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JMPLEMENTAR No 06/2012, de 09 de abril de 2012. 

Dispôe sobre reformulaçâo do Estatuto 
dos Servidores Püblicos do Municipio 
de Rio Branco - MT e dii ontras 
providências. 

Neuza Maria do Souza Silva, Prefeita Municipal de Rio Branco, Estado de Mato Grosso, no 
uso das atribuiçôes a mim conferidas pela Lei Orgãnica do MunicIpio, 

Faço saber que a Cmara Municipal aprovou e eu saiciono a seguinte Lei Complementar: 

ESTATUTO DOS SERVIDORES P(JBLICOS MUNICIPAIS DE RIO BRANCO - MT 

Titulo I 
DAS DIsposIçOES PRELIMINARES 

Art. 1° Esta Lei Complementar reformula o Regime Juridico Unico dos Servidores Ptblicos 
do MunicIpio de Rio Branco - MT afeto a ambos os Poderes Municipais constituidos, e as 
suas autarquias e fundaçOes existentes e que vierern a ser criadas. 

Art. 2° Fica mantido no municfpio, em ambos os Poderes, o Regime Jurfdico Estatutário por 
força desta Lei Complementar. 

Art. 3° Para os efeitos desta Lei Complementar considera-se servidor páblico toda pessoa 
lega]mente investida em cargo püblico. 

Art. 4° Para os fms das leis que tratam do servidor püblico considera-se: 

I - Avaiiaçäo de Desempenho, o procedirnento objetivo e padronizado de apreciação do 
desempenho funcional do titular de urn cargo püblico durante urn periodo considerado, que 
apresenta duas modalidades obrigatorias: 

a) a avaliação de desempenho do estagio probatOrio do novo servidor empossado em cargo 
de provimento efetivo; 

b) a avaliação anual on semestral de todos os servidores titulares de cargo efetivo, para 
efeito de aprovaçâo de sun progressäo vertical na carreira, manutençAo no serviço 
pUblico, on abertura de processo administrativo de demissao por insuficiencia de 
produtividade. 

II - Cargo de carreira, o cargo de proviniento efetivo concebido ern classes de capacitaçAo e 
padröes de desempenho e autonomia técnica no desempenho do mesmo, requerendo 
aprovação prévia em concurso püblico e no estágio probatório, em conformidade corn 
critérios e procedirnentos estabelecidos neste Estatuto; no Piano de Cargos, Carreiras e 
Vencimentos da categoria e no edital de convocaçAo do concurso; 
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III - Cargo püblico, o lugar instituldo na organização do serviço ptblico, corn denominaçâo 
prOpria, atribuiçOes e responsabilidades cspecIficas, e estipêndio correspondente, para ser 
provido e exercido por urn titular, na forma estabciccida ern lei complementar; 

IV - Cargo de provimento em comissão, o cargo de confiança de livre norneação e 
exoneração pela autoridade competente, exciusivamente para exercer cargos de DireçAo, 
Chefla e Assessoramento Superior; 

V - Carreira, a traj etória de evoluçAo oferecida ao servidor titular de cargo de provimento 
efetivo, corn base em critérios especificos estabelecidos no piano de cargos, carreiras e 
vencirnentos da classe funcional; 

VI - Classe, a divisAo básica da carreira que demonstra a amplitude flincional do cargo no 
sentido horizontal, corn os correspondentes niveis de retribuiçOes pecuniárias; 

VII - Nfvel, a divisAo da carreira que demonstra a amplitude funcional do cargo no sentido 
vertical e as correspondentes retribuiçôes pecuniárias; 

VIII - Enquadramento, o ato e o efeito da análise da situaçäo juridica e füncional do servidor 
titular de urn cargo, buscando verificaçâo de requisitos de que dispOe para a deterrninação 
justa de sua referência num novo plano de cargos, carreiras e vencirnentos legairnente 
instituido; 

IX - EvoluçAo, o desenvolvimento fimcional do titular do cargo efetivo por meio de 
promocão c progressäo, desde a referencia de ingresso ate o topo da carreira, durante a vida 
profissional no exercicio do cargo; 

X - FunçAo gratificada, a atribuiçao on o conjunto de atribuiçOes criadas por lei e 
caracterizadas na estrutura funcional do OrgAo, não alcariçando atributos de urn cargo, mas 
apresentando caracterIsticas especiais de responsabilidade, confiabilidade e complcxidade, 
sendo cornetida a urn servidor titular de cargo efetivo, corn pertH condizente para seu 
desernpenho mediante gratificaçâo estabelecida no plano de cargos, carreiras e vencimentos; 

XI - FunçAo publica, a atribuiçAo ou o conjunto de atribuiçOes que a Administração confere a 
uma categoria profissional ou comete individualmente a deterrninado servidor; 

XII - Lotaçao, a expressào quantitativa de cargos e fiinçOes lotados em cada unidade 
administrativa corn seus respectivos titulares, de acordo corn a estratégia de programação 
anual das atividades da unidade especifica e de distribuiçAo intema da força de trabalho da 
instituiçao; 

XIII - Plano de Carreira, o conjunto de normas e critérios que disciplinam o ingresso e a 
evoluçAo funcional, que se traduz na promocäo e progressao no serviço pUblico por rneio de 
cargo de provimento efetivo, constituindo-se em instrumento básico de gestäo de politica de 
pessoal; 

XIV - Progressào, a evoluçAo do titular de urn cargo de carreira pela rnudança de urn padrAo 
flincional para outro imediatarnente superior, corn flmdamento na excclência ética e 
profissional no desernpenho do cargo, as quais serAo avaliadas anualrnente; 
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XV - Promoçao, a evoluçao do perifi profissional do titular de urn cargo de caneira, mudando 
de urna classe para a imediatamente subsequente dentro do mesmo nivel, corn fundamento ern 
comprovacào de me!horia de escolaridade e capacitaçào; 

XVI - Quadro, o conjunto de cargos de carreiras e fiinçOes püblicas integrantes da estrutura 
organizacional e ftincional das instituiçOes pUblicas do municfpio; 

XVII - Quadro em extinção, o conjunto remanescente de todos os servidores titulares de 
cargos de provirnento efetivo, corn casos especificos de pendências que, por qualquer 
motivaçAo, representem dificuldades ternporarias de seu enquadramento imediato no novo 
piano de cargos, carreiras e vencirnentos, devendo indicar o seu prazo de desprovimento total; 

XVIII - Referéncia, o codigo alfanumérico indicativo do posicionarnento do titular de urn 
cargo no piano de carreira, indicando a classc de capacitação e o nivel de desernpenho; 

XIX - Vencimento, a retribuiçAo pecuniária pelo exercIcio do cargo, corn valor fixado em lei; 

XX - Remuneração, o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens e dos descontos 
pecuniários perrnanentes estabelecidos ern lei. 

Art. 51  E cxpressamente vedado, na Administraçao PUblica, condicionar os critérios de 
seleçAo, admissao, evoluçAo ifincional ou vantagens as caracter -isticas de cor, sexo, idade, 
credo rehgioso on quaiquer outra forma de discriminação. 

§ 11  E vedado, ainda, corneter ao servidor atribuiçOes diferentes de seu cargo. 

§ 21  E proibida a prestaçAo de serviços gratuitos, ressalvados os casos previstos ern lei 
especIfica. 

Titulo II 
PA GESTAO E DO CONTROLE DE PESSOAL 

Capitulo I 

DO PROVIMENTO 

Seçäo Unica 

Das Disposiçöes Gerais 

Art. 6° Provimento é o ato por rneio do qual a autoridade cornpetente procede ao 
preenchimento de urn cargo vago rnediante designação de profissional com perfil adequado 
para exercé-lo. 

Art. 7° São requisitos básicos para provimento e investidura em cargo pábhco: 

I - naciona!idade brasileira on estrangeira nos termos da lei; 

II - o pleno gozo dos direitos politicos; 

III - a quitaçào com as obrigaçOes militares, e!eitorais e corn o fisco municipal; 

IV - o nfvei de escolaridade exigido para o seu exercicio; 
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V - a idade minima de dezoito anos, observados os casos especificados em lei prOpria; 

VI - aptidAo fisica e mental para exercicio do cargo; 

VII - idoneidade moral; 

VIII - aprovaçào em concurso ptblico de provas on de provas e titulos; 

Parágrafo Unico. As atribuiçôes do cargo podem j ustificar a exigéncia de outros requisitos 
os quais serAo estabelecidos em lei. 

Art. 8° São formas de provimento: 

I - nomeação; 

II - movimentação de pessoal, sendo: 

a) readaptação; 

b) reversAo; 

c) reintegração; 

d) reconduçào; 

e) disponibilidade e aproveitamento; 

f) redistribuiçAo; e, 

g) sub stituiçâo. 

Art. 9° A seleçào dos candidatos para provimento efetivo será realizada por concurso páblico 
de provas on de provas e tItulos, conforme se dispuser no edital de convocação para as 
inscriçOes. 

CapItulo II 

DA NOMEAçAO 

Seçäo I 

Disposiçöes Gerais 

Art. 10 A nomeaçAo far-se-a: 

I - em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de carreira; 

II - em comissào, quando se tratar de cargo de direção, chefia ou assessoramento, criado, 
descrito e quantificado pela lei complementar que dispOe sobre a estrutura organizacional e 
funcional da instituição. 

§ 1° A nomeação para cargo de carreira depende de prévia habilitação em concurso püblico, 
obedecendo-se a ordem de classificaçâo e o prazo de sua validade. 

§ 2° A nomeaçAo para cargo em comissAo é de line nomeação e exoneração por ato da 
autoridade competente, observando-se o que estabelece o inciso II deste artigo e os 
instrumentos legais e normativos em vigor. 
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§ 3° Quando da vacância de urn cargo em cornissâo, por necessidade de serviço, este podera 
ser preenchido temporarianiente por rneio de portaria da autoridade competente, ate o seu 
provimento mediante ato de nomeaçào. 

Art. 11 0 servidor ocupante de cargo em comissào podera ser nomeado para exercer, 
interinarnente e scm acumular remuneraçäo, outro cargo em comissAo, scm prejuizo das 
atribuiçOes daquele que ocupa atualmente. 

Parágrafo Unico. Na hipótese descrita no caput deste artigo, o servidor deverá optar 
formalmente pelo vencimento de urn deles durante o periodo da interinidade. 

Art. 12 0 servidor Mo poderá ser nomeado para exercer rnais de urn cargo em cornissâo, 
exceto no caso previsto no artigo anterior, nem ser remunerado pela participaçAo em órgAo de 
deliberaçAo coletiva ou em conseihos municipais. 

Art. 13 0 disposto no artigo anterior nào se aplica a rernuneraçäo pela participacão ern 
conselhos de adrninistraçao; conseiho fiscal de empresas pñblicas e sociedades de econornia 
rnista, suas subsidiarias e controladas, bern corno de quaisquer ernpresas on entidades ern que 
o munieipio, direta ou indiretamente venha a ter participaçAo no capital social, observado o 
que disposer a IegislaçAo especifica a respeito. 

Art. 14 0 servidor vineulado ao regime desta Lei Complementar que acumular licitarnente 
dois cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissâo, ficara afastado 
de ambos os cargos de carreira, optando pela major remuneraçâo. 

Parágrafo Unico. A acumulaçAo de cargos e funçOes 6 lIcita exclusivarnente nos seguintes 
casos, quando Mo houver incompatibilidade de horérios: 

I - a de dois cargos de professor; 

II - a de um cargo de professor corn outro técnico ou cientifico; 

III - a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais da sailde corn profissoes 
regulamentadas. 

SeçAo II 
Do Concurso Péblico 

Art. 15 0 concurso piiblico será de provas on de provas e tItulos, e poderá ser realizado ern 
diversas etapas, conforme disposto em regulamento e edital, tendo validade de ate dois anos, 
permitindo-se prorrogação por igual periodo uma Unica vez, 

§ 1°  0 edital do concurso fixará os requisitos para inscriçäo do candidato, observando-se o 
disposto nesta Lei Complernentar. 

§ 2° As atribuiçöes do cargo devern exigir formaçAo profissional, exame psicotécnico, e ou 
outros criterios objetivos no interesse da adrninistraçao para o ingresso no serviço püblico. 

§ 3° 0 candidato deverá comprovar os requisitos exigidos no edital ate a data de encerramento 
da inscrição do concurso. 
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§ 4° A inscriçAo em concurso püblico flea condicionada ao pagamento do valor flxado no 
edital, ressalvadas as hipóteses de isençAo nele expressamente previstas ou em lei especifica. 

§ 5° As condiçOes da realizaçao do concurso püblico e suas modificaçOes serAo flxadas em 
edital, que será publicado na imprensa oficial do municIpio, na internet, em jornal de grande 
circulaçAo local e, de forma reduzida, no Diário Oficial do Estado. 

§ 6°  0 candidato aprovado em concurso püblico não adquire direito absoluto a nomeaçAo, 
todavia, no ato de convocaçAo dos aprovados para a admissao, deverá o poder páblico 
respeitar a ordem de classificaçao. 

§ 7°  0 concurso püblico devera ser homologado pela autoridade competente da instituiçao que 
o deflagrou em ate 90 (noventa) dias a contar da divulgaçao do seu resultado, podendo ser 
prorrogado em tImçAo da apreciação e julgamento de recursos. 

§ 8 NAo se abrirá novo concurso ptb1ico para cargo em que houver candidato aprovado em 
concurso anterior corn prazo de validade não expirado, devendo utilizar-se desta seleção para 
preenchimento de todas as vagas existentes ou criadas durante esse periodo. 

§ 9°  Será assegurada, para fins de aeompanhamento, a participação this entidades 
representativas dos servidores pUblicos municipais na organizaçâo dos concursos püblicos ate 
A norneação dos aprovados. 

Seçäo III 
Da Investidura 

Art. 16 A investidura em cargo ptblico ocorrerá corn a posse. 

Art. 17 São competentes para dar posse: 

I - o prefeito, no âmbito do Poder Executivo Municipal, aos candidatos aprovados em 
concurso püblico, aos secretários municipais e demais autoridades que Ihe sejam direta ou 
indiretamente subordinadas, inclusive os dirigentes de autarquias e fundaçoes pUblicas e aos 
candidatos aprovados em concurso pUblico; 

II - o presidente da camara, no ãrnbito do Poder Legislativo Municipal, aos ocupantes dos 
cargos em comissão e aos candidatos aprovados em concurso ptblico. 

§ 1° A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo pela autoridade competente e pelo 
empossado, no qual deverâo constar as atribuiçOes, as responsabilidades, us direitos e os 
deveres inerentes ao cargo püblico a ser ocupado, que não poderao ser alterados 
unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de oflcio previstos em lei. 

§ 2° A posse ocorrerá no prazo de ate 30 (trinta) dias contados da data da publicação do ato de 
provirnento, sendo esse prazo prorrogável uma vez, por igual periodo, a criterio da 
administraçào. 

§ 3° Seth tornado sem efeito o ato de provimento se a posse nâo ocorrer no prazo previsto no 
parágrafo anterior. 
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§ 4° Em se tratando de candidato que sej a servidor e que estej a licença on afastado na data de 
publicaçào do ato de provimento o prazo será contado a partir do término do afastamento ou 
da licença. 

§ 50  No ato da posse o servidor apresentarã declaraçào de bens e valores que integram seu 
patrimônio e declaraçAo quanto an exercIcio ou näo de outro cargo, emprego on funçao 
püblica. 

§ 6° A posse em cargo püblico dependerá de aptidAo fisica e mental comprovado mediante 
exame admissional expedido per perito da Medicina do Trabaiho. 

§ 7° Somente podera ser empossado aquele que for julgado apto fisica e mentalmente para 
exercIcio do cargo, inclusive os portadores de necessidades especiais. 

SeçAo IV 
Do ExercIcio 

Art. 18 ExercIcio é o efetivo desempenho das atribuiçöes do cargo on da funçäo pUblica. 

§ 1° 0 prazo para o empossado em cargo püblico de provimento efetivo entrar em exercicio 
será de cinco dias, contados da data da posse, sob pena de exoneraçAo. 

§ 2° 0 prazo de que trata este o parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual periodo a 
critério da autoridade competente. 

§ 3° A autoridade competente do órgAo on entidade para onde for nomeado on designado 
servidor compete dar-ihe o exercicio do cargo. 

§ 4° 0 inicio do exercicio de cargo comissionado coincidira com a data de publicaçAo do ato 
de designação, salvo quando se tratar de servidor que estiver em licença ou afastado por 
qualquer motivo legal, hipotese em que recairá no primeiro dia ñtil apOs o término do 
impedimento, que näo poderá exceder a trinta dias da publicaçAo. 

§ 5° 0 inicio, a suspensào, a interrupçâo e o reinIcio do exercicio serAo registrados no 
assentamento individual do servidor. 

§ 6° Ao entrar em exercicio o servidor apresentará ao OrgAo competente os elementos 
necessários ao seu assentamento individual. 

§ 7° 0 servidor que deva ter exercIcio em outro órgão da administraçao püblica municipal, em 
razão de readaptaçâo, cessào ou outra forma legal e tiver sido posto em exercfcio provisório, 
devera apresentar-se imediatamente para a retomada do efetivo desempenho das atribuiçOes 
do cargo. 

§ 8° 0 disposto no parágrafo anterior nab se aplica para o caso de exercIcio em órgão fora do 
municipio, cujo prazo será de trinta dias. 

§ 9° No caso de pessoa que ja seja servidor da instituição se encontrar em licença on afastado 
legalmente, o prazo a que se refere o parágrafo anterior será contado a partir do término do 
impedimento. 
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§ 10 E facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos neste artigo e seus parágrafos. 

Art. 19 Os servidores páblicos do municIpio cumpriräo j ornada de trabalho fixada em razAo 
das atribuiçOes pertinentes aos respectivos cargos püblicos, respeitada a duraçao maxima 
permitida pela ConstituiçAo Federal. 

§ 1° 0 ocupante de cargo em comissào ou ftmçAo gratificada submete-se a regime integral de 
dedicaçao ao serviço püblico, podendo ser convocado sempre que houver interesse da 
AdministraçAo. 

§ 2° 0 disposto neste artigo não se aplica a duraçao de trabaiho de categoria estabelecida em 
leis especiais bern corno ao servidor que tenha sido aprovado em concurso püblico que fixou 
jornada de trabaiho diferenciada, salvo opçAo feita por este com a devida compensação 
financeira. 

Seçao V 
Do Estágio ProbatOrio 

Art. 20 Ao entrar em exercicio o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo dara 
inIcio ac, seu estágio probatório, que terá a duraçao de trinta e seis meses. 

§ 1° 0 superior hierárquico imediato do servidor em estágio probatorio tem a responsabilidade 
de proceder ao acompanhamento e A supervisAo orientativa de sua atividade, encaminhando, 
anualmente, o Relatorio de Acompanhamento de EstAgio Probatório a autoridade competente. 

§ 2° A autoridade competente baixarA portaria instituindo procedimentos técnicos para 
elaboraçao do RelatOrio de Acompanhamento de Estãgio ProbatOrio, o qual conterá, no 
minimo: 

I - sIntese descritiva das atividades desenvolvidas pelo estagiário; 

II - avaliaçAo de meio termo, destacando-se: 

a) assiduidade; 

b) pontualidade; 

c) disciplina; 

d) capacidade de iniciativa; 

e) produtividade; 

I) responsabilidade e dedicaçAo ao serviço; 

III - conclusôes e recornendaØes imediatas. 

§ 3° Uma comissäo de acompanhamento procederA A compilaçao dos dados da avaliaçAo 
anual de desempenho dos servidores em estágio probatório, que serA feita pelo chefe imediato, 
segundo critérios e procedimentos estabelecidos per decreto de cada Poder. 
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§ 4° NAo constituem provas suficientes e eficazes as certidOes ou portarias desacompanhadas 
dos documentos e dos atos administrativos que comprovem a avaliação positiva da aptidAo e 
da capacidade do servidor no desempenho do cargo, sobretudo nos indicadores a que se refere 
o paragrafo anterior. 

§ 5° A avaliação final de cada empossado devera ser procedida e apresentada a autoridade 
superior quatro meses antes de findar o estágio probatório. 

§ 6° 0 relatório final da comissão será submetido a homologação da autoridade competente 
do órgão ou entidade. 

§ 7° São assegurados ao servidor avaliado Os princIpios constitucionais do devido processo 
legal, contraditOrio e a ampla defesa, deverá, ainda, o referido processo ser fiscalizado por 
representante sindical ou associativo profissional do qual fizer parte. 

§ 8° Na hipótesc de insuficiência de desempenho funcional nas duas primeiras avaliaçOes a 
comissäo de acompanhamento deverá encaminhar o servidor para um processo de 
capacitação, tendo em vista sua plena recuperação para o desempenho do respectivo cargo. 

§ 9° No caso de persistir a situação de insuficiencia do servidor, esgotados todos os meios 
para a sua recuperaçAo, deverá ser aberto processo administrativo para a demissão do mesmo, 
sendo-Ihe assegurado o contraditorio e a ampla defesa. 

§ 10 Observado o disposto no parágrafo anterior o servidor nAo aprovado no estágio 
probatOrio será exonerado. 

Art. 21 0 servidor em estágio probatOrio poderá exercer qualquer cargo de provimento em 
comissAo ou funçAo gratificada no órgão ou entidade onde cumpre o seu estágio. 

Paragrafo ünico. 0 servidor em estágio probatorio não poderá ser cedido a outro órgão ou 
entidade, ressalvados os casos determinados em lei especifica. 

Art. 22 Ao servidor em estágio probatorio poderá ser concedida licença por motivo de doença 
da famulia, por afastamento do cônjuge ou companheiro, para o serviço militar e para 
atividade politica, ficando suspenso o estãgio probatOrio ate o seu retomo ao exercicio do 
cargo. 

Seçào VI 
Pa Estabilidade 

Art. 23 0 servidor habi!itado em concurso pUblico e empossado em cargo efetivo adquirirá 
estabilidadc ao completar três anos de efetivo exercicio, desde que sej a aprovado no estágio 
probatOrio de quo trata os artigos 20, 21 e 22 desta Lei Complementar. 

Parágrafo Unico. Como condiçAo para a aquisiçao da estabilidade no serviço páblico 
municipal é obrigatoria aprovacão em ava!iaçAo especial de desempenho por comissAo 
instituIda para esta fina!idade. 

Art. 24 0 servidor estável somente perdera o cargo: 

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 
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II - mediante processo administrativo em que se] a assegurada ampla defesa; 

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei, 
assegurada ampla defesa e o contraditório. 

CapItulo III 

DA EvoLuçAo FUNCIONAL 

Art. 25 A evoluçAo funcional ocorrerã exciusivamente nos cargos de carreira, oferecendo 
promoçAo horizontal e progressAo vertical, segundo critérios e procedimentos a serem 
estabelecidos em pianos de carreira. 

CapItulo IV 

DA M0vIMENTAcA0 DE PESSOAL 

Art. 26 Os procedimentos utilizados no remanejamento intemo dos servidores titulares de 
cargos de provimento efetivo compreendem os instrumentos metodoiógicos estabelecidos no 
inciso II do art. 8° desta Lei Compiementar. 

Seção I 
Da Readaptaçao 

Art. 27 Readaptaçao é a investidura do servidor em cargo de atribuiçoes e responsabilidades 
compativeis corn a superveniente hmitaçAo de sua capacidade fisica ou mental, apurada em 
inspeção médica. 

§ 1° Se julgado incapaz para o serviço püblico, o readaptando será aposentado. 

§ 2° A readaptaçAo seth efetivada para cargo de atribuiçOes afins, respeitada a habilitaçao 
exigida, o nIvei de escolaridade e a equivalência de vencimentos, e, na hipOtese de 
inexistência de cargo ptbhco, ficara em disponibilidade nos termos do art. 31 desta Lei 
Compiementar ate a ocorréncia de vaga. 

SeçAo II 
Da ReversAo 

Art. 28 Reversao C o retomo a atividade de sérvidor aposentado: 
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ESTADO BE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL BE RIO BRANCO 

VALE DO CABAAL 
GABINETE DA PREFEITA 

I - por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos cia 
aposentadoria; on, 

II - no interesse da administraçao, desde que: 

a) o servidor tenha solicitado a reversào; 

b) a aposentadoria tenha sido voluntária; 

c) estavel quando na atividade; 

d) a aposentadoria tenha ocorrido ins cinco anos anteriores a solicitaçao; e, 

e)baja cargo vago. 

§ 1° A reversâo far-se-a no mesmo cargo ocupado anteriormente ou naquele resultante de sua 
transforrnaçào. 

§ 2° No caso do inciso I, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuiçOes 
como excedente, ate a ocorrência de vaga. 

§ 3° 0 servidor que retornar a atividade por interesse da administraçào perceberá, em 
substituicAo aos proventos cia aposentadoria, a remuneraçào do cargo que voltar a exercer. 

§ 4° Não poderá reverter o aposentado que j  liver completado setenta anos de idade. 

SeçAo III 
Pa Reintegração 

Art. 29 A reintegraçâo é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, 
on no cargo resultante de sua transforrnaçao, quando invalidada sua demissào por decisao 
judicial, corn ressarcimento de todas as vantagens se assim deterrninar o mandado. 

§ 1° Na hipOtese do cargo ter sido extinto o servidor ficará ern disponibilidadc. 

§ 2° Encontrando-se provido o cargo o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de 
origern, scm direito a indenizaçao on aproveitado em outro cargo ou !ainda  posto em 
disponibilidade. 

SeçAo IV 
Da ReconduçAo 

Art. 30 Reconduçao é o retomo do servidor efetivo ao cargo do qual estava afastado para fins 
de cumprimento de estágio probatório ern outro cargo ao qual love acesso por meio de 
aprovaçâo em novo concurso püblico. 

§ 1° 0 retorno referido no caput proceder-se-á em decorrência da nAo habilitaçao no estágio 
probatOrio para titulaçào efetiva do novo cargo. 
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§ 2° Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor reconduzido será aproveitado em 
outro cargo, observados os critérios de redistribuiçäo definidos no art. 33 desta Lei 
Complernentar. 

SeçAo V 
Pa Disponibiidade e do Aproveitamento 

Art. 31 0 servidor estável será posto em disponibilidade corn remuneraçào proporcional an 
tempo de serviço quando extinto o cargo on declarada a sua desnecessidade ate seu adequado 
aproveitamento em outro cargo. 

Parágrafo Unico. 0 retorno a atividade de servidor ern disponibilidade far-se-a mediante 
aproveitamento obrigatorio em cargo de atribuiçôes e remuneraçAo compatIveis corn o 
anteriomiente ocupado. 

Art. 32 A autoridade competente da instituiçâo determinará o irnediato aproveitarnento do 
servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos Orgãos on entidades do poder 
pUblico municipal, conforme o caso. 

§ 1° Na hipotese prevista no § 3 0  do art. 28 o servidor posto ern disponibilidade poderá ser 
mantido sob responsabilidade da administraçao ate o seu adequado aproveitamento em outro 
órgAo ou entidade do poder publico municipal. 

§ 2° Tomar-se-â sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor nAo 
entrar em exercicio no prazo legal, salvo licença médica expedida por junta oficial. 

Seçäo VI 
Pa RedistribuiçAo 

Art. 33 RedistribuiçAo e a movimentação de cargos vagos e de servidor corn o respectivo 
cargo para quadro de pessoal de outro OrgAo do mesmo poder, observando-se sempre o 
interesse da administraçäo e os seguintes preceitos: 

I - equivaléncia de vencimentos; 

II - manutençào da essência das atribuiçOes do cargo; 

III - vinculaçao entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades; 

IV —mesmo nivel de escolaridade, especialidade ou habilitaçAo profissional; e, 

V - compatibilidade entre as atribuiçOes do cargo e as finalidades institucionais do órgâo ou 
entidade. 

§ 1° A redistribuiçao ocorrerá de oflcio para ajustamento de lotaçAo e da força de trabalho as 
necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganizaçAo, extinçao on criaçAo de Orgäo 
ou entidade. 
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§ 2° A redistribuiçao de cargos efetivos vagos se dará mediante ato conjunto entre a area de 
gestäo de recursos humanos e os órgAos e entidades da administraçào ptblica envolvidas, 

§ 3° Nos casos de reorganizaçAo ou extinção de OrgAo ou entidade, extinto o cargo on 
declarado sua desnecessidade no órgão on entidade, o servidor estável quo não for 
redistribuldo será colocado em disponibilidade, ate seu aproveitamento. 

§ 4° 0 cargo do servidor que näo for redistribuido ou colocado em disponibilidade poderá ser 
mantido sob responsabilidade da area de gestäo de recursos humanos e ter exercIcio 
provisOrio em outro órgAo ou entidade, ate seu adequado aproveitamento. 

SeçAo VII 
Da SubstituiçAo 

Art. 34 Os servidores investidos em cargo ou funçào do direçAo, assessoramento ou chefia 
teräo substitutos designados previamente polo dirigente superior do órgAo on entidade do 
poder püblico. 

§ 1° 0 substituto a que se refere o caput assumirá automática e cumulativamente, sem 
prejuIzo do cargo que ocupa o exercicio do cargo ou funçAo de direçAo, assessoramento ou 
chefia, nos afastamentos, licenças ou impedimentos legais do titular, hipOteses em que deverá 
optar pela remuneraçào de um deles durante o respectivo per! odo. 

§ 2° 0 substituto terá direito a retribuiçäo pelo exercicio do cargo on funçäo de direção, 
assessoramento ou chefia nos easos de afastamento on impedimentos legais do titular, 
superiores a trinta dias consecutivos, que será paga na proporcAo dos dias do efetiva 
substituiçao, e que excederem o referido per! odo. 

Capitulo V 

DA VACANCIA B DA APOSENTADORIA 

Scçào I 
Da Vacância 

Art. 35 A vacância do cargo pñblico decorrerA de: 

I - exoneraçâo; 

II - demissao; 

III - aposentadoria; 

IV - posse em outro cargo inacumulável; on, 

V - falecimento. 

Art. 36 A exoneraçAo de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor on de oficio. 
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Paragrafo Unico. A exoneraçào de oficio dar-se-á: 

I 	quaiido não satisfeitas as condiçôes do estágio probatOrio ou par insuficiéncia de 
desempenho; 

II - quando, por decorrência do prazo, ficar extinta a punibilidade para dernissAo par 
abandono de cargo; 

III - quando, tendo tornado posse, o servidor nAo entrar em exercIcio no prazo estabelecido; e, 

IV - para o atendimento aos lirnites para despesa corn pessoal, obedecido integralmente o 
disposto no art. 169 da ConstituiçAo Federal e Lei Complementar n°. 101, de 4 de rnaio de 
2000. 

Art. 37 A exoneração de cargo em comissAo e a dispensa de ffinçAo de confiança dar-se-do: 

I - a j uIzo da autoridade competente; 

II - a pedido do próprio servidor. 

Seçao II 
Da Aposentadoria 

Art. 38 0 servidor efetivo seth aposentado de acordo corn as norrnas estabelecidas pelo 
Regime PrOprio de Previdéncia Social de Rio Branco - MT. 

Parágrafo Unico. 0 Regime Proprio de Previdéncia Social poderá estabelecer contribuição 
previdenciária sobre a remuneraçâo do servidor, ampliando os bencffcios deste quando da sua 
aposentadoria. 

TITULO III 
DOS DIREITOS E VANTAGENS 

CAPITULO I 
DA REMuNERAcA0 

Art. 39 Rernuneraçào é a retribuiçao pecuniária a que tem direito o servidor, cornpreendendo 
o vencimento acrescido das vantagens permanentes ou provisOrias. 

§ 1° A remuneraçAo do servidor devera ser paga ate o 5° (quinto) dia iltil do rnês subsequente 
ao do vencirnento. 

§ 2° 0 Mo cumprirnento pela Adrninistraçao importará na correção de seu valor, aplicando-se 
os Indices oficiais de correço diana, a partir do dia seguinte ao vencimento ate a data do 
efetivo pagarnento. 
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Art. 40 A revisAo geral anual dos vencimentos ocorrerã no rnês de marco corn base no Indice 
Nacional de Preços ao Consurnidor - INPC - acurnulado no perlodo, on per outro que venha 
a substitul-lo, e observará o seguinte: 

I - autorizaçAo na Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

II - previsAo do montante da respectiva despesa e correspondentes fontes de custeio na Lei 
Orçarnentaria Anual; 

III - atendimento aos limites para despesa corn pessoal de que tratarn o art. 169 da 
Constituição e a Lei Cornpiernentar n°. 101, de 4 de rnaio de 2000 e suas aiteraçOes. 

Art. 41 A rernuneraçAo dos ocupantes de cargos e funçOes da adrninistraçao direta, autárquica 
e fundacional, pensOes ou outras espécies remuneratOrias, percebidas curnulativarnente on 
Mo, incluldas as vantagens pessoais on de qualquer outra natureza, Mo poderAo exceder o 
subsIdio mensal, em espécie, do prefeito municipal. 

An. 42 Os valores das tabelas de vencimento que integram os pianos de cargos e carreiras do 
rnunicipio, de arnbos os poderes, serão revisados anualmente no rnês de marco corn base nos 
percentuais aprovados ern lei especifica, observada a iniciativa privativa ern cada case. 

Art. 43 Salvo per irnposiçào legal, ordern judicial ou autorizaçAo pessoal, nenhum desconto 
incidirá sobre a remuneraçào do servidor. 

Art. 44 As reposiçOes e indenizaçöes ao erãrio serào previamente cornunicadas ao servidor 
ativo, aposentado on ao pensionista para pagamento on desconto ern folha, no prazo rnáxirno 
de 30 (trinta) dias, podendo ser parceladas, a pedido do interessado. 

§ 1° 0 valor de cada parcela Mo poderá ser inferior ao correspondente a 10% (dez per cento) 
da remuneraçâo, do provento ou da pensão do interessado. 

§ 2° Quando o pagamento indevido houver ocorrido no rnês anterior ao do processamento da 
folha a reposiçAo seth feita imediatarnente em uma Unica parcela. 

§ 3° Na hipótese de valores recebidos em decorréncia de cumprirnento de decisäo liminar, 
tutela antecipada on sentença que venha a ser revogada on rescindida, serão estes atualizados 
ate a data da reposiçào. 

Art. 45 0 servidor ern débito corn o erário que for dernitido, exonerado on que tiver sua 
aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 (sessenta) dias para quitar o 
débito. 

Parágrafo Unico. A Mo quitaçào do débito no prazo previsto no caput irnplicará a sua 
inscriçAo em djvida ativa. 

Art. 46 A rernuneraçAo e os proventos Mo serAo objetos de arresto, sequestro on penhora, 
exceto nos cases de prestação de alimentos resultante de decisAo judicial. 

An. 47 0 vencirnento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é 
irredutivel. 

CAPITULO II 
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DAS INDENIZAcOES E DAS CONCESSOES 

Seçao I 
Das Indenizaçôes 

Art. 48 Constituem indenizaçOes ao servidor: 

I - diárias; 

II - ajuda de custo; 

III - transporte; 

IV - insalubridade on periculosidade; 

V - plantoes; e, 

VI - incentivos de produtividade pan os profissionais da saüde. 

§ 1° Os valores das indenizaçOes de diárias e de transporte, bern corno as condiçôes pan sua 
concessão serào estabelecidos por decreto, de acordo corn a cornpetência privativa de cada 
Poder. 

§ 2° As diárias de que trata o inciso I do caput: 

I - não tern natureza salarial; 

II - não se incorporarn a rernuneraçâo do servidor para quaisquer efeitos; 

III - Mo se constituern como base de incidência para fins previdenciarios on de tributação da 
renda. 
§ 3° Excetua-se das bases referidas no inciso III do parágrafo anterior o caso de servidor 
ternporario que apresentar valores de diárias que ultrapassem a 50% do valor do seu 
vencirnento. 

§ 4° As indenizaçOes previstas neste artigo não serâo consideradas para o cômputo do teto de 
vencirnento definido pelo art. 37 inciso XI da ConstituiçAo Federal e nern serào computadas 
corno despesas de pessoal. 

SubseçAo I 
Das Diárias 

Art. 49 0 servidor que se afastar da sede a serviço, em caráter eventual on transitório, para 
outro rnunicipio do território nacional ou para o exterior, terá direito a passagens e diárias 
destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias corn pousada, alirnentaçAo e 
locornoçAo urbana. 

§ 1° A diana seth concedida por dia de afastarnento, sendo devida pela metade quando o 
deslocamento Mo exigir pemoite fora da sede. 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

VALE DO CABAAL 
GABINETE DA PREFEITA 

§ 2° Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o 
servidor não terá direito a diãrias. 

§ 3° Nao poderAo ser pagas mais de quinze diarias no mês por servidor, salvo se for dada 
autorização expressa pela autoridade superior de cada Poder, conforme o easo, nos assuntos 
considerados excepcionais para o serviço páblieo. 

§ 4° A concessäo de diarias nào impedirá a concessào da ajuda de eusto e vice-versa. 

§ 5° Terá direito a metade da diana o servidor que se desloear dentro da mesma regiào 
metropolitana, aglomeracao urbana ou microrregiào on constituida por municfpios limItrofes, 
sendo-ihe concedida diana inteira no easo de pernoite. 

§ 6° 0 servidor que receber diarias e nAo se afastar da sede por qualquer motive, flea obrigado 
a restituf-las integralmente no prazo de 5 (einco) dias. 

§ 7° Na hipotese do servidor retornar a sede em prazo menor do que o previsto para o seu 
afastamento restituirá as diárias recebidas em exeesso no prazo previsto no caput. 

Subseção II 
Da Ajuda de Custo 

Art. 50 A ajuda de custo é destinada a eompensação das despesas do servidor que, no 
interesse do serviço, passar a ter exercIcio em nova sede em caráter permanente ou, no 
minimo, de doze meses. 

Art. 51 Mo seth concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo, 
em virtude de mandato eletivo. 

Art. 52 A ajuda de custo ao servidor nao poderá exeeder a importâneia correspondente a trés 
meses de seu veneimento base e seth paga uma tnica vez em eada situaçAo. 

§ 1° Nos casos de afastamento para prestar serviços em outro órgão ou entidade fora da sede 
do municipio, a ajuda de custo deverá ser paga pelo cessionário. 

§ 2° NAo seth devida ajuda de custo quando se tratar de mudança de sede on domieilio a 
pedido do servidor. 

§ 3° 0 servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando, injustificadamente, nao se 
apresentar para as thnçOes, on ainda, pedir exoneraçAo antes de completar noventa dias de 
exercIcio para onde foi designado. 

§ 4° Mo haverá obrigaçao de restituir, no caso de exoneraçào " ex-officio " , ou quando 
retorno for determinado pela AdministraçAo. 

Subscção III 
Do Transporte 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO B1IANCO 

VALE DO cABAcAL 
GABINETE DA PREFEITA 

Art. 53 Sera concedida indenizaçao de transporte aos servidores püblieos do municipio que 
estejam no exercicio pleno de suas ftmçôes e que percebam remuneração mensal menor que 
urn salário minimo e meio vigente no pals conforme regulamentacâo especIfica. 

§ 1° A indenizaçäo de transporte constitui beneficio concedido ao servidor para utilizaçAo 
exelusiva em despesas de deslocamento cia residência ao trabatho e vice-versa. 

§ 2° Para o exercIcio do direito de receber a indenizaçAo de transporte o servidor comprovará 
necessidade assinando docurnento constando: 

I - son endereço residencial; e, 

II - Os serviços e Os meios de transporte mais adequados ao seu deslocamento da residência 
ao trabaiho e vice-versa. 

§ 3° A informaçAo de que trata o paragrafo anterior será atualizada anualmente on sempre que 
ocorrer alteraçoes das circunstáncias mencionaclas nos itens I e II, sob pena de suspensào do 
beneficio ate o cumprimento dessa exigência. 

§ 4° A declaração falsa eonstitui falta grave para o servidor, suj eita A penalidade 
administrativa. 

§ 5° Ao servidor corn jornada de 8 (oito) horas diarias serA pago o valor equivalente a 4 
(quatro) passes por dia trabalhado, reduzindo-se para 2 (dois) para aquele corn jornada de 
trabaiho de 6 (seis) horas diArias, em espécie na sua folha de pagamento. 

§ 6° 0 valor dos passes seth correspondente ao custo cobrado pelo transporte coletivo urbano 
do rnunicipio e cidades circunvizinhas. 

§ 7° 0 servidor ern gozo de férias, afastamento, licença on outras situaçOes previstas em lei, 
nao percebera o valor relativo ao beneficio. 

§ 8° A auséncia do servidor ao local de trabalho por qualquer motivo, mesmo que justificavel, 
irnplieará no desconto do valor relativo aos passes pagos nesses dias e que serâo descontados 
na indenizaçAo de transporte no rnês seguinte. 

§ 9° CaberA a eada órgAo ou entidade informar ao responsável pelos recursos hurnanos da 
instituição, mensalmente, acerca da necessidade do beneficio de eada servidor e das 
respectivas faltas, férias, afastarnento, licenças e outras situaçOes previstas em lei. 

SubseçAo IV 
Da Insalubridade ou Periculosidade 

Art. 54 Aos servidores que trabalharn com habitualidade em area insalubre, perigosa on 
penosa, devidamente comprovada por equipe da medicina do traballio, será paga indenizaçAo 
por insalubridade ou periculosidade nos termos desta Lei Complementar. 
§ 10 0 Poder Executivo Municipal criará comissào especifica para eornprovar a veracidade 
das eondiçOes locals de trabalho, visando ao pagamento da referida indenizaçAo, on ainda 
contratar pessoa juridica especializada in realizaçäo desta avaiiaçao. 
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ESTADO BE MATO GROSSO 
PREFELTURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

VALE DO CARAAL 
GABINETE DA PREFEITA 

§ 2° A indenizaçAo de que trata o caput e calculada sobre o vencirnento base do servidor de 
acordo corn os percentuais definidos a seguir: 

I - 10 % (dez por cento) para o grau de risco mInimo; 

II - 20% (vinte por cento) para o grau de risco considerado médio e; 

III - 30% (trinta por cento) para o grau de risco considerado rnáxirno. 
§ 30 Considerar-se-á grau de risco máxirno as areas e Os setores fechados da sañde como o 
centro cirUrgico. 

§ 4° 0 direito a percepcào da referida indenização eessará corn a elirninaçào das condiçOes on 
dos riscos que derarn causa a sua concessAo. 

§ 5° Os servidores que trabaiham corn a operacionalização de apareihos de Raios X fazern jus 
A indenizaçAo de 30% (trinta por cento) de insalubridade sobre o seu vencimento. 

§ 6° A indenizaçao prevista neste artigo seth cornputada para fins de coneessAo de ferias 
calculada pela media dos ültirnos doze rneses que antecederern ao periodo aquisitivo. 

Art. 55 A servidora gestante ou lactante seth afastada das operacOes e dos locais previstos no 
artigo anterior enquanto durar a gestação e a IactaçAo, exercendo suas atividades em local 
salubre e em serviço não perigoso. 

SubseçAo V 
Dos PlantOes 

Art. 56 Seth paga a verba indenizatoria denominada plantão aos servidores que trabalharn na 
area de saüde, em regime de execução de serviços ininterruptos e ãqueles que atuam nos 
setores de fiscalizaçao municipal e da EstaçAo de Tratamento de Agua da mesrna rnaneira, 
conforme disposto nos planos de carreira especificos. 

Subseção VI 

Dos Incentivos de Produtividade para os Profissionais da Saüdc 

Art. 57 Será pago incentivo de produtividade para os profissionais da saMe a titulo de verba 
indenizatOria conforme definido e regularnentado em plano de carreira especifico. 

SeçAo II 
Das ConcessOes ao Scryidor 

Art. 58 São estabelecidas as seguintes concessOes ao servidor: 

I— gratificacäo natalina; 

II - férias anuais corn a remuneração acrescida de mais 1/3 (urn terco); 
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III - pagarnento corn acréscimo pela prestação de serviço extraordinário; 

IV - pagarnento corn acréscimo pelo prestação de serviço noturno; 

V - prerniaçOes; e, 

VI - adicional por tempo de serviço. 

Subseção I 
Da Décima Terceira Remuncraçäo on Gratificaçäo Natalina 

Art. 59 A gratificaçao natalina corresponde a 1/12 (urn doze avos) da remuneraçAo a que o 
servidor flyer direito no rnês de dezembro, por més de exercicio no respectivo ano. 

§ 10 A fraçâo superior a 14 (quatorze) dias seth considerada corno mês integral para fins de 
calculo da gratificacAo natalina. 

§ 2° Nos casos de servidores que percebam horas extras a Adrninistraçao deverá pagar a 
gratificaçäo natalina calculada sobre a media da rernuneraçAo do ano. 

§ 3° A gratiflcaçao natalina poderá ser paga numa das seguintes formas: 

I - integralmente ate o dia vinte do rnês de dezernbro de cada ano; 

H - integralniente no més do aniversário do servidor pertencente ao quadro permanente dos 
órgAos püblicos municipais; 

III - proporcionairnente no més do aniversário do servidor pertencente ao quadro ternporário 
dos órgäos püblicos municipais; 

IV - integralmente a Cpoca da concessào das ferias regularnentares do servidor do quadro 
permanente. 

§ 
40 o servidor exonerado perceberá a gratificaçAo natalina proporcionalmente aos meses de 

exercIcio, calculada sobre a rernuneraçAo do rnês da exoneração. 

§ 5° A gratificaçAo natalina nAo seth considerada para calculo de qualquer vantagem 
pecuniária. 

Subseçäo II 
Das Férias do Servidor 

Art. 60 0 servidor terá direito a 30 (trinta) dias consecutivos de férias anua]mente, que podem 
ser acumuladas ate o máximo de 2 (dois) periodos, no caso de necessidade do serviço, 
ressalvadas as hipOteses em que baja legislaçao especIfica. 

§ 1° Os profissionais do rnagistério püblico municipal, no cargo de professor, que atuarn 
diretamente na sala de aula farâo jus a 45 (quarenta e cinco) dias de ferias distribuidos ern 
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dois periodos, sendo 15 (quinze) dias no més de juiho e 30 (trinta) dias no término do ano 
letivo. 

§ 2° 0 servidor passarã a fazer jus as férias somente apes completar doze meses de exercIcio, 
devendo a Administraçâo elaborar anualmente a escala respectiva para se evitar o acümulo 
indevido das mesmas. 

§ 3° As férias serão concedidas apOs cada periodo de doze meses de efetivo exercIcio no 
serviço na seguinte proporçAo: 

I - trinta dias corridos, quando Mo houver faltado ao serviço mais de cinco vezes scm 
justificativa; 

II - vinte e quatro dias corridos, quando houver tido de seis a quatorze faltas scm justificativa; 

III - dezoito dias corridos, quando houver tido de quinze a vinte c três faltas scm justificativa; 

IV - doze dias corridos, quando houver tido de vinte e quatro a trinta e duas faiths scm 
justificativa. 

§ 4° E vedado levar a conta das férias qualquer falta ao serviço, observando-se as disposiçäes 
do paragrafo anterior. 

§ 5° Poderã a Administraçäo Municipal conceder ferias coletivas desde que os serviços 
essenciais sejam mantidos em ftincionamento. 

Art. 61 E facultado ac servidor converter urn terço das ferias em pecUnia, desde que o 
requeira corn polo menos trinta dias antes de completar o perlodo aquisitivo, ressalvado o 
disposto no § 2° do artigo anterior. 

§ 1° Independenternente de solicitação seth pago ao servidor, por ocasiAo das férias, 
acréscimo de 1/3 (um terco) da remuneraçào correspondente ao perfodo de 30 (trinta) dias, 
inclusive para o servidor que atuar corn apareihos de Raios X. 

§ 2° 0 calculo das férias será feito corn base na media dos óltimos doze rneses de 
vencimentos. 

§ 3° Se o servidor vier a falecer quando já completado o periodo aquisitivo que ihe 
asseguraria o direito as férias, seth paga ao cônjuge sobrevivente on, na falta deste, aos 
dependentes a remuneraçäo relativa as mesmas, descontadas eventuais parcelas 
correspondentes a antecipaçao, se houver. 

§ 40 Os membros de tuna rnesma familia de servidores ptblicos do rnunicIpio terAo direito a 
gozar as férias no mesmo perlodo, se assim o desejarem e se disto nào resultar prejuizo para o 
serviço. 

§ 5° A rernuneraçao das férias será efetuada na foiha de pagamento do mês anterior ao da sua 
concessAo. 

§ 6° 0 ocupante de cargo em comissao exonerado e o servidor efetivo que pedir demissao 
perceberao indenizaço das ferias a que tiverem direito e ao periodo incompleto na proporço 
de 1/12 (urn doze avos) por rnês, observando-se a fraçao superior a 14 (quatorze) dias na sua 
contagem. 
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§ 7° NAo terá direito a férias o servidor que permanecer em gozo de licença para tratar de 
interesse particular durante o perlodo de sua aquisição. 

Art 62 As férias somente poderäo ser interrornpidas por motivo de calamidade püblica, 
comoçào interna, convocaçâo para j&i, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do 
serviço declarada pela autoridade maxima do órgào ou entidade, sendo que o restante do 
periodo interrompido sera gozado de uma so vez. 

Art. 63 Ao servidor que opera direta e permanenteniente corn apareihos de Raios X ou 
substâncias radioativas fica garantido o direito a 20 (vinte) dias consecutivos de férias, por 
semestre de atividade profissional, proibida, em qualquer hipOtese, a acumulaçâo e nem a 
conversâo em pecOnia. 

Subseçâo ifi 
Do Serviço Extraordinário 

Art. 64 0 serviço extraordinário nos dias dteis será pago corn acréscirno de 50% (cinquenta 
por cento) em relaçao & hora normal de trabaiho. 
§ 10 0 serviço extraordinário prestado nos feriados e finais de semana seth remunerado corn 
acréscimo de 100% (cern por cento) em relaço a hora normal de trabaiho. 

§ 2° Somente será perrnitido serviço extraordinário para atender a situaçôes excepcionais e 
temporárias, respeitado o limite rnáximo de duas horas por j ornada. 

§ 3° A realizaçâo de serviços extraordinãrios devera ser previamente autorizada pela 
autoridade competente e o seu pagamento sO poderá ser efetuado mediante a apresentaçAo de 
quadro demonstrativo das horas extras trabaihadas. 

§ 40 Ao ocupante do cargo em comissão ou funçao gratificada nâo será devido o adicional 
previsto neste artigo. 

Subseçâo IV 
Do Serviço Noturno 

Art. 65 0 serviço noturno, prestado em horario compreendido entre as 22 (vinte e dims) horas 
de urn dia e as 5 (cinco) horas do dia seguinte será remunerado corn o acréscimo de 25% 
(vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 
(trinta) segundos. 
§ 10 Em se tratando de serviço extraordinário o acréscimo de que trata este artigo incidirá 
sobre a remuneraçào prevista no art. 42 desta Lei Complementar. 

§ 2° 0 pagamento do adicional noturno deveth ser efetuado sobre as horas efetivamente 
trabaihadas, compreendidas no horário previsto no caput deste artigo. 
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Subseçäo V 
Das PremiaçOes 

Art. 66 A autoridade competente concederá prêniio ao servidor efetivo por sua destacada 
atuaçäo durante a vida fbncional on em circunstâncias excepcionais, seja por ser autor de 
trabaiho espontaneamente realizado e considerado de interesse páblieo on de utilidade para a 
Administraçâo, seja pela apresentacão de idóias, inventos ou trabaihos que favoreçam o 
aurnento de produtividade e a reduçào dos custos operacionais da máquina administrativa. 

§ 11  0 valor do prêrnio de que trata este artigo correspondera a urn rnês de vencimento on a 
30 (trinta) dias de licença remunerada, fleando a escoiha a criterio do beneficiário. 

§ 2° Poderao ser concedidos outros tipos de premiaçAo como medaihas, diploma de honra ao 
mérito, condecoraçao e mençöes honrosas de elogios apontados na ficha ftmcional do 
servidor, conforrne regulamentaçäo baixada pot decreto de cada Poder. 

§ 31  A escoiha dos bencfieiários da premiaçäo seth feita por cornissâo composta de cinco 
servidores efetivos ou estáveis, mediante avaliaçäo anual, cujo prëmio seth pago no rnês de 
dezernbro do me srno ano. 

§ 41  Seräo selecionados ate três servidores por secretaria, sendo urn corn formaçAo de ensino 
superior, mu corn forrnaçAo de ensino médio e outro corn escolaridade de ensino ftmdarnentai. 

Subseção VI 
Do Adicional por Tempo de Serviço 

Art. 67 0 adicional por tempo de serviço é devido ao servidor efetivo a razo de dois por 
cento do son vencimento base a cada ano de exercicio rernunerado prestado em qualquer 
órgào püblico do rnunicipio, condicionado aos dispositivos desta Lei Complernentar. 

§ 11  0 adicionai de que trata o caput será concedido ao servidor que obtiver a pontuaçAo 
minima exigida na media das avaliaçOes de desempenho fimcional realizadas anualmente ern 
conforrnidade corn o piano de carreira de cada area. 

§ 20  0 servidor fath jus ao adicional a partir do mês em que compietar o anuênio, sendo 
condicionada a sua concessão ao cuniprimento do disposto no parágrafo anterior. 

§ 31  No caso da Mo realizaçäo da avaliaçao de desempenho funcionai prevista no § 10, o 
adicional por tempo de serviço seth computado automaticamente ao servidor a cada doze 
meses. 

CAPITULO III 
DOS DIREITOS ESPECL&IS 

SecAo I 
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ESTADO BE MATO GROSSO 
PREEEITURA MUNICIPAL BE RIO BRANCO 

VALE DO CABAAL 
GABINETE BA PREFEITA 

Das Auséncias Justificadas 

Art. 68 As faltas justifleadas decorrentes de easo fortuito on de força mafor serAo 
compensadas em comum acordo corn a chefia imediata do servidor, sendo assim consideradas 
como de efetivo exercicio. 

Parágrafo Unico. 0 servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço sem 
rnotivo justificado. 

Art. 69 Sem qualquer prejuizo ou compensaçAo o servidor podera ausentar-se do serviço: 

I - por 01 (urn) dia, para doação de sangue; 

IT - por 01 (urn) dia, a cada birnestre escolar, para participaçäo em reuniäo de avaliaçao do 
desempenho escolar do fliho ou dependente menor de idade, regularmente matriculado, desde 
que devidamente atcstado pela eseola; 

III - por 01 (urn) dia, para se alistar corno eleitor; 

IV - por 02 (dois) dias, por falecimento de parente ate 2° (segundo) grau por afinidade de 
acordo corn o art. 1.595 do Codigo Civil Brasileiro; 

V - por 08 (oito) dias conseeutivos, em razào de: 

a) casamento; 

b) falecimento do cônjuge, cornpanheiro, ascendente, descendente, irrnAo ou dependente sob 
guarda ou tutcla; 

VI - sendo servidor estudante, nos casos previstos nesta Lei Complernentar; 

VII - ao portador de necessidade especial, nos casos previstos ern lei; 

VIII - ao pai, mae ou representante legal do portador de necessidade especial, nos casos 
previstos nesta Lei Cornplementar. 

Faragralo Unico. Será reservado polo rnenos 10 (dez) minutos diários, a criterio da chefia da 
repartiçäo, para exercfcios e atividades que visern a prevencão e dirninuiçao de doenças e 
lesOes decorrentes das atividades repetitivas. 

Seçäo II 
Dos Dircitos do Servidor Estudante 

Art. 70 E permitida a auséncia do servidor regularmente matriculado em instituição de 
enslio, páblica on privada, sem prejuizo de sua remuneraçAo, limitada a 06 (seis) dias por ano 
e 03 (três) dias por semestre, nos seguintes easos: 

I - durarite o dia de prova em exame final do ano ou sernestre letivo; on, 

II - durante o dia de prova ern exame supletivo e on vestibular pam habilitaçao a curso 
superior. 	 - 
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Parágrafo Unico. Para fins do disposto no caput o servidor devera comprovar perante a 
ehefia imediata, sob pena de ser considerado faltoso ao serviço: 

I - previamente, a freqUência minima obrigatoria exigida para cada disciplina e respectivo 
horário semanal; 

II - mensalmente, 0 comparecimento as aulas; e, 

Ill - atestado escolar corn 02 (dois) dias de antecedência da data que se realizarAo os exarnes e 
sua ausência. 

Art. 71 Ao servidor que usufruir das vantagens previstas no artigo anterior flea obrigado a 
trazer em dia suas obrigaçOes escolares. 

Art. 72 Ao servidor estudante que for indicado polo estabelecimento de ensino em que estiver 
cursando, on pela respectiva organizaçAo estudantil, para participar de viagem oficial de 
estudo e intercãmbio cultural on competiçOes esportivas, poderá ser coneedida autorizaçào de 
ausência sem prejuIzo da remuneração. 

Art. 73 Será concedido horário especial ao servidor estudante quando comprovada a 
incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartiçäo, scm prejuizo do exercicio do 
cargo piiblico. 

Parágrafo Unico. Para efeito do disposto neste artigo seth exigida a compensação de horario 
no órgäo on entidade que tiver exercieio, respeitada a duraçâo semanal do trabaiho. 

Art. 74 Ao servidor estudante que mudar de endereço no interesse da administraçao é 
assegurada matricula cm instituiçào municipal de ensino congênere, em qualquer época, na 
localidade da nova residéncia ou na mais próxima, independentemente de vaga. 

Parágrafo Unico. 0 disposto neste artigo estende-se ao cônjuge on companheiro, aos fllhos e 
dependentes do servidor. 

SeçAo III 
Dos Portadores de Necessidades Especiais 

Art. 75 0 servidor pai, mile on responsável legal per portador de necessid.ades especiais em 
tratamento médico-hospitalar, flea autorizado a se ausentar do exercicio do cargo por periodo 
de ate 50% (cinquenta per cento) da carga horária cotidiana a que estiver sujeito. 

§ 1° A ausência dependera da apresentaçAo de laudo medico da junta oficial do municIpio em 
que se comprove a patologia do excepcional, sua situaçao de tratarnento, o perIodo e a 
necessidade de assisténcia direta por parte do pal, da mae on do responsável legal. 

§ 2° Quando o pai, mae on responsavel pelo portador de necessidade especial for servidor o 
direito de urn exclui o do outro. 

Art. 76 Serd concedido horário especial ao servidor portador de necessidades especiais, 
quando estas forem comprovadas por junta médica oficial, independentemente de 
compensaçâo de horario. 
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Parágrafo Unico. A disposicao deste artigo é extensiva ao servidor que tenha cônjuge, fliho 
ou dependente portador de necessidades especiais, exigindo-se, porém, neste caso, 
compensaçAo de horário. 

Seçào IV 
Dos Direitos da Mulhcr Servidora 

Art. 77 Dentre outros direitos assegurados na presente Lei Complementar sao também 
garantidos a muffler servidora ptblica: 

I - a adoçâo, pela administraçAo pUblica, de medidas e poifticas de igualdade entre homens e 
muiheres, em particular as que se destinam a corrigir as distorçOes que afetam a formaçào 
profissional, a acesso ao cargo e as condiçOes gerais de trabaiho; e, 

H - oferecimento de vagas dos cursos de capacitaçào em igualdade de condiçOes aos 
servidores de ambos as sexos. 

Art. 78 E garantido a servidora durante a gravidez, sera prejuizo da remuneraçào e outros 
direitos: 

I - readaptação de funço, quando as condiçôes de saóde o exigir, assegurada a retomada da 
funçào anterior logo após a retorno; 

II - dispensa de ½ (meia) jornada de trabalho pelo tempo necessário para a realização de 06 
(seis) consultas médicas ou exames complementares por ano, independentemente de licença 
médica. 

Art. 79 E vedado no serviço ptblico: 

I - proceder a revistas Intisnas; e, 

II - exigir atestado on exame, de qualquer natureza, para comprovaçAo de esteriliclade ou 
gravidez, na admissão on pennanência no cargo; 

Art. 80 A administraçAo püblica poderá firmar convetho com entidade de formação 
profissional, sociedades civis, associaçOes, cooperativas, órgãos e entidades püblicas on 
entidades sindicais para o desenvolvimento de açôes conjuntas, visando a execuçAo de 
proj etos que tratem do incentivo ao trabaiho da muiher. 

Seçäo V 
Do Tempo de Serviço 

Art. 81 E contado para todos as efeitos o tempo de serviço püblico municipal e tambem 
aquele prestado as Forças Armadas. 

Parágrafo tJnico. A apuraçào do tempo de serviço deverá ser feita da seguinte forma: 
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I - 1 (urn) dia convertido em 24 (vinte e quatro) horas; 

II - 1 (urn) rnês convertido em 30 (trinta) dias; e, 

III - 1 (urn) ano convertido em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 

Art. 82 Além das ausências justificáveis previstas no TItulo IV, Capftulo II sAo considerados 
como de efetivo exercIcio os afastamentos em virtude de: 

I - férias; 

II - participaçào em programa de treinamento regularmente instituldo, conforme disposer 0 

regulamento; 

III - desempenho de mandato eletivo federal, estadual on municipal, exceto para promocäo 
por merecimento; 

IV — j dri e outros serviços obrigatorios por lei; 

V - rnissäo ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento, conforme dispuser o 
regulamento; 

VI - licença: 

a) a gestante, puerperal, ao adotante e a paternidade; 

b) para tratamento da própria saüde; 

c) para o desempenho de mandato classista; 

d) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional; 

e) para capacitação profissional; 

I) por convocaço pan o serviço militar. 

VII - participacào em competição desportiva nacional on convocaçAo pan integrar 
representaçao desportiva nacional, no pals on no exterior, conforme disposto em lei 
especIfica; 

VIII - afastarnento para servir em organismo internacional de que o Brasil participe on com o 
qual coopere. 

Art. 83 Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade: 

I - o tempo de serviço püblico prestado a Unio, ao Estado e a outro municfpio; 

II - a licença para trataniento de saüde de pessoa da familia do servidor, com remuneraçäo; 

ifi - a licença para atividade politica; 

IV - o tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual ou 
municipal anterior ao ingresso no serviço püblico municipal; 

V - o tempo de serviço em atividade privada vineulado ao Regime Geral de Previdência 
Social; 

VI - o tempo de serviço relativo a Tiro de Guerra; 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL LW RIO BRANCO 

VALE DO cABAçAL 
GABINETE DA PREFEITA 

Parágrafo Unico. E vedada a contagem ficticia do tempo de serviço e a eumulaçao de tempo 
de serviço prestado concomitantemente em mais de l(um) cargo on funçao em órgão on 
entidade dos Poderes da União, do Estado e do municipio, autarquia, fundaço pñblica, 
sociedade de economia mista e empresa püblica. 

Seçao VI 
Do Direito de PetiçAo 

Art. 84 E assegurado ao servidor o direito de requerer, pedir reconsideraçAo, recorrer e de 
representar ao Poder PUblico, em defesa de direito ou interesse legitimo. 

Art. 85 0 pedido de reconsideraçäo, que não poderá ser renovado, seth submetido a 
autoridade que houver prolatado o despacho, proferido a decisào on praticado o ato. 

§ 1° 0 pedido de reconsideraçao e o recurso interrompem a prescriçao administrativa. 

§ 2° 0 requerimento será dirigido a autoridade competente para decidi-lo, encaminhado por 
intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente. 

§ 3° Cabe pedido de reconsideraçäo a autoridade que houver expeclido o ato on proferido a 
decisäo, Mo podendo set renovado. 

Art. 86 0 requerimento de que trata o art. 93 deverá set despachado no prazo de 5 (cinco) 
dias e o pedido de reconsideraçao e o recurso serAo decididos dentro de 30 (trinta) dias. 

Art. 87 Caberá recurso dirigido ao superior hierárquico do chefe prolator cia decisäo 
recorrida, em linha horizontal ate o responsável pelo Orgao ou entidade. 

Art. 88 Cabera recurso a autoridade maxima do Poder, como ültima instância administrativa, 
contra as decisoes das autoridades hierarquicamente inferiores, sendo indelegável sua decisäo. 

§ 1° Terá caráter de recurso o pedido de reconsideraçao quando o prolator do despacho, da 
decisao ou do ato houver sido o prefeito municipal. 

§ 2° 0 recurso seth encaminhado por intermédio da autoridade a quo estiver imediatamente 
subordinado o requerente. 

Art. 89 0 prazo para interposiçAo de pedido de reconsideraçao ou de recurso é de 30 (trinta) 
dias a contar da publicação on da ciência pelo interessado, da decisão recorrida. 

Art. 90 0 recurso ou pedido de reconsideraçäo poderá on Mo ser recebido com efeito 
suspensivo, a juizo da autoridade superior competente quando houver aparente direito e 
fundado receio de dano irreparável antes da decisao final. 

Parágrafo Unico. Em caso de provimento do pedido de reconsideraçao, efeito suspensivo on 
do recurso, os efeitos da decisao retroagirAo a data do ato impugnado. 

Art. 910 direito de petiço prescreverá: 
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I - em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de demissao e de cassaçao de aposentadoria ou 
disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes da relaçào 
funcional, ate o limite de dois anos após a extinçao do contrato de traballio; 

LI - em 120 (cento e vinte dias) nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei 
especifica e observado o disposto no art. 176 desta Lei Complementar. 

Parágrafo tJnico. 0 prazo de prescrição sera contado da data da publicaçao do ato 
impugnado on da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado. 

Art. 92 0 pedido de reconsideração e o recurso, quando cabiveis, interrompem a prescriçAo. 

Parágralo Unico. A prescriçäo é de ordem püblica, não podendo ser relevada pela 
administração. 

Art. 93 Para o exercIcio do direito de petição é assegurada ao servidor, ou ao procurador por 
ele constituido, vista do processo ou documento na repartiçao, ou cópia do mesmo as 
expensas do requerente. 

Art. 94 A administraçao deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de vicios 
ou ilegalidade. 

Art. 95 A representacäo sera dirigida ao chefe imediato do servidor que a encaminhará a 
quem de direito, se a soluçao não for de sua alçada. 

§ 10  Se não for dado andaniento a representacAo dentro do prazo de 05 (chico) dias poderá o 
servidor dirigi-la direta e sucessivamente as chefias superiores. 

§ 2° A representacAo está isenta do pagamento da taxa de expediente. 

Art. 96 São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste capIthlo, salvo motivo de 
caso fortuito ou de força major ou ato justificado e no interesse da Administração Páblica. 

TITULO IV 
DAS LICENcAS, AFASTAMENTOS E AUSENCIAS JUSTIFICAVEIS 

CAPITULO I 

DAS LICENAS 

Seçao Unica 
DisposicOcs Gerais 

Art. 97 Conceder-se-a ao servidor licença: 

I - por motivo de doença em pessoa da famIlia; 

II - por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; 

III - para o serviço militar; 

IV - para a atividade politica; 
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V - prêmio por assiduidade; 

VI - para tratar de interesses particulares; 

VII - para desempenho de mandato classista; 

Vifi - para tratamento da satde comum on acidentária 

IX - para gestante, puerperal, adotante e paternidade. 

Parágralo Unico. 0 recebimento indevido de beneficios havidos por fraude ou dolo 
implicará na sua devoluçào ao Regime Próprio de Previdéncia Social no total auferido, sem 
prejuIzo da açao penal cabivel. 

Subseção I 
Da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Famffia 

Art. 98 Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge on 
companheiro ascendente e descendente on dependente que viva as suas expensas e conste do 
seu assentamento thncional, mediante comprovacão por junta médica oficial. 

§ 1° A licença somente será deferida se a assisténcia direta do servidor for indispensável e nAo 
puder ser prestada simultaneamente corn o exercicio do cargo on mediante cornpensaco de 
horário. 

§ 2° A licença seth concedida sern prejuIzo da rernuneração do cargo efetivo ate 90 (noventa 
dias), podendo ser prorrogada por igual perlodo mediante parecer de junta medica oficial, e, 
excedendo estes prazos, sem remuneraçAo. 

Subseção II 
Da Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge on Companheiro 

Art. 99 Poderã ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge on companheiro 
que foi deslocado a serviço para outro ponto do território nacional, para o exterior on para o 
exercfcio de mandato eletivo do Poder Executivo on Legislativo, em outro municipio. 

Parágrafo Unico. A licença de que trata o caput seth coneedida por prazo indeterminado e 
sem remuneraçAo. 

Subseçao III 
Da Licença para Atividade Militar 

Art. 100 Ao servidor convocado para o serviço militar seth concedida licença na forma e 
condiçOes previstas na legislaçAo especufica. 
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Parágrafo Unico. Concluido o serviço militar o servidor terã ate 30 (trinta) dias sem 
remuneraçao para reassumir o exercIcio do cargo püblico. 

Subseçao IV 
Da Licença para Atividade Politica 

Art. 1010 servidor terá direito a licença para atividade polItica, sem remuneraçào, durante o 
perlodo que mediar entre a sua escoiha em convençäo partidária, como candidato a cargo 
eletivo, e o efetivo registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. 

§ 1° 0 servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funçOes e que 
exerça cargo de direçào, chefia, assessoramento, arrecadaçào on fiscalizaçäo deste seth 
afastado a partir do din imediato ao registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, ate 
o 100  (décimo) dia seguinte ao do pleito. 

§ 2° A partir do registro da candidatura e ate o 10 0  (decimo) dia seguinte ao da eleiçAo, o 
servidor terá direito a Iicença, assegurando-se os vencirnentos do cargo efetivo somente pelo 
perIodo de 3 (três) meses. 

Subseçào V 
Da Licença 7Prêmio por Assiduidade 

Art. 102 Depois do cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercicio no serviço püblico 
municipal, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a titulo de prêrnio por assiduidade, 
corn a remuneraçào do cargo efetivo. 

§ 1 1  Para fins da licença prêmio do que trata este artigo seth considerado o tempo de serviço 
desde seu ingresso no serviço püblico municipal como concursado. 

§ 21  E facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo em ate 03 (tres) 
parcelas, desde que defina previamente os rneses para gozo da licença. 

§ 30  Vencido o perIodo aquisitivo da licença prêrnio o servidor poderá apresentar 
requerirnento solicitando o usufruto. 

Art. 103 NAo se concederá licença prêmio ao servidor que, no perfodo aquisitivo: 

I - softer penalidade disciplinar de suspensAo; 

II - afastar-se do cargo em virtude de: 

a) licença por motivo de doença ern pessoa da familia, scm remuneraçAo; 

b) licença para tratar de interesses particulares; 

c) condenaço a pena privativa de liberdade, por sentença deflnitiva; 

d) afastamento para acompanhar cOnjuge on companheiro. 
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Parágrafo Unico. As faltas injustificadas ao serviço retardarào a concessAo da licença 
prevista neste artigo na proporçAo de urn més para cada trés faltas. 

Art. 104 0 nümero de servidor em gozo simultãneo de licença prêmio nAo poderá ser superior 
a 1/3 (urn terco) da lotaçào da respectiva unidade administrativa do órgão on entidade. 

Art. 105 Para possibilitar o controle das concessOes da licença o Orgào de lotaçAo devera 
elaborar anualinente a escala dos servidores. 

Subseçào VI 
Pa Licença para Tratar de Interesse Particular 

Art. 106 A critério da Adrninistraçao Püblica será concedida ao servidor ocupante de cargo 
efetivo licença para trato de assunto particular polo prazo de ate 02 (dois) anos consecutivos, 
sem rernuneração. 

§ 1° A licença referida no caput poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do 
servidor ou no interesse do serviço. 

§ 2° Uma nova licença para os fins de qua trata o caput so poderá ser concedida apOs o 
intersticio de dois anos de urn periodo a outro. 

Subseção VII 
Da Liccnça Para o Desempenho de Mandato Classista 

Art. 107 Quando no exerc{cio de mandato eletivo, em diretoria de entidade sindical ou 
associativa representativa de categoria profissional dos servidores efetivos, a Administração 
PUblica concedera ao servidor estável eleito o direito a licença corn rernuneraçAo, desde qua 
não haja prejuizo ao serviço püblico e atenda ao seguinte: 

I - seja solicitado pela entidade interessada e nAo ultrapasse o limite de 01 (urn) servidor em 
organizaçAo que congregue no rnInirno 50 (cinquenta) e no rniximo 100 (cem) representados; 
ou, 

II - seja solicitado pela entidade interessada e näo ultrapasse o lirnite de 02 (dois) servidores 
ern organizaçâo que congregue mais de 100 (cern) representados. 

Parágrafo Unico. A licença de que trata o caput terá duração igual a do rnandato, podendo 
ser prorrogada, no caso de reeleição. 

Subseçâo VIII 
Pa Licença para Tratamento de Saüde Comum on Acidentária 
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Art. 108 Será concedida ao servidor licença para tratamento de saUde, a pedido on de oficio, 
corn base em perIcia e laudo medico oficial, sem prejuizo da remuneraçäo a que tiver direito. 

Art. 109 Para licença acima do 30 (trinta) dias a inspeção sempre será realizada polo Instituto 
de Previdência Municipal por urn medico e, se por prazo superior a sessenta dias, dependerã 
de junta médica do PREVIRB. 

§ 1° Sempre que necessário, a inspeçào médica seth realizada na residência do servidor on no 
estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado. 

§ 2° Inexistindo medico do Instituto de Previdência Municipal no local onde o servidor se 
encontra internado, seth aceito atestado passado por medico particular, que somente surtirã 
efeitos depois de homologado polo setor medico da previdéncia local. 

§ 30 0 atestado e o laudo da junta médica nao se referirAo ao nome ou natureza da doença, 
salvo quando se tratar de lesöes produzidas por acidente em serviço, doença profissional ou 
qualquer das doenças especificadas em lei corno de natureza grave, contagiosa ou incurável. 
§ 40 Por doença profissional entende-se aquela a que se atribul como relaçäo do efeito e causa 
as condiçOes inerentes ao serviço ou fatos nele ocorridos. 
§ 50 0 servidor quo apresentar indIcios de lesoes orgânicas ou ifincionais será submetido a 
inspeçäo médica. 
§ 6° As molCstias passiveis de tratarnento ambulatorial, compativeis corn o exercicio do cargo, 
nAo motivarão a licença. 

Art. 110 Seth concedida licença ao servidor acidentado em serviço, sern prejuIzo da 
remuneraçAo. 

§ 1°  Considera-se acidente em serviço todo aquele que se verifique polo exercicio das 
atribuiçOes do cargo pelo servidor, provocando, direta e indiretamente, lesAo corporal, 
perturbacào emocional ou doença quo ocasione a sua morte, perda parcial ou total, 
permanente on temporária da sua capacidade fisica ou mental para o trabalho. 

§ 2° Equipara-se ao acidente no serviço a agressào sofrida pelo servidor no traballio ou em 
razâo do mesmo, quando não provocada, e a ocorrida no deslocamento para o serviço on deste 
para sua residéncia. 

§ 3° A prova do acidente em serviço será prestada no prazo de 10 (dez) dias, prorrogáveis 
quando as circunstâncias assim o exigirem. 

Art. 111 0 servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá 
ser tratado em instituiçOes privadas a conta dos recursos do municIpio. 

Parágrafo Unico. 0 tratarnento recomendado por junta médica do Instituto de Previdéncia 
Municipal constitui medida de exceçäo e somente seth admissivel quando inexistirem meios e 
recursos adequados no municIpio. 

Subseção IX 
Da Licença a Gestante, Puerperal, a Adotante e a Paternidade 
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Art. 112 Será concedida licença maternidade a servidora gestante por 120 (cento e vinte dias) 
consecutivos, sem prejuIzo da rernuneração. 

§ 1° A gestante, quando em serviço de natureza braçal, terá direito a desempenhar atribuiçOes 
compatIveis corn seu estado, a contar da vigésima semana de gestaçAo. 

§ 2° A licença poderá ter inicio no 1 °  (prirneiro) dia do 9 °  (nono) mês de gestaçào, salvo 
antecipação por prescriçAo médica. 

§ 3° No caso de nascimento prematuro a licença terá injeio a contar do parto. 

§ 4° No caso de natimorto ficara em licença puerperal por 40 (quarenta) dias a contar do 
evento, findo o qual a servidora será subrnetida a exarne medico, e, se julgada apta, 
reassumirá 0 exercIcio. 

Art. 113 No caso de aborto espontâneo ou autorizado judicialrnente, atestado por medico 
oficial, a servidora terá direito a 30 (trinta) dias de repouso remunerado. 

Art. 114 Pelo nascimento ou adoçAo de fllhos o servidor terá direito a licença paternidade de 
10 (dez) dias consecutivos, devendo comprovar mediante certidäo de nascimento ate o seu 
retorno. 

Paragrafo Unico. Ocorrendo o falecimento da mae e a sobrevivência do recém nascido, a 
licença-paternidade será dilatada pelo prazo restante da licença rnaternidade a que teria direito 
a falecida, deduzido do novo prazo o perlodo de licença por luto, mediante apresentacao da 
certidao de Obito. 

Art. 115 Ao servidor ou servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança de ate 01 
(urn) ano de idade serã concedido 120 (cento e vinte) dias de licença remunerada, desde que 
descontado o prazo constante do artigo anterior. 

Parágralo Unico. No caso de adoçAo, guarda judicial on tutela de criança de 01 (urn) ate 04 
(quatro) anos de idade a licença sera de 60 (sessenta) dias, corn igual desconto do prazo 
referido no artigo anterior. 

Art. 116 Para amanlentar o próprio fliho ate a idade de 06 (seis) meses a servidora lactante 
terá direito, durante a jornada de trabaiho, a 1 (uma) hora de descanso, que podera ser 
parcelada em 2 (dois) perlodos de '/2 (meia) hora, ao seu critério. 

Art. 117 Os casos patologicos verificados antes on depois do parto e deste decorrente, serâo 
considerados objeto de licença para tratamento de sañde, se da servidora, ate sua recuperação, 
e se do fitho, ate 01 (urn) ano de idade, em qualquer caso, sem prejuizo da remuneração 
integral ou de 2/3 (dois terços) da remuneraçäo se exceder esse prazo, limitado ao mâximo de 
02 (dois) anos. 

CAPITULO II 
DOS AFASTAMENTOS 

SeçAo Unica 
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Das Disposiçôes Gerais 

Art. 118 0 servidor poderá afastar-se do exercicio do cargo nos seguintes casos: 

I - para servir a outro Orgào on entidade; 

II - pam o exercIcio de mandato eletivo; e, 

III - para estudo ou missào em outro municIpio nAo limItrofe on no exterior. 

SubseçAo I 
Do Alastamento para servir a outro Orgâo ou Entidade 

Art. 119 0 servidor poderá ser cedido para ter exercIcio em outro órgAo on entidade dos 
Poderes da Uniào, do Estado ou de outro municipio, nas seguintes hipoteses: 

I - para exercicio de cargo em comissAo on funçäo gratificada, corn onus para o cessionário; 

II - por convênio assinado pela autoridade competente, corn onus para o cedente on 
cessionário, conforme o interesse da Administraçào PUblica; 

III - nos casos previstos em leis especfficas. 
Paragrafo Unico. Mediante autorizaçào expressa da autoridade competente o servidor poderá 
ter exercicio em outro órgào da AdministraçAo Püblica Municipal que nAo tenha quadro 
prOprio de pessoal, para firn determinado e a prazo certo. 

Subseçao II 
Do Afastamento Para ExercIcio de Mandato Eletivo 

Art. 120 Ao servidor investido em mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposiçOes: 

I - tratando-se de mandato federal, estadual on distrital, ficará afastado do cargo; 

II - investido no rnandato de prefcito, será afastado do cargo, sendo-ihe facultado optar pela 
sua remuneraço; 

III - investido no mandato de vereador: 

a) havendo compatibilidade de horário, perceberá a rernuneração e vantagens de seu cargo, 
sem prejuizo da remuneração do cargo eletivo, exceto se no exercicio da presidencia da 
câmara municipal, quando devera optar pela remuneraçäo; 

b) nâo havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, scndo-lhe facultado optar 
pela sua remuneração. 

Parágrafo Unico. No caso de afastamento do cargo páblico, o servidor contribuirá para a 
seguridade social como se em exercfcio cstivcsse. 
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SubseçAo III 
Do Afastamento para Estudo ou Missäo Oficial 

Art. 1210 servidor estável poderá afastar-se do municipio para estudo ou missão oficial em 
municipio não limitrofe ou no exterior, corn autorizaçào da autoridade competente de cada 
poder. 

§ 10 0 afastamento será remunerado e nAo excederá a 2 (dois) anos, prorrogáveis por igual 
perlodo no interesse da administraçao. 

§ 2° Finda a missAo ou estudo, somente decorrido igual perlodo, seth permitido novo 
afastamento. 

§ 3° An servidor beneficiado pelo disposto neste artigo não será concedida exoneraçAo ou 
licença para tratar de interesse particular antes de decorrido perlodo igual ao do afastamento, 
ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa havida com o seu afastamento. 

§ 40  0 afastamento de servidor para servir em organismo intemacional de que o Brasil 
participe on corn o qual coopere dar-se-á corn perda total da remuneraçAo no OrgAo de origem. 

TITULO V 
DO REGIME DISCIPLINAR 

CAPfTULO I 
DOS DEVERES, DAS PR0IBIcOB5 B DAS RESPONSABILIDADES 

SeçAo I 
Dos Deveres 

Art. 122 Constituem deveres do servidor: 

I - exercer corn zelo e dedicaçào as atribuiçOes do seu cargo; 

II - ser leal as instituiçöes a que servir; 

III - observar as norrnas legais e regulamentares; 

IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; 

V - atender com presteza, urbanidade e celeridade: 

a) ao püblico em geral, prestando as inforrnaçOes requeridas, ressalvadas as protegidas por 
sigilo; 

b) a expedicao de certidoes requeridas para defesa de direito on esclarecirnento de situaçOes 
de interesse pessoal on coletivo; 

c) as requisiçOes dos Poderes Executivo e Legislativo e para a defesa da Fazenda PiIblica; 
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VI - levar ao conhecirnento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em 
razão do cargo; 

VII - zelar pela economia dos materiais de uso da reparticão; 

VIII - zelar exemplarmente pela conservaçäo do patrirnônio páblico; 

IX - guardar sigilo sobre assunto da repartiçâo; 

X - manter conduta compativel corn a moralidade administrativa; 

XI - ser assiduo e pontual ao serviço; 

XII - tratar corn urbanidade as pessoas; 

XIII - exercer as suas atribuiçOes corn zelo, alta producäo e eficiência; 

XIV - representar contra ilegalidade, omissAo ou abuso de poder; e, 

XV - apresentar-se convenientemente trajado no serviço ou corn uniforme, quando for o caso. 

ScçAo II 
Das Proibiçocs 

Art. 123 Ao servidor é proibido: 

I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorizaçao do chefe imediato; 

II - retirar, scm prévia anuência da autoridade cornpetente, qualquer documento ou objeto da 
reparticâo; 

III - recusar fé a documentos püblicos; 

IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou exeeuçAo de 
serviço; 

V - prornover manifestaçAo de desapreço pessoal e pejorativo no recinto da reparticão; 

VI - cometer a pessoa estranha a reparticäo, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de 
atribuiçao que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado; 

VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido de fihiarem-se a associaçào profissional ou 
sindical, ou a partido politico; 

VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, 
cornpanheiro ou parente ate o segundo grau; 

IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal on de outrem, em detrimento da dignidade 
da ftinçao pUblica; 

X - atuar, como procurador ou intermediario, junto a reparticOes páblicas municipais, salvo 
quando se tratar de benefIcios previdenciários ou assistenciais de parentes ate o segundo grau, 
e de cônjuge ou companheiro; 

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

S4 
iti &t5nCP 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

VALE DO CABAAL 
GABINETE DA PREFEITA 

XI - receber propina, comissAo, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razào de suas 
atribuiçOes flincionais; 

XII - aceitar comissão, emprego on pensAo de estado estrangeiro; 

XIII - praticar usura sob qualquer de suas formas; 

XIV - proceder de forma desidiosa; 

XV - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartiçäo em serviços on atividades 
particulares; 

XVI - cometer a outro servidor atribuiçöes estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situaçOes 
de emergéncia e transitórias; 

XVII - exercer quaisquer atividades que sej am incompatIveis com o exercIcio do cargo on 
funçAo e com o horário de trabaiho; 

XVIII - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado; 

XIX - praticar crimes on contravençOes penais, especialmente os crimes contra a 
administraçäo püblica, falsidades, inclusive ideologicas e ofender a honra de municipes ou 
servidores por calUnia, injüria on difamaçào na reparticAo püblica; 

XX - faltar com a ética profissional; 

XXI - desobedecer a disciplina e a hierarquia da instituiçAo; 

XXII - exercer com displicência e ineficiência as suas atribuiçoes; e, 

XXIII - praticar assédio de qualquer espécie na administraçAo e incentivar a prática da 
prostituiçAo infantil. 

SeçAo III 
Das Responsabilidades 

Art. 124 0 servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercIcio irregular de 
suas atribuiçôes. 

Art. 125 A responsabilidade civil decorre de ato omissivo on comissivo, doloso on culposo, 
que resulte em prej uizo ao erário on a terceiros. 

§ 1° A indenizaçào de prejuizo dolosamente causado ao erário seth liquidada de uma 56 vez, 
por meio desconto em foiha de pagamento, enquanto que o ato culposo poderá ser liquidado 
da mesma forma em ate 10 (dez) parcelas a requerimento do servidor, nos termos do art. 43 
desta Lei Complementar. 

§ 2° Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda 
Ptblica, em açào regressiva. 

§ 3° A obrigaçAo de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra estes será executada ate 
o limite do valor da herança recebida. 
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Art. 126 A responsabilidade penal abrange os crimes e contravençôes imputadas ao servidor, 
nessa qualidade. 

Art. 127 A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo on comissivo, doloso ou 
culposo, praticado no desempenlio do cargo ou funçAo ou em razão deles. 

Art. 128 As sançOes civis, penais e administrativas poderào cumular-se, sendo independentes 
entre Si. 

Art. 129 A responsabilidade administrativa do servidor seth afastada no caso de absolvição 
criminal que negue a existéncia do fato on sua autoria. 

CAPITULO II 
DAS PENALIDADES 

Scçâo I 
DisposiçOes Gerais 

Art. 130 São penalidades disciplinares: 

I - advertencia; 

II - suspensão; 

III - destituiçao de cargo em comissão; 

IV - destituiçao de thnção comissionada; 

V - demissão; 

VI cassaçAo de aposentadoria ou disponibilidade. 

Art. 131 Na aplicação da penalidade considerar-se-do a natureza e a gravidade da infraçAo, o 
dano que dela provier para o serviço piIblico, a circunsthncia agravante ou atenuante e os 
antecedentes flincionais. 

Parágrafo Unico. 0 ato de imposição da penalidade mencionará sempre o breve relatOrio dos 
fatos, o flindamento legal e a infraçAo disciplinar. 

Subscção I 
Da Advertência 

Art. 132 A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violaçao das proibiçOes 
constantes do art. 123, incisos de I a VIII, XVIII e XX, e de inobservãncia de dever funcional 
previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que nAo justifique imposicão de penalidade 
mais grave. 
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SubseçAo II 
Pa Suspensäo 

Art. 133 A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas corn 
advertência e de violaçAo das demais proibiçOes que nâo tipifiquern infraçAo sujeita a 
penalidade de dernissao, nâo podendo exceder de 90 (noventa) dias sem remuneraçAo. 

§ 10  Será punido corn suspensão de ate 15 (quinze) dias o servidor que, injustificadamente, 
recusar-se a ser submetido a inspeção médica determinada pela autoridade competente, 
cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinaçao. 

§ 2° Quando houver conveniencia para o serviço a penalidade de suspensAo poderá set 
convertida em multa na base de 50% (cinquenta pot cento) da rernuneração, descontado em 
foiha de pagamento, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. 

§ 3° As penalidades de advertência e de suspensAo terão seus registros cancelados após 
decurso de 03 (três) e 05 (cinco) anos de efetivo exercicio, respectivamente, se o servidor não 
houver praticado uma nova infraçao disciplinar, nesse perlodo. 

§ 4° 0 cancelamento da penalidade nAo surtirá efeitos retroativos. 

Subseçao III 
Da DestituiçAo de Cargo Comissionado e de Funçao Comissionada 

Art. 134 A destituiçao de cargo em comissAo ou de função comissionada exercido por não 
ocupante de cargo efetivo, além da livre exoneraçâo pela autoridade competente, será aplicada 
nos casos de inftaçâo sujeita as penalidades de suspensAo e de dernissäo. 

Parágrafo Unico. Constatada a hipótese de que trata este artigo, a exoneraçào efetuada nos 
termos do art. 40 será convertida em destituiçào de cargo em comissão. 

Art. 135 A demissão on a destituiçAo de cargo em cornissäo nos casos dos incisos IV, VIII, X 
XI do art. 123 implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem 

prejuizo da ação penal cabivel. 

Art. 136 A dernissao on a destituiçAo de cargo em comissâo por infringéncia do art. 123, 
incisos lix e XI, incompatibilizarã o ex-servidor para nova investidura em cargo püblico 
municipal polo prazo de 05 (cinco) anos. 

Parágrafo Unico. NAo podera retornar ao serviço püblico municipal a pessoa que for 
demitida ou destituida do cargo em comissâo por infringéncia ao art. 137, incisos I, IV, VIII, 
X e XI desta Lei Complementar. 

Subseçao IV 
Da Demissäo 
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Art 137 A demissao será aplicada nos seguintes casos: 

I - crime contra a administraçao püblica; 

II - abandono de cargo; 

III - inassiduidade habitual; 

IV - improbidade administrativa; 

V - incontinência piiblica e conduta escandalosa na repartiçào; 

VI - insubordinaçao grave em serviço; 

VII - ofensa fisica, em serviço, a servidor on a particular, salvo em legitima defesa própria ou 
de outrem; 

VIII - aplicaçào irregular de dinheiro püblico; 

IX - revelaçào de segredo do qual se apropriou em razão do cargo; 

X - lesào aos cofres püblicos e dilapidaçao do patrimonio nacional, estadual ou municipal; 

XI - corrupçâo; 

XII - acumulaçäo ilegal de cargos, empregos ou funçOes publicas; 

XIII - transgressAo dos incisos IX a XVII e XIX do art. 123 desta Lei Complementar. 

Subseçao V 
Da CassaçAo da Aposentadoria 

Art. 138 Seth cassada a aposentadoria on a disponibilidade do inativo que houver praticado, 
na atividade, falta punIvel com demissao. 

Seção II 
Do Abandono de Cargo 

Art. 139 Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ac, serviço por mais 
de 30 (trinta) dias consecutivos. 

Art. 140 Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por 
60 (sessenta) dias, interpoladamente, durante o perlodo de 12 (doze meses). 

Art. 141 Na apuraçAo de abandono de cargo on inassiduidade habitual também será adotado o 
procedimento a que se refere o Capitulo IV, SeçAo III. 

Art. 142 A chefia imediata deverá convocar o servidor ausente por meio de edital publicado 
na Gazeta Municipal on j ornal de ampla circulaçäo local, para que retome ao serviço com a 
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indicaçao precisa do periodo de ausência intencional do mesmo, dando-ihe o prazo de 3 (trés) 
dias a contar a data de recebimento do aviso ou da publicacão deste. 

§ 1° A ciência pelo próprio servidor em notificação pessoal convocatOria on por 
correspondéncia corn avi so de recebimento, substitui o edital previsto no caput. 

§ 2° Tratando-se de inassiduidade habitual flea dispensada a publicacao de edital de 
convocação. 

Seçao III 
Das Circunstâncias Atenuantes 

Art. 143 São circunsthncias atenuantes da infração disciplinar, em especial: 

I - o bom desempenho anterior dos deveres fUncionais; 

TI - a confissAo espontãnea da infraçao; 

III - a prestação de serviços considerados relevantes per lei; 

IV - a provocaçAo injusta da vftima; 

V - a reparação do dano causado; e, 

VI - as premiaçöes reeebidas no serviço püblico. 

SeçAo IV 
Das Circunstâncias Agravantes 

Art. 144 São circunstancias agravantes da infraçao disciplinar, em especial: 

I - o ajuste corn outros individuos para a prática da inftação; 

II - o fato inftaeional cometido durante o cumprimento de pena disciplinar; 

III - a acumulação de infraçOes praticadas na mesma ocasião on quando a infraçAo é praticada 
antes da punição de outra praticada anteriormente; 

IV - a reincidéncia de infraçOes; on, 

V - o uso de violêneia on grave ameaça. 

Seção V 
Da Competência Punitiva 

Art. 145 As penalidades disciplinares serão aplicadas: 
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I - pelo prefeito, pelo presidente da camara municipal on pelo dirigente de autarquia, 
fundaçao ou empresa public; conforme o caso, quando se tratar de suspensão por mais de 30 
(trinta) dias e de dernissao, cassaçào de aposentadoria ou disponibilidade de servidor ou 
quando se tratar de destituiçAo de cargo em comissão on fIinçäo de confiança; e, 

II - pelos ocupantes de cargos do segundo escalAo das instituiçOes referidas no inciso anterior, 
on cargo equivalente, nas demais penalidades. 

CAPITULO III 
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

Seçao I 
Das Disposiçoes Gerais 

Art. 146 0 Processo Adrninistrativo Disciplinar é o instrurnento destinado a apurar 
responsabilidade do servidor por infraçAo praticada no exercicio de suas atribuiçoes ou que 
tenha relaçAo corn as atribuiçoes do cargo em que se encontre investido quando houver 
indicios de autoria e materialidade. 

Parágrafo Unico. As disposiçOes deste titulo aplicam-se a qualquer cargo compreendido nos 
quadros permanente, suplementar e provisório dos poderes do municIpio, de suas autarquias e 
fundaçOes. 

Art. 147 A autoridade que tiver ciëncia de irregularidade no Poder Executivo estã obrigada a 
comunicar o fato a Procuradoria Gera] do MunicIpio para a apuraflo, rnediante sindicância ou 
processo administrativo disciplinar, assegurando an indiciado o devido processo legal, 
contraditorio e a ampla defesa aos recursos inerentes. 

Parágrafo Unico. No ato que comunicar a infraçAo diseiplinar ou o ilicito penal a autoridade 
indicara urn servidor estável do quadro permanente do Orgão ao qual pertence o indiciado on 
acusado para compor a comissào. 

Art. 148 A autoridade que tiver ciência de irregularidade no Poder Legislativo está obrigada a 
comunicar o fato ao presidente da cãrnara municipal para a apuraçâo, mediante sindicância on 
processo administrativo disciplinar, por comissão de sindicãneia composta por trës servidores 
estáveis on comissào processante administrativa disciplinar composta corn três servidores 
estáveis, assegurando ao indiciado o devido processo legal, contraditorio e a ampla defesa. 

Art. 149 Compete a Procuradoria do MunicIpio instaurar e prornover as sindicilncias e 
processos administrativos disciplinares, apurar as irregularidades e, ainda, supervisionar e 
fiscalizar o cumprimento das penas aplicadas no Poder Executivo. 

Art. 150 No caso de denüncia sobre irregularidade esta seth encaminhada a autoridade 
competente do órgâo ou entidade objeto de apuraço, desde que sej a formulada por escrito, 
contendo o nome e endereço do denunciante. 

Parágrafo Unico. Quando o fato narrado nAo configurar evidente infraçâo disciplinar ou 
ilicito penal a denüncia será arquivada no próprio órgäo ou entidade, por falta de objeto. 
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Art. 151 0 Processo Administrativo Disciplinar será instaurado e conduzido por comissAo 
disciplinar de 3 (trés) servidores estáveis designados pela autoridade competente que indicará, 
dentre des, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo 
nivel, ou ter nIvel de escolaridade igual ou superior ao do acusado. 

§ 1° A comissäo terá como secretário servidor efetivo ou não, designado pelo seu presidente, 
podendo a indicaçao recair em urn de seus membros. 

§ 2° Näo podera participar de comissào de sindicãncia nem do processo administrativo 
disciplinar: 

I - o cônjuge do indiciado; 

II - companheiro on parente, consangUIneo ou afim em linha reta ou colateral, ate o quarto 
grau do acusado; 

III - amigo Intimo on inimigo capital do acusado; 

IV - denunciante on vItima. 

§ 30 A comissâo exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o 
sigilo necessário a elucidaçao do fato on exigido pelo interesse da administraçäo. 

§ 4° As reuniOes e as audiências da comissao terão caráter reservado e serâo registradas em 
atas que deveräo detaihar as deliberaçOes adotadas. 

§ 50 Sempre que necessário, a comissAo disciplinar dedicara tempo integral aos seus trabaihos, 
ficando dispensados do ponto, ate a entrega do relatorio final. 

Art. 152 0 Processo Administrativo Disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: 

I - instauraçào, com a publicaçAo do ato que constituir a comissão; 

II - defesa prévia, instrução probatoria, defesa final e relatório final; e, 

III —julgamento. 

Art. 153 0 prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar Mo excederá 30 
(trinta) dias, contados da data de publicaçao do ato que constituir a comissAo, admitida a sua 
prorrogaçAo, quando as circunstancias o exigirem. 

Seçäo II 
Da Sindicânc!a 

Art. 154 A sindicncia é o meio sumário de verfficaçao e será promovida: 

I - como ato preliminar de inquérito administrativo disciplinar; 

II - quando nào obrigatOria a instauração, desde logo, de inquérito administrativo disciplinar. 

Paragnafo Unico. A sindicância será conduzida por uma comissAo composta nos termos do 
artigo 151 desta Lei Complementar. 
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Art. 155 A coniissào incumbida da shudicância, de irnediato, procedera as seguintes 
diligências: 

I - inquiriçao das testernunhas para esciarecirnento dos fatos referidos no ato de instauraçAo e 
depoirnento do sindicado, se houver, perrnitindo a este, a juntada de docurnentos e indicaçao 
de provas; 

II - intimaçAo do sindicado quando concluida a fase probatoria para, querendo, oferecer 
defesa escrita no prazo de cinco dias. 

Art. 156 Comprovada a existência ou nào de irregularidades a comissAo deverá apresentar 
relatório de caráter expositivo contendo, exciusivamente, os elementos fáticos coihidos, 
abstendo-se de quaisquer observaçOes on conclusOes de eunho jurIdico, e encarninhará o 
processo a autoridade instauradora dentro do prazo de trinta dias de sua constituiçAo para: 

I - aplicacao de penalidade de advertência on de suspensäo de ate trinta dias; 

II - abertura de inquérito administrativo; 

III - arquivamento do processo. 

§ 1° 0 prazo referido no "caput" deste artigo poderá ser prorrogado no interesse püblico. 

§ 2° Encerrada a sindicancia, caso a comissào entenda pela aplicacAo de penalidade de 
advertência on suspensAo de ate 30 (trinta) dias, deverá encarninhar o processo corn o 
relatório final a autoridade superior do indiciado para que se aplique a respeetiva penalidade. 

Art. 157 Sempre que o ilicito praticado polo servidor ensejar a imposicâo de penalidade de 
suspensão por rnais de 30 (trinta) dias, on dernissAo, cassaçào de aposentadoria on de 
disponibilidade ou, destituiçao de cargo ou funçào ern comissâo, será obrigatOria a 
instauraçào de processo administrativo disciplinar. 

SeçAo III 

Do Inquérito Administrativo 

Art. 158 0 inquérito administrativo será contraditorio, assegurando-se ao acusado a ampla 
defesa corn a utilizaçao dos rneios e recursos admitidos ern direito. 

Art. 159 0 relatório de sindicãncia integrará o inquérito administrativo como peça 
inforrnativa da instruçäo do processo. 

Art. 160 0 prazo para a eonclusao do inquérito nab excederá a trinta dias, contados da data da 
publicacao do ato que constituir a cornissào, adrnitida a sua prorrogacão quando as 
eircunstâncias assim 0 exigirem. 

§ 1° A comissao de inquérito será composta na forma estabeleeida no paragrafo ánico do art. 
154 desta Lei Cornplementar. 

§ 2° Sempre que necessário a comissao dedicará tempo integral aos seus trabaihos, fleando 
seus membros dispensados do ponto ate a entrega final do relatOrio. 
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§ 3° As reuniOes da comisso serAo registradas em atas, que deverão detaihar as deliberaçOes 
adotadas e terào caráter reservado. 

Seçäo IV 
Do Afastamento Preventivo 

Art. 161 Como medida cautelar e a fim de que o servidor näo venha a influir na apuraçAo da 
irregularidade, o superior hierárquico do indiciado poderá determinar o seu afastamento do 
exereIcio do cargo polo prazo que perdurar a sindicância ou outro tipo de processo 
administmtivo disciplinar, de oflcio ou a pedido do Procurador Geral, sem prejuIzo da 
remuneraçào. 

SeçAo V 
Das Fases do Processo 

Art. 162 0 Processo Administrativo Disciplinar compreende as fases cognitiva e instrutOria e 
obedecerá aos princIpios do devido processo legal, contraditorio e ampla defesa ao acusado, 
permitindo-ihe a utilizaçao dos meios e recursos admitidos em direito. 

§ 1° Os autos da sindicãncia integrarAo o processo administrativo diseiplinar como peca 
informativa, mas Mo configura requisito prévio para sua instauraçAo. 

§ 2° Tipificada a infraçào disciplinar será formulada a aeusaçAo do servidor, com a 
especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. 

§ 3° 0 acusado será notificado pelo presidente da comissâo para apresentar defesa prévia no 
prazo de 10 (dez) dias, quando juntará e requererá as provas que entender neeessarias, 
arrolando no máximo 03 (trës) testemunhas, sob pena de preclusAo, assegurando-ihe vista e 
cópias do processo as suas expensas, na repartiçào. 
§ 40 Apresentada a defesa prévia, se a eomissão entender que está comprovada a inexistência 
da autoria on da infraçâo, podera antecipar o relatório final e opinar pelo arquivamento do 
feito. 

§ 5° Havendo dois ou mais acusados o prazo será comum e de 20 (vinte) dias. 

§ 6° Os prazos em geral, quando autorizados pela autoridade competente, poderAo ser 
prorrogados polo tempo necessário para se realizar diligências reputadas indispensáveis. 
§ 70 No caso de recusa do acusado em apor o ciente na cópia da notificação, o prazo para 
defesa contar-se-á da data declarada, em ten -no prOprio, pelo membro da comissão on servidor 
que fez a notificação, com a assinatura de uma testemunha. 

§ 81  Encontrando-se o servidor em lugar incerto e não sabido seth publicado edital eom prazo 
de 20 (vinte) dias na Gazeta Municipal on jornal de grande circulaçao, findo o qual será o 
mesmo declarado revel. 
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§ 9° Declarada a revelia será norneado defensor dativo para prornover a defesa do acusado. 

§ 10 A coniissAo prornoverá a tornada de depoirnentos, acareaçôes, investigacOes e diligéncias 
cabiveis, objetivando a coleta de prova, podendo requisitar, quando necessário, tecnicos e 
peritos de qualquer órgão ou entidade municipal, de modo a permitir a completa elucidaçao 
dos fatos. 

§ 11 E assegurado an servidor acusado o direito de acompanhar o processo pessoalmente e 
por interrnédio de procurador, anolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e 
contraprovas, formular quesitos e indicar assistente técnico, quando se tratar de prova pericial, 
dentro dos prazos legais. 

§ 12 0 presidente da cornissäo podera denegar pedidos considerados intempestivos, 
impertinentes, protelatOrios ou irrelevantes para o esclarecirnento dos fatos. 

§ 13 Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a cornprovaçäo do fato independer de 
conhecimento especial de perito. 

§ 14 0 acusado e as testernunhas serAo intirnados pessoahnente a depor mediante notificaçao 
expedida pelo presidente da cornissão, pelo menos 48 (quarenta e oito) horas antes da 
audiéncia, devendo a segunda via, corn o ciente do notificado, ser juntada aos autos. 

§ 15 Se a testernunha for servidor a expediçao da notificaçào seth imediatarnente cornunicada 
ao chcfe da repartiçAo onde serve, corn a indicaçào do dia e hora marcados para inquiriçAo 
obrigatória. 

§ 16 0 depoimento pessoal e oitiva sera prestados oralmente e reduzidos a termo, nba sendo 
licito ao acusado on testernunha trazê-los por escrito. 

§ 17 ConcluIdo o interrogatório do acusado a cornissão promoverá a inquiriçbo das 
testernunhas. 

§ 18 No caso de mais dc urn acusado, cada urn deles seth ouvido separadarnente, e sempre que 
divergirern ern suas declaraçOes sobre fatos on circunstüncias, proceder-se-ã a acareação entre 
eles. 

§ 19 As testemunhas serb inquiridas separadamente na ordem sucessiva da acusaçbo e 
defesa. 

§ 20 Na hipótese de depoirnentos contraditOrios tambérn se procederá a acareaçfto entre os 
depoentes. 

§ 21 0 procurador do acusado poderá assistir ao intcrrogatório bern corno a inquiriçao das 
testernunhas e acornpanhar diligencias e perIcias, sendo-ilie vedado interferir nas perguntas e 
respostas, facultando-ihe, porém, reinquiri-las, por interrnódio do presidente da cornissbo. 

§ 22 Encerrada a instruçbo o acusado será notificado para apresentar defesa final no prazo de 
10 (dez) dias. 

§ 23 Quando houver dUvida sobre a sanidade mental do acusado, corno motivo da infraçao ou 
ilicito, a cornissAo solicitará que ele seja subrnetido a exame por junta médica oficial, da qual 
participe pelo menos urn rnédico psiquiatra. 
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§ 24 0 incidente de sanidade mental sera processado em autos apartados e apensos ao 
processo principal, que ficarã suspenso ate a expediçao do laudo pericial que, se concluir pela 
insanidade absoluta e incuravel, deverá o servidor ser aposentado, proporcionalmente, e se 
relativa e curável, submetido a tratamento médico-psiquiátrico. 

Art. 163 Apreciada a acusaçào, a defesa e as provas produzidas, a comissâo elaborará o 
relatOrio final minucioso, onde resumirá as peças principals dos autos e mencionará as provas 
em que se baseou pan formar a sua convicção. 

§ 10 0 relatorio sera sempre conelusivo quanto a inocência on a responsabilidade do servidor 
e indieaçao das penas possIveis de serem aplicadas. 

§ 2° Reconhecida a responsabilidade do servidor a comissâo indicará o dispositivo legal on 
regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes on atenuantes. 

Art. 164 0 processo administrativo disciplinar com o relatorio final da comissão sera 
remetido a autoridade que solicitou a sua instauraço, para o devido julgamento. 

SeçAo VI 
Do Julgamento 

Art. 165 A autoridade julgadora proferirá a sua decisao no prazo de 60 (sessenta) dias, 
prorrogáveis por igual periodo, contados do recebimento do processo. 

§ 10  Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade que solicitou a instauraçAo 
do processo, este sera encaminhado por esta a autoridade competente, que decidirâ em igual 
prazo. 

§ 2° Havendo mais de um acusado e diversidade de sançOes, o julgamento de todos cabera a 
autoridade competente para a imposição da pena mais grave. 

§ 3° Reconhecida a inocência do servidor pela comissao, a autoridade que solicitou a 
instauraçAo do processo administrativo disciplinar determinará o sen arquivamento, salvo se 
flagrantemente contrária a prova dos autos. 

§ 4° 0 julgamento acatará o relatorio final da comissAo, salvo quando contrário as provas dos 
autos. 

§ 50 Quando o relatorio final da comissAo contrariar as provas dos autos, a autoridade 
julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la on inocentar o 
servidor da responsabilidade. 

§ 61  Verificada a ocorréncia de vicio insanável, a autoridade que determinou a instauração do 
processo on outra de hierarquia superior declarara sua nulidade, total on parcial, e ordenara, 
no mesmo ato, a constituiçao de outra comissao para instauraçao de novo processo. 

Art. 166 Do julgamento realizado pelo superior hierárquico do acusado cabe recurso nos 
termos dos artigos 89 e 90 desta Lei Complementar. 
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Art. 167 Os atos administrativos ocorridos fora do prazo legal nào implicam nulidade do ato 
ou do processo, desde que nAo haja prejuIzo ao acusado. 

Art. 168 A autoridade julgadora que der causa a prescriçAo de que trata o TItulo III, Capitulo 
III, Seçao VI seth responsabilizada na forma do Capitulo I, Seção III deste Titulo. 

Art. 169 Extinta a punibilidade pela prescriçAo, a autoridade julgadora determinarã o registro 
do fato nos assentamentos individuais do servidor. 

Art. 170 Quando a infIaçao estiver capitulada como crime ou contravençâo será remetida 
cópia autenticada do processo administrativo disciplinar julgado ao Ministério Püblico para 
instauraçào da açAo penal. 

Paragrafo Unico. Quando o processo de sindicAncia ou processo administrativo disciplinar 
concluir pela infraçAo ou ilicito civil ou penal, por servidor ou nào, que tenha causado 
prejuizo ao erário, deverá a autoridade julgadora encaminhar cópia autenticada dos autos a 
Procuradoria Geral do MunicIpio para a propositura da açAo de reparaçAo de danos. 

Art. 171 0 servidor que responder a processo administrativo disciplinar so poderá ser 
exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o 
cumprimento da penalidade aplicada. 

Art. 172 Serão assegurados transporte e diárias aos membros da comissào e ao secretário, 
quando obrigados a se deslocarem para outro municIpio para a realizaçao de missâo essencial 
ao esciarecimento dos fatos. 

Seção VII 
Pa Revisao do Processo 

Art. 173 0 processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de oflcio, 
quando se aduzirem fatos novos ou circunstancias suscetiveis de justificar a inocéncia do 
punido ou a inadequaçao da penalidade aplicada. 

§ 1° A simples alegaçAo de injustica da penalidade näo constitui flindamento para a revisao, 
que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário. 

§ 2° No processo revisional o Onus da prova cabe ao requerente. 

§ 3° Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da 
familia poderá requerer a revisAo do processo. 

§ 4° No caso de incapacidade mental do servidor a revisäo seth requerida pelo respective, 
curador. 

§ 
50 0 requerimento de revisão do processo seth dirigido a autoridade competente julgadora 

que, se autorizar a revisâo, com ou scm efeito suspensivo, encamixthará o processo corn o 
pedido ao dirigente do Orgäo ou entidade onde se originou o processo disciplinar. 

§ 6° 0 dirigente do Orgäo ou entidade ou a comissão responsável pelo processo poderá 
devolver os autos a autoridade que autorizou a sua revisâo quando entender pela inexisténcia 
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de fatos novos ou circunstâncias novas, hipotese em que seth arquivado pela autoridade, salvo 
se contrariar prova dos autos. 

§ 70 A revisäo correrá em apenso ao processo originário. 

§ 8° Na petiçAo inicial o requerente pedira dia e hora para a produçao de provas e inquiriçäo 
das testemunhas que arrolar. 

§ 9° A comissào revisora, que poderá ser a mesma do processo admithstrativo disciplinar, terã 
30 (trinta) dias para a conclusAo dos trabaihos, corn possibilidade de dilaçAo do prazo caso 
seja necessário. 

§ 10 Aplica-se aos trabaihos da comissão revisora, no que couberem, as normas e 
procedimentos prOprios da comissAo do processo administrativo disciplinar. 

§ 110 julgamento caberá a autoridade que aplicou a penalidade Gui 0 prazo serã de 30 (trinta) 
dias contados do recebimento do processo. 

§ 12 Julgada procedente a revisâo, seth declarada sem efeito a penalidade aplicada, 
restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relaçao a destituiçao do cargo em 
comissAo, que será convertida em exoneraçäo. 

§ 13 Da revisào do processo poderá resultar agravamento ou atenuaçäo da penalidade. 

Scção VIII 
Da Prescriçâo 

Art. 174 A ação disciplinar prescreverá: 

I - em 05 (cinco) anos, quanto as in&açôes punIveis corn demissão e cassaçAo de 
aposentadoria on disponibilidade e destituiçäo de cargo em comissao on flmçäo de con±iança; 

II - em 05 (cinco) anos, quanto a açAo punitiva da administraçâo püblica contada da 
publicaçao da decisao final no processo administrativo; 

III - em 02 (dois) anos, quanto a suspensão; e, 

IV - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto a advertência. 

§ 1° 0 prazo de prescrição começa a correr da data em que 0 fato se tornou conhecido. 

§ 2° Os prazos prescricionais da Lei Penal se aplicam as infraçOes disciplinares capituladas 
também como crime. 

§ 3° A abertura de sindicAncia on a instauração de processo administrativo disciplinar 
interrompem a prescriçAo, ate a deeisão final proferida por autoridade competente. 

§ 4° Interrompido o curso da prescriçAo, o prazo começará a correr a partir do dia em que 
cessar a interrupçào. 

Art. 175 Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 03 (três) 
anos e pendente de julgamento ou despacho, cuios autos serão arquivados de oficio on 
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mediante requerimento da parte interessada, sern prejuIzo da apuraçAo da responsabilidade 
funcional decorrente da paralisaçAo, se for o caso. 

Art. 176 Quando o fato obj eto da ação punitiva da administraçao também constituir crime, a 
prescriçâo reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. 

Art. 177 Interrompe-se a prescriçAo: 

I - pela notiflcaçAo do indiciado on acusado, inclusive por rneio de edital; 

II - por qualquer ato inequivoco, que importe apuracäo do fato; 

III - pela decisao condenatoria recorrivel, 

TITULO VI 
DO CODIGO DE ETICA 

CAPITULO IJNICO 
DOS DEVERES FUNDAMENTAlS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 

Art. 178 Para fins de apuraçAo do comprometimento ético no âmbito do Codigo de Etica dos 
Servidores PUblicos Municipais de Rio Branco, entende-se port 

I - servidor pñblico municipal, todo aquele que, por força de lei, contrato, nomeaçAo, on de 
qualquer outra forma juridica, preste serviço de natureza permanente, ternporária on 
excepcional, ainda que sem retribuiçAo financeira, desde que ligado direta on indiretamente a 
qualquer órgAo on entidade da Administraçao Municipal; 

II - probidade, atitude de respeito total aos bens e direitos alheios, pessoais e coletivos, 
constituindo ponto essencial para a integridade do caráter; 

III - assiduidade, a qualidade de caráter que engendra o hábito e a disciplina de achar-se 
presente onde deve estar para cumprimento de seus deveres; 

IV - pontualidade, a exatidlo temporal no cumprirnento de urna missAo, urn dever on urn 
compromisso assumido e cornpOe o senso de responsabilidade que dl eficacia a ação conjunta 
em torno de objetivos comuns; 

V - controle social, a inuluência coletiva da sociedade civil na qualificaçao do processo 
decisório politico de plane] arnento e gestào de politicas páblicas, que é induzido pelos 
movimentos sociais de uma comunidade organizada e participativa, qualificando o processo 
decisorio politico por meio de uma cooperaçAo continuada, critica e solidária no 
planejamento, na execuçâo e na avaliaçAo de politicas püblicas; 

VI - obscurantismo, a politica tendenciosa de se engendrar rneios corn o objetivo de impedir 
ao povo o conhecirnento da sua prOpria realidade econôrnico-social e é cada vez mais 
audaciosa a medida que o Estado se afasta de sen dever de promover o Bern Cornum, sendo o 
instrumento do poder ilegitirno para o encobrirnento do vicio e para garantia desesperada de 
sua estabilidade, para satisfazer suas arnbiçoes ilegItirnas; 
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VII - corrupção, a ação destrutiva que corrói, ofende, corrompe, e tende a romper a Moral, a 
Honra, a Lei, os Bons Costumes e a Virtude, que conota rompimento, desintegraçAo, 
apodrecimento e depravaçao do ser, da sociedade e da naçio, levando-os progressivamente a 
destruiçAo total, sendo urn dos principais fatores de quedas de impérios, reinados e 
civilizaçôes que não souberarn inibir ternpestivarnente sua nocividade destruidora. 

§ 10  Incluem-se no conceito previsto no inciso I deste artigo os agentes pUblicos honorarios 
representantes da sociedade civil nos conseihos municipais, na qualidade de representantes 
deste segmento para cooperação no planejamento e avaliação de poifticas pñblicas 
municipais. 

§ 2° No exercIcio de fiançao püblica, a probidade de que trata o inciso II deste artigo destaca 
dois atributos de caráter, sendo: 

I - firmeza nas promessas que faz, sinceridade consigo mesmo e corn os outros, 
magnanimidade da administração da ignorncia e na fraqueza alheia; 

II - eficiência profissional, conotando idéia de honestidade e cornpetência no exercicio de 
urna fünção social. 

§ 3° A assiduidade referida no inciso III deste artigo é a garantia para a continuidade e a 
eficacia de esforços individuais, comunitários e ação pOblica, que se completa corn a 
pontualidade, e são traços positivos de personalidade bern forrnada, revelando unia 
consciência madura das prOprias responsabilidades. 

Art. 179 São deveres flindamentais do servidor pUblico municipal, alérn de outros já previstos 
neste estatuto: 

I - exercer corn assiduidade, pontualidade e dedicação a causa püblica as atribuiçôes do 
cargo, emprego on fimção de que sej a titular; 

IT - reconhecer a necessidade de outros servidores püblicos que dependem de tempestiva 
presteza para atendimento ao usuario do serviço püblico; 

III - ser probo, reto, leal e justo, aplicando toda integridade de seu caráter nas decisoes 
profissionais, tendo sempre por foco o interesse legitirno do cidadAo; 

IV - resistir a todas as pressOes de superiores hierArquicos, contratantes, fomecedores 
páblicos, e outros agentes quo eventuahnente possam visar a favores e vantagens indevidas 
em decorrência de açOes irnorais, denunciando-as na forma da lei; 

V - zelar, no exercicio do direito de greve, pelas exigências especf fleas da defesa da vida e da 
seguranca coletiva; 

VI - apresentar-se no trabalho corn vestimentas adequadas ao exercIcio da fiinçao; 

VII - divulgar e inforrnar a todos os integrantes de sua classe sobre o COdigo de Etica do 
Servidor, cumprindo e prornovendo o seu cumprirnento. 

Art. 180 E vedado ao servidor püblico municipal: 

I - o uso do cargo, emprego ou funçâo, bern como facilidades, amizades, tempo, posição e 
influências para obter qualquer favorecimento para Si cm para outrern; 
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II - prejudicar deiberadarnente a reputacAo de outros servidores páblicos on de cidadAos que 
dele dependam; 

III - set, em funçäo do seu espirito de solidariedade, conivente corn erro ou infração an 
Codigo de Etica estabelecido por esta Lei Complernentar; 

[V - usar de artificios para procrastiriar o exercIeio regular de direito por qualquer pessoa, 
causando-lhe dano moral on material; 

V - deixar de utilizar os avanços técnicos e cientIficos ao alcanee on de seu conhecimento 
para atendimento do seu mister; 

VI - permitir que perseguiçôes, sirnpatias, antipatias, caprichos, paixOes on interesses de 
ordem pessoal interfiram no trato com o püblico on corn colegas de trabatho; 

VII - pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, 
doaçao, gratificaçao, prëmio, comissAo, ou vantagem de qualquer especie, para si, familiares 
on qualquer pessoa, para o cumprimento de sua missào on para influenciar outro servidor 
ptblico para o mesmo fun; 

VIII - alterar ou deturpar o teor de documentos que deve encaminhar para providéncias; 

IX - iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços püblicos 
municipais; 

X - desviar servidor ou serviço pñblico para atendimento de interesse particular; 

XI - retirar da repartiçAo püblica, sern estar legalmente autorizado, qualquer doeumento, livro 
ou bem pertencente ao patrimônio püblico municipal; 

XII - fazer uso de informaçOes privilegiadas obtidas no ambito de seu serviço, em beneflcio 
próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros; 

XIII - dar o seu concurso a qualquer instituiçAo on pessoa que atente contra a moral, a 
honestidade on a dignidade da pessoa humana; 

XIV - exercer atividades contrarias an profissionalismo ou ligar seu nome a empreendimentos 
que contrariem os prineipios defendidos pela ética, pela honra e pelo ideal de prestacAo do 
born serviço pUblico. 

TIETULO VII 
DAS DIsPosIcOEs GERAIS, TRANSITORIAS E FINAlS 

CAPITULO I 
DAS DIsPosIcOEs GERAIS 

Art. 1810 0 Dia do Servidor Püblieo é feriado municipal e será comemorado em 28 (vinte e 
oito) de outubro. 

Art. 182 Os prazos previstos nesta Lei Complementar serâo contados em dias corridos, 
excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado para o 
primeiro dia fttil seguinte o prazo veneido em dia em que não ha] a expediente. 
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Art. 183 E assegurado ao servidor püblico o direito a livre associação sindical e Os seguintes 
direitos, entre outros, dela decorrentes: 

a) de ser representado, inclusive como substituto processual; 

b) da inamobilidade do dirigente sindical, ate seis meses após o final do mandate, exceto se 
for a pedido; 

c) de descontar em foiha, sem onus para entidade sindical, o valor da mensalidade e 
contribuiçôes definidas em assembléia geral da categoria, mediante autorizaçào expressa 
do servidor. 

Art. 184 0 direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei especifica, 
assegurado sempre o ftzneionamento dos serviços essenciais. 

Art. 185 Nenhum servidor poderá ser privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer 
discriminaçao em sua vida funcional, nem se eximir do eumprimento de seus deveres por 
motivo de crença religiosa on de convicçào filosofica on poiltica. 

Art. 186 Consideram-se da familia do servidor, alCm do cOnjuge e flihos, quaisquer pessoas 
que vivam as suas expensas e constem do seu assentamento individual. 

Parägrafo Unico. Equipara-se ao cOnjuge a companheira on companheiro, que comprove 
uniao estavel como entidade familiar. 

Art. 187 0 servidor podera optar pelo recoihimento de contribuiçao da previdencia municipal 
no perlodo em que estiver de licença sem remuneraçào, desde que recoiha a sua pane e a parte 
patronal. 

Parágrafo Unico. 0 servidor que deixar de contribuir a qualquer tempo perderá a qualidade 
de segurado da previdencia municipal. 

Art. 188 Para os fins desta Lei Complementar, considera-se sede o municIpio onde a 
repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercIcio, em caráter permanente. 

CAPITULO II 
DA CONTRATAcAO TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO 

SeçAo ünica 

Art. 189 Para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse püblico poderao 
ser efetuadas contrataçOes de pessoal por tempo determinado, mediante lei especifica que 
disciplinara tais contrataçOes. 

Art. 190 Considera-se como de necessidade temporária de excepcional interesse püblico as 
contrataçOes que visem a: 

I - atender programas on campanhas de natureza temporarias nas areas de: 

a) saáde pUblica; 

b) assistência social; 

c) educaçao; 
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d) eventos esportivos; 

e) obras e sanearnento básico; e, 

f) proteçAo ao meio ambiente. 

II - atender as situaçdes de cornoção interna, surtos epidêrnicos, emergëncia ou calamidade 
pübiica; 

III - substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro; 

IV - pemiitir execuçào de serviço de profissional de notOria especializaçao nas areas de 
pesquisa cientifica e tecnolOgica; 

V - implantaçào de serviço urgente e inadiável; 

VI - atender convênio, acordo ou ajuste para a execuçäo de obras ou prestaçAo de serviços 
essenciais a populaçAo; 

VII - suprir a salda de servidores por afastarnento para aposentadoria, demissAo voluntária ou 
outra causa, cuja auséncia possa prejudicar a execuçào dos serviços. 

§ 1° As contrataçôes de que trata este artigo teräo dotaçao especIfica e obedecerao aos 
seguintes prazos: 

I - nas hipoteses dos incisos I, II, III, V e VII, ate seis meses, permitindo-se uma Unica 
prorrogaçâo por ate seis meses; 

II - na hipótese do inciso IV, ate quarenta e oito meses e; 

III - na hipOtese do inciso VI, deverá ser observada a vigéncia do respectivo convenio, acordo 
ou ajuste. 

§ 2° 0 recrutamento, de urn modo geral, deverá ser feito mediante processo seletivo 
simplificado. 

§ 3° A contrataçào de pessoal para atender ao disposto no inciso II deste artigo prescindirá de 
teste seletivo. 

Art. 191 E vedado o desvio de thnçäo do servidor contratado na forma deste titulo, bern como 
sua recontrataçâo fora do permitido, sob pena de nulidade do contrato e responsabilidade 
administrativa e civil da autoridade contratante, salvo quando autorizado por lei especifica. 

Art. 192 Nas contrataçOes por tempo determinado seräo observados os valores de 
vencimentos do piano de carreira do órgào on entidade contratante, exceto nas hipóteses dos 
incisos IV e VI do art. 190, quando deverao ser observados os valores do mercado de trabaiho 
e do convênio, respectivamente. 

CAPITULO III 
DA CONTRATAçAO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE B DO AGENTE DE 

COMBATE As ENDEMIAS 
Seção tinica 
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Art. 193 A contrataçAo do Agente Comunitário de Saáde e do Agente de Combate as 
Endernias será processada em conformidade corn legislaçAo nacional que rege a matéria, e 
terá duraço indeterminada, fazendo parte do quaciro permanente de pessoal, submetendo-se a 
processo normal de avaliaçao de desernpenho funcional. 

Paragrafo Unico. A seleçào poderá ser feita por teste seletivo piIblico ou mediante concurso 
pñblico, obedecendo a legislação especIfica. 

CAPITULO IV 
DAS DISPOSIçOES TRANSITORIAS 

Art. 194 Ficarn garantidos aos atuais servidores, ate a entrada em vigor desta Lei 
Complementar, os direitos adquiridos na vigéncia da Lei n° 295/2001 e suas alteraçOes. 

CAPtTULO V 
DAS DISPOSIçOEs FINAlS 

Art. 195 As disposiçOes consignadas neste estatuto aplicam-se a todos os scrvidores efetivos 
de arnbos os Poderes do Municipio de Rio Branco - MT. 

Art. 196 A autoridade competente expedira a regulamcntaçào necessária a perfeita execuçAo 
deste estatuto, observados os principios gerais nele consignados e a conformidade corn as 
exigëncias, possibilidades e recursos do municipio. 

Art. 197 Ficam revogadas as dernais disposiçOes em contrário. 

Art. 198 Esta Lei Complementar entra em vigor ma data de sua publicacAo. 

Paço Municipal de Rio Branco - MT, 09 de abril de 2012. 
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