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APROVADO 
Sala das sessöes 

Em.t2 1 Oro 	.35 

-Th 	 ESTADO DE MATO GROSSO 

riot 	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 
aIeflfl  

GABINETE DO PREFEITO 
pdente 

LEI N° 668, DE 09 DE JUNHO DE 2015. 

Autor: Poder Executivo 

Dispoe sobre o Estatuto dos Servidores Páblicos 
do Municipio de Rio Branco - MT e da outras 
providências. 

Antonio Xavier de Araüjo, Prefeito do MunicIpio de Rio Branco, Estado de Mato Grosso, 
no uso de suas atribuiçôes que the confere a Lei OrØnica . do MunicIpio, 
Faço saber que a Cmara Municipal, pelos seus representantes, aprovou, e cu sanciono a 
seguinte Let 

TITULOI 
Das DisposiçOes Preiminares 

Art. 1°. Esta Lei institui o Estatuto dos Servidores Püblicos da Adxninistração Direta, 
Autárquica e Fundacional do MunicIpio de Rio Branco. 

Art. 2°. 0 Estato dos Sewidores Püblicos Muthcipais Para efeito desta Lei, é o conjunto de 
preceitos de direitos e deveres, proibiçoes e responsabilidades, dos servidores páblicos, 
estabelecidos corn base nos princIpios constitucionais que regern as relaçoes entre o rnunicIpio 
e seus servidores. 

Art. 3°. Pan efeitos desta Lei, sersridor é a pessoa legalmente investida em cargo póblico; 

Art. 4° Cargo póblico integrante da carreira é o conjunto de atribuiçoes e responsabilidades 
previstas na estrutura organizacional que deve set cometida a urn servidor. 

Paragrafo Unico. Os cargos pñblicos, acessIveis a todos os brasileiros, são criados pot lei, 
corn denorninação prSpria e rernuneração paga pelos cofres püblicos, Para provimento em 
carâter efedvo ou em cornissão. 

cm 
Art. 5° Os cargos de provirnento efetivo da Adrninistração Direta, das Autarquias e das 
Fundaçöes criadas e mantidas pelo Poder Püblico, serão organi2ados e providos em carreitas. 

Art. 6° As carreiras serão organizadas em classes de cargos, observadas a escolaridade e a 
c' 	qualiflcação profissional exigidas, bern assirn a natureza e complexidade das atribuiçöes a 

cm 	serem exercidas e manterão correlaçao corn as finalidades dos órgâos ou entidades a que 
devarn atender. 

§ 1° Classe é a divisão bäica da carreira, que agrupa os cargos da mesma denominação, 
segundo o nivel de atribuiçOes e responsabilidades; 

§ 2° As classes serão desdobradas em padrOes, aos quais correspond( 
cargo. 
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Em 

9 	§ 3° As carreiras compreendem classes de cargos do mesmo grupo profissional, reunidas em 
segmentos distintos, de acordo corn a escolaridade exigida pan ingresso. 

Art. 7° Quadro é o conjunto de carreiras, cargos e funçôes pertencentes a estrutura funcional 
da administraçio direta, autárquica e das fundacional da Administraçio Publica Municipal. 

Art. 8°. E proibida a prestacio de serviço gratuito, salvo os casos previstos em Lei. 
cm 

TiTULO II 
Do Provimento, Vacância, Remoçao, Redistribuiçäo e Substituiço. 

CAPITULO I 
Do Provimento 

Seçao 
Das Disposiçoes Gerais 

Art. 90.:São requisitos básicos para o thgresso no serviço püblico: 
cm 

cm 	I - a nacionalidade brasileira ou estrangeira; 
-. 	II - o gozo dos direitos politicos; 

cm 	 III - a quitação corn as obrigaçöes militares e eleitorais; 
IV - o nivel de escolaridade exigido para o exercIcio do cargo; 
V - a idade minima prevista em lei; 
VI— aptidao fisica e mental; 

§ 1°. A investidura em cargo ptiblico depende de aprovacão prévia em concurso póblico de 
provas ou de provas e tItulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeaçOes para cargo em comissão, 
declarados em lei de livre nomeação e exoneração, 

§ 2° As atribuiçoes do cargo podem justificar a exigéncia de outros requisitos estabelecidos em 
lei. 

cm 

§ 3°. As pessoas portadoras de necessidades especiais é assegurado o direito de se inscreverem 
em concurso püblico para provimento de cargos cujas atribuiçöes sejam compativeis corn a 
deficincia de que são portadoras, pan as quais fica reservado urn percentual nunca inferior a 

cm 	 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no concurso, observando-se disposição legal. 

Art. 10. 0 provimento dos cargos püblicos far-se-a mediante ato da autoridade competente de 
cada Poder, do dingente superior de Autarquia ou de Fundaçio Püblica. 

Em 

Parágrafo ünico. As Autarquias e Fundaçóes Ptiblicas, para proverem os seus cargos, 
dependem de prévia autorizaçao do Prefeito Municipal. 

Art. 11. A investidura em cargo püblico ocorrerá corn a posse. 

Art. 12. São formas de provimento de cargo püblico: 
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cm 

I - nomeação; 
TI - readaptacäo; 
ITT - reversão; 
P7 - rerntegraçäo; 
V - transferência; 

T 	VT - aproveitamento; 
VII - recondução. 

cm 

SeçAoTT 
Da Notneação 

Art. 13. A norneaçio far-se-a: 

I - em caráter efedvo quando se tratar de cargo de carreira; 
TI - em comissão, Para cargo de confiança, de livre nomeação e exoneração. 

§ 1°. A nomeaçäo para cargo de provimento efetivo depende de prévia habihtaçäo em 
cm 	 concurso püblico de provas ou de provas e tItulos, obedecidos a ordem de classificaçao e o 

prazo de sua validade. 

§ 2°. Os dernais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do sercidor na carreira, 
mediante promoçäo, progressäo, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema 
de carreira in Administraçâo Püblica Municipal e seus regularnentos. 

cm 
Seção III 

Do Concurso Püblico 
r 

cm 	 Art. 14, 0 concurso seth de provas ou de provas e dtulos, conforme clispuser o regulamento e 
as disposiçöes do piano de carreira. 

fl 	Art. 15. 0 concurso pübllco terá validade de ate 02 (dois) anos, podendo sex prorrogado uma 
(mica vez, pot igual perlodo. 

I 

§ 10. 0 prazo de validade do concurso e as condiçöes de sua reali2açäo, seräo fixadas em 
edital, que seth aplicado conforme normas estabelecidas no edital. 

§ 2°. Não se abrirâ novo concurso püblico para o mesmo cargo enquanto houver candidato 
cm 	 aprovado em concurso anterior corn prazo de validade nâo expirado 

Seço TV 
Da Posse e do Exercicio 

cm 	 Art. 16. Posse é investidura no cargo páblico mediante aceitaçâo expressa das atribuiçOes, 
deveres e responsabilidades inerentes ao cargo ptiblico, corn o comprornisso de desempenhá-
lo corn probidade e obediência as normas legais e regularnentares, formalizada com assinatura 

C 	do termo pela autoridade competente e pelo empossado. 

cm 
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§ 1°. A posse deveth ocorret no prazo de ate trinta dias, contados da publicacao do ato de 
- 	nomeação, prorrogáveis pot mais trinta dias, a requerimento do interessado, mediante 

justificativa. 

§ 2°. A posse, excepcionalmente, poderá darse mediante procuração especIfica. 

T 	§ 3°. Em se tratando de servidor em licença, on em outro afastamento legal, o prazo seth 
contado do término do impedimento. 

1. 	 § 4°. 56 haveth posse nos casos de provimento de cargo pot nomeaçào. 

§ 5°. No ato da posse, o servidor deveth apresentar, obrigatoriamente, declaração dos bens e 

T 	valores que constituem sen patrimônio e declaração quanto ao exercIcio ou não de outro 
cargo, emprego ou função páblica. 

§ 6°. Seth tornado sem efeito o ato de provimento se a posse nio ocorrer no prazo previsto 
no parâgrafo 1° deste arfigo. 

Art. 17. A posse em cargo püblico dependeth de prévia inspecbo médica oficial do Municipio 
A 	ou, em sua falta, quern este indicar. 

T 	Paragrafo ünico. Seth empossado em cargo püblico aquele que for julgado apto fIsica e 
mentalmente pela inspecbo médica oficial, excetuando-se os casos previstos no 3° do Artigo 
90  desta lei. 

A 	Art. 18. São competentes para dat posse: 

I - o Prefeito, aos secretirios municipais e demais autoridades que the sejam di.retamente 
subordinadas, inclusive os dirigentes de autarquias e fundaçôes páblicas; 

- 	II - os secretârios municipais, aos ocupantes dos cargos em comissão e funçöes no âmbito das 
respectivas secretarias; 

A 	III - os dirigentes de autarquias e fundaçöes aos ocupantes de cargos em comissbo, de 
funçOes e cargos efetivos da respectiva entidade; 

IV - o secrethrio de administração ou titular de outro órgbo de atribuiçôes afins, cuja 
competência esteja expressa no Regimento Interno, aos servidores efetivos. 

Art. 19. A autoridade que der posse deverá verificar, sob pena de responsabilidade, se foram 
satisfeitas as condiçOes estabelecidas em lei on regulamento para a investidura no cargo. 

Art. 20. ExercIcio é o efetivo desempenho das atribuiçoes do cargo. 

Art. 21. 0 infcio, a suspensbo, a interrupçbo e o reinicio do exercIcio serão registrados no 
assentamento individual do servidor. 

r 

Av. Cerejeiras n° 90— Fone (065) 3257-1197/3257-1146 - Rio Branco-MT 
Prefeitura Municipal de Rio Branco 



S 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 
7 	 GABINETE DO PREFEITO 

Parágrafo ünico. 0 inIcio do exercIcio e as alteraçôes que ocorretem serdo comunicadas ao 
órgio competente pelo chefe da repardção ou serviço em que estivet lotado o servidor. 

Art. 22. Ao chefe da repartiçao ou serviço onde for designado o servidor, compete dat-the 
exercIcio. 

Art. 23. 0 exercIcio do cargo terá inicio dentro do prazo de ate 30 (trinta) dias, contados; 

I - da data da posse; 

II - da data da publicaçäo oficial do ato, no caso de remoçâo, readaptacáo, reintegração, 
aproveitamento, reversão, redistribuiräo, transferência e reconduçao. 

§ P. Os prazos previstos neste artigo poderäo set prorrogados pot 30 (trthta) dias, a 
requerimento do interessado e a juIzo da autoridade competente, devidamente justificado. 

§ 2°. 0 exercIcio de funçäo gratificada dat-se-a no prazo de ate 30 (trinta) dias, a parth da 
publicaçäo do ato de designação. 

§ 3°. No caso de remoçâo, o prazo pan exercicio de servidor em fétias ou licença seth 
contado da data em que retornar ac, serviço. 

§ 4° Ao entrar em exercIcio o servidor apresentará, ao órgão competente, os elementos 
necessários ao assentamento individual 

§50 0 servidor empossado que näo entrar em exercIcio dentro do prazo fixado, seth 
exonerado. 

Art. 24. A transferéncia, promoção on a ascensão ndo interrompem o tempo de exetcIcio, que 
e contado do novo posicionamento na carreita, a partir da data da publicação do ato que 
transferir on ascender o servidor. 

C 	Art. 25. Salvo os casos previstos nesta Lei, o servidor que interromper o exercIcio pot mais de 
30 (trinta) clias consecutivos, flcará sujeito a processo adininistrativo, corn pena de demisso 
pot abandono de cargo. 

Parágrafo ünico Na hipótese do servidor encontrar-se afastado legalmente, o prazo a que se 
refere este artigo seth contado a partir do término do afastamento. 

Art. 26. 0 ocupante de cargo de provimento efetivo, integrante do sistema de carreira, teth a 
sua opçio de carga horaria estabelecida na lei de carreira a que pertence. 

Seçao V 
Da Frequência e do horirio 

Art, 27. A frequência seth apurada par meio de ponto. 

§ P. Ponto é o registro pelo qual se verificath, diariamente, a entrada e salda dos se 
serviço. 
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- 	§ 2°. Nos registros de ponto, deveräo set lançados todos os elementos necessérios a apuraçio 
- 	 cia frequência. 

Art. 28. E vedado dispensar o servidor do registro de ponto, salvo nos casos expressamente 
previstos em Lei ou regularnento. 

§ 1°. A falta abonada é considerada, pan todos os efeitos, presenca ao serviço. 

A 	§ 2°. Excepcionalmente e apenas para elidir efeitos disciplinares, poderá set justificada falta ao 
serviço. 

- 	 § 30 Q servidor deverá permanecer em serviço durante o horário de traballio, inclusive nas 

'7 	horas extraordinárias, quando convocado. 

§ 4°. Nos dias üteis, somente pot determinação expressa do Prefeito Municipal poderäo deixar 
de funcionar os serviços püblicos on serem suspensos os seus trabaihos, no todo ou em parte. 

Art. 29. Os ocupantes de cargo em comissao exigirá de seu ocupante integral dedicaçäo ao 
serviço, podendo set convocado sempre clue houver interesse da administraçao, ficando 
sujeito a carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais de trabaiho, salvo quando houver outra 
Lei que estabeleça horârio especIfico. 

Paragrafo Unico. A administraço poderá moclificar a carga horária prevista no caput deste 
artigo, observado o interesse de serviço. 

SeçaoVl 
Do Estágio Probatório 

A 	Art. 30. Ao entrar em exercIcio, o servidor nomeado pan cargo de provimento efetivo, flcarâ 
sujeito a estágio probatdrio pot perIodo de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual a sua 
aptidão, eflcincia e capacidade seräo objeto de avaliaçäo de desempenho no cargo, 

'7 	observados os seguintes fatores: 

I - assiduidade; 
eflciência; 

III - disciphna; 
7. 	 lY - capacidade de iniciativa; 

V - produtividade; 
A 	 VI - responsabilidade e; 

VII - idoneidade moral. 

§ 1°. Três tneses antes de findar o perlodo de estágio probatório, a Comissão de Avaliaçao de 
Desempenho Funcional submeterá a autoridade competente o resultado da avaliaçäo do 
servidor realizada de acordo corn dispositivos constantes de regulamento próprio pan a sua 
homologaçäo, scm prejuizo da continuidade da apuração dos fatores enumerados nos incisos I 
ao VII. 
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§ 2°. Como condição para a aquisiçio da estabilidade, é obrigatória a avaliaçio especial de 
- 	desempenho pot comisslo instituida pan essa finalidade. 

§ 3° Se, no curso do estágio probatório, for apurada, em processo regular, a inaptidão para 
exercIcio do cargo, seth exonerado. 

-- 	 § 4° No curso do processo a que se refere o parágirafo anterior, e desde a sua instauração, seth 
- 	 assegurado ao servidor ampla defesa que poderá set exercitada pessoalmente on pot 

intermédio de procurador habilitado, conferindo-Ihe, ainda, o prazo de 10 (dez) dias, para 
juntada de documentos e apresentação de defesa escrita. 

§ 50 Não constituem provas suficientes e eficazes as certidoes on portarias desacompanhadas 
dos documentos de atos administrativos para avaliar negativamente a aptidão e capacidade do 
servidor no desempenho do cargo, sobretudo nos fatores a que refere os incises I, II, III, IV, 
V, VI e VII deste artigo. 

Seçao VII 
Da Estabthdade 

Art. 31. 0 servidor habifitado em concurso ptiblico e empossado em cargo efetivo, adquirirá 
estabilidade no cargo ao completar três anos de efetivo exercIcio, se aprovado no estigio 
probatório. 

Art. 32. 0 servidor estãvel so perderá o cargo: 
r 

I - Em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 

II - Mediante processo administrativo em que the seja assegurada ampla defesa; 

Seçao VIII 
Da Transferência 

Art,33 Transferência é a passagein do servidor estável de cargo efetivo de carreira para outro 
de igual denominaçao, classe e remuneração, pertencente a quadro de pessoal diverso e na 
mesma localidade. 

Art. 34 Seth admitida a transferência dc servidor ocupante de cargo de quadro em extinção 
para igual situaçio em quad-to de outro Orgio ou entidade. 

Parágrafo ünico A transferéncia far-se-a a pedido do servidor, atendendo a conveniència do 
servlço póblico. 

Art. 35 São requisitos essenciais da ttansferência: 
I - interesse comprovado do serviço; 
IT - existência de vaga 
III - contar, o servidor, corn 02 (dois) anos de efetivo exercIcio no cargo. 
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Paragrafo Anico Nos casos de transferéncia não se aplicam os incisos deste artigo Para 
cônjuge ou companheiro (a). 

Art. 36 As transferências não poderão exceder de 1/3 (urn terco) das vagas de cada classe. 

Seção IX 
Da Readaptaçáo 

Art. 37. Readaptacão é a investidura do servidor estável ern cargo de atribuiçOes e 
responsabilidades compativeis corn a limitação que tenha sofrido ern sua capacidade fIsica ou 
mental, verificada em inspeção médica oficial. 

§ 10 Se julgado incapaz pan o serviço ptiblico, o readaptando seth aposentado, nos termos da 
lei vigente. 

§ 2. A readaptaçäo seth efetivada em cargo de carreira de atribuiçoes afins, respeitada a 
habilitaçao exigida. 

Art. 38. A readaptacäo será feita a pedido on "ex-offIclo" e seré processada: 

I - quando provisória, mediante ato do Secretário de Administração considerando a redução 
ou atribuiçäo de novos encargos ao servidor, na mesrna on em outra unidade administrativa, 
respeitada a hieratquia e as funçOes do seu cargo; 

II - quando definitiva, pot ato do Prefeito, em cargo de carreira de atribuiçoes afms, rnediante 
transferência, observados os requisitos de habilitaçáo exigidos. 

Art. 39. A readaptacäo náo acarretará aurnento ou redução de vencimento on rernuneração do 
servidor. 

SeçaoX 
Da Reversio 

Art. 40. Reversão é o retorno a atividade do servidor aposentado pot thvalidez quando, pot 
junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da 
aposentadoria. 

§ 1°. A reversão far-se-a no mesrno cargo ou no cargo resultante de sua transformação, 
atendendo a habilitação profissional do servidor. 

§ 2°. Encontrando-se provido de cargo em comissio, o servidor exercerá suas atribuiçöes 
como excedente, ate a ocorrência de vaga. 

Art. 41. Não poderá ocorrer reversão quando o aposentado já tiver cornpletado 70(setenta) 
anos de idade. 

Art. 42 A reversäo far-se-a a pedido. 
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Seçao XI 
Da Reintegraço 

Art. 43. Reintegração é a investidura do servidor estãvel no cargo anteriormente ocupado, ou 
no cargo resultante de sin transfornnçäo, quando invalidada a sua demissão, pot decisio 
administrativa ou judicial, corn ressarcimento de todos os direitos e vantagens. 

§ 1°. Se o cargo estiver provido, o seu eventual ocupante seth reconduzido ao cargo de origeni, 
scm direito a indenizaçao ou aproveitamento em outro cargo equivalerite. 

§ 2°. Se o cargo houver sido extinto a reintegraçäo far-se-a em cargo equivalente, respeitada a 
habilitação profissional, on, näo sendo possivel, o servidor ficará em disponibilidade corn 
remuneração proporcional ao tempo tie serviço. 

§ 30 0 cargo a que se refere o artigo sornente poderá set preenchido em canter precário ate o 
A 	julgarnento final. 

Seçao XII 
Da Recondução 

Art. 44. Recondução é o retorno do sercidor estável ao cargo anteriormente ocupado e 
decorreré de: 

I - inabilitaçio em estágio probatónio relativo a outro cargo; 

II - reintegraçäo do anterior ocupante. 

Paragrafo ünico. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor seth apnoveitado em 
outro cargo, observado o disposto no art. 43 desta LeL 

Seçao XIII 
Da Disponibilidade e do Aproveitarnento 

Art. 45. 0 servidor estável seth posto em disponibilidade corn remuneraçào proporcional ao 
A tempo de serviço, quando extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, ate seu adequado 

A 	aproveitamento em outro cargo. 

Art. 46 Aproveitamento C o retorno do servidor em disponibilidade ao exercIcio do cargo 
pñblico. 

§ 1° 0 retorno I atividade de servidor em disponibilidade far-se-a rnediante aproveitarnento, 
obrigatório no prazo rnáximo de 12 (doze) meses, em cargo de atribuiçdes e vencinientos 
compatIveis corn o anteriormente ocupado. 

§ 2°. 0 órgão tie pessoal determinari o imediato aproveitamento do servidor em vana clue vier 
a ocorrer nos órgãos ou entidades da Adrninistração Püblica Municipal. 
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Art. 47. 0 aproveitamento de servidor que se encontre em disponibilidade dependerA de 
prévia comprovaçäo de sua capacidade fi'sica e mental, pot junta méclica oficial. 

§ 1°. Se julgado apto o servidor assumirá o exercIcio do cargo no prazo de 30 (ttinta) dias 
contados da publicaçâo do ato de aptoveitamento. 

§ 20 . Verificada a incapacidade definitiva, o servidor em disponibilidade ser. aposentado nos 
termos da legislação vigente. 

Art. 48. Seth tornado scm efeito o aproveitamento e extinta a disponibilidade se o servidor 
nâo entrar em exercIcio no prazo legal, salvo em caso de doença comprovada pot junta 
médica oficial. 

§ 1°. A hipótese prevista neste artigo, configurará abandono do cargo apurado mediante 
inquérito na forma desta Lei. 

§ 2°. Nos casos de extinção de órgão ou entidade, os sersridores estiveis que não puderem set 
redistribuldos, na forma deste artigo, serão colocados em disponibihdade, ate seu 

- 	 aproveitamento. 

Mt. 49. Havendo ms de urn concorrente I mesma vaga, terá preferénth o de major tempo 
- 	 de disponibilidade e, no caso de empate, o de major tempo de serviço piiblico. 

CAPITULO II 
Da VacIncia 

Art. 50. A vacIncia do cargo pñblico decorrerâ de: 

I - exoneraçäo; 
II - demissão; 
III - transferência; 
W - posse em out-to cargo. 
V - aposentadoria; 
VI - falecimento. 
VII - readaptação 

Art. 51. A exoneraçäo de cargo efetivo dat-se-I a pedido do servidor ou "ex-officio" . 

Parágrafo ünico. A exoneraçäo "ex-offlcio" seth aplicada: 

I - quando näo satisfeitas as condiçöes do estIgio probatório; 
-' 	II - quando, tendo tornado posse o servidor no entrar em exercicjo no prazo estabelecido; 

III - quando, pot decorréncia de prazo, ficar extinta a punibilidade para demissáo pot 
abandono de cargo. 

Art. 52. A exonetação de cargo em cotnissäo dat-se-I: 

I - a juizo da autoridade competente; 
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II - a pedido do ptóprio servidor. 

Paragrafo Anico. 0 afastamento do servidor da funçäo de direçio, de chefia e 
assessorarnento dat-se-a: 

I— a pedido; 
II - mediante dispensa nos cases de: 

a) prornoçâo; 
b) cumprimento do prazo exigido para ro tatividade na função; 
c) falta de exação no exercIcio de suas atribuiçöes segundo o resultado do processo de 
avaliação, conforme estabelecido em lei e regularnento. 

Art. 53. A vaga ocorrerá: 

I - na data da vigência do ato de prornocão funcional, transferéncia, aposentadoth, 
exoneraçâo on demissao do ocupante do cargo; 
II— na data do falecimento do ocupante do cargo; 
III - na data da vigência do ato que criar o cargo ou perinitir seu aproveitarnento; 
IV - da posse em outro cargo de acumulação proibida. 

Art. 54. Quando se tratar de função gratificada, dar-se-á a vacância pot dispensa, a pedido, 
"ex-officlo" ou pot falecimento do ocupante. 

CAPITULO III 
Da Rernoção e da Redistribuição 

Seçao I 
Da Remoção 

Art. 55. Rernoçao é deslocarnento do servidor, a pedido ou "ex-offi'do", no âmbito do mesmo 
quadro, corn ou seni mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgáo. 

Art. 56. Dar-se-a a remoçäo de: 

I - uma secretaria para outra; 
II - urna localidade para outra dentro do território do MunicIpio no Irnbito de cada secretaria. 

§ 10. A rernoçäo destina-se a preencher vaga existente na unidade ou localidade vedado seu 
processarnento quando não houver vaga a set preenchida, exceto no caso de permuta. 

§ 2°. A remoçâo por permuta seth processada a requerirnento de arnbos os interessados, corn 
anuência dos respectivos secretirios ou dirigentes de órgão, conforme prescrito neste capItulo. 

§ 3° A rernoçâo a pedido para outra localidade, pot rnotivo de saiide do servidor, cônjuge, 
companheiro ou dependent; fica condicionada a apresentacio de laudo pericial eniAn nela 

junta rnédica oficial, bern corno a existência de vaga. 
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§ 4° A remoçâo para outra localidade, baseada no interesse pñblico, deverá set devidamente 
fundamentada. 

Seçao II 

Da Redistribuiçao 

An. 57 Redistribuiçao é o deslocarnento do servidor, corn o respectivo cargo, para o quadro 
- 	de pessoal do mesmo ou qualquer órgão ou entidade do governo, cujos pianos de carreira 

rernuneração sejam idênticos, observado sempre o interesse da adrninisttação. 

§ P. A redistribuiçäo dat-se-a exciusivarnente para ajustamento do quadro de pessoal is 

A. 	necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganizaçio, exrinçao ou criação de órgäo 
- 	 ou entidade. 

A.. 	 § 2°. Nos casos de extinção de órgáo ou entidade, os servidotes esthveis pie não puderem set 
redistribuidos na forma deste artigo, sero colocados ern disponibilidade ate seu 
aproveitamento na forma do disposto nesta Lei. 

CAPITULO IV 
Da SubsdtuiçIo 

- 	 Art. 58. Haven substituição nos impedimentos ocasionais ou temporánios dos ocupantes de 
cargos em comissáo de direçio superior ou de funçäo gratificada de acordo corn seguinte: 

I - em caso de afastamento do superior hierárquico, pot ate 30 (trinta) dias, inclusive fénias, os 
ocupantes dos cargos imediatamente subordinados responderão pelas competências sob sua 
responsabilidade Cu; 

II - em não havendo chefia imediatamente subordinada, seri feita designaçio para substituiçio 
temporiria pot meio de portaria emitida pelo titular da pasta e publicada. 

Art. 59. A substituiçao na funçâo gratificada independe de posse e ser. automática ou 
dependerá de ato da Administraçâo, devendo recair sempre em servidor do quadro. 

§ 1°. A substituiçao automitica é a estabelecida em lei on regulamento e processar-se-i 
independentemente de ato. 

§ 2°. Quando depender de ato da Administraçao, se a substituiçäo for indispensivei, 
substituto seth designado pot ato do Prefeito ou do titular da secretaria, conforme o caso. 

§ 3°. 0 substituto fará jus a remuneraçäo pelo exercIcio do cargo em comissào ou função de 
direçäo ou chefia, paga na proporcão dos dias da efetiva substituiçio. 

§ 4°. A substituiçäo rernunerada dependerá de ato da autonidade competente para designar, 
exceto nos casos de subsdtuição previstos em lei ou regulamento. 

§ 5°. Quando se tratar de detentor de cargo em connssão ou função gratificada, o substituto 
fará jus somente I diferença de remuneraçäo. 

Li 
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TITTJLO III 
Do Sistema Da Carreira 

Art. 60. Carreira é o conjunto de classes e ulveis da mesma natureza funcional e 
bierarquizadas segundo o grau de escolaridade, responsabilidade e complexidade a elas 
inerentes, pta desenvolvimento nas classes dos cargos ou empregos que a thtegram carreira 
consolidar-se-á sob a forma de evolução funcional. 

CAPITULO I 
Da Evoluçäo Funcional 

Art. 61. A evolução funcional dar-se-i de duas formas: 

I - progressão horizontal e; 

II - progressäo vertical. 

Art. 62. Progressâo horizontal é a passagem de uma classe para outra subsequente, desde que 
obedecidos os critérios de escolaridade e interstIcios. 

- 	 Art. 63. Progressão vertical é a passagern de urn nIvel pan o outro subsequente, desde que 
C 	cumpridos os critérios de interstIcio e avaliação de desempenho. 

Art. 64, Os critérios para aplicacão desde capitulo serão definidos ao instituir os planos de 
carreira dos servidores püblicos municipais. 

TITULO IV 
Dos Direitos e Vantagens 

CAPITULO I 
Dos Direitos 

7Th 

Seçao I 
Do Sistema Remuneratório 

Art. 65. 0 sistema rernuneratôrio dos servidores püblicos municipais seth estabelecido através 
do subsIdio fixado em parcela ünica, vedado o actéscirno de qualquer gratificação, adicional, 
abono, prêmio, verba de representaçäo, ou outra espécie remuneratória, obedecido o disposto 
no art. 37, X e XI, da Constituiçäo Federal. 

Parágrafo üthco 0 subsIdio de que trata o caput deste artigo é o sontatório de todas as verbas 
remuneratórias e demais vantagens pecuniárias atualmente percebidas pelos servidores 
pübllcos municipais. 

Art. 66 0 servidor efetivo nomeado em cargo em comissäo ou funçâo de confiança, poderá 
optar pelo subsidio integral do cargo em cotnissào ou da função de conflança, ou pelo sen 
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subsIdio atual acrescido do percentual de ate 50% (ciaquenta pot cento) do valor do subsIdio 
do cargo em comissão ou função de confiança. 

Art. 67. A rernuneração dos ocupantes de cargos e funçöes da administtação direta, autIrquica 
e fundacional, pensöes ou outra espécie remuneratória, percebida cumulativarnente on não, 
incluidas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderao exceder o subsidio 
mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

Parágrafo ünico. 0 vencimento atribuldo ao cargo de carreira não pode set inferior ac, 
salário mmnimo. 

Art. 68. Os subsIdios dos servidores püblicos são irredutIveis, ressalvado o disposto no § 20 
deste arfigo. 

1°. E vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratdrias para o efeito 
de remuneração de pessoal do serviço püblico municipal. 

§ 2°. Os acréscimos pecuthários percebidos pot servidor pTiblico não serão cornputados nem 
acumulados pan this de concessão de acréscimos ulteriores; 

Art. 69. A fixação do sisterna rernuneratório observará: 

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos cornponentes de cada 
carrelta; 
IT - Os requisites para a investidura; 
III - as peculiaridades dos cargos. 

Art. 70. 0 servidor perderá: 

I - a remuneração dos dias que faltar ao serviço, salvo motivo legal ou molCsda cornprovada; 
II - 1/3 (urn terço) da remuneração do dia, quando comparecer ao serviço corn atraso 
rnáximo de urna hora, on quando se redrar antecipadarnente; 
III - 1/3 (urn terco) da rernuneração durante o afastarnento pot rnodvo de prisao preventiva, 
pronüncia pot crime cornum, deniincia pox crime funcional, condenação recorrivel pot crime 
inafiançivel ou processo no qual haja pronüncia, corn direito a diferença, se absolvida; 
IV - 2/3 (dois terços) da remuneração durante o periodo de afastarnento em virtude cia 
condenaçao pot sentença defmitiva, cuja pena não resulte em demissao 

Art. 71. Salvo pot imposição legal ou mandada judicial, nenhum desconto incidirá sobre a 
remuneração ou provento. 

§ 1°. Mecliante autorização do servidor, poderá haver consignação em foiha de pagamento a 
favor de terceiros, a critério da Administraço e corn reposicão dos custos, na forma definida 
ern regularnento. 

§ 2°. Independente do parcelarnento previsto neste artigo, o recebimento de quantias 
indevidas poderé. implicar processo disciplinar para apuração das responsabilidades e aplicacão 
das penalidades cabIveis. 
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Art. 72. As reposiçöes e indenizaçôes ao Erário Municipal serão descontadas em parcelas 
mensais nâo excedentes I décima patte da remuneraçao ou provento, em valores atualizados. 

Art. 73, 0 servidot em débito corn o Erârio Municipal que for demitido, exonerado on que 
tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, tetá o prazo de 60 (sessenta) dias pan 
quite-b. 

Paragrafo tnico. A não quitaçáo do débito no prazo previsto implicarl na sua inscriçao em 
d.Ivida ativa. 

Art. 74. A remuneraçáo e o provento não serk objeto de arresto, sequestro ou penhora, 
IT 	exceto nos casos de prestaçbo de alimentos resultantes da homologaçbo on decisbo judicial. 

Seçäo II 
Das Férias 

Art. 75. 0 servidor fará jus anualmente, a 30 (trinta) dias consecutivos de férias, que poderbo 
set acumuladas ate o mCximo de 02 (dois) perIodos, no caso de necessidade de serviço 
atestada pelo chefe imediato, ressalvadas as hipóteses em que haja legislaçbo especifica. 

§ 1° Para o perlodo aquisitivo de férias serbo exigidos 12 (doze) meses de exercIcio. 

§ 2° E vedado levar I conta de férias qualquer falta ao serviço. 

§ 3° Fica proibida a contagem, em dobro, de férias nbo gozadas, Para fins de aposentadoria, 
nos termos da Constituiçáo Federal. 

§ 4° Para gozo das férias previstas neste artigo, deverd set observada a escala a ser orgariizada 
pela secretatla. 

§ 5° As férias poderbo ser parceladas em ate 02 (duas) etapas, se assim requeridas pelo 
servidor e desde que haja conveniênci2 administrativa, sendo cada uma destas de 15 (quinze 
dias). 

§ 6° Caso nio cumprido o estabelecido no caput deste artigo, o servidor püblico, 
- 	 automaticarnente, entrari em gozo de férias a partir do primeiro cia do terceiro periodo 

aquisitivo. 
§ 70 Os perlodos de férias acumuhdos em desacordo com o caput deste artigo, nbo serb 
indenizados, salvo na hipótese de desligamento do servidor. 

Art. 76. PoderC a Adtnitistraçbo Municipal conceder férias coledvas, desde que os serviços 
essenclais sejam mantidos em funcionamento. 

Art. 77. 0 servidor que opera direta e permanentemente corn Raios X e substIncias 
radioativas gozarC, obrigatoriamente 20 (vinte) dias consecutivos de férias, por semestre de 
atividade profissional, proibida, em qualquer hipótese a acumulaçbo. 
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Art. 78. As férias sornente podetho set interrompidas pox motivos de calamidade püblica, 
comoção interna, convocação para jñri, serviço militar ou eleitoral ou pot modvo superior de 
interesse püblico. 

Art. 79. Independente de solicitaçäo seth pago ao servidor, pot ocasiäo das férias, urn 

A. 	adicional de 1/3 (urn terço) da remuneraçào correspondente ao periodo de férias. 

T 	§ 

 

P. No caso do servidor exercer funçäo gratificada on ocupar cargo em comisso, a 
7Th 	 respectiva vantagern seth considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo. 

Art. 80 E proibida a transferéncia e remoçäo do servidor quando em gozo de férias 

CAP! TULO II 
Das Vantagens 

Art.81. Além do subsidio poderao set pagas ao servidor as seguintes vantagens: 

I - indeni7aç6es; 
II - gratiflcaçöes e adicionais 

Paragrafo ünico. As indenizaçöes, as gratiflcaçöes e Os adicionais näo se incorporam ao 
subsidio ou provento, para qualquer efeito. 

Art. 82. As vantagens nào seräo computadas e nem acumuladas para efeito de concesso de 
quaisquer outros acréscirnos pecuniários ulteriores, sob o mesmo tItulo on idéntico 
fundamento. 

Seção I 
Das Indenizaçoes 

Art. 83. Constituem indenizaçoes para o servidor: 
I - ajuda de custo; 

r 	 II— thanas' 
III - transporte. 

Art. 84. Os valores das indenizaçOes, assim como as condiçöes para a sua concessáo, seräo 
estabelecidos em regulamento. 

Subseçao I 
Da Ajuda de Custo 

T 	Art, 85. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas do servidor que, no interesse do 
sersriço, for deslocado no MunicIpio, para ter exercIcio em nova sede, corn mudança e em 
caráter permanente. 

Art. 86. Não seth concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo, ou reassumi-
10, em 'crirtude de mandato eletivo. 
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Art. 87. A ajuda de custo ao servidor não poderá exceder I importIncia correspondente a três 
meses de seu vencimento base e seth paga urna vez em cada situação. 

- 	 Art. 88. Nos casos de afastamento pan prestar serviços em outro órgIo ou entidade, a ajuda 
de custo deveth set paga pelo cessionário. 

Art. 89. Nio seth devida ajuda de custo, quando se tratar de mudança de sede ou domicffio, a 
peclido do servidor. 

Art. 90. 0 servidor ficath obrigado a restituir a ajuda de custo quando, injustificadamente, nb 
se apresentar pan as funçOes, ou ainda, pedir exoneraçbo antes de completar 90 (noventa) Las 
de exercIcio Para onde foi designado. 

Parágrafo iithco. Nbc haveth obrigaçbo de restituir, no caso de exoneraçbo "ex-officio", ou 
quando o retorno for determinado pela Admithstraçbo ou pot motivo de doença comprovada. 

Subseçao II 
Das Diárias 

Art. 91 0 servidor que a serviço liver de afastar da sede, em carâter eventual on transitório, 
pan outro ponto do território do Estado ou do Pals, fará jus a passagens e diárias, pan cobrir 
as despesas de pousada, alimentaçbo e locomoçbo urbana e rural. 

§ 1°. A diáfla seth concedida pot La de afastamento, sendo devida pela metade quando o 
deslocamento nbo exigir pernoite fora da sede. 

§ 2°. Nbo poderbo set pagas mais de 15 (quinze) diIrias no més, pot servidor, salvo 
autorizaçbo expressa do Chefe do Poder Executivo nos casos considerados excepcionais. 

Art. 92. 0 servidor que receber dthias e nbc se afastar da sede pot qualquer molivo ficarâ 
obrigado a resdtui-las integralmente, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Paragrafo ünico. Nas bipóteses de o servidor retornar I sede em prazo menor do que o 
previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, em igual prazo. 

SubseçAo III 
Do Transporte 

Art. 93. Conceder-se-a indenizaçbo de transporte ao servidor que realizar despesas corn a 
utilizaçbo de meio próprio de locornoçIo Para a execuçbo de serviços externos, pot força de 
atribuiçôes próprias do cargo, conforme estabelecido em regu]arnento. 

§ 1°. Somente fará jus I indeni2açbo de transporte pelo seu valor integral o servidor que, no 
mês, haja efetivamente reahzado serviços externos durante, pelo menos, 20 (vinte) Las. 

§ 20.  Se o nümero de Las em serviço externo for inferior ao previsto no pathgrafo anterior, a 
indenizaçbo sera devicla na proporcbo de 1/20 (urn vinte avos) pot La de realizaçbo de 
serviço. 
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Seçào III 
Das Granficaçoes e Adicionais 

C' 

Art. 94. Alérn da remuneraçäo e das indenizaçOes previstas nesta Lei, serão deferidas aos 
servidores as seguintes gratificacoes e adicionais: 

C' 	 - 	natalina; 
II - adicional de insalubridade 
III - adicional pela prestação de serviço extraordinário; 
IV —adicional de férias; 

C' 

V - adicional notumo; 
C' 

C' 	 Subseçao I 
Da Gratificaçao Natalina 

Art. 95. A gradficaçäo natalina, que equivale ao 13° (décimo terceiro) salário previsto na 
C' 	Constituição Federal, corresponderâ a 1/12 (urn doze avos) da rernuneraçäo a que o servidor 

fizer jus no mês de dezembro, pot més de exercIcio no respectivo ano. 

Paragrafo unico. A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias seth considerada corno rnês 
integral. 

C' 	 Art. 96. A gratificação natalina poderá set paga nas seguintes fotmas 

C' 	I - integralmente ate o din virile do rnês de dezembro de cada ano; 
II - integralmente no més do aniversário do servidor pertencente ao quadro permanente dos 

C' 	órgãos pblicos municipais; 
III - proporcionaimente no rnês do aniversirio do servidor pertencente ao quadro ternporãrio 

C' 	dos órgãos püblicos municipais; 
- 	IV - integralmente a época da concessão das férias regularnentares do servidor do quadro 

- 	 perrnanente. 
C' 

Art. 97.0 servidor exonerado perceberé sua gratificaçâo natalina proporcionalmente aos 
meses de efetivo exercIcio, calculada sobre o subsidio do mês da exoneração. 

Art. 98. A gratiflcacào natalina não seth considerada pan calculo de qualquer vantagern 
C' 	pecuniária. 
C' 

C' 	 Subseçao II 
Do Adicional de Insalubridade 

C' 

C' 
	

Art. 99. 0 Adicional de Insalubridade poderá set pago aos servidores da area de sade 
C' 
	 conforme disposto em lei ou regulamento. 

C' 

Subseçao III 
C' 	

Do Adicional pot Serviço Extraordinário 
C' 

C' 
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Art. 100. 0 serviço extraordinãrio seth remunerado corn acréscimo de 50% (cinquenta pot 
cento) em relaçâo a hora normal de trabalho. 

Art. 101. Somente seth permitido serviço extraordinário para atender a situaçOes excepcionais 
e temporárias, respeitado o limite rnáximo de 02 (duas) horas pot jornada. 

Art. 102. Ao ocupante do cargo em comissäo ou funçáo gratificada náo será devido o 
adicional previsto no artigo anterior. 

Subseção IV 
Do Adicional de Férias 

Art. 103. Independentemente de solicitaçio seth pago ao servidor, pot ocasiäo das férias, urn 
adicional de 1/3 (urn terço) da remuneração correspondente ao periodo de férias juntamente 
corn o pagamento do més. 

Paragrafo ünico No caso do servidor exercer thnção de direço, chefia, assessorarnento ou 
assistência on ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem seth considerada no cálculo 
do adicional de que trata este artigo. 

Art. 104 0 servidor em regime de acumulaçäo licita perceberá o adicional de férias calculado 
sobre a remuneração do cargo em que for gozar as férias. 

SubseçaoV 
Do Adicional Noturno 

Art. 105. 0 serviço noturno prestado em hothrio compreendido entre 22 (vinte e duas) horas 
de urn dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco 
pot cento), computando-se cada hora como 52 (cinquenta e dois miinutos) e 30" (trinta 
segundos). 

CAPITULO III 
DAS LICENAS 

Seçao I 
DisposiçOes Gerais 

	

• 	Art. 106. Conceder-se-a licença: 

I - para tratamento de saüde; 
II - pot motivo de doença em pessoa da famulia; 
III - a gestante e a adotante; 

	

fl 	IV - a paternidade; 
V - pan prestação de serviço militar; 
VI - pot motivo de acompanhamento do cônjuge ou companheiro; 
VII - para atividade politica; 
VIII - para prêrnio pot assiduidade; 
IX - para o tratamento de interesse particular; 
X - para o exercIcio de mandato classista; 
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XI - Licença para qualificaçao profissional. 

7 	§ 10. 0 servidor näo poderá permanecer em licença da mesma espécie pot perlodo superior a 
24 (vinte e quatro) meses, salvo os casos dos incisos V, VI, VII e X. 

§ 2°. A licença concedida dentro de 60 (sessenta) di-as do término de outra da mesma espécie, 
seth considerada como prorrogaçäo. 

Art. 107. Terminada a licença, o servidor reassumirá o exercIcio, salvo nos casos de 
prorrogação. 

§ 10. 0 pedido de prorrogaço deverâ set apresentado antes de findo o prazo de licença. 

cm 	 § 2°. Se indeferido o pedido, contarse-á como licença sem vencimento o perlodo 
compreendido entre a data de sen término e a do conhecimento oficial do despacho 
denegatório. 

7 	Art, 108. A licença médica sera concedida pelo prazo indicado no laudo medico da junta 
médica oficial. 

§ 1°. Dois di-as antes de terminado o prazo haverá nova inspeçáo da junta médica oficial e o 
laudo medico concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogaçio da licença, pela aposentadoria 
ou pela readaptação do servidor. 

§ 2°. Se o servidor se apresentar a nova inspecao após a época prevista no parágrafo anterior, 
- 	 caso não se justifique a prorrogação, serão considerados como faltas os dias de ausência ao 

serviço. 

Art. 109. 0 tempo necessário I inspeção médica seth sempre considerado como licença, desde 
que não fique caracterizada a simulação. 

Art. 110. Quando se veriftcar, como resultado de inspeçäo médica pelo órgão competente do 
I  MunicIpio, ou a quern este indicar, redução de capacidade fisica do servidor ou estado de 

saiide que impossibilite o exercIcio das funçôes inerentes ao seu cargo, e desde que nâo se 
configure a necessidade de aposentadoria, nem de licença para o tratamento de saüde, poderé 

I 

	 o servidor set readaptado nos termos desta Lei. 

§ 1°. Na hipótese deste arfigo, o servidor se submeterl, obrigatoriamente, a inspecäo medica 
cm 	 no término do prazo fixado pan a readaptacão. 
m 

§ 2°. Readquirida a capacidade fIsica, o servidor retornará 15 atividades próprias de seu cargo. 

§ 3°. For ato do Prefeito o servidor podeth set readaptado definitivamente, d 
recomenclada esta providéncia pot meio cIa inspeçäo médlica especializada. 

Seçao II 
Da Licença para o tratamento de saáde 
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Art. 111. A licença para tratamento de saüde seth concedida ao servidor pot inspecão médica 
realizada pela Secretaria de Sadde do MunicIpio ou na sua falta, quern este indicar. 

§ 1°. Incurnbirâ a chefia imediata facilitar a apresentação do servidor a inspecäo médica 
sempre que este solicitar. 

§ 2°. Caso o servidor esteja ausente do MunicIpio e absolutamente impossibilitado de 
locornover-se pot motivo de satide, poderã ser admitido laudo medico particular 
circunstanciado. 

§ 30 Q laudo medico particular somente podeth set aceito depois de homologado pelo orgao 
próprio de inspeção médica do MunicIpio. 

§ 4°. Caso não se justifique a licença, serão considerados conio de licença sem vencimento  os 

A. 	 dias de auséncia ao sercriço 

Art. 112. 0 servidor nio poderá permanecer em licença para tratarnento de saóde pot prazo 

P 	superior a 24 (virite e quarto) meses, exceto nos casos considerados recuperáveis, em que, per 
cm• 	proposta da junta médica, poderá ser prorrogado. 

§ 1°. Expirado o prazo deste artigo, o sercidor seth submetido i nova inspeção medica e 
aposentado, se julgado defmitivamente inválido para o serviço pñbhco em geral e não puder 
ser readaptado. 

§ 2°. No perlodo em que houver afastamento para tratamento de satide, desde que superior a 
quinze dias, o sersridor ficarâ a disposição do PREVIRB e sua remuneraçäo sera custeada corn 

cm 	
recursos da previdéncia social do municIpio. 

cm 	 Art. 113. Nos processamentos das licenças para tratamento de saüde, seth observado o devido 
cL. 	 sigilo sobre os laudos e atestados medicos. 

P 	Art. 114+ No curso da licença para tratamento de satide, o servidor abster-se-á de atividades 

P 	remuneradas, sob pena de interrupçào da licença, corn perda total do vencimento, desde o 
inIcio destas atividades e ate que reassuma o cargo. 

Parágrafo ünico. 0 perIodo cornpreendido entre a interrupcäo da licença e a assunçâo seth 
considerado corno licença sem vencimento. 

Art. 115. 0 servidor não poderá recusar-se I inspeçáo médica, sob pena de suspenslo do 
pagamento do vencimento, ate que se realize a thspeção. 

Art. 116. Considerado apto em inspeçio médica, o servidor reassumirá o exercIcio, sob pena 
de serem cornputados corno faltas os dias de auséncia. 

An. 117. No curso da licença, poderá o servidor requerer inspecIo médica, caso se julgue em 	7; 
condiçôes de reassurnir o exercIcio. 	

\Jj 
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Art. 118. A remuneraçâo do servidor licenciado pan tratamento de saüde seth obedecida 
conforine pathgrafo 2.° do art. 106. 

Art. 119, Em caso de acidente de trabaiho ou de doença profissional, seth manfido 
integralmente, durante a licença, o vencirnento do servidor, correndo ainda pot conta do 
municIpio despesas corn o tratarnento rnédico e hospitalar do servidor, que seth realizado, 
sempre que possIvel, em estabelecimento oficial de assistência médica. 

	

A-. 	§ 1°. Considera-se acidente de trabaiho todo aquele que se verifique pelo exercIcio das 
atribuiçoes do cargo, provocando, direta ou indiretarnente, lesão corporal, perturbação 
ernocional ou doença que ocasione a rnorte, a perda parcial on total, permanente ou 
ternporária da capacidade fIsica ou mental para o trabaiho. 

§ 2°. Equipara-se ao acidente no trabaiho a agressão sofrida pelo servidor no serviço ou em 
razão dele, quando nào provocada, e a ocorrida no deslocamento para o serviço ou deste para 
sua residência. 

§ 3°. Pot doença profissional entende-se a que se atribui, como relaçao de efeito e causa, Is 
condiçoes inerentes ao serviço ou fatos nele ocorridos. 

	

fl 	§ 4°. Nos casos previstos nos 55 1° e 2° deste artigo, o laudo resultante da inspeçao realizada 
pela junta médica oflcial deverá estabelecer, rigorosarnente, a caracterização do acidente no 
trabaiho e da doença profissional. 

Seçäo Ill 
Da Licença pot motivo de doença em pessoa da familia 

Art. 120. Poderá set concedida licença ao servidor pot motivo de doença do cônjuge on 
cornpanheiro, padrasto on madrasta, ascendente, descendente, enteado e colateral 
consangüineo, ou aflm ate o segundo grau civil, mediante comprovaclo méclica. 

§ 1°. A licença somente seth deferida se a assisténcia direta do servidor for indispensável e nb 

	

7Th 	 puder set prestada simultanearnente com o exercIcio do cargo, o que deveth set apurado pot 
meio de acompanhamento social. 

§ 2°. A licença seth concedida sem prejuizo de remuneraçIo do cargo de carreira ate 180 
(cento e oitenta) clias e, corn 2/3 (dois terços) da rernuneraçbo, excedendo esse prazo, ate üi 

	

fi 	 (urn) ano, após scm rernuneraçäo. 

	

- 	 Seçbo IV 
Da Licença I gestante e I adotante 

	

cm 	Art.121. A servidora gestante seth concedida a licença maternidade corn vencirnento integral 
pelo prazo de cento e vinte dias. 

§ 1°. A licença podeth set concedida a partir do inicio do 8° (oitavo) més de gestacIo, salvo 
prescricIo rndclica em contririo. 

cm 
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§ 2°. No caso de parto anterior a concessão, o prazo da licença serâ contado a partir deste 
evento. 

§ 3°. No caso de natimorto a servidora seth submedda a exame medico, decorridos 30 (trinta) 
dias do evento e, se julgada apta, reassurnirI o exercIcio do cargo. 

§ 4°. No caso de aborto näo criminoso, atestado pot medico oficial a servidora teré. direito a 
60 (sessenta) dias de repouso remunerado, podendo set prorrogado pot inspeção médica. 

A 	§ 5°. Quando a saáde do recém-nascido exigir assistCncia especial sera concedida a servidora, 
pelo prazo necessário e mediante laudo medico, licença pot motivo de doença em pessoa da 
fanillia. 

cm 	 § 6°. A remuneraçäo relativa a Licença maternidade concedida pot periodo de ate cento e 
A 	oitenta dias poderá set paga ou ressarcida cOrn recursos da previdéncia social do municIpio. 

C 	Art. 122. A senridora gestante terá direito mediante laudo medico, ao aproveitamento em 
A 	outn funçio compatIvel corn seu estado, a contar do 5° (quinto) mCs de gestaço, sem 

prejuIzo do direito a licença prevista neste artigo. 

Art. 123. Para amamentar o próprio filho ate a idade de seis meses, a senridora lactante terá 
direito durante a jornada de trabaiho, a 01 (uma) hora de descanso, que poderâ set parcelada 
em 02 (dois) perlodos de trinta minutos. 

Art. 124. A servidora clue adotar criança ou obtiver guarda judicial Para fins de adoção de 

A  criança, seth concedida licença remunerada pelo perlodo de 120 (cento e vinte) dias, se a 
criança liver ate oi (urn) ano de idade; de 60 (sessenta) dias, se a criança liver entre 01 (urn) e 
04 (quarto) anos de idade; e de 30 (trinta) dias, se a criança liver de 04 (quatro) a 08 (oito) anos 
deidade. 

SeçAo V 
Da Licença Paternidade 

Art. 125. Ao servidor varão seth concedida a licença paternidade de cinco dias contados da 
data do parto ou, no caso de adoção, contada ate o 5° (quinto) cia da adoçáo. 

Seção VI 
Da Licença Para o Serviço Militar obrigatório 

Axt,126. Ao servidor convocado Para o serviço militar seth conceclida licença, na forma e 
condiçoes previstas na legislação especIfica. 

Parágrafo ñnico ConcluIdo o serviço militar o servidor terá 30 (trinta) dias, corn 
remuneraçào, Para reassumir o exercIcio do cargo. 

Seçao VII 
Da Licença Para acornpanhar o cônjuge ou companheiro 
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Art. 127. Poderi set concedida a licença scm vencimento ao servidor para acompanhar o 
cônjuge on companheiro que for deslocado pan outro ponto do território nacional, on para o 
exercIcio de mandato eletivo Municipal, Estadual on Federal. 

Art, 128. A licença prevista neste artigo seth por prazo indeterminado e sem remuneração. 

Art. 129. Finda a causa da licença, o servidor deverá reassumir o exercIcio dentro de 30 (trinta) 
Las a partir dos quais a sua ausência sera computada como falta ao serviço. 

Art. 130. 0 servidor poderá reassumir o exercIcio do seu cargo a qualquer tempo, embora no 
esteja finda a causa da licença. 

Seçao 11111 
Da Licença para atividade poiltica 

Art. 131. 0 servidor terá direito a licença scm remuneração durante o perlodo que mediar 
entre a sua escolha em convenção partidiria como canclidato a cargo eletivo e a véspera do 
registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. 

cm 	
§ 10. 0 servidor candidate a cargo eletivo que exerça cargo de direçao, de chefia, 
assessoramento ou assisténcia, on desempenhar atividades referentes a arrecadação ou 
fiscalizaçio, dde seth afastado, a partir do La imediato ao do registro de sua candidatura 

cm 

 

per-ante a Jusdça Eleitoral, ate o 150  (decimo quinto) La seguinte ao pleito on conforme 
dispuser lei especifica. 

§ 2°. A parS do registro da candidatura e ate o 15° (decimo quinto) La seguinte ao da eleiçáo, 
o servidor fará jus a licença remunerada, como se em efetivo exercIcio estivesse. 

Seçao IX 
Da Licença-prêmio pot assiduidade 

Art. 132. Após cada quinquênio ininterrupto de exercIcio, o servidor estável fará jus a 03 (trés) 
meses de licença, a titulo de prémio pot assiduidade, a set gozada com a remuneração do 
cargo paga nos meses da licença. 

§ 1°. Em caso de interrupção do periodo aquisitivo pot qualquer razão, a contagem do novo 
quinquênio começari no La em que o servidor reassumir o exercIcio. 

§ 2°. A Licença-prêmio nâo poderá set convertida em pecünia e nem poderá set contada em 
dobro para fins de aposentadoria. 

Art, 133. Não se concedeth Licença-prémio ao servidor que no perlodo aquisitivo: 

I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão; 
II - afastar-se do cargo em virtude de: 
a) licença para tratamento em pessoa da faniulia, scm remuneração; 
b) licença para tratar de interesses particulates; 

Av. Cerejeiras n° 90 - Fone (065) 3257-119713257-1146 - Rio Branco-MT 
Prefeitura Municipal de Rio Branco 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

GABINETE DO PREFEITO 

c) condenaçào a pena privativa de liberdade pot sentença definitiva; 
d) licença para acompanhamento de cônjuge ou parceiro. 

Parágrafo ünico. As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença prevista 
neste artigo, na proporção de 01(um) més para cada três faltas. 

Art. 134. 0 nñmero de servidores em gozo simultâneo de Licença Prêmio náo poderá set 
superior a 1/3 (urn terço) da lotação da respectiva unidade administrativa do órgáo ou 
entidade, considerando a escala anual, feita pelo Departamento Pessoal e apreciadas pelos 
beneficiados e seu respectivo chefe. 

§ 10 0 servidor náo poderá cumular duas licenças-prêmio. 

§ 2° 0 servidor deverá gozar a llcença-prêmio concedida, obrigatoriamente, no perlodo 
aquisitivo subsequente. 

§ 3° Caso não usufrua no periodo subseqüente, entrarã, automaticamente, em gozo da referida 
licença a partir do primeiro dia do terceiro perlodo aquisitivo. 

Seçao X 
Da Licença para l:ratar de thteresse particular 

Art. 135. A pedido e sem prejufro do serviço, poderá set concedida ao servidor estável, licença 
para tratar de assuntos particulates pelo prazo de ate 02 (dois) arms consecutivos, sem 
remuneraçäo. 

Paragrafo ünico. A licença poderá set interrompida a qualquer tempo, a peclido do servidor 
on no interesse do serviço. 

Art. 136. Não se concederá nova licença antes de decorridos 02 (dois) anos do término da 
licença anterior. 

Art, 137. Näo se concederá licença a servidor nomeado, removido, redisnibuido on 
transferido, antes de completar 03 (trés) anos de exercicio. 

Art. 138. 0 requerente aguardará, em exercIcio no cargo, a publicação do ato decisório sobre a 
licença solicitada. 

Seçao XI 
Da Licença para o Desempenho de Mandato Classista 

Art. 139. E assegurado ao servidor efetivo o direito I licença para o desempenho de mandato 
de cargo de diretoria em confederaçao, federação, associaçIo de classe ou sindicato 
representativo da categoria ou eniidade fiscalizadora da pro flssIo, sem prejui7-' '- 
vencimentos e vantagens do cargo efetivo. 

§ 1°. Somente poderão set ilcenciados 02 (dois) servidores pot entidade prevalecendo 
ocuparem os cargos hierarquicamente superiores. 
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§ 2°. A licença terá duraçâo igual a do mandato, podendo set prorrogada no caso de reeleiçao. 

§ 3°. 0 perlodo em que o servidor permanecer afastado Para o desempenho do mandato 
classista, seth cornputado Para todos os efeitos. 

Seçao XII 
Da Licença Para qualificaçao profissional 

Art. 140 A licença Para qualificaço profissional dar-se-á corn prdvia autorizaçào do Prefeito 
Municipal e consiste no afastarnento do servidor de suas funçöes, sem prejuIzo dos seus 
vencirnentos, assegurada a sua efetividade Para todos os efeitos de carreira e seth concedilda 
Para freqüéncia de curso de forrnação, treinamento, aperfeiçoarnento e especiali2ação 
profissional ou em nIvel de pós-graduação e estágio, no pals ou no exterior, se de interesse do 
MunicIpio. 

Art. 141 Para concessão da licença de que trata o artigo anterior, tetho preferéncias os 
servidores que satisfaçarn os seguintes requisitos: 
I - residéncia ern localidade onde não existam unidades universitárias ou faculdades isoladas; 
II - experiência no mâxirno de 05 (cthco) anos de Magistério Piiblico e o servidor corn 05 
(chico) anos de efedvo exercIcio no MunicIpio; 
III - curso correlacionado corn a itea de atuação. 

Art. 142 Realizando-se o curso na mesma localidade da lotaçao do serviço ou em outra de fficil  
acesso, eM lugar da licença seth concedida simples dispensa do expediente pelo tempo 
necessário a frequência regular do curso. 

Parágrafo ünico A dispensa de que trata o artigo deveri set obrigatoriamente cornprovado 
mediante frequência regular do curso. 

CAPITULO III 
DOS AFASTAMENTOS 

Seçao I 
Do Afastamento Para servir em outro órgao ou entidade 

Art. 143. 0 servidor poderá set cedido Para ter exercIcio ern outro órgäo ou entidade dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos MunicIpios, nas seguintes hipóteses: 

a) Para o exercicio de cargo em cornissao, ou função de confiança; 
b) nos casos previstos em legislação especIfica. 

§ 1° Na bipótese do inciso I deste artigo, o onus da remuneração seth do órgão ou entidade 
cessionária. 

§ 2° Mediante autorizaçäo do Prefeito Municipal, o servidor do Poder Executivo poderá ter 
exercicio ern outro órgão da Adrninistração Püblica Municipal, que não tenha quadro próprio 
de pessoal, Para fim determinado e a prazo certo. 
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Seçao II 
Do Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior 

Art. 144 0 servidor nâo poderá ausentar-se do Estado on Pals Para estudo on misso oficial, 
scm autorizaçio do Prefeito Municipal, ou Presidente do órgão do Poder Legislativo. 

§ 1° A auséncia nao excederá de 04 (quatro) anos, e finda a missio on estudo, sornente 
decorrido igual perlodo, serâ perrnitida nova ausência. 

§ 2° Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo não será concedida exoneração on 
licença Para tratar de interesse particular, antes de decorrido perlodo igual a do afastamento, 
ressalvada a hipótese do ressarcirnento da despesa havida corn seu afastarnento. 

Art. 145 0 afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil 
participe ou corn o qual coopere dat-se-a corn direito a opcão pela remuneração. 

Art. 146 0 afastamento para estudo on missão oficial no exterior obedecerá ao disposto em 
Iegislação especlfica. 

SeçAo III 
Do Afastamento para Exercicio de Mandato Eletivo 

Art. 147 Ao servidor investido em mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposiçöes: 
I - tratando-se de mandato federal, estadual on distrital, flcarâ afastado do cargo; 
II - investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-Ihe facultado optar pela 
sua remuneração; 
III - investido no mandato de vereador: 

a) havendo cornpatibilidade de horérios, perceberá as vantagens de seu cargo, scm 
prejuizo da rernuneraçao do cargo eletivo; 

b) não havendo cornpadbilldade de horários, seth afastado do cargo, sendo-Ihe 
facultado optar pela sua rernuneraçäo; 

c) não poderá exercer cargo ern cornissao ou de confiança na administraçio ptiblica, de 
livre exoneraçio. 

§ 1° No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá Para a seguridade social como se 
em exercicio esthtsse. 

§ 2° 0 servidor investido ern mandato eletivo ou classista náo poderá ser removido ou 
redistribuldo de oflcio para localidade diversa once exerce o mandato. 

CAP! TULO IV 
DAS CONCESSOES 

Art, 148. Scm qualquer prejuIzo, poderá o servidor ausentar-se do serviço: 

I - pot urn dia, para doaçào de sangue; 
II - ate dois dias, para se alistar corno eleitor on para alistamento militar; 
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III - durante o periodo em que estiver servindo ao Tribunal do Jun. 
IV - ate 05 (cinco) dias pot motivo de: 

a) casamento; 
b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta on padrasto, kilos on enteados, 

irmâos, menor sob sua guarda e avos; 

'7 	Art. 149. Seth conceclido horatio especial ao estudante quando comprovada a 
incompatibilidade entte o horatio escolar e o da repartiçao, sem prejuIzo do exercIcio do 

r. 	 cargo, podendo haver compensação de horatio. 

Parágrafo ñnico. Para efeito do clisposto neste artigo, poder-se--á exigir a compensação de 
hothrio na repartição, respeitada a duração semanal do trabaiho. 

Art. 150. Ao servidor licenciado pan tratamento de saüde que necessite set deslocado do 
MunicIpio Para outro ponto do território nacional, Para fins de internamento ou exame 
espeelfico pot determinaçao médica, poderá set concedido transporte a conta dos cofres 
Municipais, inclusive Para urn acompanhante 

CAPITULO V 
DO TEMPO DE SERVIO 

'7 	Art. 151. A apuraçào do tempo de serviço seth feita em dias, que seräo convertidos em anos, 
considerado o ano como de 365 (trezentos e sessenta e chico) chas. 

Paragrafo ünico. Na contagem do tempo de serviço Para efeito de aposentadoria e 
disponibilidade, uma yea feita a conversão, a fração superior a 182 (cento e oitenta e dois) dias 
seth considerada urn ano. 

Art. 152. Os dias de efetivo exercIcio serão aputados a vista de documentação própria que 
comprove a frequência. 

Art. 153. Admitir-se-á como documentaçäo prôpria comprobatória de tempo de serviço: 

T - cerddio cincunstanciada flrmada pot autoridade competente contendo todos os eventos 
registrados nos assentamentos funcionais do interessado, perfodo pot perlodo; 
II - certidáo de frequência; 
III - justiflcaçâo judicial nos casos de impossibilidade de outtos meios de provas, desde que 
presente o Procurador do Municipio. 

Art. 154. Será considerado como de efetivo exetcIcio o afastamento pot motivo de: 

I - fCrias; 
II - casamento e Into, ate 05 (cinco) dias; 
IV - licenca-prêrnio pot assiduidade; 
V - licença a gestante e a adotante; 
VI - licença a paternidade; 

VII - licença Para tratamento de satide, ate 02 (dois) anos; 
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VIII - licença pot motivo de doença em pessoa da faml]ia; 
IX - acidente em serviço ou doença profissional; 
X - reco]himento a prisão, se absolvido no final; 
XI - suspensão preventiva, se absolvido no final; 
XII - convocação pan o serviço militar ou encargo de segurança nacional, serviço eleitoral, 
jurl e outros serviços obrigatório pot lei; 
XIII - faltas pot motivo de doença comprovada, inclusive em pessoa da familia, ate o máximo 
de 03 (trés) durante o més; 
XW - candidatura a cargo eletivo durante o lapso de tempo entre o registro eleitoral e ate o 
15° (décimo quinto) dia apôs a eleiçâo; 
XV - mandato legislalivo ou execuiivo, federal ou estadual; 
XVI - mandato de Prefeito e Vice-prefeito; 

Pm 	 XVII - mandato classista; 
XVIII - mandato de Vereador, quando tao existir companibilidade de horatio entre o seu 
exercicio e o do cargo phblico. 
XIX - licença para qualificaço profissional; 

fl 	XX - participaçäo em competicão desportiva estadual e nacional ou convocaçäo para integrar 
Pm 	 representacão desportiva nacional, no Pals ou no exterior, conforme disposto em lei 

especIfica. 

Art. 155. Contar-se-4 apenas para efeito de aposentadonia e disponibilidade: 

I - o tempo de serviço piiblico prestado a Uniao, Estados e outros Municipio, mediante 
comprovação do serviço prestado e de recoihimento da previdência social; 
TI - a licença para atividade poiltica; 
III - o tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual on 
municipal, anterior ao ingresso no serviço piThlico municipal; 
IV - o tempo de serviço em atividade privada, vinculado a previdéncia social, devidamente 
observado em certidão oficial; 
V o tempo de serviço relativo a tiro de guerra; 

§ 10. 0 tempo em que o servidor esteve aposentado ou em disponibilidade seth apenas 
contado para nova aposentadoria ou disponibilidade. 

§ 2°. E vedada a contagem cumniativa de tempo de senço prestado concomitantemente em 
mais de urn cargo ou função de órgão ou entidade dos poderes da Uniâo, Estados, do Distrito 
Federal ou MunicIpios. 

CAPITULO VI 
DO DIREITO DE PETIçAO 

Art. 156. E assegurado ao servidor o direito de petiçâo, em sua plenitude, assim como o de 
representar. 

-N 

--N 

§ 10. 0 requerimento seth dirigido I autoridade competente para decidir ou se for c 
encaminhado pot intermédio daquela a que estiver irnediatamente subordinado o requerc 
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§ 2°. Cabe pedido de reconsideraçâo a autoridade que houver expedido o ato ou proferido a 
primeira decisão, no podendo set renovado. 

§ 30• Q requetimento e o pedido de reconsideração de que tratam Os parágrafos anteriores, 
salvo Os casos que necessitem de diligéncias ou estudos especiais, deveräo set despachados no 
prazo de 05 (cinco) dias e decididos em 30 (trinta) dias. 

§40 E possibilitado, dependente somente de sindicalizaçao prévia, que o requerimento seja 
subscrito pelo respectivo Sindicato da categoria do servidor. 

Art. 157. Caberá recurso 

I - do indeferimento do pedido de reconsideração; 
II - das decisoes sobre os recursos sucessivamente interpostos. 

§ 10. 0 recurso seth didgido ao Prefeito Municipal. 

§ 2°. 0 recurso seth encan-jinhado pot intermédio da autoridade a que estiver imediatamente 
subordinado o requerente. 

Art. 158. 0 prazo para interposiçäo de pedido de reconsideraçâo ou de recurso é de 30 (trinta) 
dias a contar da publicaçio ou ciéncia pelo interessado da decisão recorrida. 

Art. 159. 0 recurso poderá set recebido corn efeito suspensivo a juIzo do Prefeito Municipal. 

Paragrafo ñnico. Em caso de provimento do pedido de reconsideraçio ou de recurso, os 
efeitos da decisâo retroagirào a data do ato impugnado. 

Art. 160. A representaço seth apreciada sempre pelo Prefeito Municipal. 

Art. 161. 0 direito de petição prescreve: 

I - em 05 (cinco) anos quanto aos atos de demissão e de cassaçäo de aposentadoria ou 
disponibilidade ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relaçöes do 
trabaiho; 
II - em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos, salvo quando o outro prazo foi fixado em 
lei. 

Paragrafo ünico. 0 prazo de prescriçäo seth contado da data da publicaçâo do ato 
impugnado ou da data cIa ciência pelo interessado, quando o ato nâo for publicado. 

Art. 162. 0 pedido de reconsideraçâo e o recurso, quando cabiveis, interrompem a prescricão 

Paragrafo ünico. Interrompida a prescrição, o prazo recomeçará a set contado, pelo restante, 
a partir do dia em que cessar a interrupção. 

Art. 163. A prescricào é de ordem püblica, no podendo set relevada pela administraç 
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Art. 164. Para o exercIcio do direito de petiçao é assegurada vista do processo on documento 
na repartição, ao servidor ou ao procurador pot ele consdtuIdo. 

Art. 165. A administração devetá rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de 
ilegalidade. 

Art. 166. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste CapItulo. 

TITULO V 
Do Regime Disciplinar 

CAPITULO i 
Dos Deveres 

Art. 167. São deveres do servidor: 

I - set assIduo e pontual no serviço; 
II - exercer corn zelo e dedicaçao as atribuiçoes do cargo; 
III - set leal administrativarnente I instituição que servir; 
IV - observar as normas legais e regulamentares; 
V - cumprir as ordens superiores, exceto quando estas forem manifestarnente ilegais; 
VI - atender corn presteza: 
a) ao püblico em geral, prestando as informaçöes requeridas, ressalvadas aquelas protegidas 
per sigilo; 
b)a expedição de certidôes requeridas pan defesa de direito on esclarecimento de situaçôes de 
interesse pessoal; 
c) is requisiçôes Para a defesa da Fazenda Püblica Municipal; 
VII - levar ao conhecimento da autoridade superior as inegularidades de que dyer ciéncia em 
razio do cargo; 
VIII - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio pdblico; 
IX - guardar sigilo sobre assuntos da reparticão; 
X - manter conduta compativel corn a moralidade adnilnistrafiva; 

-Th 	 XI - representar I autoridade superior sobre irregularidades de pie dyer ciência ern razão do 
cargo; 
XII - tratar corn urbanidade as pessoas; 
XIII - representar contra a ilegalidade, omissIo ou abuso de poder. 

-m 	Paragrafo Unico. A representação de que trata o inciso XI e XIII, seth encaminhada pela via 
-. 	hierárquica e obrigatoriamente apreciada pela autoridade superior aquela contra a qual for 

formulada, assegurando-se ao representado ampla defesa. 

- 	 cAPfTuLo II 
Das Proibiçôes 

Art, 168. Ao servidor pdblico é proibido: 

I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sern prévia autorização do chefe irne 
m 	 II - deixar de cornparecer ao serviço sem causa justificada; 

Ay. Cerejeiras n° 90— Fone (065) 3257-119713257-1146 - Rio Branco-MT 
Prefeitura Municipal de Rio Branco 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

GABINETE DO PREFEITO 

III 	- 	 deixar 	de 	prestar 	declaraçoes 	em 	processo 	administrativo 	disciplinar 	quando 
regularmente thtirnado; 
IV - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer docurnento ou objeto da 
repartiçao; 
V - recusar fé a documentos püblicos; 
VI - opor resisténcia injustificada ao andarnento de documento e processo on execução de 
serviço; 
VII - promover manifestaço de apreço ou desapreço no recinto da repartico, 
solidário corn ela; 

cm VIII - referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso as autoridades ptiblicas ou aos atos 
do Poder Püblico, mediante manifestaçao esaita ou oral, podendo, porém, criticar ato do 
Poder fliblico, do ponto de vista doutrinário ou da organizacio do serviço, em trabaiho 
assinado; 
IX - cometer a pessoa estranha a reparticâo, fora dos casos previstos em Lei, o desempenho 
de encargo que seja de sua cornpetência ou de seu subordinado; 
X - compelir on aliciar outro servidor no sentido de filiação I associaçIo profissional ou 
sindical, ou a partido politico; 
XI - manter sob chefia imediata cônjuge, companheiro ou parente ate o segundo gnu; 

cm XII - valet-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da 
dignidade da funçIo ptiblica; 
XIII - participar de geréncia on administraçIo de empresa privada, de sociedade civil, ou 
exercer cornércio e, nessa qualidade, transacionar corn o MunicIpio; 
XI\T - coagir on aliciar suborclinados corn objetivos de natureza politica partidiria; 
X\T - receber proptha, comissIo, presente on vantagern de qualquer espécie, em razão de suas 
atribuiçöes; 
X\TI - praticar usura sob qualquer de suas formas no âmbito do serviço ptiblico ou fora dele; 
XVII - proceder de forma desidiosa; 
XVIII - cometer a outro servidor atribuiçoes estranhas is do cargo que ocupa, exceto ern 
situaçöes de ernergência ou transitórias; 
XIX - utiuizar pessoal ou recursos materials e velculos automotores da reparticao em serviços 
ou atividades particul.ares; 
XX - exercer quaisquer atividades que sejam incompativeis corn o exercIcio do cargo on 
funçIo e corn o horário de trabaiho; 
XXI - assediar sexualrnente ou moralmente outro servidor püblico. 

Art. 169. Seth aplicada a pena de demisslo pot transgressIo dos incisos XII a XXI referidos 
no artigo anterior, assegurandose o contraditório e a ampla 

CAPITULO III 
Da Acumulação 

Art. 170. Ressalvados os casos previstos na Consdtuição Federal, é vedada a acumulaçio 
remunerada de cargos püblicos. 

cm 

§ 1°. A proibicão de acurnular estende-se a cargos, empregos e funçOes em autarquias, 
fundaçoes póblicas, empresas püblicas, sociedades de economia mista da União, dos Estados e 
dos MunicIpios. 
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§ 2°. A acumuhçäo de cargos, ainda que licita, fica condicionada a comprovação da 
compatibilidade de horIrios. 

§ 3°. A compatibilidade de horários somente seth admitida quando houver probabilidade de 
cumprimento integral da jornada ou do regime de trabaiho em turnos completos, fixados em 
razão do horatio de funcionamento do órgão ou entidade a que o servidor pertencer. 

Art. 171. 0 servidor vinculado ao regime desta Lei que acumular licitamente 02 (dois) cargos 
de carreira, quando investido em cargo de provimento em coniissão ficarâ afastado de ambos 
os cargos efetivo, recebendo a remuneração do cargo em comissao, facultando-Ihe a opção 
pela rernuneraçäo. 

Parágrafo ünico 0 afastamento previsto neste ardgo ocorrer4 apenas em relação a um dos 
cargos, se houver compatibilidade de hothrios. 

- Art. 172. Näo se compreende na proibiçäo de acumular, a percepço conjunta de: 

I - proventos de aposentadoria resultante de cargos legalmente acumuláveis; 

II - vencimento, remuneraçio ou proventos corn pensão de qualquer natureza, observado em 
todos os casos o disposto no § 10 do art. 37 da Constituiçáo Federal. 

Art. 173. A proibiçáo de acumular proventos não se aplica aos aposentados, quanto ao 
exercIcio de mandato eledvo, cargo em comissäo ou ao contrato para prestacäo de serviços 
técnicos especializados, de caráter ternporário que se enquadrem nos dispositivos constantes 
do art. 37 inciso XVI da Consdtuiçio Federal. 

Art. 174. Sem prejuIzo dos proventos, podeth o aposentado perceber gratiflcaçáo pela 
participação em órgios de deliberação coleriva. 

Art. 175. 0 servidor não poderá exercer mais de urn cargo em cotnissão ou funçào de 
conflança nem participar, remuneradamente, de mais de urn órgão de deiberação coletiva. 

Art. 176. Verificado mediante processo administrativo que o sersridor esti acumulando cargos 
de ma fé, fora das condiçöes previstas neste Estatuto, seth ele demitido de todos os cargos e 
funçOes e obrigado a restituir o que houver recebido ilicitamente. 

Paragrafo Unico. Provada a boa fé, o servidor seth rnantido no cargo ou funçâo pela qual 
optar. 

CAPITULO IV 
Das Responsabilidades 

Art. 178. A responsabilidade civil decorre de ato doloso ou culposo que resulte em pr 
ethrio ou a terceiros. 
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§ 1°. Nos casos de indenização a Fazenda Municipal, o servidor seth obrigado a repot de uma 
so vez a importancia do prejuIzo causado em virtude de alcance, desfaique, remissão ou 
omissão em efetuar recolliimento ou entrada de numerário flog prazos legais. 

§ 2°. Ressalvados os casos do parãgrafo anterior, a indenização de prejuizos causados ao erário 
podeth set liquidada na forma prevista nesta Lei. 

§ 30 Tratando-se de dano causado a terceiros, por dolo ou culpa e indenizado pelo Municipio, 
responderá o servidor perante a Fazenda Püblica em ação regressiva. 

§ 4° . A obrigacão de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles seth executada ate 
o limite do valor da herança recebida. 

Art. 179. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravençoes imputadas ao servidor 
nessa qualidade. 

Art. 180. A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no 
desempenho do cargo ou função. 

Art. 181. As sançöes civis, penais e adrninistradvas poderão cumular-se, sendo mdependentes 
entre Si, assim como as respectivas instâncias. 

Parágrafo Unico. A responsabilidade civil on admithstrativa do servidor seth afastada no caso 
de absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria. 

CAPITULO V 
Das Penalidades 

Art. 182. São penalidades disciplinares: 

I - advertência; 
II - suspensão; 
III - demissão; 
IV - cassação de disponibilidade ou de aposentadoria; 
V - destituiçâo de cargo em comissão. 

Art. 183. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração 
cometida, os danos que deJa provierem para o serviço püblico, as circunstâncias agravantes ou 
atenuantes e os antecedentes funcionais. 

Art. 184. A pena de advertência seth aplicada por escrito, nos casos previstos no art. 168 e de 
inobservância ao dever funcional previsto em lei. 

Art. 185. A pena de suspensão seth aplicada em caso de reincidéncia das faltas punidas corn 	('1 
advertência e de violação das demais proibicöes que não tipifiquem infração sujeita I 
penalidade de demissio, não podendo exceder de noventa dias. 
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§ 1°. 0 servidor suspenso durante o perlodo da pena, perderá todas as vantagens e direitos 
decorrentes do exercIcio do cargo. 

§ 2°. Quando houver conveniéncia para o serviço, a penalidade de suspensâo podeth set 
convertida em multa, na base de 50% (cinquenta pot cento) pot dia de vencimento ou de 
rernuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. 

§ 3°. Seth puthdo corn suspensão de ate quinze clias o servidor que, injustificadamente, 
recusar-se a set submetido I inspecao médica determinada pela autoridade competente, 
cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. 

Art. 186. As penalidades de adverténcia e de suspensão terão seus registros cancelados, após o 
decurso de ttês e cinco meses, respectivamente, de efedvo exercIcio, se nâo for praticada nova 
infraçio disciplinar nesse perlodo. 

Paragrafo ánico. 0 cancelamento da penalidade não surtirá efeito retroativo. 

Art. 187. A pena da demisslo seth aplicada nos seguintes casos: 

I - crime contra a Administraçao Püblica; 
II - abandono de cargo; 
III - inassiduidade habitual; 
IV - prática de improbidade administrativa; 
V - incontinência püblica e conduta escandalosa; 
VI - insubordinaçao grave em serviço; 
VII - ofensa fisica em serviço a servidor ou a particular, salvo em legitima defesa própria on 
de outrem; 
VIII - ap]icação irregular de dinheiro pñblico; 
IX - revelação de segredo apropriado em razão do cargo; 
X - lesao aos cofres püblicos e dilapidaçao do patrimônio ptiblico; 
XI - pthtica de arcs de corrupcão ativa ou passiva; 
XII - acumulação ilegal de cargos ou funçôes piIblicas, após constatação em processo 
disciplinar; 
XIII - transgressäo ao art. 167, incisos XII a XXI; 
XIV - ineficiência no exercIcio do cargo; 

§ 1°. A pena de demissao prevista no inciso I seth aplicada em decorréncia de sentença judicial 
corn trInsito em julgado. 

§ 2°. Considerar-se-á abandono de cargo, o não comparecimento do servidor pot mais de 
trinta dias consecutivos ao serviço, sem justa causa, devendo a comunicaçIo do abandono set 
publicada no imprensa oficial ou em jornal de grande ci.rculaçáo no municipio. 

§ 3°. Entende-se pot inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, pot 
sessenta dias interpoladamente, durante o periodo de 12 (doze) meses. 
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§ 4°. A pena de demissão pot ineficiência no serviço, comprovada pot meio de avaliaçao de 
desempenho funcional, so seth aplicada quando verificada a impossibilidade de readaptacão do 
servidor. 

Art. 188. A acurnulaçio de que trata o inciso XII do artigo anterior, Se de boa fé, acarretath a 
exoneraçáo de urn dos cargos ou funçoes, dando-se o prazo de quinze dias ao servidor para 
opcão. 

§ 1°. Se comprovado que a acumulação se deu pot ma fé, o servidor seth dernitido de arnbos 
os cargos e seth obrigado a devolver o que houver recebido indevidamente dos cofres 
pübllcos, corn a devida atuali2açäo monethria. 

§ 2°. Na hipOtese do pathgrafo anterior, sendo urn dos cargos ou função for exercido na 
União, Estados, Distrito Federal ou em outro MunicIpio, a demissão seth comurncada ao 
outro Orgão on entidade onde exista a acumulação. 

Art. 189. A pena de deniissáo prevista nos casos dos incisos IV, VIII, X e XI do art. 187, 
implicam na indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao eririo municipal, sem prejuizo 
de ação penal cabivel. 

Art. 190. A deniissao pot infringência ao art. 187 incisos XII e XIV incornpatibilizará o ex-
servidor para nova investidura em cargo ou funçâo püb]ica municipal pelo prazo mInirno de 
cinco anos. 

Art. 191. Näo poderá retornar ao serviço püblico municipal o servidor que for demitido pot 
infringência ao as disposiçOes do art. 187 incises I, IV, VIII, X e XI. 

Art. 192. Atendida a gravidade da falta, a pena da demissáo poderi set aplicada como nota 
püblica tta  bern do serviço püblico', a qual constará obrigatoriarnente do ato demissionário. 

Art. 193. Seth cassada a disponibilidade do servidor que näo assumir no prazo legal, o 
exercIcio do cargo on funçäo ern que for aproveitado. 

Art. 194. Seth cassada a aposentadoria on a disponibilidade do inativo que houver praticado, 
na atividade, falta punivel corn a demissio. 

Art. 195. A destituiçäo de cargo em cornissâo, exercido pot não ocupante de cargo efetivo, 
seth aplicada nos casos de infraçao sujeita as penalidades de suspensäo e de dernissao. 

Parágrafo ünico. Ocorrida a exoneraçâo, o ato seth convertido em destituição de cargo em 
contssáo. 

Art. 196. 0 ato de irnposição de penalidade mencionará sernpre o fundamento legal e a causa 
da sançao disciplinar. 

Art. 197. As penalidades discipilnares serao aplicadas: 

I - pelo Prefeito Municipal: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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a) em caso de demissão e cassaçio de disponibilidade ou aposentadoria; 
b) quando se tratar de destituição de cargo em comissao de não ocupante de cargo efetivo; 
II - pelo secretário municipal quando se tratar de suspensão superior a trinta dias; 
III - pelo chefe imediato nos cases de advertência e suspensão de ate trinta dias. 

Art. 198. A ação disciplinar prescreverá na esfera administrativa 

I - em chico anos, quanto as infraçöes sujeitas a demissão, cassação de disponibilidade on 
aposentadoria e destituição de cargo em comissão; 

A 	 II - em dois anos, as faltas sujeitas a pena de advertência on suspensão disciplinar. 

§ 10. 0 prazo de prescrição começa a correr da data em pie o ilIcito foi praticado ou do 
momento em que se tomou conhecido. 

§ 2°. Aplica-se is infraçoes disciplinares capituladas também como crime os prazos de 
prescrição previstos na legislação do Código Penal. 

§ 30• A abertura de sindicância on a instauraçao de processo disciplinar interrompe a 
prescrição, ate a decisão final proferida per autoridade competente. 

§ 40• Interrompido o curso da prescrição, esta recomeçará a cotter pelo prazo restante, a partir 
do dia em que cessar a interrupção. 

§ 5° Decorrido o prazo legal para o disposto no § 3°, sem a conclusão e o julgamento, 
recomeçará a cotter o curso da prescricão. 

Art. 199. São circunstincias que atenuam a aplicacão da pena: 

I - a prestação de mais de cinco anos de serviço corn exemplar comportamento e zelo; 

II - a conflssão espontanea da infração. 

Art. 200. São circunstincias pie agravam a aphcacão da pena: 

I - o conluio Para a prádca da infração; 

II - a acumulação da infração 

TfTULO VI 
Do Processo Adntistrativo Disciplinar 

CAPfTuLo I 
Das Disposicöes Gerais 

Art. 201. 0 processo administrativo disciplinar é o instrumento desti.nado a apurar 
responsabilidades de servidor pot infração praticada no exercIcio de suas atribuiçoes, on que 
tenha relação mediata corn atribuiçöes do seu cargo. 
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Parágrafo ünico. As disposiçöes deste tItulo aplicam-se a qualquer cargo compreendido no 
- 	 Quadro Permanente, Suplementar ou Provisório do MunicIpio, de suas Autarquias e 

Fundaçöes. 

Art. 202. A autoridade que river ciência de irregularidade no serviço püblico é obrigada a 
prornover a sua apuração irnediata, mediante sindicância ou inquérito adininistrativo 
disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. 

Art. 203. As denüncias sobre as inegularidades serão objeto de apuracâo e serão formuladas 
pot escrito, desde que contenharn a identificação e o endereço do denunciante e sejam 
formuladas pot escrito, confirmada a autenticidade. 

Parágrafo ünico. Quando o fain narrado nio configurar infraçio disciplinar ou ilicito penal, a 
denüncia será arquivada pot falta de objeto. 

Art. 204. 0 processo disciplinar seth conduzido pot comissio composta de três servidores 
estáveis designados pelo Prefeito Municipal, que inclicará dentre eles, o seu presidente. 

§ 1°, A cornissao terá como secretário, servidor designado pelo seu presidente, podendo a 
designação recair em urn dos seus membros. 

§ 2°. Não poderá pardcipar da comissao de sindicância on de inquérito adrninistrativo parente 
do acusado, consangumneo ou afim, em linha reta on colateral, ate o terceiro grau. 

§ 3°. A cornissao instalará os respectivos trabathos dentro de cinco dias da data da publicacão 
do ato de sua consdtuição. 

Art. 205. A comissâo de inquérito exercerá suas atividades corn independéncia e 
imparcialidade, assegurado o sigilo necessário I elucidação do fato exigido pelo interesse da 
Adrninistraçäo. 

Art. 206. Se, de imediato on no curso de processo disciplinar, ficar evidenciado que a 
irregularidade envolve crime, a autoridade instauradora deverá cornunicar o fato ao Ministério 
Pñb]ico. 

Art. 207. Os órgáos e entidades municipais atenderão corn presteza as solicitaçôes da 
comissão processante, inclusive quanto a requisicio de técnicos e perito, sob pena de 
responsabilidade de seus titulares, devendo cornunicar prontarnente a irnpossibilidade de 
atendimento, no caso de força major. 

Art. 208. Quando a infração deixar vestIgios, seth indispensável o exame pericial, direto ou 
indireto, nâo podendo set suprida apenas pela confissao do acusado. 

Paragrafo ñnico. A autoridade julgadora näo ficar6 adstrita ao laudo pericial, podendo aceitá-
lo ou rejeitá-lo, no todo ou em pare. 

Art. 209. Sempre clue o ilicito praticado pelo servidor eusejar a imposiçâo de penalic 
suspensâo pot rnais de trinta dias, de demisslo, cassaçáo de disponibilidade on aposen 
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ou, destituição de cargo em comissào, seth obrigatôria a instauração do inquérito 
administrativo discipilnar. 

Art. 210. 0 prazo de realizaçào do processo administrative, seth de sessenta dias, prorrogâvel 
pot mais ttinta dias mediante autorização da autoridade competente. 

CAPITULO ii 
Do Afastamento Preventivo 

Art. 211. Como medida cautelar e a Em de que o servidor não venha a irifluir na apuração de 
irregularidade, a autoridade iristauradora do inquérito, sempre que julgar necessãrio, poderá 
ordenar o seu afastamento do cargo pelo prazo de ate trinta Las, scm prejuIzo de sua 
remuneração. 

§ 10. 0 afastamento poderâ set prorrogado pot igual prazo, find0 o qual cessarào os seus 
efeitos, ainda que não concluIdo o processo. 

§ 2°. Em caso de aplicação de penalidade de suspensäo, seth computado o afastamento 
preventisro do servidor. 

Art. 212. E assegurada a contagem de tempo de serviço, para todos os efeitos do perlodo de 
afastamento pot suspensão preventiva, bern como da percepcâo da difetença de vencimentos 
e vantagens, devidamente corrigida, quando reconhecida a inocência do servidor ou a 
penalidade imposta se limitar a repreensäo ou multa. 

CAPiTULO III 
Da Sindicância 

An. 213, A sindicância como meio sumário de veriflcaçao, seth promovida 

I - como ato prelintar de inquérito administradvo discipimar; 
II - quando não obrigatória a instauraçao, desde logo, de inquérito administrativo disciplinar. 

Paragrafo ánico, A sindicância seth conduzida pot urna cornissäo composta de tres 
servidores estáveis designados pela autoridade que deu posse no sindicado, indicando dentre 
eles seu presidente. 

Art. 214. A comissao incumbida da sindicância, de imediato, procederá as seguintes 
dthgências: 

I - inquiriçao das testemunhas para esciarecimento dos fatos referidos no ato de instauração e 
depoimento do sindicado, se houver, permitindo a este, a juntada de documentos e indicação 
de provas; 
II - intimaçao do sindicado, quando concluida a fase probatôria para, querendo no prazo de 
cinco Las oferecer defesa escrita. 

Art. 215. Comprovada a existência ou não de irregularidades, a cornissão deverá apresentar 
relatório de cathter expositivo contendo, exciusivamente, os elementos faticos coihidos, 
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abstendo-se de quaisquer observaçoes on conclusoes de cunho jurIdico e encaminhará o 
processo a autoridade instauradora dentro do prazo de trinta dias de sin constituição para: 

I - aplicação de penalidade de adverténcia on de suspensão de ate trinta dias; 
II - abertura de thquérito administrativo; 

III - arquivamento do processo. 

Parágrafo ünico. 0 prazo referido no "c4ut" deste ardgo poderi set prorrogado pot igual 
perlodo no interesse püblico. 

CAPITULO Iv 
T 	 Do Inquérito Administrativo 

Seção I 
Das Disposicoes Gerais 

Art. 216. 0 inquérito adniinistrativo sera contraditório, assegurado ao acusado a ampla defesa 
corn uiilização dos rneios e recursos admitidos em direito. 

Art. 217. 0 relatório de sindicância integrará o inquérito administrativo como peça 
informativa da instrução do processo. 

Art. 218. 0 prazo para a conclusao do inquérito não excederá a trinta Las, contados da data 
da publicação do ato que constituir a comissâo, admitida a sua prorrogaçio pot igual prazo 
quando as circunstâncias assim o exigirern. 

§ 10, A comissão de inquérito seth composta de 03 três) rnembros designados pda autoridade 
que den posse ao indiciado, e thdicath dentre eles seu presidente. 

§ 2°. Sernpre que necessirio, a comissão dedicath tempo integral aos seus trabaihos, ficando 
seus membros clispensados do ponto ate a entrega final do relatório. 

§ 3°. As reuniOes da comissao serão registradas em atas, que deveráo detaihar as deliberaçoes 
adotadas e terão cathter reservado. 

An, 219. A comissào promoveth a tomada de depoimentos, acareaçöes, investigaçoes e 
diligências cabIveis, objetivando a coleta de provas, recorrendo quando necessário, a técnicos e 
peritos de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. 

Art. 220. Quando houver düvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá a 
autoridade competente que este seja submeddo a exame por junta médica oficial da qual 
participe pelo menos urn psiquiatra. 

Parágrafo uthco. 0 incidente de sanidade mental seth processado em auto apartado e apenso 
ao processo principal apes a expediçäo do laudo pericial. 

Seçao II 
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Dos Atos e dos Termos Processuais 

Art. 221. A citação do servidor acusado seth feita pessoa!rnente pot mandado expedido pelo 
presidente da comissào, ao qual se anexará côpia dos documentos existentes para pie 
mesmo tome conhecirnento dos modvos do processo disciplinar. 

Paragrafo ñnico. Näo sendo encontrado o acusado on ignorado o seu paradeiro, a citação 
far-seá pot edital publicado três vezes na imprensa local on regional, no prazo de 10 (dez) 
dias, a contar da ñltirna publicacäo. 

Art. 222. 0 acusado que mudar de residéncia ficath obrigado a comunicar a comissào o !ugar 
onde podeth set encontrado. 

Art. 223. No caso de recusa do acusado em exarar o ciente na cópia da citação, o prazo para 
defesa seth contado da data dec!arada em termo próprio pelo membro da comissao que fez a 
citação, corn a assinatura de duas testernunhas. 

Art. 224. Feita a citaçäo e não comparecendo o acusado, prosseguir-se-á o processo a sua 
revelia. 

Parágrafo ünico. A revelia seth declarada pot termo nos autos do processo. 

Art. 225. As testemunhas serào intimadas a depot mediante mandado expedido pelo 
presidente da comissio, devendo a segunda via corn o "ciente" dos interessados set anexada 
aos autos. 

§ 1°. Se a testernunha for servidor pübhco, a expedição do mandato seth irnediatarnente 
comunicada ao chefe da repartiçio onde serve, corn indicaçio do dia e hora marcados para a 
rnqulnçio. 

§ 2°. Quando for desconhecido o paradeiro de alguma testemunha, o presidente solicitará is 
repartiçöes competentes inforrnaçôes necessârias a sua nodficação. 

Art. 226. No La aprazado seth ouvido o denunciante, se houver, e na mesma audiência, 
interrogado o acusado que, no prazo de 10 (dez) Las, apresentath defesa prévia e o rol de 
testemunhas, ate o lirnite de cinco, as quais serão notificadas. 

§ 1°. No caso de mais de urn acusado, cada urn deles seth ouvido separadamente e, sempre 
que divergirem em suas dec!araçôes sobre os fatos on circunstâncias, seth promovida a 
acareaçäo entre eles. 

§ 2°. Respeitado o liniite mencionado no "caput" deste artigo, podeth o acusado durante a 
instrução, substituir as testernunhas ou indicar outras no !ugar das pie nio comparecerem, 
corn a antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas. 

§ 3°. Havendo 02 (dois) on mais indicados, o prazo cornurn seth de 20 (vinte) Las. 
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§ 4°. 0 prazo de defesa poderá set prorrogado pelo dobro para diligéncias reputadas 
indispensâveis. 

Art. 227. No mesmo dia da audiência inicial, se possIvel, e nos dias subsequentes tomar-se-â o 
depoimento das testemunhas apresentadas pelo denunciante on atroladas pela comissio e a 

p 	seguir, o das testemunhas nomeadas pelo acusado. 

§ 1°. 0 depoimento seth prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo licito I 
testeniunha trazê-lo pot escrito. 

§ 2°. As testemunhas serão inquiridas separadamente. 

§ 30• Na hipótese de depoimentos contraditórios, proceder-se-á I acareação entre os 
depoentes. 

Art. 228. A testemunha não poderá eximir-se da obrigaçIo de depot, obedecendo aos termos 
dos arfigos 200 e 206 do Cócligo de Processo Penal. 

§ P. Ao servidor pübllco que se recusar a depot sem justa causa seth apilcada a sançio cabIvel 
A 	pela autoridade competente. 

P 	§ 2°. Quando pessoa estranha ao serviço püblico se recusar a depot perante a comissão, o 
presidente sohcitará I autotidade policial a providéncia cabIvel a fim de set ouvida na polIcia. 

§ 3°. Na hipótese do parágrafo anterior, o presidente encaminhath I autoridade policial, 
deduzida pot itens, a matéria do fato sobre o qual dever:i set ouvida a testemunha. 

§ 40 Q servidor que river de depot como testemunha em processo disciplinar fora da sede de 
seu exercIcio, terá direito a transporte e diãrias na forma da !egislaçäo pertinente. 

Art. 229. Como ato preliminar ou no decorrer do processo poderá o presidente representar 
junto I autoridade coinpetente, solicitando a suspenslo preventiva do acusado. 

Art. 230. Durante o transcorrer do processo, o presidente podeth ordenar toda e qua!quer 
diligência que se afigure conveniente ao esc!arecimento dos fatos. 

Paragrafo ünico. Caso seja necessário o concurso de técnicos e peritos oficiais, requisitá-lo-â 
a autoridade competente, observado quanto a estes, os impedimentos contidos nesta Lei. 

Art. 231. 0 presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, 
meramente protelatórios ou de nenhum interesse pan o esclarecimento dos fatos. 

Paragrafo ünico. Seth indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovaçlo do fato 
independer de conhecimento pericial do perito. 

SeçAo III 
Da Defesa 
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Art. 232. Durante o transcorrer da iristrução é assegurada a intervençio do acusado ou de seu 
defensor constituido ou nomeado pela comissio. 

§ 1°. 0 defensor constituido ou nomeado no interrogatório somente seth admitido no 
exercIcio da defesa se for advogado inscrito in Ordem dos Advogados do Brasil. 

§ 2°. Em caso de revelia, o presidente da comissão designará "ex-offlcio "  urn servidor que 
deverá set advogado inscrito na forma prevista do pathgrafo anterior, para promover a defesa. 

§ 3°. 0 defensor do acusado quando designado pelo presidente da comissão, não poderá 
abandonar o processo senão por motivo imperioso, sob pena de responsabilidade. 

§ 4°. Não havendo servidor advogado, o presidente da comissão solicitará ao Prefeito 
C' 	 Municipal providência para a contratação de defensor para o servidor acusado. 

§ 5°. A falta de comparecimento do defensor, ainda que motivada, nio determinará 
acliamento da instrução, devendo o presidente da comissáo nomear defensor "ad hoc" para a 
audiência previamente designada. 

Art. 233. As diligéncias extemas poderão set acompanhadas pelo servidor acusado e pelo seu 
defensor. 

Art. 234. Encerrada a instruçao seth dada vista do processo ao acusado ou ao seu defensor 
dentro de cinco dias, para as razöes de defesa pelo prazo de dez dias. 

Art. 235. Positivada a alienaçâo mental do servidor acusado, o processo seth imediatamente 
C' 	

encerrado e tomadas as providências e medidas médicas e administrativas cabIveis, lavrando-se 
termo circunstanciado, prosseguindo o processo em relação aos demais acusados, se houver. 

C' 

Art. 236. Se nas razöes de defesa for arguida a alienação mental e, como prova, for requerido 
o exame medico do acusado, a comissâo autorizará a perIcia e, após a juntada do laudo, se 

H' 	positivo, procederá na forma do thsposto no arfigo anterior. 

Art, 237. Apreciada a defesa, a comissão elaborath relatório minucioso, onde resumirá as 
peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para format a sua 
convicçáo. 

C' 

§ 1°. 0 relatório seth sempre conclusivo quanto a inocéncia ou a responsabilidade do servidor. 

§ 2°. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissäo thdicará o dispositivo legal ou 
regulamentar transgredido bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. 

Art. 238. Tanto o processo disciplinar como o relatório da comissão, serão remetidos a 
autoridade que determinou a sua instauraçao para julgamento. 

( 1/ 
I 	it 
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Art. 239. No prazo de quinze dias contados do recebimento do processo, a autoridade 
julgadora proferirá a sua decisio. 

§ 1°. A decisão deveré corner a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar. 

§ 2°. A autoridade julgadora decidirá a vista dos fatos apurados pela comissäo, nâo ficando 
vinculada as conclusöes do relatôrio. 

Art. 240. Verificada a existência de vIcio insanâvel, a autoridade julgadora declararI a nulidade 
total on parcial e ordenará a constituiçäo de outra comissão para apurar os fatos articulados no 
processo. 

§ 1°. Quando a autoridade julgadora entender que os fatos não foram devidarnente apurados, 
deterrninarâ o reexame do processo na forma prevista neste ardgo. 

§ 2°. 0 julgamento do processo fora do prazo legal não implica em sua nulidade. 

§ 3°. A autoridade julgadora que der causa a prescriçáo seth responsabiiizada na forma prevista 
nesta Lei. 

Art. 241. Extinta a punibilidade pela prescriçâo, a autoridade julgadora determinará o registro 
do fato nos assentarnentos individuais do servidor acusado. 

Art. 242. Quando a infraçio estiver capitulada corno crime, o processo disciplinar seth 
rernetido ao Ministério Püblico para instauraçao de açäo penal, ficando traslado na repartição. 

Art. 243. 0 servidor que responder a processo disciplinar só poderâ ser exonerado do cargo a 
pedido, ou aposentado voluntariamente depois da conclusão do processo e do cumprimento 
da penalidade, caso aplicada. 

CAPiTULO V 
Do Processo pot Abandono de Cargo 

Art. 244. No caso de abandono de cargo on funçäo, instaurado o processo e feita a citaçâo na 
forma prevista no Capitulo IV, Seçâo II deste TItulo, comparecendo o acusado e tomadas as 
suas declaraçöes, tent ele o prazo de 10 (dez) dias para oferecer defesa on requerer a produçio 
da prova, que 56 poderâ versar sobre força major on coaço ilegal. 

Paragrafo ünico. Nao cornparecendo o acusado ou encontrando-se em lugar incerto e näo 
sabido, a comissâo fan publicar na imprensa local, por 03 (três) vezes, o edital de 
chamarnento corn prazo de 10 (dez) dias após a tiltima publicaçao. 

Art. 245. Simultaneamente corn a publicaçao dos editais, a comissäo deverá: 

I - requisitar o histónico funcional e a foiha de frequência do acusado; 
II - diligenciar a fim de localizar o acusado; 

- 	III - ouvir o chefe da divisäo administrativa ou ôrgão equivalente a que pertencer o s 
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W - solicitar aos órgãos cornpetentes os antecedentes medicos, informando especialmente, do 
estado mental do acusado faltoso, quando for o caso. 

Art. 246. Não atendidos os editais de citação seth o servidor declarado revel e ser-lhe-á 
nomeado urn defensor na forma do art. 232 e seus parágrafos desta Lei. 

CAPITULO VI 
Da Revisão do Processo Administrativo Disciplinar 

Art. 247. 0 processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou "ex-offlcth" 
quando: 

I - a decisäo recorrida for contraria ao texto expresso em Lei on I evidência dos autos; 
II - após a decislo, surgirem novas provas da inocência do punido on de circunstâncias que 
autorizem o abrandamento da pena aplicada; 
III - quando a decisao proferida se fundar em depoimentos, exames ou docurnentos 
comprovadamente falsos on eivados de vcios insanáveis. 

§ 1°. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da 
familia podeth requerer a revisäo do processo. 

§ 2°. No caso de incapacidade mental do servidor a revisio seth requerida pelo respectivo 
curador. 

§ 3°. Os pedlidos que nâo se enquadrarem nos casos contidos no elenco deste artigo serao 
indeferidos, desde logo, pela autoridade competente. 

Art. 248. 0 pedido de revisão seth interposto perante a autoridade que aplicou a pena, 
cabendo ao requerente o onus dii prova. 

Art. 249. A revisão, que não poderá agravar a pena já imposta, processar-se-á em apenso ao 
processo origmáno. 

Art. 250. Não seth admissIvel a reiteração do pedido, salvo Se fundado em novas provas. 

Art. 251. A simples alegaçao de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a 
revisão, que requererá elementos novos e ainda nâo apreciados no processo disciplinar. 

Art, 252. 0 requerimento de revisao do processo seth dirigido ao Prefeito Municipal que 
determinath a constituiço de coniissio, na forma do disposto nesta Lei. 

Paragrafo ünico. Seth impedido de funcionar na revisão quern houver composto a cornissao 
de processo disciplinar. 

Art. 253. A comissão revisora teré 30 (trinta) dias para a conclusâo dos trabaihos, prorrogáveis 
pot igual prazo, quando as circunstIncias o exigirem. 
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Art. 254. Apilca-se aos traba!hos da comissio revisora, no pie couberem, as normas e 
procedimentos próprios da comisso de inquérito. 

Art. 255. 0 julgamento caberá ao Prefeito Municipal. 

§ 1°. 0 prazo para julgamento seth de 15 (quinze) dias, contados do recebirnento do processo, 
no curso do qual a autoridade julgadora poderâ determinar diligências. 

§ 2°. ConcluIdas as diligências, seth renovado o prazo para julgamento. 

Art. 256. Julgada procedente a revisao, seth declarada scm efeito a penalidade aplicada, 
restabe!ecendo-se todos os direitos a±igidos, exceto em re!açäo a destituição de cargo em 
comissão, hipótese em que ocorreré apenas a conversão da penalidade em exoneraçáo. 

Parágrafo ünico Da tevisäo do processo não poderá resultar agravamento de penalidade. 

TiTULO VII 
CAPITULO I 

Da Previdência e da Assistência 

Art. 257 Os servidores municipais contribuirâo para o custeio em seu beneflcio, ao sistema 
próprio de previdência na forma prevista na lei que regulamenta as atribuiçoes do Instituto de 
Previdência dos Servidores Municipais de Rio Branco - MT - PREVIRB. 

Paragrafo ünico. A assisténcia a sailde do servidor, ativo ou inativo, e de sua familia, 
compreende assistência médica, hospitalar, odontologica, psicológica e farmacêutica, prestada 
pelo Sistema Unico de Sailde ou diretamente pelo órgão ou entidade ao qual esther vinculado 
o servidor, ou, ainda, methante convênio na forma estabelecida em regulamento. 

CAPITULO II 
Da Aposentadoria 

Art. 258. 0 servidor püblico municipal seth aposentado de acordo corn os dispositivos 
constantes da lei que regu!amenta o regime próprio de previdência social do MunicIpio de Rio 
Branco - MT. 

§ 1°. A aposentadoria por invalidez seth precedida de licença para tratamento de saüde pot 
perlodo não excedente a 24 (vinte e quatro) meses. 

§ 2°. Expirado o perlodo de licença e näo estando em condiçoes de reassumir o cargo ou de 
set readaptado, o servidor seth aposentado na forma prevista em regularnento. 

§ 3°. Ao servidor ocupante, exciusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneraçäo bern como de outro cargo tempothrio ou de emprego püblico, aplica-
se o regime geral de previdência social. 

§ 40, o processo de aposentadoria compulsória deveth ser iniciado a par± dos 70 (setenta) 
anos de idade do servidor, obedecendo ao regu!amento do PREVIRB. 

Av. Cerejeiras no 90 - Fone (065) 3257-1197/3257-1146 - Rio Branco-MT 
Prefeitura Municipal de Rio Branco 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

GABINETE DO PREFEITO 

Art. 259. Os proventos da aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma 
data, sempre que se modifique a remuneração dos servidores em atividade, sendo também 
estendidos aos inativos quaisquer benefIcios ou vantagens posteriormente concedidos aos 
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da ttansformaçao on reclassificaçao do 
cargo ou fianção em que se deu a aposentadoria. 

Art. 260. Ao servidor aposentado seth paga a gratificaçao natalina na forma prevista nesta Lei. 

CAPITULO Ill 
Da pensäo pot morte 

Art. 261. Aos dependentes de servidor falecido é assegurada penso mensal pot morte 
correspondente I totalidade dos vencimentos ou proventos mais vantagens percebidas em 
caráter permanente, pot ocasiio do óbito, sendo custeada pelo PREVIRB. 

CAPITULO IV 
Do Salário - FamIiia 

Art. 262. 0 Salário -Familia seth concedido para o servidor ativo aos Lihos menores de 14 
(catorze) anos. 

Art. 263. Sào dependentes do servidor, para efeito deste artigo, os fillios de qualquer 
condição, inclusive os adotivos ou os enteados que, mecliante autorizaçäo judicial estiver sob 
sua guarda e dependéncia econômica, menotes de 14 (quatorze) anos. 

Art. 264. Quando o pai e a mIe forem servidores, o Salârio-Familia seth concedido: 

I - ao pai, se viverern em comum; 
II - ao que tiver os dependentes sob sua guarda, se separados; 
III - a ambos, de acordo corn a distribuição dos dependentes. 

Art. 265. Em caso de falecimento do servidor, o Salário-Fanillia será pago diretamente ao 
responsâvel ou represent-ante legal do dependente. 

Art. 266. Não seth devido o SalIrio-FamIlia quando o dependente for conttibuinte da 
Previdéncia Social, exercer advidade remunerada ou perceber pensâo, inclusive alimenticia, on 
tiver outto rendimento em irnportIncia igual ou superior ao salário minimo vigente. 

Art. 267. 0 Salário-FamlEa não estarâ sujeito a qualquet imposto, desconto on contribuiçáo, 
inclusive para a Previdência Social. 

Art. 268. 0 valor do Salârio-Famulia é mesmo praficado pelo regime geral de previdência 
social pot força de dispositivos constantes do art. 7°, inciso XII da Constituição Federal, 
devendo começar a set pago a partir da data em que for protocolado o requerimento. 

Paragrafo ñnico. 0 valor pago a titulo de SalIrio-Familia poderâ set ressarcido mens 
pelo PREVIRB. 
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CAPITULO V 
Do AuxIlio Reclusâo 

Art. 269. A famIlia do servidor ativo é devido o auxIlio reclusão, nos seguintes valores: 
I - 2/3 (dois tercos) da remuneração, quando afastado pot motivo de prisão, em flagrante ou 
preventiva, deterrninada pela autoridade competente, enquanto perdurar a prisão; 
II 	metade da remuneração, durante o afastamento em virtude de condenação, pot 
sentença definitiva, I pena que não determine perda do cargo. 

§ 1° Nos casos previstos no inciso I deste artigo, o servidor teth direito I integralizaçäo da 
remuneração, desde que absolvido. 

§ 2° 0 pagamento do auxIlio reclusio cessará a partir do dia imediato Iquele em que 
servidor for posto em liberdade, ainda que condicional. 

§ 3° 0 auxilio reclusáo somente serâ devido a familia do servidor que perceber remuneraçäo, 
vencimento ou subsIclio igual ou inferior no teto fixado para esse flit pelo Regime Geral de 
Previdéncia Social. 

TiTULO VIII 
Da Contratação Temporária de Excepcional Interesse Püb]ico 

Art. 270. Para atender as necessidades temporIrias de excepcional interesse püblico, poderào 
set efetuadas contrataçöes de pessoal pot tempo determinado, mediante lei que disciplinará 
tais contrataçöes. 

Art. 271. Considera-se como de necessidade temporária de excepcional interesse páblico as 
contrataçdes que visem a: 

I - atender programas ou campanhas, pot natureza temporárias, na area de saóde pñblica, 

IT' 	assistência social, educaçao ou esporte; 
II - atender Is situaçöes de comoçIo interna ou calamidade püblica; 
III - substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro; 
IV - permitir execução de serviço de profissional de notória especiahzação nas areas de 

P 	pesquisa cientIfica e tecnológica; 
V - implantação de sersriço urgente e inadiável; 
VI - atender convênio, acordo ou ajuste para a execução de obras ou prestacão de serviços; 
VII - suprir a saida de servidores, mediante afastamento, aposentadoria, demissão volunthria 
ou outra causa, cuja auséncia possa prejudicar a execução dos serviços. 

§ 1°. As contrataçôes de que trata este artigo terão dotação especIfica e obedecerão aos 
seguintes prazos: 

I - nas hipóteses dos incisos I, II, V eVIl, seis meses; 
II - nas hipóteses dos incisos III e IV, ate vinte e quatro meses e; 
III - na hipótese do inciso VI, deverá set observada a vigéncia dos convênios. 
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§ 20. 0 recrutarnento deveré set feito mediante processo seletivo simpliflcado. 

Art. 272. E vedado o desvio de funçâo do servidor contratado na forma deste TItuio, bern 
como sua recontrataçâo, sob pena de nulidade do contrato e responsabilidade administrafiva e 
civil da autoridade contratante. 

Art, 273. Nas contrataçôes pot tempo determinado serão observados os valores de 
veneimentos do piano de carreira do ôrgão on entidade contratante, exceto na hipotese do 
inciso IV do art. 271, quando serão observados os valores do mercado de trabaiho. 

TITULO IX 
Das Disposicôes Finais e Transitórias 

Art. 274. 0 dia do servidor püblico seth cornemorado a vinte e oito de outubro. 

Art. 275. Poderão set instituidos os seguintes incentivos funcionais, além daqueies já previstos 
nos respectivos pianos de carreira: 

I - prêmios pela apresentaçâo de idéias, inventos ou trabaihos que favorecem o aurnento de 
produtividade e a reduçio dos custos operacionais; 
II - concessão de medaihas, diplomas de honra ao mérito e condecoraçâo. 

Art. 276 Os prnos previstos nesta Lei serão contados pot dias corridos, salvo disposição 
expressa em contrário. 

§ 1°. Salvo disposiçio em contrário, computar-se-ão os prazos, excluindo o dia do começo e 
incluindo o dia do vencimento, ficando prorrogado, Para o primeiro dia ótil seguinte, o prazo 
vencido em dia em que não haja expediente. 

§ 2°. Os prazos somente começam a cotter a partir do primeiro dia ñtil após a citação, 
intimação ou notificaçäo. 

Art. 277. Para efeito desta Lei, considera-se sede do servidor a localidade em que se situa a 
repartição onde tenha exercIcio em caráter permanente. 

9 	Art. 278. E assegurado ao servidor piblico o direito it Ewe associaçào sindical e os seguintes 
direitos, entre outros, deia decorrentes: 

a) de set representado, inclusive como substituto processuai; 
b) da inamovibilidade do dirigente sindical, ate seis meses após o final do mandato, exceto se a 

9 	pedido; 
c) de descontar em folha scm onus Para entidade sindicai o valor das mensalidades e 
contribuiçOes definidas em Assembléia Geral da categoria, sob autorização do servidor. 

Art. 279. 0 direito de greve seth exercido nos termos e nos limites definidos em lei especIflca. 
assegurado sempre o funcionamento dos serviços essenciais. 
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Art. 280. Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosóflca ou polidca, o servidor não 
poderá set privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminaço em sua vida funcional, 
nem se eximir do cumprimento de seus deveres. 

Art. 281. Ficam submetidos ao regime estatutârio todos os servidores pertencentes ao quadro 
de pessoal do municIpio. 

Art. 282. 0 Chefe do Poder Executivo Municipal deverá, dentro de noventa dias a contar da 
promulgacäo desta Lei, instituir o Conseiho de Poiltica de Administração e Remuneraço de 
Pessoal, nos termos do art. 39 da Constituição Federal. 

Art. 283. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publlcacio. 

Art. 284. Revogam-se as disposiçOes em contrário, em especial a Lei Complementat fl.0  006, 
de 09 de abril de 2012. 

Gabinete do Prefeito do MunicIpio de Rio Branco - MT, 09 de Junho de 2015. 
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