindicancia ou a instauta 3Jo depwcesso disciplinai. intenompe picscnc?io 

§ 4°  hlcuompido o CUISO da ptescuçao, esta tecomeçaia a cotter pcio ptazo test'inte, a partir do dia em Clue 
ccssaL a intcirupçao 

Art 197 Sic) cit cunsrâneias que atenuam a aphcaçäo da pena 

J —a ptcshção tic mais de crnco anns de senriço corn exemplar compottamento e zelo, 

Il—i conhssão espontânea da inttaçäo 

Au 198 Sio cucunslncias quc lgnvarn a aphcacão da pen-a:  

I — o coniuio pm a a ptatica da infiação, 
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VALE DU cAMcAL 
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IT - a auiinulaçao di iniraç.o 

TJT[TLO VT 

Do Frocesso Adinmistrativo Dtsciphnar 

CAPITTII 01 

Das Iisposiçöes Genus 
4 
nj 	An 199 0 processo achrnnisriauvo disciplinat co insirumento destinado a apurar iesponsbdithdes de seividot 

tc) de suas atnbuiçöes, flu que tutha tciaç to rncdt ila toni ci[ttbutçots do 'eu pot inirayo pi fticda no cxerctc  
ungo 

,20Paragiafo unico As dtsposiçöes deste tiLulo aplicam-se a qui]cjuet cargo ompteendtclo no Quadio 

4 	Pttrnmcntc, suplcment"Ir on Pto\ tono do Munictpio, de suas Autucuias e FundaçOcs 

Art 200 A autoudade que river ci&ncta de ittegti]andade no ccnrtço puhhuo e ohugada a piomovct a sua 
aputacao unc diii i, rnediantc bindlcanua ou inqututo adrnjnisttativo discipiinu, tstgtii ula 1,10 iusdo imp] i 

4 	dettsa 
Art 201 As denLucias sobie as inegul uiciades sedlo objeto dc apucacio c sedlo foimul i+is por esutro, cic'sdc 
quc contunhaivi i tdtnttticaço e o cndeieço do denuriciante 

$1 

:9 	P'ingrafo imico Quando 0 fato natiado rião configutat rnItaçio discipiinai ou ilicito penal, a denuncia scu 

- 	uc1utvada por [alt de objeto 

Art. 202 0 piocesso disciplinat SCM conduzido pot cornissao composta de ties seividoics cstiveis ciesignados 
pclo Ftc leito Municipal, quc mdicaia deotie ties, o seu piesidente 

V. A comissio Lcia como sectetano, servidot designado pelo sen piesidente, podendo a ciesignaçio tccan cm 
urn dos seus nicrnhios 

§ 2° N,,-to podci a paitiopar cia comissao de sindicâncta ou de inquento adrnuii'1tt ativo pt nrc do acusado, 
consanguincu ou aiim, cm linha icta on colatetal, Cite 0 tctcciw gtau 

§ 3° A corrnssao ista1ara os iespechvos tiabaihos dcntro dc cinw dias cia clara &ipuhlicaçio do tto dc su'i 
conslltui&ao 

Art 203 A comissio dc' inquenLo exeicei suas atnudades corn mdependfncia e impaici ilidadi a'1scguiado o 
sigilo ncc es'uio a clucidaçio do fito nigido pelo intetesse cli Administi iço 
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Art 204 Sc, de irnudiato ou no cutso de piocesso disciphnat, licat cvidcnctidn quc a ucgiiluicl'ide eEivolve 

•1 	crime, a autoi:icIad instauradora deveth cornunicai o fato ao Ministério PóbIico. 

S Art. 20 0q oigoc c cntid'tcics rnunicipiis atendctão corn presteza as solictriçöcc da cornisso process ,111[c, 

induci' e quanlo a tC(iUiSflrdO de tutnicos e pento, sob pena de iesponsabdidadc tie scus ttiulates dcvcndo 
comunical pionvimcnte a imposstbiiidadc tie atendimento, no caso de fotça 01,110E.  

An 206 Quai ido a infmço deixat vestigios, sect indispensavel o exame peucial diteto no incliteto, n5o pode,11do 
set supuda apenas pcla conhssäo do acusado 

Pangrafo unico A autoudade juigadota uäo Learn adstuta ao laudo pettcni, podendo aceita lo ou ieeita-io, no 
toclo OU 011 p nEc 

D 	Art 207 Sempte c'ue o ilicito ptaitcado pelo seividot ensejat a irnposiç a de pen dtd ide de suspensao por mats 
de lunta diets, cit dtmicsão, cassaao de disponibilidade ou aposentadona, on, desuwiçbo de ciigo em comissbo, 
scia chug itoua a inslautaço do inqueuto administialivo disciplinat 

£ 	An 208 0 pnx/o de tea1i7aço do ptocesso tdministt thvo sera de sessenta dM5, ptottogavel pal mats trinla diets 
mc diante autonzaçao cia autouda tie compel enLe 

CAPYIULO II 

Do Afastamento Preventivo 
An 209 Coma medida cautciar e a Em de que o setvidot no venha a influit na aputaçbo dc iRcihnd1de, a 

c 	autoudadc instaujadoja do inqucuto, scmjne ciue  julgat neccssauo, podeta oidenat a sect iLst imenlo do catgo 
jft 	pelo prazo dc ate tunia Was, scm piejuizo de sua temuneiaão 

§ 1° 0 afiizuncilto poderJ1 set ptonogado poi iia1 piazo, findo a qual ccssato Os scus elcitos ainda quc não 
concluido a piocecco 

§ 2° Em caso de aphccão de penalidade de suspcnsão, sen computado o afastamento pteventivo do StflTidot 

'/Art. 210 E assegwada a contigem de tempo de sciviço, para todos os eteitos do peuodo de qiastarnento pot 
suspensao pie-i entrva, hem como cia petcepcio ch ditctena de vencimenlos C \ antigens devidetmcntc wuigici i 
quando icconhecida a inocLncia do servidot ou a penandade irnpota cc hmic t tcpteuisIo on multa 

CAPITULO III 

Da SindicaA ncia 
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Art, 211. A ndidncia corno meio surnário dc vet-ificaçao, sein ptomovida. 

a 	- corno ato prelinlinar de inc1u6tito administrativo disciplinai; 

JI cjuando nao obugatoria a insL'autaçio, desde logo, de irx1ueuto administrativo disciplinat- 

Pangrafo ünico. A sindtcância seta conduzida pot urna comisso coinposta de ft6s seividores estáveis 
' 	designados pci-i autoridade quo deu posse ao sindicado, indicando dentre cbs sen presiderite. 

Art. 212. A cornissão incumbida Wi sindicância, de smediato, procedenlias seguintes diiigeueias. 

I nK[Luuço cbs ttsternunlns pan esciai -ecirnento dos fatos refedos no ato do instauraçao e depoimento do 
siudicado, Sc hcuwei; peurrutindo a este, a juntada de docurnentos e indicaçao de provas; 

11 — intirnação do sindicado, cjuando conclulda a lase piobatória pat-a, quetendo 110 prazo de cinco dias oterecer 
defesa escrita. 

Art. 213. Compiovada a existénda oil näo de irregulandades, a cornissao deverd aptescritat- relal6rio do cariSter 
epoctt!\ro contendo, excIusirarnente, os elementos fticos colbidos, abstendo-se de qcritsquc-r ohservaçoes on 
conclusoes de cunho juridico e encarninhatá o processo a autot -idade instautadora dentin do pci/n de irinta dias 
de sua constituiçao para: 

I 

I -  aphcaçào de pena]idacle dc advettência on de suspensao de ate tuinta dias; 
II - abet-twa do incjucdto adrninisttati -vo, 

[Ii - ircjuivarnento do processa 

Pathgrafo Iinico. Oprazo referido no "ccut"  deste vtigo podeit see prorrogado pot igual pertodo no iflieresse 
pul)Iico. 

CAPIITULO IV 
Do Inquerito Adrninisbathro 

Seçäo I 
Das Disposiçoes Gerais 

Art- 214. 0 inquetito administrativo Seri contraditôrio, assegurado ao acus-ado -' ampla defesa corn uiiliz-açao dos 
nmios e recursos adnaiddos em diteito. 	 - 
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Art. 215. 0 telat6rio do sindicancin integrath o rncjuduto administraUvo conio pcça infoinuriva cIa insuuçio do 
proces 0. 

• 	Art. 216. 0 prazo pata a condusao do inquérito n10 excedeth a trirthi dias contados cIa dau da publicacao do ato 
Clue c_onstitulr a cornissão, admftidq a sua protrogaço pot igui.l prazo quando as circulistnilcias aSStlfl 0 C kigirern. 

§ 1°. A comissao do inqudrito seth composta de 03 (trê membros c1csigniclos pola autoridacle. (tile  den posse no 
0 	indiciado, e indicath dontie cbs scu presidento. 

• 	
- § 2°. Sempro quo necossrio, a comissâo dedicará tempo integral aos scars ttabalhos, ficando sons rnernbios 

disponsados do ponto ate a ontrega final do teiatorio 

- 	3°. As reuntoes cIa comissão seiao registradas em atas, quo deverão detaihar as deliheuiçöes adotadas e teräo 

4) 	cathier reservdo 

Art. 217. A colnissäo prornovera a tomada de depoimentos, acareaçöes investig-içöcs e ddigCncias cabtveis, 
I 	objethrando a coleta do provas, recortondo quando nocessrio, a técnicos e peiitos do modo a pcumitir a 

completa olucidaç-io dos fatos. 

- 	Art. 218. Qu indo houvet dflvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissao piopota a auloridide 
compelente quo este sca submeudo a exirne pot junta 	oficial da qual pardcipe polo rnouos urn psicluiatr - l. 

I 
Parágrafo (nilco. 0 incidente do sanidade mental set,!processado em auto apartado e apenso ao procosso 
principal apôs a expedicao do laudo pericial. 

Aq Seçãoll 
Dos Atos e dos Termos Processuais 

An, 219. A citacao do senridor anasado seth feita pessoalmente pot mandado expedido polo presidento da 
comissão, no quil so anexath c6pia dos documentos e istentes para quo o mesino tome conhecimento dos 

J 	motivos do processo disciptinar. 

S 
Paragrafo ünico. Nao sendo encontrado o acusado on ignorado o sent paradeiro, a citaço far se-s pot edital 
publicado tts i czCs on imprensa local On regional, no prazo do 10 (do?) dhs, a contar cIa ultima publicaçao. 

4 	An. 220. 0 acusido quo mudir do residência fican obrigado a comunicar t cornissilo o lugar undo podcrá set 
en con Liado 

I 
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Art, 221, No ciso di i-ecusa do acusado em exarar 0 ciente na copia cia ctçao, 0 pmzopat€1 detesa seth cnnladn 
da data dcciamda em lermo propiio polo ruembro da comisso quc Ieia ciLaçào corn a asbivafuc,t do duis 
lcstcn'iunlias. 

An. 222. 1eita a citacio e näo comprecencIo o acusado, prosseguir-se-d 0 processo a qua te elia. 

n 
Panigrafo unico .Arevelia serA dec]arada pot termo nos autos do processo. 

L • /An. 223. As resremunhas serao intirnadas a depot mediante mandado cxpedicio pelo presidcnte da cornissão, 

1'a 	devendo a segunda via corn o T'cicnte' dos intetessados set anexada aos autos 

1°-Sea  testernunha for servidor publico, a expediçao do mandato seth irnecli'brnenLe comunicadi so chefe da 
' rep'auiçao onde serve, corn indimção do dia ehora marcados para a inquiuçio 

2°. Quando for desconhecido o pandeito de alguma testernunlri, o prcsidente so]icitani ?is Leptrlicñes 
compelenies inftrrnacoes neccssAtias a sua notificaçao 

Art. 224. No ills apthzado seth ouvido o denunciqute, se horn'er, e na rnesrna audiência, interrogado o acusido 
quo, no ptazo dr 10 (dc's) dias, apresentara dc fesa prévia e o rol de testeniunhas, ate o liniite do cinco, as qusis 
sirso notiflcadas. 

No caso do mais de urn 'acusado, cada urn deles seni ouvido sepandamente e, sernprc quo divergirern em 
suas deciaraçoes sohie os tatos ou ci-cunstâncias, seth promoi ida a acareaçao intro cbs 

2°. Rcspoitado a Ii -life mencion do no "ca/mi" deste athgo, poderA o acusado dunnte 'i insftuçio, suhstituir as 
tes!cmunhas ou indicar outns no bugar das quo no cornparecercm, corn a antccedCncia nnirna do 48 (c1uaren a 
o cito) hoias. 

§ 3°. T kvendo 00  (dois) ou mais indicaclos, o prazo cornum seth do 20 vinte di-as 
ts 

§ 40 Opn/o do def'sa podeth set ptoriogndo pelo dobro pars diligCncias teputidas indispensáveis. 

• Art.225. No inesmo ills da audiCncia inicial, se possivel, e nos dias subsequentes Lomar-se-â 0 clepoimcnto clas 
r' 	tcstemunhas apresentadas pelo denunciante ou arroladas pela cornissao e a sciir, o das testurnunhas norneadas 

polo acusado 

T 	§ 1°. 0 depoimento seth ptestado orairnente e reciuzido a termo, nao sendo ilcito 21 testernunha trazC-lo pot 
escrito. 

§ 2°. As testernunh'is seiao inquitidas separadamente. 
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§ 30 Nahipotese de depoirnentos Lontraclitotros, pioccdct-se-a a acai€aço cuti c os cIcpocnic' 

f Ait 226 A Lcicnmnha nO podca ctimtse da obttgação de depot, obcdeLendo aOS termos ,  do arfigos 200 e 
* 	206 do Codtgo dc Piocesso Penal.  
S 

9 	§ 1° Ao SetVldC1 l)6)tC0  que se tecusat a depot scm lush causa sen ap1icad' a sinçio ( ihtvcl peLt ,iuloudadc 
coinpelcnle 

D 	§ 2° Qitando pessoa estranha ao serviço pubhco se tecusat a depoi petanre a cornisio, o ptcstdcntc oItcitata 
auloitd du polictal a ptovtdcncia erIhn ci a firn de set ou -vicla na policia 

0h 	§ ° N i hiporcc do paiagtilo aiiteuot, o piesidente encaminhata a auoiidacIe polici ii dcdu/lcId {)Ot [tens, d 
in ito vi do !Io qobre o qu I devet t ser ou -sida a Lcsttmunha 

40  0 'ccvitlor que tivet de depot como testemunlia em ptocesso discipitnat tota ck cdc do sen excicicto, Levi 
dituto a Lnnspotlt c d6rias na toumi da IcghLico pethnente 

Au 227 Como -ito pielirninat on no decoviet do ptocesso poden o piesidente teptescntai jun10 i auLoud-ide 
compctente, solicitapdqasuspensio paventiva do icusado 

Art 228 Duranto o tnscouei do processo, o piesidente podeta otdenat loda e qualquet diligência que cc 
ahguic convcnRnIc ao esclatecnncnio dos fatos 

) 	Paiagafo unico Ceiso seja necescquo o concuiso de tecnicos e patios ofictais, tequhiLi-lo-a a autoudade 
competcute ob'en ado quanto a cste, os impedimcntos contidos nesta Let 

Art 229 0 piesidenLe di coirussio podct'i denegat pedi dos considetados impeitinenics meiarnente 
)rotclai6rios on dc nunhum intete'e pua o esciatecunento dos tatos 

Pngrafo umco Scra indefeudo o pedido de ptova peuctal quando a cornptovaçio do fato iudcpcndet de 
Lonhiecirncntn petiiiai do peuto 

) 

Seçao III 

Da Defesa 

Art 230 Duiintc o teansconet da instcw)io e asseguiada a inteiwençio do avucado ou dc sen defensoi 
constiftiido on norneaclo pela comissio 
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,) 	§ ! 0 ddcD uoflsttftitdo on norneado no intettogatono omente stra 	Io drniiic no cittcruo da cicfta e for  
advogadu iilscitto !Ir OideiTl dos Advogados do l3iasil 

.. 	 . 	
.: 	 •. 	 . 	 . 	 ... 	 . .. 	 - 	

L 	 ' 	

.:.. 	 ? 

0 	2° Ern c -tso de tcvc]Ia, o piesidente di commsao designata "e' officio" urn seuvidot Clue ievcn ser advogado 

4 	
iflsttlt() na IOLITU 1)tC\ht' do patagtalo anterior, pua ptomoei a detesa 

S 3° 0 detdnsoL do acusado qumdo designado pelo ptes;dte da comtssao, no podeta abanclorlar o procso 

; 	
ccnao pol mortvo impenoso, sob pena de tesponsabilidade 

0 S 

 

V. N,-to liavendo servrdoi advogado, o ptesidentc da cornissão solicirata ao Picletto Municipal pwvtdêiiciapn i 

t9 	a contialação dc detensot pan 0 set 	acuado 

§ 5° A fafta de compaLecimenin do defensot, ainda que motivada, no detetnunata o adi uriento d i ii1stwço 
() 	dcvendo 0 ptesidc nit da conucäo nomeat defensot "ad hoc" pata a audiencia pteviaincntc designada 

Art 231 As dt]ignuas c\tetnas podetao set acompanhadas pclo seividot anisido e pclo scu delensot 

• 	Au 232 Enceti da a instrução sc.6 dada vista do ptocesso ao acusado on so sen dcfensot dentto dc cirico cuss, 

& 	p tia as taioes tic detesa pelo ptazo de dez dus 

Mi 233 Posaivada a1icnaão mental do setvidot acusdo o piocesso sets irnediatamcne encen Riot torn ids 
as piovidenuss e medidas methcas c administtaL1ns cthiveis, Iqvtando-se tctrno dncunsimcl tdo ptosscguindo o 

3 	pLCICCSSCI ens tJciCli) sos densais acusados, se houvct 

0 
Art. 234 Sc na, ta,oes de delesa fot atgutdi a alienaçäo mental e, corno ploys, for tequcudo oexarne rncdico do 
5c55dO, a coinissdo autonzata a peucia e, apos a juntada do laudo, Sc positn'o, ptocedt ti us founa do disposto 
no aitigo antcuoi 

Art 235 Aptcciada a clelesa, a com1sso elahotaut telatouo minucioso, oncic iesurnua as peças puncipais dos 
auros C mencion'ua as ptovas cm que se baseou pats foirnat a sua convtcçaO 

510 0 telatouo scia sernpie conciusivo quanto a tnocêncn ou a tcsponsahilidade do sen idot 

2° Reconhecida a tespotisahthdade do servidot, a cornsssão indicata o dispositivo legal ou teguiurnenvit 
transgiedido bern corno as citcunstanclas agtavaflles ou atcnuantes 

Art 236 1 rnio o pwcesso disciplinat como o telatono da cornsssão, setão tcmctidos a autoudade clue 
derurninou q su s tnstautaço pata ju]gamento 

Seçâo IV 
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Do ,Julgamento 

•.) 	Art. 237. No prazo do quinze dias uonhclos do recebimento do processo, autoridade julgadora proictird a sua 
ducisao. 

§ 1°. deckao dcveth canter a mdii tço dos motivos de fato e de dircito em quo se fundat. 

S 	§ 2°, A autotidadc julgidora decidirá a vista dos fatos apurados pela conhissao, II1O licando vinculada ls 
concIuocs do rclatOrio• 

Art, 238. Veriih ida a existência de victo insanvei, a 'autoridade julgtdora declarat-á a nulidacle total oti parcial e 
ordenarA a constftuiço do o'itra comissäo pam apurat os fatos articulados no processo. 

§ 1°. Quando autotidade julgadora entender que as fatos no foram devidarnente apundos deicrminar o 
icexaine do piocesso na forma prevista neste artigo. 

j3 	§ 2°. 0 juigamenlo do piocesco fora do piazo legal Mo implica em su'i nulidade. 

§ 30 k autoridacie juigadora quo der causa a prescuco sera, responsabiii'zada na forrna prevista nesta Let 

Art. 239. ExtinLi -i punibilidacle pela prescriçao, a autoiidqde julgadora determinarri o rcgktrn do frito nos 
;4tssentlmentoc indisiduais do sercridor acusado. 

Art, 240, Quando a intraçao esttvet capitulada corno crime, o processo disciplinar sera i -cmehclu an Mimsk'rio 
Publico pal -a instauraçan do ac lo penal, ficando traslado na iepartiçao. 

AN 
- 	Art. 241. 0 Sen idor que responder a processo disciplinar so podeth set exonetido do cargo a pediclo, ou 

aposent 	nan ado voluntaicute depois da conclusao do piocesso edo cumprimento da penalidade, caso aplicada. 

cAPfTuLO V 

Do Processo pot Abandono de Cargo 

Art. 242. No caso de abandono de cargo ou função, instaurado a piocesso e Celia -a citaçio na forma prevista no 
Capitulo 1V Seçiio IT deste Thulo, cornp'uecendo a acusado e tomidas as suas declaraçoes, tera cit o piaza do 10 
ciez) Was pant oferecer defesa ou requerer a produçäo dii piova, clue sO podem versar sobic foiça major ou 

a 	coaçao degal. 

i -s 
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Parágrafo tnico. NIP comparecendo o acusado ou encontrando-se em lupLr incerto e nio cihidn, a comis,%lo 

	

L. 	Eit;i puhhuar na imprensa local, poi 03 tiês vezes, o ecliLal de chamanicnto corn 	de 10 (dez) dias apôs a 
(Aiim puhliclyio 

Art. 243. Si nultancamerne coin a publicaço dos editais, a cornissao deveii: 	 -: 

requisitar o histôrico flincional e a foiha de frequência do acusado; 

- TI - diligcnciar a fun de locAtzar o arusado; 

kQ  
ITT ouvir o chefe da divisao administraliva on ôrgão equivalente a que pertenccr o servidor; 

BT -  solicitat aos óigaos comperentes os antecedenres medicos, informando espccialmenw, do esrado mental do 

	

N-1 ,40 	acusado faltoso quando for o caso 

Art, 244. Nao aiendidos os cdi his de citação sera o servidor declarado revel e ser--Ihe ii noineaclo urn defensor na 
fomii do art. i. 230 e seus patagn los desta Lei. 

CAPITULO VI 

Da Revisão do IProcesso Administrativo Disciplinar 
AD 

M't• 245. 0 processo disciplinat poderá set revisto a qualquer tempo a pedido ou "&\-o1o" c1uqndo. 

I s decisao ecorrida for contiaria ao texLo expresso em Lei on a evidência dos autos; 
6-0 

I - apos a decisio, surgit-ern novas provas dii inocência do punido ou de circunsrâncias CILIC autorizem o 
abrindarnento di pena aplicada; 

c4t  
ITT - cjuando a decicao proferida se fundar em depoirnentos, exames oil documentos comprovactamerilc falsos ou 
civados cie vicios lay wavels. 

§ 10. Em caso de falecimento, ausência on desaparecimento do scwidoi, qualquer pcoa di familia poderi 
rcquci ci a te\ isâo do processo 

	

• 	§ 2°. No raso de incipicidade mental do sewidor a revisao sei-i icquerida pelo respectivo cutador. 

§ 3°. Os pedidos que no se enquadrarem nos casos contidos no elenco deste artigo sc-io indefundos, desde 

	

-P 	logo pela autotidade comperente 
icp 
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• J 
	Art. 246 1  C) pedido de cevis?io seth interposto perante a autoudade que aplicou a pena, cahendo an ecIucrenIe 0 

onus cM prova 

Art. 247, A rc isão que nio podeth agravat a pern ja imposta processat-se-a em (ipenso /10 processo nng[nauo. 

A. 248. Nan seth 'idmissivel a tcitcração do pedido, salvo se fundado em novas provas. 

	

- - 
	Au, 249. A simples a1ctçao de injustiça da penalidadc não constitui firnclamcmo pam a icvisao, clue recIuere1 

ticcoentos nov05 c ainda nao apreciados no pwcesso disciplinat 

Art. 250. 0 requedmcnto de revisâo do processo seth dirigido ao Ikefeito Municipal quc determinath a 
cons1-ituiço dc' comisslo, na forma do disposto nesta Lei 

' 	Paragrafo ñnico, Seth impedido de tuncionar na ICVISaO quern houver composto a ComissaO dc processo 

	

.q 	disciplinar. 

Art. 251. A comissao revisora reth 30 trinta) dhs pan a condusao dos rcaba]hos, prorrogãvcis pot igual prazo, 

	

• :ii 	qiiindo as circ unstncias 0 exigtrcm. 

Art. 252. Ap]ica-he aos uabalhos da cornissao tcvisora, no que couberem, as norm'ls c' procedimentos proprios 
di comlssa° de niquento. 

	

) 	Art. 253-0 julgamento cabeth ao Ptefeiro Municipal. 

Al 
piazo para julgamento sen de 15 quinze dias, contados do recebimento do pmcesso, no curso do qual a 

- rn roridadc julgadon podeta detcrminar ddigncias. 

§ 2°. Conduidas is diligências, seth renovado o prazo pan julgamento. 

Art. 254. julgada proccdcnte a revisao, seth declarada scm efeito a penalidade aplicada, restab&ccendo-sc todos 
os direilos atu gidos, exceto em rehçäo a dcsiituiçâo de cargo cm cornissao, hipôtesc em quc ocorretá apenas a 

- coflvctvto da pciiiuidade em exoncraçao. 

TITULO VII 
Da Coiitrat -açio Temporária de Excepciona! 

Interesse Póblico 

	

I 	Art. 255, Pan ircndet as necessidades temporarias de éxcepcional intetesse pOblico, podcro set efetuadas 
contata( Oes de pessoal pot tempo detetminado, mediante lei cjue cliscipinarO his coulra(açöes. 
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., 	Art 256. ConsKIera-se como de ne essidade temporaria de cxcepcional interesse puh!ico ac contrataçocs que 
VISClfl a.: 

I attnder prognuiTas ou campanins, pot nareza temporirias, na nca dc saóde pñhlica, assisicocia social, 

	

'U 	cducau,io on esporte; 

U — aIendcr as siLuabcs de comoçao interna on ca1aidade póblica, 

Ui — suhst4il professor ou admihr professor visit-ante, inclusive esttangeirO 

IV - permitir cxecuçiio de serviço de profissional de notóda especiahzaçao ins iiras de pecquisa cu'nti[ica e 
tecnologica.; 

j- irnplantaçao dc serviço urgente e in, diável; 

atendct convênio, acoido ou auste pan a execuçao de obras on prestaçao de serviços, 

suprir a saicla de senridoes, rriediante afàstamcnto, aposentadoria, dernissao voluntciria ou outra Call sa, cu )a 

	

r'& 	ausênciapossapicjudicar a execuçao dos serviços 

§ 1°. As contrataçöcs de clue trata este ardgo tcrão dotaço especIfica e obedecemo aos seguintcs piazos: 

I - mis hipol-eses dos incmos I, IT, V e 711, SetS nieses; 

U — nas hip6teses dos incisos 111 e TV, ate quarenta C oito meses e, 

	

C 	Al na hipôtese do ifliLis6 Vi, deverá set obsei-vada a vigênci-a dos cofl\'CflioS 

2". 0 ecwLmcnIo deverá ser fefto rnedhnte piocesso seletivo simplificado. 

An. 257. B vedado o desvio de ftmnço do senridor contatado in forma deste Timlo, hem como sua 
recontratacao sob pena de nuhdcide do contrato C responsahilid tde administ,itha e civil cia autoddade 
contratante, salv o auLorizaç 10 cm lei especifica 

Art 258. Nas contrataçoes pot tempo determinado seto obsercados os valores de vencimeritos do piano de 
earreira do brgao on entidade rontratante, exceto n-a hipótese do inciso IV do art. 255, quando serao oh ervados 
Os valores do metcado de tnhalho. 

TiTULO V111  

Das Disposiçöes Finais e Transitórias 
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r 

Art. 259. 0 Wa do servidor póblico sen cornemotado a vinte e oito de outubro. 

Art. 260, Podcrao set instiwidos os seguintes incentives funcionais, além daqueles ja previstos flOs respecuvos 
pianos do ranch r 

. 	J prêinio pria apresentac'io de idéias, inventos on trabalhos que favotcuern o aumento de piodutiviclade e a 
rcduçao dos custos opciacionais; 

concessao de medaihas, diplomas de bonn an métito e condccoraço 

tm 	Act. 261. Os prazos pievistos nesta Lei serão contados per dias cortidoc, salvo disposição expressa cm coon-Ado. 

§ j, S'ilvo disposicao em conti-Aro, cotnputar-se-ão Os prazos, excluindo o Wa do começo e incluindo o d's do 

C 	vencimento, ficando proiiog'tdo, pam o pnrneito dia ótil seguinlc, 0 piazo vencido em dia em quc no baja 

S' 	expediente. 

§ 2°. Os prazos somc'nte começam a couer a partir do primeiro dia 6fil apes a citaçflo, lntimat rao on notiflciçào. 

Q 	Act. 262. PaM Licito des-La Lei, considera-se sede do seividor a localidide em quo so situa it rcparfiço onde tenha 
exercIcio em a rater pc'rmanente. 

"-' 	Art. 261 K assegut do 'to servidor puhlico 0 direito it ltvte associaçäo sindical e os seguintes direitos, colic 

C 	outros, debt dccottcnies 

a) de sei reptesenhdo, inclusive como substi uto ptocessu; 

o) da inamovihilidade do dirigente sindkal, ate sets meses -apôs o final do mandato, exceto sea pedido; 

de descont'tr em folha scm onus pan enfidade sindical o valor das mensalidades e conthhuiçoes definidas em 
. 	AssemblCla Octal da categotia, sob autorizaçito do servidot 	 . 	- 

Art 264. 0 direito 0e pieve sen exe 	 m rcido nos termos e nos Intes dehnidos em let eSpLCiflcfl, assegurado sempre 
o funcionamento dos surviços essenciais. 

Art. 265. Pot motivo de crença religiosa on de convicçao filosofic't on politica, o servidor nao poderñ set privado 
dcquaisquci dos sew dircitos, sober cliscnrninaçao em sua vida funcional, nem se eximir do cumpomento do 
scris dcveres 

Art. 266. 0 tempo de serviço péblico piestado so murcicIpio, sob qualcuer regime sets contado integralmente 
' 	pan fins do adicional pot tempo de serviço. 
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Art. 267. Pic ira submetidos ao regime estatutario todos os servidores PCI ttncentes ao quacito do pessoal do 
[flulliCiplO. 

3 
Art. 268. 0 Chefe do Poder Executtvo Municipal deveth, dentio de noventi dirs a contar cLipiornuIgcão desra 

) 
1-6, institnir o Conseiho de Politica do Administtação e Ron uneraçiSo do Pessoal, 005 (erinos do art 39 di 
Consiitui ac) Federal. 

'Art. 269. Psra 1ei entrant em vigor na data de sua pubJicaçâo. 

Art. 270. R ogam-se as disposiçOes em contário, em especial a Lei n° 71, do 29 do outubro do 1990,a Lei n° 
? 	97, de lode junbo do 1992 e a [ci no 1 13, do 21 do j'aneiro do 1993. 

Gab inctc do Prefeito do Municipio de Rio Branco - 	11 do dezembro do 2001. 


