Apresentação
Este Estatuto é resultado de muita luta do seu Sindicato.
Sindicalize-se. Venha para a luta!
Você está recebendo o novo Estatuto do Servidor Público Municipal
de Jaraguá do Sul que entrou em vigor no dia 26 de janeiro de
2015. Nele, você encontra, em detalhes, as normas que regem a
nossa a vidade, nossos direitos e deveres enquanto servidor
público.
A conclusão do novo Estatuto levou mais de cinco anos de estudos
e de negociações com as sucessivas gestões à frente da Prefeitura.
O documento foi reeditado, revisado e incorporado às novas
conquistas dos servidores públicos municipais de Jaraguá do Sul.
Muitas das distorções existentes no an go Estatuto foram
corrigidas e o resultado é um texto enxuto, elaborado graças à
insistência e resistência do Sinsep, que trabalhou muito para que
isso fosse possível.
São 60 páginas que explicam de forma esclarecedora a vida
funcional do servidor em todos os setores da administração. O
Sinsep enaltece o trabalho realizado pela comissão de servidores
que esteve envolvida neste projeto desde o seu início, juntamente
com o Sindicato e sua assessoria, sugerindo modiﬁcações e
agregando novos direitos para que a categoria fosse contemplada
como um todo.
São muitas as conquistas deste Estatuto. Exija o seu cumprimento.
A DIRETORIA
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Estatuto do Servidor Público
Municipal de Jaraguá do Sul
DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
JARAGUÁ DO SUL, PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO DIRETA, ÀS AUTARQUIAS E
ÀS FUNDAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são
conferidas, FAÇO SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:
Æ TÍTULO I
DO REGIME JURÍDICO ÚNICO

CAPÍTULO ÚNICO
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei Complementar ins tui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos
do Município de Jaraguá do Sul, compreendidos os do Poder Execu vo e
Legisla vo, assim como as autarquias e fundações públicas municipais.
Art. 2º Para os efeitos desta Lei Complementar, servidor é a pessoa legalmente
inves da em cargo público.
Art. 3º Cargo público é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades
come do ao servidor público, criado por lei, com denominação própria, número
certo e vencimento pago pelos cofres públicos.
§ 1º Os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei e aos estrangeiros, nos casos em que a lei expressamente
admi r a nomeação.
§ 2º Os cargos públicos são providos em caráter efe vo ou em comissão.
Art. 4º É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei.
Parágrafo Único - Exclui-se da proibição prevista no caput a par cipação em
comissão, conselho ou grupo de trabalho para elaboração de estudo ou projeto de
interesse do Município, suas Autarquias e Fundações Públicas, desde que esta
condição esteja no instrumento convocatório.
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Æ TÍTULO II
DO PROVIMENTO, DA VACÂNCIA, DA REMOÇÃO E DA
REDISTRIBUIÇÃO

CAPÍTULO I
DO PROVIMENTO
SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 5º São requisitos mínimos para inves dura em cargo público municipal:
I - a nacionalidade brasileira;
II - a idade mínima de 18 (dezoito) anos;
III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais;
IV - ap dão sica e mental;
V - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
VI - o pleno gozo dos direitos polí cos;
VII - estar em dia no cumprimento dos direitos e deveres civis;
VIII - habilitar-se previamente em concurso público nos termos desta Lei
Complementar.
§ 1º As atribuições do cargo podem jus ﬁcar a exigência de outros requisitos
estabelecidos em lei.
§ 2º Às pessoas portadoras de deﬁciência é assegurado o direito de se
inscreverem em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições
sejam compa veis com a sua capacidade labora va, para as quais serão
reservadas até 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas por cargo no concurso,
ou das que vierem a surgir no prazo de sua validade.
§ 3º O menor de 18 (dezoito) anos poderá par cipar do certame, desde que
implemente o requisito idade até a data de ingresso no cargo.
Art. 6º O provimento dos cargos públicos no âmbito do Município far-se-á por ato
do Chefe do respec vo Poder ou por preposto deﬁnido em lei.
Parágrafo Único - O provimento dos cargos públicos no âmbito das Autarquias e
Fundações Públicas ins tuídas e man das pelo Município far-se-á por ato dos
Dirigentes Superiores das respec vas ins tuições, na forma da lei.
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Art. 7º A inves dura em cargo público ocorrerá com a posse.
Art. 8º São formas de provimento de cargo público:
I - nomeação;
II - reversão;
III - reintegração;
IV - recondução;
V - disponibilidade e aproveitamento;
VI - subs tuição.
SEÇÃO II
DA NOMEAÇÃO
Art. 9º A nomeação dar-se-á:
I - em caráter efe vo, quando se tratar de cargo de provimento efe vo;
II - em comissão, para cargos de conﬁança de livre exoneração.
§ 1º O servidor ocupante de cargo em comissão poderá ser nomeado para ter
exercício, interinamente, em outro cargo de provimento em comissão, sem
prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar
pela remuneração de um deles durante o período de interinidade.
§ 2º O ocupante do cargo em comissão ou função de conﬁança submete-se a
regime de integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que
houver interesse da Administração.
§ 3º Regulamento especíﬁco do Poder Legisla vo, Poder Execu vo, Autarquias e
Fundações Públicas estabelecerá o percentual dos cargos de provimento em
comissão que serão ocupados por servidores municipais efe vos e pertencentes à
carreira.
Art. 10 A nomeação para cargo de provimento efe vo depende de aprovação e
habilitação prévia em concurso público de provas ou de provas e tulos,
obedecidos a ordem de classiﬁcação e o prazo de sua validade.
SEÇÃO III
DO CONCURSO PÚBLICO
Art. 11 Concurso público é o processo de seleção aberto ao público em geral,
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atendidos aos requisitos de inscrição estabelecidos em lei e no respec vo edital.
Art. 12 O concurso público será de provas ou de provas e tulos, conforme
dispuser a lei, condicionada a inscrição do candidato ao pagamento do valor
ﬁxado no edital, quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses
de isenção nele previstas.
Art. 13 Para coordenar todas as etapas do concurso público, inclusive proceder ao
julgamento de quaisquer recursos, a autoridade competente designará Comissão
Especial composta por servidores públicos municipais efe vos, que, entre si,
escolherão o respec vo presidente.
Art. 14 O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão
ﬁxados em edital, que será publicado em jornal diário de grande circulação, com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
§ 1º O concurso público terá validade de até 02 (dois) anos, podendo ser
prorrogada uma única vez, por igual período.
§ 2º Os critérios e demais condições mencionados neste ar go serão
estabelecidos em regulamento.
Art. 15 Não abrir-se-á novo concurso enquanto houver candidato aprovado em
concurso anterior, para o mesmo cargo, com prazo de validade não expirado.
SEÇÃO IV
DA POSSE E DO EXERCÍCIO
SUBSEÇÃO I
DA POSSE
Art. 16 Posse é a inves dura no cargo e se dá com aceitação tácita das atribuições,
deveres, responsabilidades e direitos inerentes ao cargo público, formalizada com
a assinatura do termo pelo empossado e pela autoridade competente.
§ 1º A posse ocorrerá concomitantemente no prazo de até 30 (trinta) dias,
contados da publicação do ato de nomeação no órgão de divulgação do Município,
podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias.
§ 2º O prazo previsto no § 1º poderá ser prorrogado pelo tempo que se ﬁzer
necessário para comprovação de capacidade sica e mental pelo médico do
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trabalho, vinculado ao Setor de Saúde Ocupacional do Município ou órgão
designado pelo ente municipal, através de parecer técnico devidamente
fundamentado.
§ 3º Para o servidor em licença, exceto no caso de licença para tratar de interesses
par culares, o prazo será contado do término do impedimento.
§ 4º Se a posse não ocorrer no prazo inicial ou no prazo da prorrogação, a
nomeação tornar-se-á sem efeito.
Art. 17 Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto sica e
mentalmente para o exercício do cargo e da função, mediante atestado expedido
pela Saúde Ocupacional do Município ou órgão designado pelo ente municipal e
ver cumprido os demais requisitos estabelecidos em lei.
Parágrafo Único - São competentes para dar posse:
I - o Prefeito;
II - o Secretário Municipal da Administração, aos servidores dos órgãos da
Administração Direta, por delegação;
III - o Dirigente Superior, aos servidores das Autarquias e Fundações Públicas
ins tuídas e man das pelo Município;
IV - o Presidente da Câmara, aos servidores do Poder Legisla vo.
Art. 18 No ato da posse, o servidor apresentará as seguintes
declarações/documentos:
I - de bens e rendas que cons tuem seu patrimônio;
II - se ocupante ou não de outro cargo, emprego ou função públicos nas esferas
federal, estadual ou municipal;
III - se par cipa de gerência ou administração de empresa privada ou se exerce
comércio;
IV - se percebe provento de aposentadoria decorrente do exercício de cargo,
emprego ou função pública;
V - demais documentos previstos no Edital do Concurso Público.
Parágrafo Único - Os servidores comissionados, além dos documentos acima
arrolados, deverão apresentar declaração atestando não possuir relação parental
que conﬁgure nepo smo em conformidade com a Legislação Vigente.
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SUBSEÇÃO II
DO EXERCÍCIO
Art. 19 Exercício é o efe vo desempenho das atribuições do cargo.
§ 1º O exercício deverá ocorrer concomitantemente com a posse.
§ 2º Cabe à autoridade competente do órgão ou en dade para onde for
designado o servidor dar-lhe exercício.
§ 3º A nomeação somente produzirá efeitos ﬁnanceiros a par r da data do início
do efe vo exercício.
Art. 20 O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no
assentamento individual do servidor.
Parágrafo Único - Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão
competente os elementos necessários ao assentamento individual.
Art. 21 O servidor não poderá se ausentar do serviço para estudo ou missão de
qualquer natureza, com ou sem vencimento, sem prévia autorização do Chefe de
Poder, ou dos Dirigentes das Autarquias e Fundações Públicas.
Art. 22 Nenhum servidor poderá ter exercício em repar ção diferente daquela em
que es ver lotado, salvo por expressa designação da autoridade competente,
através de ato formal.
Parágrafo Único - O servidor poderá ser nomeado para cargo comissionado ou
função gra ﬁcada somente após o período mínimo de 30 (trinta) dias de exercício
efe vo no cargo em que foi empossado.
Art. 23 Os servidores cumprirão jornada de trabalho ﬁxada em razão das
atribuições inerentes aos respec vos cargos, respeitada a duração máxima do
trabalho semanal de 40 (quarenta) horas e de 08 (oito) horas diárias, facultada a
alteração de carga horária conforme lei especíﬁca.
§ 1º Além do cumprimento do estabelecido neste ar go, o exercício de cargo em
comissão e de função gra ﬁcada exigirá de seu ocupante integral dedicação ao
serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da Administração.
§ 2º A jornada de trabalho nas repar ções públicas municipais será ﬁxada por ato
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do Chefe de Poder e dos Dirigentes Superiores das Autarquias e Fundações
Públicas.
SEÇÃO V
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO
Art. 24 Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento
efe vo ﬁcará sujeito a estágio probatório por período de 03 (três) anos, contados
da data de sua entrada em exercício, durante o qual a sua ap dão para as
atribuições do cargo, bem como a sua ap dão sica e mental, serão
obrigatoriamente objeto de avaliação para o desempenho do cargo, de maneira
estabelecida em regulamento especíﬁco na esfera de cada Poder.
§ 1º O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se já
estável em outro cargo, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado.
§ 2º O Poder Execu vo e o Poder Legisla vo regulamentarão no âmbito de cada
Poder, de acordo com legislação especíﬁca, o processo de avaliação do servidor
durante o estágio probatório, ﬁxando com clareza os critérios e parâmetros a
serem u lizados.
SEÇÃO VI
DA ESTABILIDADE
Art. 25 São estáveis, após 03 (três) anos de efe vo exercício, os servidores
nomeados para cargo de provimento efe vo em virtude de concurso público,
devidamente aprovado no estágio probatório.
Parágrafo Único - O servidor público estável só perderá o cargo:
I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
II - mediante processo administra vo em que lhe seja assegurado o direito ao
contraditório e ampla defesa.
SEÇÃO VII
DA REVERSÃO
Art. 26 Reversão é o retorno à a vidade de servidor aposentado por invalidez,
quando, por Junta Médica Oﬁcial do Regime Próprio de Previdência Social, forem
declarados insubsistentes os mo vos determinantes da aposentadoria.
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Parágrafo Único - Quando retornar ao trabalho o servidor deverá ser encaminhado
para avaliação médica do trabalho.
Art. 27 A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua
transformação.
Parágrafo Único - Encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas
atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.
Art. 28 Não poderá reverter o aposentado que contar com idade igual ou superior
àquela estabelecida para a aposentadoria compulsória.
SEÇÃO VIII
DA REINTEGRAÇÃO
Art. 29 A reintegração é a reinves dura do servidor estável no cargo
anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando
invalidada a sua demissão por decisão administra va ou judicial.
§ 1º Em caso de ex nção do cargo, o servidor será aproveitado em outro cargo de
mesmo nível e padrão, acrescido das vantagens atribuídas em caráter
permanente.
§ 2º Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante, se estável, será
reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro
cargo ou posto em disponibilidade.
§ 3º Quando retornar ao trabalho o servidor deverá ser encaminhado para
avaliação médica do trabalho.
SEÇÃO IX
DA RECONDUÇÃO
Art. 30 Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente
ocupado.
§ 1º A recondução decorrerá de:
I - inabilitação em estágio probatório rela vo a outro cargo;
II - pedido de exoneração do novo cargo durante o estágio probatório;
III - reintegração do anterior ocupante.
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§ 2º Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em
outro cargo de atribuições e vencimento compa veis com o anteriormente
ocupado, acrescido das vantagens atribuídas em caráter permanente.
SEÇÃO X
DA DISPONIBILIDADE E DO APROVEITAMENTO
Art. 31 Ex nto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável
ﬁcará em disponibilidade remunerada até seu adequado aproveitamento em
outro cargo, no prazo de até 06 (seis) meses.
Parágrafo Único - A declaração de desnecessidade do cargo será feita por ato do
Chefe de Poder ou dos Dirigentes de Autarquia e Fundação, mediante jus ﬁca va
formal do superior habilitado.
Art. 32 O retorno à a vidade do servidor em disponibilidade far-se-á mediante
aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimento compa veis
com o anteriormente ocupado, acrescido das vantagens atribuídas em caráter
permanente.
Parágrafo Único - O servidor em disponibilidade será obrigatoriamente
aproveitado na primeira vaga que ocorrer.
Art. 33 O aproveitamento do servidor que se encontre em disponibilidade
dependerá de prévia comprovação de sua capacidade sica e mental, pelo Médico
do Trabalho vinculado ao Setor de Saúde Ocupacional do Município ou órgão
designado pelo ente municipal.
§ 1º Se julgado apto, o servidor assumirá o exercício do cargo no prazo de 30
(trinta) dias, contado da publicação do ato de aproveitamento.
§ 2º Veriﬁcada a incapacidade labora va, o servidor em disponibilidade será
encaminhado para aposentadoria.
Art. 34 Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o
servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo na hipótese de doença
comprovada pelo Médico do Trabalho vinculado ao Setor de Saúde Ocupacional
do Município ou órgão designado pelo ente municipal.
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SEÇÃO XI
DA SUBSTITUIÇÃO
Art. 35 Poderá haver subs tuição no caso de impedimento legal e temporário de
ocupante de cargo de provimento em comissão.
§ 1º A subs tuição recairá sempre em servidor público municipal efe vo e estável.
§ 2º A subs tuição dependerá de ato da autoridade competente.
§ 3º O subs tuto fará jus à remuneração do cargo em comissão, paga na
proporção dos dias de efe va subs tuição, ressalvado o caso de opção, proibida a
acumulação de remuneração.
Art. 36 Em caso excepcional, atendida a conveniência do serviço, o tular de cargo
de direção ou cheﬁa poderá ser nomeado ou designado, cumula vamente, para
outro cargo de mesma natureza, até que se veriﬁque a nomeação, designação ou
retorno do tular, e, nesse caso, só perceberá a remuneração correspondente a
um dos cargos, cabendo ao servidor a opção.
Art. 37 O retorno do tular ou vacância do cargo faz cessar, de pronto, os efeitos
da subs tuição.
CAPÍTULO II
DA VACÂNCIA
Art. 38 A vacância do cargo público, declarada por ato da autoridade competente,
decorrerá de:
I - exoneração;
II - demissão;
III - aposentadoria;
IV - posse em outro cargo inacumulável no âmbito do Município, suas Autarquias e
Fundações Públicas;
V - falecimento.
Art. 39 A exoneração de cargo efe vo dar-se-á:
I - a pedido do servidor;
II - quando não sa sfeitas as condições do estágio probatório, mediante processo
de avaliação especial de desempenho.
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Parágrafo Único - Os valores devidos aos servidores no caso de exoneração de
cargo efe vo serão pagos pela municipalidade até o 10º (décimo) dia contado da
data da exoneração.
Art. 40 A exoneração de cargo em comissão dar-se-á:
I - a juízo da autoridade competente;
II - a pedido do próprio servidor.
Parágrafo Único - Os valores devidos aos servidores no caso de exoneração de
cargo em comissão serão pagos pela municipalidade até o 10º (décimo) dia
contado da data da exoneração.
CAPÍTULO III
DA REMOÇÃO E DA REDISTRIBUIÇÃO
SEÇÃO I
DA REMOÇÃO
Art. 41 Remoção é o deslocamento do servidor para preenchimento de vaga no
âmbito do mesmo quadro funcional.
Art. 42 A remoção do servidor se faz por processo sele vo interno, por permuta,
e, excepcionalmente, de o cio.
Art. 43 A remoção por processo sele vo interno será promovida na hipótese em
que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com
normas preestabelecidas pelos órgãos ou en dades em que aqueles estejam
lotados.
Parágrafo Único - O concurso de remoção precederá o concurso de ingresso.
Art. 44 A remoção por permuta se processa por consenso de ambos os
interessados, observada a conveniência administra va.
Parágrafo Único - Os interessados na permuta devem ter a mesma categoria
funcional, o mesmo regime de trabalho e a mesma habilitação proﬁssional.
Art. 45 A remoção de o cio dar-se-á pelo interesse público e dependerá de prévia
jus ﬁca va da autoridade competente, que caracterize a desnecessidade do
serviço prestado pelo servidor na área de a vidade de sua lotação.
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Parágrafo Único - O ato de remoção de que trata o caput será mo vado com
indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos.
Art. 46 O servidor removido deverá assumir o exercício no local para onde foi
designado, no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar do ato, salvo determinação em
contrário.
Art. 47 Não se dará remoção, nos seguintes casos:
I - servidor em estágio probatório;
II - servidor que es ver em licença;
III - servidor que es ver respondendo a processo administra vo;
IV - servidor reabilitado ou em processo de reabilitação.
SEÇÃO II
DA REDISTRIBUIÇÃO
Art. 48 Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efe vo, ocupado
ou vago no âmbito do quadro permanente de pessoal, para outro órgão ou
en dade do mesmo Poder, observado o interesse da Administração.
Art. 49 A redistribuição ocorrerá de o cio para ajustamento de lotação e da força
de trabalho às necessidades dos serviços, podendo se dar também nos casos de
reorganização, ex nção ou criação de órgão ou en dade.
Art. 50 Nos casos de reorganização ou ex nção de órgão ou en dade, ex nto o
cargo ou declarada a sua desnecessidade no órgão ou en dade, o servidor estável
que não for redistribuído será recolocado em disponibilidade até seu
aproveitamento, na forma dos ar gos 31 a 34.
Æ TÍTULO III
DOS DIREITOS E DAS VANTAGENS

CAPÍTULO I
DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO
Art. 51 Vencimento é a retribuição pecuniária básica pelo exercício do cargo
público, com valor ﬁxado em lei.
Parágrafo Único - A ﬁxação dos padrões de vencimento e dos demais
componentes do sistema remuneratório observará:
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I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos
componentes de cada carreira;
II - os requisitos para a inves dura;
III - as peculiaridades dos cargos.
Art. 52 Remuneração é o vencimento do cargo efe vo ou de comissão
estabelecido em lei, paga a cada mês ao servidor, acrescido das vantagens
pecuniárias pagas em caráter permanente e temporário.
Art. 53 A remuneração dos servidores públicos somente poderá ser ﬁxada ou
alterada por lei especíﬁca, assegurada a revisão anual, a qual deverá ocorrer até o
mês de abril.
Parágrafo Único - Excluem-se do teto de remuneração, para os efeitos do disposto
no inciso XI, do ar go 37, da Cons tuição Federal, as vantagens previstas nos
incisos II a XIII, do ar go 83, desta Lei Complementar.
Art. 54 Nenhum servidor perceberá, a tulo de vencimento para uma jornada de
40 (quarenta) horas semanais, importância inferior ao salário-mínimo estadual.
Art. 55 Para efeito desta Lei Complementar, considera-se:
I - vantagem permanente: aquela que se incorpora de forma deﬁni va à
remuneração do servidor e a acompanha na aposentadoria;
II - vantagem temporária: aquela percebida pelo servidor em caráter transitório.
Art. 56 O servidor perderá:
I - a remuneração do dia, se não comparecer ao serviço, salvo mo vo
devidamente jus ﬁcado por superior imediato;
II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências e saídas
antecipadas, não jus ﬁcadas superiores a 15 (quinze) minutos diários,
entendendo-se o tempo estabelecido como circunstância excepcional.
§ 1º Os atrasos, ausências e saídas antecipadas superiores a 15 (quinze) minutos
serão descontados de forma integral, abrangendo-se inclusive o tempo referido no
inciso II.
§ 2º As faltas jus ﬁcadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão
ser compensadas a critério da cheﬁa imediata, sendo assim consideradas como de
exercício.
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§ 3º Não serão descontadas da remuneração do servidor as faltas ao serviço
permi das por lei.
§ 4º No caso de 02 (duas) ou mais faltas semanais injus ﬁcadas, serão
computados, para efeito de desconto, o repouso remunerado e o feriado
intercalados.
Art. 57 As indenizações e reposições ao erário serão previamente comunicadas ao
servidor e descontadas em parcelas mensais em valores atualizados.
§ 1º A indenização será feita em parcelas cujo valor não exceda a 10% (dez por
cento) da remuneração ou provento.
§ 2º A reposição será feita em parcelas cujo valor não exceda a 25% (vinte e cinco
por cento) da remuneração ou provento.
§ 3º A reposição será feita em 01 (uma) única parcela quando constatado
pagamento indevido no mês anterior ao do processamento da folha.
§ 4º Para efeito deste ar go considera-se:
I - reposição: a devolução de valores indevidamente pagos ao servidor;
II - indenização: o pagamento de quan a referente a dano causado pelo servidor
com dolo ou culpa.
Art. 58 O servidor em débito com o erário que for demi do, exonerado ou que
ver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada terá o prazo de 60 (sessenta)
dias para quitar o débito.
Parágrafo Único - A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua
inscrição em dívida a va.
Art. 59 Os valores percebidos pelo servidor em razão de decisão liminar, de
qualquer medida de caráter antecipatório ou de sentença, posteriormente
cassada ou revista, deverão ser repostos nos termos do ar go 57, § 2º, sob pena
de inscrição em dívida a va.
Art. 60 A remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou
penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes de homologação
ou decisão judicial.
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Art. 61 As consignações em folha de pagamento dos servidores públicos a vos e
aposentados e dos pensionistas do Município, suas Autarquias e Fundações
Públicas, serão efetuadas nas condições estabelecidas em lei especíﬁca.
CAPÍTULO II
DAS VANTAGENS
Art. 62 Com o vencimento, quando devidas, serão pagas ao servidor as seguintes
vantagens:
I - indenizações;
II - auxílios pecuniários;
III - gra ﬁcações e adicionais.
Art. 63 Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão
computados nem acumulados para ﬁns de concessão de acréscimos ulteriores.
SEÇÃO I
DAS INDENIZAÇÕES
Art. 64 Cons tuem indenizações ao servidor:
I - diárias;
II - transporte.
Art. 65 Os valores das indenizações, assim como as condições para a sua
concessão, serão estabelecidos em regulamento próprio na esfera de cada Poder.
SUBSEÇÃOII
SUBSEÇÃO
DAS DIÁRIAS
Art. 66 O servidor que se deslocar em caráter eventual ou transitório do
Município, a serviço, estudo ou representação, fará jus a diárias, para cobrir as
despesas de hospedagem, alimentação, locomoção urbana e as passagens.
Parágrafo Único - A concessão de diárias e seus valores serão objeto de
regulamento próprio na esfera de cada Poder.
SUBSEÇÃO
II II
SUBSEÇÃO
DODO
TRANSPORTE
TRANSPORTE
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Art. 67 Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas
com a u lização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços
externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme regulamento
próprio na esfera de cada Poder.
SEÇÃO
II II
SEÇÃO
DOS
AUXÍLIOS
PECUNIÁRIOS
DOS
AUXÍLIOS
PECUNIÁRIOS
Art. 68 Serão concedidos ao servidor público os seguintes auxílios pecuniários:
I - auxílio de aperfeiçoamento proﬁssional;
II - auxílio-alimentação;
III - auxílio-transporte;
IV - auxílio-emergência;
V - auxílio-natalidade;
VI - auxílio-família;
VII - auxílio-doença;
VIII - auxílio-funeral.
SUBSEÇÃO
I I
SUBSEÇÃO
DODO
AUXÍLIO
DEDE
APERFEIÇOAMENTO
PROFISSIONAL
AUXÍLIO
APERFEIÇOAMENTO
PROFISSIONAL
Art. 69 O auxílio de aperfeiçoamento proﬁssional, por meio de bolsa de estudo,
será concedido ao servidor público efe vo do Município, suas Autarquias e
Fundações Públicas, conforme lei especíﬁca.
SUBSEÇÃO
II II
SUBSEÇÃO
DODO
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Art. 70 O auxílio-alimentação será concedido ao servidor nas condições
estabelecidas em lei especíﬁca.
SUBSEÇÃO
IIIIII
SUBSEÇÃO
DODO
AUXÍLIO-TRANSPORTE
AUXÍLIO-TRANSPORTE
Art. 71 O auxílio-transporte será devido ao servidor a vo nos deslocamentos da
residência para o trabalho e do trabalho para a residência, nas condições
estabelecidas em lei especíﬁca.
SUBSEÇÃO
IV IV
SUBSEÇÃO
DODO
AUXÍLIO-EMERGÊNCIA
AUXÍLIO-EMERGÊNCIA
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Art. 72 Comprovada a necessidade, poderá ser concedido ao servidor público
municipal efe vo auxílio-emergência de até 05 (cinco) vezes o valor do menor
vencimento básico pago pelo Município, nas condições estabelecidas em
regulamento.
SUBSEÇÃO
V V
SUBSEÇÃO
DODO
AUXÍLIO-NATALIDADE
AUXÍLIO-NATALIDADE
Art. 73 O auxílio-natalidade é devido à servidora efe va por mo vo de nascimento
de ﬁlho, inclusive na morto, em quan a equivalente ao menor padrão de
vencimento pago pelo Município.
§ 1º Na hipótese de parto múl plo, o valor será acrescido de 100% (cem por
cento) para cada ﬁlho.
§ 2º O auxílio será pago ao cônjuge ou companheiro servidor efe vo público,
quando a parturiente não for servidora.
§ 3º O auxílio será pago, também, nos casos previstos no ar go 141 deste
Estatuto, obedecido ao limite de idade do menor em 14 (quatorze) anos.
SUBSEÇÃO
VI VI
SUBSEÇÃO
DODO
AUXÍLIO-FAMÍLIA
AUXÍLIO-FAMÍLIA
Art. 74 O auxílio-família é devido ao servidor efe vo a vo por dependente
econômico, sendo equivalente a 5% (cinco por cento) do menor padrão de
vencimento pago pelo Município.
Parágrafo Único - Consideram-se dependentes econômicos para efeito de
percepção do auxílio-família:
I - os ﬁlhos de qualquer condição, até 18 (dezoito) anos de idade, ou, se inválido,
de qualquer idade;
II - o menor de 18 (dezoito) anos mediante termo de guarda judicial.
Art. 75 Quando o pai e mãe forem servidores públicos, o auxílio-família será pago
a somente um deles, quando separados, será pago a um e a outro de acordo com
a distribuição dos dependentes.
Art. 76 Cada cota do auxílio-família será devida na data em que for protocolizado o
requerimento, se devidamente instruído.
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Parágrafo Único - O valor do auxílio-família por ﬁlho portador de incapacidade
permanente para o trabalho é correspondente ao triplo estabelecido neste ar go,
desde que comprovado através de perícia da Junta Médica Oﬁcial do órgão
municipal e acompanhamento de assistente social do Município.
Art. 77 O afastamento do cargo efe vo, sem remuneração, acarreta a suspensão
do pagamento do auxílio-família.
SUBSEÇÃO
VIIVII
SUBSEÇÃO
DODO
AUXÍLIO-DOENÇA
AUXÍLIO-DOENÇA
Art. 78 O auxílio-doença será concedido na forma e condições estabelecidas em lei
especíﬁca.
Art. 79 Durante os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento da a vidade,
decorrente de auxílio-doença, caberá ao Poder Legisla vo, Poder Execu vo, suas
Autarquias e Fundações Públicas pagar ao servidor sua respec va remuneração;
além deste prazo, o pagamento da remuneração será de responsabilidade do
Ins tuto de Seguridade dos Servidores Municipais - Issem ou do Ins tuto Nacional
do Seguro Social - INSS, conforme o caso, na forma e nas condições estabelecidas
em lei especíﬁca.
Parágrafo Único - A complementação da remuneração do servidor efe vo a par r
do 16º (décimo sexto) dia de afastamento será custeada pelo Poder Legisla vo,
Poder Execu vo, suas Autarquias e Fundações Públicas.
SUBSEÇÃO
VIII
SUBSEÇÃO
VIII
DODO
AUXÍLIO-FUNERAL
AUXÍLIO-FUNERAL
Art. 80 O auxílio-funeral é devido à família do servidor efe vo falecido na
a vidade ou do aposentado, correspondente a 03 (três) vezes o valor do menor
padrão de vencimento pago pelo Município.
§ 1º No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será pago somente em razão
de um dos cargos.
§ 2º O auxílio também será devido ao servidor por morte do cônjuge,
companheiro ou de ﬁlho menor ou inválido.
§ 3º O auxílio será pago no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, por meio de
procedimento sumaríssimo, à pessoa da família que houver custeado o funeral,
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mediante comprovação.
Art. 81 Se o funeral for custeado por terceiro, este será indenizado, observado o
disposto no ar go 80.
Art. 82 Em caso de falecimento de servidor em serviço fora do local de trabalho,
inclusive no exterior, as despesas de transporte do corpo correrão por conta dos
recursos do Município, Autarquias ou Fundações.
SEÇÃO
III III
SEÇÃO
DAS
GRATIFICAÇÕES
E DOS
ADICIONAIS
DAS
GRATIFICAÇÕES
E DOS
ADICIONAIS
Art. 83 Aos servidores serão concedidas as seguintes gra ﬁcações e adicionais:
I - gra ﬁcação natalina;
II - gra ﬁcação de a vidade em Comissão de Processo Administra vo, Disciplinar e
de Sindicância;
III - gra ﬁcação pelo desempenho na Comissão de Avaliação do Servidor em
Estágio Probatório;
IV - gra ﬁcação de pós-graduação;
V - gra ﬁcação pelo desempenho na Comissão Especial de Concurso Público;
VI - gra ﬁcação pelo desempenho em Junta Médica Oﬁcial;
VII - gra ﬁcação de função de conﬁança;
VIII - adicional pelo exercício de a vidade em condições insalubres e de
periculosidades;
IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário;
X - adicional pelo trabalho noturno;
XI - adicional de férias;
XII - adicional por tempo de serviço;
XIII - outras gra ﬁcações regulamentadas por legislação especíﬁca.
SUBSEÇÃO
I I
SUBSEÇÃO
DADA
GRATIFICAÇÃO
NATALINA
GRATIFICAÇÃO
NATALINA
Art. 84 A gra ﬁcação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração
a que o servidor ﬁzer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respec vo
ano, e beneﬁciará a todos os servidores municipais a vos e ina vos e os
pensionistas.
§ 1º A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como mês
integral.
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§ 2º Os valores das vantagens de natureza temporária e variação de carga horária,
percebidos pelo servidor no exercício, serão pagos na proporcionalidade de 1/12
(um doze avos) para cada mês em que o servidor as recebeu.
Art. 85 A gra ﬁcação deverá ser paga até o dia 20 (vinte) do mês de dezembro de
cada ano, podendo haver antecipação da primeira parcela, por decisão do Chefe
do Poder Legisla vo, Execu vo e dos dirigentes das autarquias.
Art. 86 Poderá o servidor requerer a antecipação de 50% (cinquenta por cento) da
gra ﬁcação natalina.
Parágrafo Único - O requerimento de antecipação referente ao caput do presente
ar go deverá ser efe vado até o dia 30 de junho do ano corrente, sendo que o
pagamento poderá ser efetuado a par r do mês de julho.
Art. 87 O servidor exonerado perceberá a gra ﬁcação natalina proporcionalmente
aos meses de exercício, calculada sobre o vencimento e vantagens permanentes
do mês do desligamento, acrescido das vantagens de natureza temporária,
calculadas na forma do § 2º, do ar go 84.
Parágrafo Único - Para o servidor ocupante exclusivamente de cargo de
provimento em comissão, exonerado de um cargo e nomeado em outro no
período, os valores serão pagos na proporcionalidade de 1/12 (um doze avos) para
cada mês em que o servidor as recebeu.
SUBSEÇÃO II
DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM COMISSÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO, DISCIPLINAR E DE SINDICÂNCIA
Art. 88 Ao servidor efe vo e estável designado para compor Comissão de Processo
Administra vo, Disciplinar e de Sindicância Administra va será concedida uma
gra ﬁcação na forma de legislação especíﬁca.
SUBSEÇÃO III
DA GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO NA COMISSÃO DE
AVALIAÇÃO DO SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO
Art. 89 Ao servidor efe vo e estável, designado para compor Comissão de
Avaliação Especial do Servidor em Estágio Probatório, será concedida uma
gra ﬁcação na forma de legislação especíﬁca.
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SUBSEÇÃO IV
DA GRATIFICAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
Art. 90 Ao servidor detentor de cargo efe vo diplomado em curso de pósgraduação em área correlata com as atribuições de seu cargo efe vo, será paga
gra ﬁcação sobre o vencimento básico, observadas as seguintes tularidades e
percentuais:
I - 8% (oito por cento) para os servidores com tulo de especialização;
II - VETADO.
III - VETADO.
SUBSEÇÃO V
DA GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO NA COMISSÃO ESPECIAL
DE CONCURSO PÚBLICO
Art. 91 Ao servidor efe vo e estável, designado para compor Comissão Especial de
Concurso Público, será concedida uma gra ﬁcação na forma de legislação
especíﬁca.
SUBSEÇÃO VI
DA GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO EM JUNTA MÉDICA OFICIAL
Art. 92 Ao servidor designado para integrar Junta Médica Oﬁcial do Município será
concedida gra ﬁcação na forma de legislação especíﬁca.
SUBSEÇÃO VII
DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA
Art. 93 As funções de conﬁança, exercidas exclusivamente por servidores
ocupantes de cargo efe vo, a serem concedidas e livremente des tuíveis por ato
do Chefe do Poder Legisla vo, Poder Execu vo, dos Dirigentes de Autarquias e
Fundações, des nam-se ao desempenho de encargos de especial
responsabilidade que não jus ﬁquem a criação de cargos, na forma e condições
previstas em legislação especíﬁca.
Parágrafo Único - As gra ﬁcações de funções de conﬁança somente serão devidas
enquanto perdurarem as a vidades e em nenhuma hipótese serão incorporadas
ao vencimento ou à remuneração do servidor, não podendo ser percebidas
cumula vamente a outra função de conﬁança ou cargo em comissão.
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SUBSEÇÃO VIII
DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE
Art. 94 Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres fazem
jus ao adicional de insalubridade, que incidirá sobre o menor vencimento básico
pago pelo Município.
Parágrafo Único - Os percentuais de cada adicional, com a deﬁnição dos níveis de
gradação de insalubridade ou de periculosidade, serão os constantes em laudo
pericial, elaborado por proﬁssionais habilitados, em conformidade com as NRs
aprovadas pelo Ministério do Trabalho.
Art. 95 O servidor que trabalha em contato permanente com substâncias
perigosas ou com risco de vida faz jus ao adicional de periculosidade, que incidirá
sobre o valor do padrão de seu vencimento.
Art. 96 O servidor que ﬁzer jus aos adicionais de insalubridade e de
periculosidade, de acordo com o laudo técnico das condições de ambiente de
trabalho, receberá o de maior valor, não sendo acumuláveis estas vantagens.
Parágrafo Único - O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa
com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão,
não se incorporando em hipótese nenhuma ao vencimento, que será comunicado
por escrito ao servidor respec vo, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Art. 97 É proibido à servidora gestante ou lactante o trabalho em a vidade ou
operações consideradas perigosas.
Art. 98 Os locais de trabalho e os servidores que operam com Raios X ou
substâncias radioa vas devem ser man dos sob controle permanente, de modo
que as doses de radiação ionizantes não ultrapassem o nível máximo previsto na
legislação própria.
Parágrafo Único - Os servidores a que se refere o caput devem ser subme dos a
exames médicos periódicos, pagos pelo Município.
Art. 99 O orçamento para aquisição dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI
e Equipamentos de Proteção Cole va - EPC é de responsabilidade da Secretaria
Municipal da Administração, ou outra que a subs tuir, quando se tratar do Poder
Execu vo ou do Poder Legisla vo quando lhe compe r.
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SUBSEÇÃO IX
DO ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO
Art. 100 O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50%
(cinquenta por cento) sobre o vencimento básico em relação à hora normal de
trabalho, se realizado em dias úteis e sábados; e de 100% (cem por cento) em
relação à hora normal de trabalho, se realizado em dias de domingos e feriados.
Parágrafo Único - Somente será permi do serviço extraordinário para atender
situações excepcionais e temporárias, mediante autorização expressa do superior,
respeitado o limite máximo de 40 (quarenta) horas mensais.
Art. 101 O servidor ocupante de cargo em comissão ou no exercício de função de
conﬁança não faz jus ao pagamento de horas trabalhadas em regime de serviço
extraordinário.
Art. 102 O serviço extraordinário pago ao servidor integrará, pela média do valor
dos serviços realizados nos respec vos períodos aquisi vos, o cálculo da
gra ﬁcação natalina e das férias.
Art. 103 O limite de que trata o parágrafo único, do ar go 100, poderá ser
ampliado com autorização expressa do Chefe de Poder, mediante jus ﬁca va do
Secretário Municipal ou dos Dirigentes Superiores das Autarquias e Fundações
Públicas ins tuídas e man das pelo Município.
Art. 104 As horas de sobreaviso serão remuneradas em 30% (trinta por cento) do
valor da hora normal.
§ 1º A escala de sobreaviso, autorizada expressamente pela Cheﬁa, será no
máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
§ 2º Considera-se sobreaviso o período em que o servidor, a qualquer momento,
poderá ser chamado para o serviço.
SUBSEÇÃO X
DO ADICIONAL PELO TRABALHO NOTURNO
Art. 105 O trabalho noturno terá um acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o
vencimento da hora normal do trabalho diurno.
§ 1º Considera-se noturno, para os efeitos desta Lei Complementar, o trabalho
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executado entre as 22 (vinte e duas) horas de 01 (um) dia e as 05 (cinco) horas do
dia seguinte, exceto se a jornada for elastecida.
§ 2º A hora de trabalho noturno será considerada com 52 (cinquenta e dois)
minutos e 30 (trinta) segundos.
§ 3º Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este ar go
incidirá sobre a remuneração prevista no ar go 100.
SUBSEÇÃO XI
DO ADICIONAL DE FÉRIAS
Art. 106 Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das
férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao
período de férias.
SUBSEÇÃO XII
DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
Art. 107 Fica ins tuído aos servidores públicos municipais o adicional por tempo
de serviço, por triênio, correspondente a 6% (seis por cento) sobre o vencimento
básico, para cada 03 (três) anos de exercício prestado a este Município, suas
Autarquias e Fundações.
Parágrafo Único - VETADO.
CAPÍTULO III
DAS FÉRIAS
Art. 108 O servidor fará jus, anualmente, a 30 (trinta) dias consecu vos de férias
remuneradas, que podem ser acumuladas até o máximo de 02 (dois) períodos, no
caso de necessidade do serviço, e desde que, devidamente jus ﬁcada pela cheﬁa
imediata.
§ 1º Para o primeiro período aquisi vo de férias serão exigidos 12 (doze) meses de
exercício, exceto para o Magistério, cujas férias devem ser gozadas na forma e
condições estabelecidas no Estatuto dos Servidores Efe vos do Magistério Público
Municipal, e para as férias cole vas, deﬁnidas por ato do Chefe de cada Poder.
§ 2º No caso da acumulação prevista no caput, o Setor de Recursos Humanos
determinará o gozo de férias.
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Art. 109 As férias serão reduzidas para:
I - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando o servidor ver de 06 (seis) a 14
(quatorze) faltas injus ﬁcadas;
II - 18 (dezoito) dias corridos, quando o servidor ver de 15 (quinze) a 23 (vinte e
três) faltas injus ﬁcadas;
III - 12 (doze) dias corridos, quando o servidor ver de 24 (vinte e quatro) a 30
(trinta) faltas injus ﬁcadas.
Art. 110 É vedado descontar do período de férias as faltas do servidor ao serviço.
Art. 111 Na exoneração do servidor será devida:
I - a remuneração simples, conforme o correspondente ao período de férias cujo
direito tenha adquirido;
II - a remuneração rela va ao período incompleto de férias, na proporção de 1/12
(um doze avos) por mês de prestação de serviço ou fração igual ou superior a 15
(quinze) dias.
Art. 112 Suspendem o período aquisi vo de férias:
I - os afastamentos do exercício do cargo previstos no ar go 149, sem
remuneração para origem;
II - as licenças previstas nos incisos II e III do ar go 121;
III - a licença prevista no inciso VII do ar go 121, quando se tratar de servidor
licenciado para desempenho de mandato classista, sem vencimentos pagos pelo
Poder Legisla vo, pelo Poder Execu vo, suas Autarquias e Fundações Públicas.
Art. 113 Não terá direito a férias o servidor que, no curso do período aquisi vo:
I - faltar ao serviço, sem jus ﬁca va e ver descontos dos seus vencimentos, por
mais de 31 (trinta e um) dias;
II - ver afastamento do exercício do cargo em licença médica ou por atestado
médico por acidente em serviço, para tratamento de saúde ou em auxílio doença,
e licença médica ou atestado médico por mo vo de doença em pessoa da família,
totalizando mais de 180 (cento e oitenta) dias consecu vos ou não, excetuando-se
a licença à gestante.
Parágrafo Único - A interrupção da prestação de serviço deverá ser anotada no
registro funcional do servidor.
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Art. 114 É facultado ao servidor converter 1/3 (um terço) das férias em abono
pecuniário, devendo ser requerida até o 15º (décimo quinto) dia do mês, exceto
na hipótese prevista no inciso III, do ar go 109.
Parágrafo Único - O pagamento do abono pecuniário dependerá de
disponibilidade ﬁnanceira do Município, suas Autarquias e Fundações.
Art. 115 O servidor que opera direta, exclusiva e permanentemente com Raios X e
substâncias radioa vas, gozará, obrigatoriamente, 20 (vinte) dias consecu vos de
férias, por semestre de a vidade proﬁssional, proibida, em qualquer hipótese, a
acumulação.
Parágrafo Único - O servidor referido neste ar go não fará jus ao abono pecuniário
de que trata o ar go 114.
Art. 116 As férias somente poderão ser interrompidas por mo vo de calamidade
pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral ou por
mo vo de superior interesse público.
Parágrafo Único - Nos casos previstos no caput, a compensação dos dias de férias
trabalhados deverá ser gozada em igual número de dias consecu vos.
Art. 117 A solicitação de férias deverá ser requerida com 15 (quinze) dias de
antecedência do seu início, podendo ser concedida parceladamente em períodos
nunca inferiores a 10 (dez) dias.
Art. 118 O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 02 (dois) dias
antes do início de sua fruição pelo servidor.
Art. 119 O servidor perceberá valor equivalente a úl ma remuneração por ele
recebida.
Parágrafo Único - Quando houver variação da carga horária, apurar-se-á a média
das horas do período aquisi vo, aplicando-se o valor da úl ma remuneração
recebida.
CAPÍTULO IV
DO PRÊMIO ESPECIAL
Art. 120 Ao servidor efe vo a vo que completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço
público no Município, suas Autarquias e Fundações Públicas, será conferido um
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prêmio especial e que consis rá de uma importância em dinheiro equivalente a 02
(duas) vezes o menor vencimento pago pelo Município na data de sua concessão.
§ 1º O prêmio especial será deferido a requerimento do servidor, quando
completar o inters cio.
§ 2º O servidor a vo que, na data de vigência desta Lei Complementar, já ver
completado 25 (vinte e cinco) anos de serviço público no Município, suas
Autarquias e Fundações Públicas, fará jus ao prêmio especial.
§ 3º Para efeitos de deferimento do prêmio de que trata o caput não será
considerado o tempo de afastamento em virtude das licenças previstas no ar go
121, incisos I, III e VII, bem como cedências para outros órgãos.
CAPÍTULO V
DAS LICENÇAS
SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 121 Conceder-se-á licença ao servidor:
I - por mo vo de doença em pessoa da família;
II - para serviço militar obrigatório;
III - para tratar de interesses par culares;
IV - como prêmio;
V - para a vidade polí ca;
VI - para par cipação em cursos, congressos e compe ções espor vas;
VII - para desempenho de mandato classista;
VIII - para maternidade e à adotante;
IX - para paternidade;
X - por acidente em serviço.
Art. 122 Terminada a licença o servidor reassumirá imediatamente o exercício do
cargo, salvo nos casos de prorrogação de o cio ou a pedido, retornando a sua
lotação de origem.
Parágrafo Único - O pedido de prorrogação será apresentado 30 (trinta) dias antes
do ﬁm do prazo da licença, e, se indeferido, contar-se-á como de licença o período
compreendido entre a data do seu término e a do conhecimento do despacho.
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Art. 123 A competência para a concessão de licença será do Chefe de Poder, dos
Dirigentes de Autarquias e Fundações Públicas ins tuídas e man das pelo
Município.
Art. 124 O servidor em gozo de licença comunicará ao seu chefe imediato o local
onde poderá ser encontrado.
SEÇÃO II
DA LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA
Art. 125 O servidor efe vo poderá obter licença por mo vo de doença em
cônjuge, companheiro, ﬁlhos, enteados e pais, desde que prove ser indispensável
a sua assistência pessoal, e esta não possa ser prestada simultaneamente com o
exercício do cargo, o que deverá ser apurado através de Junta Médica Oﬁcial e
acompanhamento social.
Parágrafo Único - A licença será concedida com a remuneração integral durante os
primeiros 30 (trinta) dias, e proporcional, quando ultrapassar esse limite, sendo:
I - 70% (setenta por cento), até 06 (seis) meses;
II - 50% (cinquenta por cento), de 07 (sete) até 12 (doze) meses;
III - sem remuneração, de 13 (treze) até 24 (vinte e quatro) meses.
SEÇÃO III
DA LICENÇA PARA SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO
Art. 126 Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença, na
forma e condições previstas na legislação federal especíﬁca.
Parágrafo Único - Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 (trinta) dias
sem remuneração para reassumir o exercício do cargo.
SEÇÃO IV
DA LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES
Art. 127 A critério da Administração poderá ser concedida ao servidor efe vo e
estável licença para tratar de assuntos par culares, sem remuneração, pelo prazo
de 02 (dois) anos consecu vos, podendo ser prorrogado por igual período, vedada
sua renovação antes de 02 (dois) anos do término da prorrogação.
§ 1º A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou
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no interesse do serviço, devendo, neste caso, o mesmo reassumir imediatamente
o serviço.
§ 2º Em caso de interrupção no interesse do serviço, a licença poderá ser
renovada até a complementação do prazo anteriormente concedido.
Art. 128 Não conceder-se-á nova licença antes de decorridos 02 (dois) anos do
término da anterior.
Art. 129 Não conceder-se-á licença a servidor nomeado para outro cargo efe vo
ou removido antes de completar 03 (três) anos no exercício, ou que esteja
respondendo a processo disciplinar.
Art. 130 O servidor aguardará em exercício a decisão sobre o pedido de licença,
que lhe será comunicada no prazo de até 30 (trinta) dias.
Art. 131 Ao servidor ocupante de cargo em comissão ou em exercício de função de
conﬁança não conceder-se-á, nessa qualidade, licença para tratar de interesses
par culares.
Art. 132 Terminada a licença, o servidor reassumirá imediatamente o exercício,
após avaliação médica do trabalho, salvo nos casos de prorrogação de o cio ou a
pedido, ou de aposentadoria.
SEÇÃO V
DA LICENÇA-PRÊMIO
Art. 133 O servidor efe vo terá direito, após 10 (dez) anos de exercício
ininterrupto de a vidade no Município, suas Autarquias e Fundações ins tuídas e
man das, a uma licença-prêmio de 90 (noventa) dias e, após cada 05 (cinco) anos,
a mais 90 (noventa) dias.
§ 1º A licença será deferida a requerimento do servidor, que poderá optar por
gozá-la, parceladamente, em períodos nunca inferiores a 15 (quinze) dias.
§ 2º É facultado ao servidor converter 1/3 (um terço) de sua licença-prêmio em
abono pecuniário.
§ 3º Para efeito de cálculo do período de licença conver do em pecúnia, será
considerada a remuneração percebida pelo servidor na data da concessão.
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§ 4º O pagamento da licença-prêmio conver da em pecúnia dependerá de
disponibilidade ﬁnanceira do Município, suas Autarquias e Fundações.
Art. 134 O número de servidores em gozo simultâneo de licença prêmio poderá
ser de até 1/3 (um terço) da lotação da respec va unidade administra va do
órgão ou en dade, desde que não comprometa o andamento dos serviços.
Art. 135 Não conceder-se-á licença-prêmio ao servidor que, dentro do período
aquisi vo:
I - sofrer penalidade de suspensão;
II - afastar-se do cargo em virtude de:
a) licença ou atestado médico, por mo vo de doença em pessoa da família, por
mais de 30 (trinta) dias consecu vos ou não, exceto se o afastamento se der para
internação, mediante comprovação;
b) licença para tratar de interesses par culares;
c) licença ou atestado médico para tratamento de saúde do próprio servidor, por
mais de 02 (dois) anos, ou seja, mais de 730 (setecentos e trinta) dias,
consecu vos ou não, exceto no caso de acidente de trabalho, doença ocupacional
e o rol de patologias elencadas na Lei Federal Nº 8.213/91, sujeito a alterações
conforme a mesma, sendo: tuberculose a va, hanseníase, alienação mental,
neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopa a
grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropa a grave,
estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), Síndrome da
Deﬁciência Imunológica Adquirida - AIDS, contaminação por radiação, com base
em conclusão da medicina especializada, hepatopa a grave e ﬁbrose cís ca.
III - cometer mais de 15 (quinze) faltas injus ﬁcadas ao serviço, alternadas ou
consecu vas.
Parágrafo Único - As faltas injus ﬁcadas ao serviço retardarão a concessão da
licença prevista neste ar go, na proporção de 01 (um) mês para cada falta, até o
limite da 15ª (décima quinta) falta.
Art. 136 Em caso de exoneração e aposentadoria, serão indenizados ao servidor os
períodos de licença-prêmio cujo direito tenha adquirido, inclusive
proporcionalmente, em relação ao tempo de serviço que exceder ao úl mo
período aquisi vo.
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SEÇÃO VI
DA LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA
Art. 137 O servidor terá licença durante período de descompa bilização previsto
na legislação eleitoral.
§ 1º O servidor candidato a cargo ele vo na localidade onde desempenha suas
funções e que exerça cargo de direção, cheﬁa, assessoramento, arrecadação ou
ﬁscalização, dele será afastado, a par r do dia imediato ao do registro de sua
candidatura perante a Jus ça Eleitoral, até o dia seguinte ao do pleito eleitoral.
§ 2º A par r do registro da candidatura e até o dia seguinte ao da eleição, o
servidor fará jus à licença remunerada, como se em efe vo exercício es vesse.
SEÇÃO VII
DA LICENÇA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, CONGRESSOS E
COMPETIÇÕES ESPORTIVAS
Art. 138 O servidor terá direito à licença com remuneração integral quando for
convocado ou designado para par cipar de cursos, congressos, seminários ou
compe ções espor vas oﬁciais, mediante expressa autorização da autoridade a
que es ver vinculado.
SEÇÃO VIII
DA LICENÇA PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA
Art. 139 É assegurado ao servidor o direito à licença para desempenho de
mandato classista junto ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
Jaraguá do Sul e Região.
§ 1º Os vencimentos de 02 (dois) servidores licenciados para o desempenho de
mandato no Sindicato serão pagos pelo Poder Legisla vo, pelo Poder Execu vo,
suas Autarquias e Fundações Públicas.
§ 2º Poderão ser licenciados até 05 (cinco) servidores eleitos como membros de
diretoria na referida en dade.
§ 3º A licença terá duração igual ao do mandato, podendo ser prorrogada, em
caso de reeleição.
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SEÇÃO IX
DA LICENÇA PARA MATERNIDADE E À ADOTANTE
Art. 140 Será concedida licença à servidora gestante por um período de 180 (cento
e oitenta) dias consecu vos, sem prejuízo da remuneração, mediante inspeção
médica, sendo os primeiros 120 (cento e vinte) dias concedidos pelo Regime
Próprio de Previdência Social do Ins tuto de Seguridade dos Servidores
Municipais - Issem e os demais 60 (sessenta) dias concedidos e remunerados pela
en dade a qual a servidora é vinculada.
§ 1º A licença poderá ter início a par r dos 28 (vinte e oito) dias antes da
ocorrência do parto, salvo antecipação por prescrição médica.
§ 2º No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a par r do parto.
§ 3º No caso de na morto, decorridos 30 (trinta) dias do evento, a servidora será
subme da a exame médico pericial, e, se julgada apta, reassumirá o cargo.
§ 4º No caso de falecimento da criança, no período da licença prevista no caput do
presente ar go, a servidora poderá retornar ao cargo, mediante requerimento
próprio, sem prejuízo do disposto no inciso III, do ar go 155.
§ 5º Ocorrido o parto, sem que tenha sido requerida a licença, poderá esta ser
concedida mediante apresentação da cer dão de nascimento e vigorará a par r
da data do evento.
§ 6º No caso de aborto não criminoso, atestado pelo médico assistente e
homologado pela Junta Médica Oﬁcial do Regime Próprio de Previdência Social, a
servidora terá direito a 30 (trinta) dias de repouso remunerado, podendo ser
prorrogado por prescrição médica.
§ 7º Os 120 (cento e vinte) dias concedidos pelo Regime Próprio de Previdência
Social do Ins tuto de Seguridade dos Servidores Municipais - Issem, cons tuirá
uma renda mensal equivalente a remuneração de contribuição do cargo efe vo.
§ 8º Ocorrendo o parto sem que a servidora tenha usufruído as férias do exercício,
as mesmas deverão ser concedidas pela Administração Municipal para que sejam
gozadas a par r do 1º (primeiro) dia ú l seguinte ao término da licença, desde
que formalmente solicitadas pela servidora.
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§ 9º Estende-se o disposto neste ar go às servidoras públicas municipais
vinculadas ao Regime Geral de Previdência Social.
§ 10 O período não abrangido pela legislação previdenciária federal será custeado
pelo erário municipal, observada a vinculação da servidora.
Art. 141 À servidora pública e ao servidor público municipal, ainda que solteiros,
que adotarem ou ob verem a guarda judicial para ﬁns de adoção de criança e/ou
adolescente, será concedida licença adoção, nos termos da licença maternidade,
de forma remunerada, para ajustamento do adotado ao novo lar.
§ 1º No caso de adoção ou guarda judicial de criança e/ou adolescente até 14
(quatorze) anos de idade, o período de licença será de 180 (cento e oitenta) dias.
§ 2º A licença deverá ser requerida no prazo de até 05 (cinco) dias contados do
trânsito em julgado da sentença de adoção ou da autorização judicial de guarda
para ﬁns de adoção.
SEÇÃO X
DA LICENÇA PARA PATERNIDADE
Art. 142 A licença-paternidade será de 05 (cinco) dias consecu vos, a contar da
data do nascimento.
Parágrafo Único - O servidor que adotar ou ob ver guarda judicial de criança com
até 01 (um) ano de idade terá direito à licença remunerada de 05 (cinco) dias
consecu vos, contados a par r da data da guarda judicial ou da adoção deﬁni va.
SEÇÃO XI
DA LICENÇA POR ACIDENTE EM SERVIÇO
Art. 143 Será licenciado com remuneração integral o servidor acidentado em
serviço.
Art. 144 Serão pagas pelo Poder Legisla vo, Poder Execu vo, suas Autarquias e
Fundações Públicas:
I - a remuneração integral do servidor nos primeiros 15 (quinze) dias de
afastamento;
II - a complementação da remuneração do servidor a par r do 16º (décimo sexto)
dia de afastamento;
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III - a despesa integral com o tratamento do acidentado, nas condições
estabelecidas em regulamento;
IV - licença por doença ocupacional.
Parágrafo Único - A par r do 16º (décimo sexto) dia de afastamento, parte da
remuneração do servidor será paga pelo Regime Próprio de Previdência Social do
Ins tuto de Seguridade dos Servidores Municipais - Issem ou pelo Ins tuto
Nacional do Seguro Social - INSS, conforme o caso, na forma e nas condições
estabelecidas em lei especíﬁca.
Art. 145 Conﬁgura acidente em serviço aquele ocorrido no exercício do cargo, que
se relacione direta ou indiretamente com as atribuições deste, provocando lesão
corporal ou pertubação funcional que cause a perda ou redução, permanente ou
temporária, da capacidade para o trabalho.
Parágrafo Único - Equipara-se ao acidente em serviço, para os efeitos desta Lei
Complementar:
I - o acidente ligado ao serviço que, embora não tenha sido a causa única, tenha
contribuído diretamente para a redução ou perda da sua capacidade para o
trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;
II - o acidente sofrido pelo servidor no local e no horário do trabalho, em
consequência de:
a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo pra cado por terceiro ou
companheiro de serviço;
b) ofensa sica intencional, inclusive de terceiro, por mo vo de disputa
relacionada ao serviço;
c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de
companheiro de serviço;
d) ato de pessoa privada do uso da razão;
e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de
força maior.
III - doença proveniente de contaminação acidental do servidor no exercício do
cargo; e
IV - o acidente sofrido pelo servidor ainda que fora do local e horário de serviço:
a) na execução de ordem ou na realização de serviço relacionado ao cargo;
b) na prestação espontânea de qualquer serviço ao Município, mediante
autorização expressa do superior;
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c) em viagem a serviço, inclusive para estudo, quando ﬁnanciada totalmente pelo
Município dentro de seus planos para melhor capacitação do servidor,
independentemente do meio de locomoção u lizado, inclusive veículo de
propriedade do servidor; e
d) no percurso do local de residência para o trabalho, desse para aquele, ou de um
para outro local de trabalho habitual, considerando a distância e o tempo de
deslocamento compa veis com o percurso do referido trajeto.
§ 1º Não se caracteriza como acidente de trabalho o acidente de trajeto sofrido
pelo segurado que, por interesse pessoal, ver interrompido ou alterado o
percurso habitual.
§ 2º Nos períodos des nados a refeição ou descanso, ou por ocasião da sa sfação
de outras necessidades ﬁsiológicas, no local de trabalho ou durante este, o
servidor é considerado no exercício do cargo.
Art. 146 O servidor acidentado em serviço que necessitar de tratamento
especializado poderá ser tratado em ins tuição privada, a conta de recursos
públicos.
Parágrafo Único - O tratamento recomendado por Junta Médica Oﬁcial em
ins tuição privada cons tui medida de exceção, sendo admissível somente
quando inexis rem meios e recursos adequados em ins tuição credenciada pelo
Sistema Único de Saúde - SUS.
Art. 147 A prova do acidente em serviço deverá ser feita para o Setor de Saúde
Ocupacional, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do 1º (primeiro) dia
subsequente ao do ocorrido.
CAPÍTULO VI
DOS AFASTAMENTOS
Art. 148 O afastamento do exercício do cargo será permi do para:
I - exercer cargo de provimento em comissão na Administração Federal, Estadual
ou Municipal, respec vas Autarquias, Fundações e en dades paraestatais;
II - candidatar-se a mandato ele vo, na forma da lei;
III - exercício de mandato ele vo, na forma da lei;
IV - atender convocação do serviço militar;
V - permanecer à disposição de outra en dade estatal, fundacional, autárquica e
paraestatal, desde que haja a anuência do servidor, para atender impera vo de
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convênio ﬁrmado;
VI - par cipar de compe ções espor vas oﬁciais;
VII - para tratamento da própria saúde.
Parágrafo Único - O afastamento do servidor para servir em organismo
internacional com o qual o Brasil coopere ou dele par cipe dar-se-á com a perda
total da remuneração.
Art. 149 O servidor será afastado formalmente do exercício do cargo quando preso
preven vamente ou em ﬂagrante, pronunciado por crime comum ou funcional, ou
condenado por crime inaﬁançável em processo no qual não haja pronúncia.
§ 1º Concomitantemente ao afastamento deverá ser aberto processo
administra vo disciplinar para apuração de eventuais responsabilidades e
punições.
§ 2º O afastamento se dará enquanto persis r o seu fato gerador, conforme
previsto no caput deste ar go, sendo que, em caso de perda de função pública por
sentença ou demissão por decisão em processo administra vo, resolve-se o
afastamento.
Art. 150 Respeitados os casos previstos nesta Lei Complementar, o servidor que
interromper o exercício num período de 12 (doze) meses, por mais de 30 (trinta)
dias consecu vos ou alternados, sem jus ﬁca va, está sujeito à demissão por
abandono de cargo ou por inassiduidade habitual, respec vamente, apurados em
processo disciplinar.
CAPÍTULO VII
DA REABILITAÇÃO OCUPACIONAL
Art. 151 Reabilitação Ocupacional é o conjunto de medidas que visam o
aproveitamento compulsório do servidor estável, ou aposentado com
determinação de retorno que apresente restrições em sua capacidade sica e/ou
mental, em a vidade labora va compa vel com sua capacidade residual.
Parágrafo Único - O servidor em processo de reabilitação, se julgado incapaz para
o serviço público, será encaminhado para a aposentadoria.
Art. 152 O servidor em Estágio Probatório não será subme do ao processo de
reabilitação, salvo os casos previstos em lei e neste Estatuto.
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Art. 153 São obrigações do servidor em processo de reabilitação, sob pena de
responsabilidade administra va:
I - comparecer aos exames, consultas, perícias e reavaliações;
II - colaborar no processo de reabilitação, exercendo com eﬁcácia, zelo e
dedicação as funções compa veis com a capacidade residual;
III - par cipar de programas de qualiﬁcação e recuperação funcional oferecidos
pela Prefeitura Municipal.
Art. 154 Os demais critérios do processo de reabilitação serão estabelecidos em
legislação especíﬁca.
CAPÍTULO VIII
DAS CONCESSÕES
Art. 155 Sem qualquer prejuízo, mediante comprovação, poderá o servidor
ausentar-se do serviço:
I - por 01 (um) dia, na data da doação de sangue;
II - por 03 (três) dias de trabalho consecu vos, em razão de falecimento dos
sogros, madrasta, padrasto, avós e irmãos;
III - por 05 (cinco) dias de trabalho consecu vos, por falecimento do cônjuge,
companheiro, pais, ﬁlhos e/ou menor sob sua guarda ou tutela;
IV - por 05 (cinco) dias de trabalho consecu vos em razão de casamento civil ou
religioso, sem acumulação.
Parágrafo Único - As ausências previstas nos incisos II a IV deste ar go serão
contadas a par r do dia seguinte à data do evento, não podendo ser acumuladas
para u lização posterior.
Art. 156 Poderá ser concedido horário especial ao servidor estudante, quando
comprovada a incompa bilidade entre o horário escolar e o da repar ção, sem
prejuízo do exercício do cargo e exigindo a compensação de horário na repar ção,
respeitada a duração semanal do trabalho.
CAPÍTULO IX
DO TEMPO DE SERVIÇO
Art. 157 A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão conver dos
em anos, considerado o ano como de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
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Art. 158 Além das ausências do serviço previstas no ar go 155, serão
considerados como tempo de serviço os afastamentos em virtude de:
I - férias;
II - convocação para o serviço militar;
III - júri e outros serviços obrigatórios por lei;
IV - cursos, congressos, seminários relacionados à função exercida na
Administração e compe ções espor vas oﬁciais, desde que autorizados pela
cheﬁa imediata;
V - tratamento da própria saúde, até 180 (cento e oitenta) dias;
VI - licença gestante, adotante e paternidade;
VII - licença por acidente de trabalho ou doença proﬁssional;
VIII - doença de pessoa da família do servidor, até 12 (doze) meses;
IX - licença-prêmio gozada;
X - licença para a vidade polí ca, nos termos do ar go 137;
XI - desempenho de mandato classista, nos termos do ar go 139, considerando-se
a vigência da Lei Complementar Municipal Nº 003/1993;
XII - desempenho de mandato de Conselheiro Tutelar;
XIII - afastamento preven vo em processo disciplinar;
XIV - exercício de cargo de provimento em comissão no âmbito do Município, suas
Autarquias e Fundações Públicas;
XV - desempenho de mandato ele vo Federal, Estadual ou Municipal.
Art. 159 Serão considerados para a contagem do efe vo exercício para efeito de
aposentadoria as ausências previstas no ar go 155 e os afastamentos previstos no
ar go 158, com exceção do inciso VIII.
CAPÍTULO X
DO DIREITO DE PETIÇÃO
Art. 160 É assegurado ao servidor, gratuitamente, o direito de requerer aos
Poderes Públicos em defesa de direito ou de interesse legí mo.
Art. 161 O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e
encaminhado por intermédio daquela a que es ver imediatamente subordinado o
requerente.
Art. 162 Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato
ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.
Parágrafo Único - O requerimento e o pedido de reconsideração deverão ser
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despachados no prazo de 05 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta) dias.
Art. 163 Caberá recurso, na forma que a lei dispuser:
I - do indeferimento do pedido de reconsideração;
II - das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos.
Parágrafo Único - O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior à
que ver expedido o ato ou proferido a decisão, e, sucessivamente, em escala
ascendente, às demais autoridades.
Art. 164 O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é
de 30 (trinta) dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da
decisão recorrida.
Art. 165 O recurso poderá ser recebido, com efeito suspensivo, a juízo da
autoridade competente.
Parágrafo Único - Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do
recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado.
Art. 166 O direito de requerer prescreve:
I - em 05 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão, exoneração, de cassação de
aposentadoria ou de disponibilidade ou que afetem interesse patrimonial e
créditos resultantes das relações de trabalho;
II - em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for
ﬁxado em lei.
Parágrafo Único - O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato
impugnado ou da data da ciência, pelo interessado, quando o ato não for
publicado.
Art. 167 O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a
prescrição.
Parágrafo Único - Interrompida a prescrição, o prazo recomeçará a correr, na sua
totalidade, do dia em que cessar a interrupção.
Art. 168 A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela
Administração.
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Art. 169 Para o exercício do direito de pe ção é assegurada vista do processo ou
documento, na repar ção, ao servidor ou a procurador por ele cons tuído.
Art. 170 A Administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando
eivados de ilegalidade, devendo anulá-los.
Art. 171 O direito de a Administração anular os atos administra vos de que
decorram efeitos favoráveis para os servidores decai em 05 (cinco) anos, contados
da data em que foram pra cados, salvo comprovada má-fé.
Parágrafo Único - No caso de efeitos patrimoniais con nuos, o prazo de
decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.
Art. 172 São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste Capítulo, salvo
mo vo de força maior.
Æ TÍTULO IV
DO REGIME DISCIPLINAR

CAPÍTULO I
DOS DEVERES
Art. 173 São deveres do servidor:
I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, emprego ou função;
II - assiduidade;
III - pontualidade;
IV - discrição;
V - tratar com cortesia as pessoas;
VI - observar as normas legais e regulamentares;
VII - cumprir as ordens superiores, salvo quando manifestamente ilegais;
VIII - comunicar à autoridade superior sobre irregularidade de que ver ciência em
razão do cargo;
IX - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;
X - fazer pronta comunicação à cheﬁa imediata do mo vo de seu não
comparecimento ao serviço;
XI - atender com presteza:
a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as
protegidas por sigilo;
b) a expedição de cer dões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento
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de situações de quaisquer interesses, na forma da lei;
c) as requisições para a defesa da Fazenda Pública, no prazo determinado pela
autoridade competente.
XII - colaborar com o aperfeiçoamento do serviço, sugerindo à cheﬁa imediata as
medidas que julgar necessárias;
XIII - guardar sigilo sobre assuntos relacionados ao trabalho;
XIV - ser leal às ins tuições a que servir;
XV - manter conduta compa vel com a moralidade e os bons costumes.
CAPÍTULO II
DAS PROIBIÇÕES
Art. 174 Ao servidor público é proibido:
I - ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do
superior imediato;
II - re rar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento
ou objeto da repar ção;
III - recusar fé a documento público;
IV - opor resistência injus ﬁcada ao andamento de documento, processo ou
execução de serviço;
V - referir-se de modo deprecia vo ou desrespeitoso às autoridades públicas, aos
cidadãos ou aos atos do Poder Público, no recinto da repar ção;
VI - cometer à pessoa estranha à repar ção, fora dos casos previstos em lei, o
desempenho de encargo que seja de sua competência ou de subordinado;
VII - pra car atos ou a tudes, no recinto da repar ção, que obriguem outro
servidor à ﬁliação polí co par dária, sindical ou associa va proﬁssional;
VIII - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado;
IX - cometer a outro servidor atribuições estranhas às do cargo que este ocupa,
exceto em situações de emergência e transitórias;
X - atender pessoas na repar ção para tratar de assuntos par culares, em prejuízo
das suas a vidades;
XI - exercer, durante o horário de trabalho, a vidade a ele estranha,
negligenciando o serviço e prejudicando o seu bom desempenho;
XII - entreter-se durante as horas de trabalho em a vidades estranhas ao serviço,
inclusive com acesso à internet com equipamentos par culares;
XIII - ingerir bebidas alcoólicas ou fazer uso de substância entorpecente durante o
horário de trabalho, bem como se apresentar em estado de embriaguez ou sob
efeito de substâncias químicas entorpecentes ao serviço;
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XIV - u lizar pessoal ou recursos materiais da repar ção em serviço ou a vidades
par culares;
XV - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento
da dignidade da função pública;
XVI - par cipar de gerência ou administração de sociedade privada, personiﬁcada
ou não, ou exercer comércio, e, nessa qualidade, transacionar com o Poder
Público, ainda que de forma indireta;
XVII - cons tuir-se procurador de partes ou servir de intermediário perante
qualquer órgão municipal, exceto quando se tratar de parentes, em linha reta ou
colateral, até o segundo grau civil, cônjuge ou companheiro;
XVIII - receber propina, presente, comissão ou vantagem de qualquer espécie, em
razão de suas atribuições;
XIX - pra car usura sob qualquer de suas formas;
XX - proceder de forma desidiosa;
XXI - celebrar contratos de natureza comercial, industrial ou civil de caráter
oneroso com o Município, por si ou como representante de outrem.
CAPÍTULO III
DA ACUMULAÇÃO
Art. 175 É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo quando
houver compa bilidade de horários:
I - a de 02 (dois) cargos de professor;
II - a de 01 (um) cargo de professor com outro técnico ou cien ﬁco;
III - a de 02 (dois) cargos ou empregos priva vos de proﬁssionais de saúde, com
proﬁssões regulamentadas.
§ 1º A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange
Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundações
ins tuídas e man das pelo Poder Público.
§ 2º A acumulação de cargos, empregos ou funções, ainda que lícitas, ﬁcam
condicionadas à comprovação da compa bilidade de horários.
§ 3º Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou
emprego público efe vos com proventos da ina vidade, salvo quando os cargos
ou empregos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na
a vidade.
Art. 176 Entende-se, para efeito do ar go 175:
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I - cargo de professor, aquele que tem, como atribuição principal e permanente,
a vidades estritamente docentes, compreendendo a preparação e ministração de
aulas em qualquer grau de ensino;
II - cargo cien ﬁco, aquele cujo desempenho requeira conhecimento cien ﬁco
correspondente, exigido o diploma de nível superior;
III - cargo técnico, aquele cujo desempenho requeira especialidade técnica
deﬁnida, dispensado o diploma de nível superior.
CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 177 O servidor responde civil, penal e administra vamente pelo exercício
irregular de suas atribuições.
Art. 178 A responsabilidade administra va decorre de ato omissivo ou comissivo,
doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiro, pra cado pelo
servidor no desempenho de seu cargo, emprego ou função.
Art. 179 A responsabilidade administra va do servidor será afastada no caso de
absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria.
Art. 180 As sanções civis, penais e administra vas poderão cumular-se, sendo
independentes entre si.
CAPÍTULO V
DAS PENALIDADES
Art. 181 São penalidades disciplinares:
I - advertência;
II - suspensão;
III - demissão;
IV - cassação de aposentadoria ou de disponibilidade;
V - des tuição de função de conﬁança;
VI - des tuição de cargo em comissão;
VII - multa.
Art. 182 Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade
da infração come da, os danos que dela provierem para o serviço público, as
circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais do servidor.
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Art. 183 A advertência será aplicada por escrito, em casos de violação de proibição
constante do ar go 174, incisos I a XIII, e da inobservância de dever funcional
previsto em lei, regulamento e demais normas internas, devendo ser aplicada pela
cheﬁa imediata ou autoridade superior.
Art. 184 A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com
advertência e de violação das demais proibições que não piﬁquem infração
sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder a 30 (trinta) dias,
mediante processo administra vo disciplinar.
Parágrafo Único - Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o servidor
que, injus ﬁcadamente, recusar-se a ser subme do a inspeção médica
determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma
vez cumprida a determinação.
Art. 185 Não serão consideradas para efeito de reincidência as penalidades de
advertência e de suspensão após o decurso de 03 (três) e 05 (cinco) anos de
efe vo exercício, respec vamente, se o servidor não houver, nesse período,
pra cado nova infração disciplinar.
Art. 186 A demissão será aplicada nos seguintes casos:
I - crime contra a Administração Pública;
II - abandono de cargo;
III - inassiduidade habitual;
IV - improbidade administra va;
V - incon nência pública e conduta escandalosa;
VI - insubordinação grave em serviço;
VII - ofensa sica, em serviço, a servidor ou a par cular, salvo em legí ma defesa
própria ou de outrem;
VIII - transgressão do ar go 174, incisos XIV a XXI.
Art. 187 Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargo, emprego ou
função pública, a autoridade no ﬁcará o servidor para apresentar opção por um
dos cargos, empregos ou funções, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias,
contado da data da ciência.
Parágrafo Único - Na hipótese de o servidor não se manifestar no prazo ﬁxado, a
autoridade adotará procedimento sumário para a apuração e regularização
imediata da acumulação ilícita, mediante processo administra vo disciplinar.
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Art. 188 Caracterizada a acumulação ilegal aplicar-se-á a pena de demissão,
des tuição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos
cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese
em que os órgãos ou en dades de vinculação serão comunicados.
Art. 189 A demissão ou a des tuição de cargo em comissão ou função de
conﬁança, por infringência ao ar go 174, incisos XV e XVII, incompa biliza o exservidor para nova inves dura em cargo público municipal, pelo prazo de 05
(cinco) anos.
Art. 190 Não poderá retornar ao serviço público municipal o servidor que for
demi do, des tuído do cargo em comissão ou função de conﬁança, ou ver
cassada sua aposentadoria por infringência ao ar go 186, incisos I e IV.
Art. 191 Será cassada a aposentadoria do ina vo que houver pra cado, na
a vidade, falta punível com a demissão.
Art. 192 Será cassada a disponibilidade do servidor:
I - que houver pra cado, na a vidade, falta punível com a demissão, desde que
não prescrita a ação disciplinar;
II - que houver aceitado ilegalmente cargo, emprego ou função pública.
Art. 193 Quando o servidor, mediante uma só ação ou omissão, pra car 02 (duas)
ou mais faltas disciplinares, idên cas ou não, aplicar-lhe-á a mais grave das
penalidades.
Art. 194 As penalidades disciplinares serão aplicadas:
I - pelo Chefe do Poder Legisla vo, pelo Chefe do Poder Execu vo ou Dirigente de
Autarquia ou Fundação Pública ins tuída e man da pelo Município, nos casos de
demissão, cassação de aposentadoria e de disponibilidade, des tuição de cargo
em comissão ou função de conﬁança e de suspensão;
II - outras autoridades, na forma dos respec vos regimentos ou regulamentos, nos
casos de advertência.
Art. 195 O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento
legal e a causa da sanção disciplinar.
Art. 196 O direito de a Administração Municipal promover ação disciplinar e a
respec va sanção prescreverá:
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I - em 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação da
disponibilidade ou aposentadoria e des tuição de cargo em comissão ou função
de conﬁança;
II - em 02 (dois) anos, quanto à suspensão;
III - em 06 (seis) meses, quanto à advertência.
§ 1º O prazo de prescrição começa a correr na data em que o fato imputável ao
servidor se tornou conhecido.
§ 2º Os prazos de prescrição previstos na Lei Penal aplicam-se às infrações
disciplinares capituladas como crime.
§ 3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar
interrompem a prescrição, até a decisão proferida pela autoridade competente.
§ 4º Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a ﬂuir novamente a
par r do término do prazo legal estabelecido para a conclusão da sindicância ou
do processo disciplinar.
Art. 197 Conﬁgura abandono de cargo a ausência intencional ou injus ﬁcada do
servidor ao serviço, por mais de 30 (trinta) dias consecu vos.
Art. 198 Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa
jus ﬁcada, por período igual ou superior a 30 (trinta) dias, interpoladamente,
durante os úl mos 12 (doze) meses.
Art. 199 Constatadas as faltas, deverá o chefe imediato, sob pena de se tornar
corresponsável, comunicar o fato ao órgão de pessoal que promoverá as
diligências necessárias à apuração da ocorrência.
Art. 200 Para aferição do número de faltas, as horas serão conver das em dias.
Art. 201 Na apuração da infração por abandono de cargo ou inassiduidade
habitual, será adotado o procedimento sumário.
Æ TÍTULO V
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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Art. 202 A autoridade que ver ciência de irregularidade no serviço público é
obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo
administra vo disciplinar, assegurada ao acusado a ampla defesa e o
contraditório.
Art. 203 As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração desde que
contenham a iden ﬁcação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por
escrito, conﬁrmada a auten cidade.
Art. 204 Da denúncia poderá resultar:
I - abertura de sindicância;
II - abertura de processo disciplinar;
III - arquivamento:
a) por falta de objeto, quando o fato narrado não conﬁgurar evidente infração
disciplinar ou ilícito penal;
b) quando constatadas as prescrições de que trata o ar go 196.
Art. 205 Da sindicância instaurada pela autoridade poderá resultar:
I - arquivamento do processo;
II - abertura de processo disciplinar.
Parágrafo Único - O prazo para conclusão da sindicância não excederá 30 (trinta)
dias, podendo ser prorrogado por igual período, pela autoridade superior,
mediante jus ﬁca va da comissão responsável pelos trabalhos.
CAPÍTULO II
DO AFASTAMENTO PREVENTIVO
Art. 206 Como medida cautelar e a ﬁm de que o servidor não venha a inﬂuir na
apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar
poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60
(sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração.
Parágrafo Único - O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, ﬁndo o
qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo.
CAPÍTULO III
DA COMISSÃO PROCESSANTE
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Art. 207 A sindicância e o processo disciplinar serão conduzidos por Comissão
composta de 03 (três) servidores efe vos e estáveis, designados pela autoridade
competente, que indicará, dentre eles, o seu Presidente.
§ 1º A Comissão terá como Secretário, servidor designado pelo seu Presidente,
podendo a designação recair em 01 (um) dos seus membros.
§ 2º Não poderá par cipar de Comissão Processante parente do acusado,
consanguíneo ou aﬁm, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.
Art. 208 A Comissão Processante exercerá suas a vidades com independência e
imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo
interesse da Administração.
Parágrafo Único - Sempre que necessário, a Comissão dedicará tempo integral aos
seus trabalhos, até a entrega do relatório ﬁnal.
CAPÍTULO IV
DO PROCESSO DISCIPLINAR
Art. 209 O processo disciplinar é o instrumento des nado a apurar
responsabilidade de servidor por infração pra cada no exercício de suas
atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre
inves do.
Art. 210 O processo disciplinar desenvolver-se-á nas seguintes fases:
I - instauração, com a publicação do ato que a determinou;
II - instrução;
III - relatório ﬁnal;
IV - julgamento.
Art. 211 O Presidente da Comissão, após nomear o Secretário, determinará a
autuação da portaria e das demais peças existentes e instalará os trabalhos,
ordenando a citação do acusado para apresentar defesa inicial e indicar provas,
inclusive rol de testemunhas até o máximo de 05 (cinco), com exceção das
testemunhas referidas.
Art. 212 Os termos serão lavrados pelo Secretário da Comissão e terão forma
processual e resumida.
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§ 1º A juntada de qualquer documento aos autos será feita por ordem cronológica
de apresentação, devendo o Secretário da Comissão rubricar todas as folhas.
§ 2º As reuniões da Comissão serão registradas em atas.
§ 3º Todos os atos, documentos e termos do processo serão extraídos em duas
vias ou produzidos em cópias, formando autos suplementares.
SEÇÃO I
DO PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Art. 213 O procedimento sumário deverá ser adotado somente para apuração das
faltas disciplinares de abandono de cargo, inassiduidade habitual e acumulação
ilegal de cargos, empregos ou funções públicas.
§ 1º O prazo para a conclusão do processo administra vo disciplinar subme do ao
rito sumário não excederá 30 (trinta) dias, contados da data de publicação do ato
que cons tuir a Comissão, admi da a sua prorrogação até 15 (quinze) dias,
quando as circunstâncias o exigirem.
§ 2º O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste ar go, observandose, no que lhe for aplicável, subsidiariamente, as disposições dos Títulos IV e V,
desta Lei Complementar.
Art. 214 Na hipótese da apuração da acumulação ilegal de cargos, empregos ou
funções públicas, o procedimento sumário desenvolver-se-á nas seguintes fases:
I - instauração, com a publicação do ato que cons tuir a Comissão, a ser composta
por 03 (três) servidores estáveis, e, simultaneamente indicar a autoria e a
materialidade da transgressão objeto da apuração;
II - instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório;
III - julgamento.
§ 1º A indicação da autoria de que trata o inciso I dar-se-á pelo nome e matrícula
do servidor, e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções
públicas em situação de acumulação ilegal, dos órgãos ou en dades de vinculação,
das datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente regime
jurídico.
§ 2º A Comissão lavrará, até 03 (três) dias úteis após a publicação do ato que a
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cons tuiu, termo de indiciação em que serão transcritas as informações de que
trata o parágrafo anterior, bem como promoverá a citação pessoal do servidor
indiciado, ou por intermédio de sua cheﬁa imediata, para, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, apresentar defesa escrita, assegurando-lhe vista do processo na
repar ção, observado o disposto nos ar gos 201 e 203.
§ 3º Apresentada a defesa, a Comissão elaborará relatório conclusivo quanto à
inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais
dos autos, opinará sobre a licitude da acumulação em exame, indicará o
respec vo disposi vo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora, para
julgamento.
§ 4º No prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do processo, a
autoridade julgadora proferirá a sua decisão.
§ 5º A opção pelo servidor até o úl mo dia de prazo para defesa conﬁgurará sua
boa-fé, hipótese em que converter-se-á automa camente em pedido de
exoneração do outro cargo.
§ 6º Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se-á a pena de
demissão, des tuição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em
relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação
ilegal, hipótese em que os órgãos ou en dades de vinculação serão comunicados.
Art. 215 Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual o
procedimento sumário desenvolver-se-á nas seguintes fases:
I - a indicação da materialidade dar-se-á:
a) na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do período de
ausência intencional do servidor ao serviço igual ou superior a 30 (trinta) dias
consecu vos;
b) no caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de falta ao serviço
sem causa jus ﬁcada, por período igual ou superior a 30 (trinta) dias
interpoladamente, durante os úl mos 12 (doze) meses.
II - no prazo de 05 (cinco) dias úteis, deverá ser apresentada defesa escrita,
assegurando-lhe vista do processo na repar ção;
III - após a apresentação da defesa a Comissão elaborará relatório conclusivo
quanto a inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças
principais dos autos, indicará o respec vo disposi vo legal, opinará, na hipótese
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de abandono de cargo, sobre a intencionalidade da ausência ao serviço superior a
30 (trinta) dias e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento.
Parágrafo Único - No prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento do
processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão.
SEÇÃO II
DO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
SUBSEÇÃO I
DA CITAÇÃO
Art. 216 A citação do acusado será feita pessoalmente ou por edital.
Art. 217 A citação pessoal será feita, por mandado expedido pelo Presidente da
Comissão, apresentando ao des natário o instrumento correspondente em 02
(duas) vias, o qual conterá a descrição resumida da imputação e o prazo para a
defesa que será de 10 (dez) dias consecu vos, assegurando-lhe vista do processo
na repar ção.
§ 1º Havendo 02 (dois) ou mais inves gados o prazo será comum e de 20 (vinte)
dias.
§ 2º Recusando-se o acusado a receber a citação, deverá o fato ser cer ﬁcado à
vista de 02 (duas) testemunhas.
Art. 218 Quando o acusado se encontrar em lugar incerto ou não sabido ou
quando houver fundada suspeita de ocultação para frustrar a diligência, a citação
será feita por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, juntando-se o comprovante ao
processo.
Parágrafo Único - O edital será publicado, por uma vez, em jornal de grande
circulação da localidade do úl mo domicílio conhecido.
Art. 219 O comparecimento voluntário do acusado perante a Comissão supre a
citação.
Art. 220 Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não
apresentar defesa no prazo legal.
§ 1º A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo e devolverá o

51

SINSEP - Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jaraguá do Sul e Região

prazo para defesa.
§ 2º Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo
designará 01 (um) servidor como defensor da vo, com grau de instrução de nível
superior.
SUBSEÇÃO II
DA INSTRUÇÃO
Art. 221 A instrução será contraditória, assegurando-se ao acusado ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes.
Art. 222 Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar como peça
informa va.
Art. 223 A Comissão promoverá o interrogatório do acusado, a tomada de
depoimentos, acareações e a produção de outras provas, inclusive a pericial, se
necessária.
§ 1º A designação dos peritos recairá em servidores com capacidade técnica
especializada, e, na falta deles, em pessoas estranhas ao serviço público
municipal, assegurada ao acusado a faculdade de formular quesitos.
§ 2º O Presidente da Comissão poderá indeferir pedidos considerados
imper nentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o
esclarecimento dos fatos.
Art. 224 É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo
pessoalmente ou por intermédio de advogado.
Art. 225 Em qualquer fase de qualquer dos procedimentos disciplinares, até a
apresentação da defesa ﬁnal, poderão ser juntados documentos.
Art. 226 As testemunhas serão in madas através de ato expedido pelo Presidente
da Comissão, devendo a segunda via, com o ciente delas, ser anexada aos autos.
§ 1º Se a testemunha for servidor, a in mação poderá ser feita mediante
requisição ao chefe da repar ção onde serve, com indicação do dia e hora
marcados para a audiência.
§ 2º Os mandados serão expedidos com, pelo menos, 03 (três) dias úteis de
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antecedência à data da inquirição, se servidor, e, 05 (cinco) dias úteis, se
par cular.
§ 3º Se as testemunhas arroladas pela defesa não forem encontradas e o acusado,
in mado para tanto, não ﬁzer a subs tuição dentro do prazo de 03 (três) dias
úteis, prosseguir-se-á nos demais termos do processo.
Art. 227 O servidor que es ver em gozo de férias ou licença prêmio poderá ser
in mado para prestar depoimento ou declarações.
Art. 228 O depoimento da testemunha será prestado oralmente e reduzido a
termo, não sendo lícito trazê-lo por escrito, o qual será assinado por ela e pelos
presentes ao ato.
§ 1º As testemunhas serão inquiridas separadamente, devendo o Presidente da
Comissão adver -las das penas cominadas em caso de falso testemunho.
§ 2º Antes de depor, a testemunha será qualiﬁcada e prestará compromisso legal.
§ 3º Não se deferirá o compromisso legal de que trata o § 2º:
I - aos doentes mentais e deﬁcientes mentais e aos menores de 16 (dezesseis)
anos;
II - em caso de amizade ín ma ou inimizade capital ou parentesco com o acusado
ou denunciante, em linha reta ou colateral até o 3º (terceiro) grau.
§ 4º Na hipótese de a testemunha não souber ou puder assinar o termo, o
Presidente, depois de ler o documento em voz alta, pedirá a um terceiro que o
faça por ela.
Art. 229 A testemunha não poderá se eximir da obrigação de depor, salvo nas
hipóteses previstas em lei.
Parágrafo Único - No caso da testemunha ser servidor, o seu não comparecimento
injus ﬁcado implicará na abertura de processo disciplinar.
Art. 230 Antes de iniciado o depoimento, o advogado poderá contraditar a
testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de
parcialidade ou indigna de fé.
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Parágrafo Único - O Presidente da Comissão fará consignar em ata a contradita ou
arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe
deferirá compromisso nos casos previstos no inciso II, do § 3º, do ar go 228.
Art. 231 Se o Presidente veriﬁcar que a presença do indiciado, pela sua a tude,
poderá inﬂuir no ânimo da testemunha, de modo que prejudique a verdade do
depoimento, fará re rá-lo, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu
defensor.
Art. 232 Concluída a inquirição de testemunhas, a Comissão promoverá o
interrogatório do acusado, observado os procedimentos previstos nos ar gos 223
e 225.
§ 1º Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se inﬁrmem, proceder-seá a acareação entre os depoentes.
§ 2º No caso de mais de 01 (um) acusado, cada 01 (um) será ouvido
separadamente, podendo ser promovida acareação, desde que divirjam em suas
declarações.
§ 3º O procurador do acusado poderá assis r ao interrogatório, bem como à
inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e
respostas, facultando-lhe, porém, reinquiri-las, por intermédio do Presidente da
Comissão.
Art. 233 Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a Comissão,
de o cio, ou a pedido do defensor do mesmo, proporá à autoridade competente
que ele seja subme do a exame por Junta Médica Oﬁcial, da qual par cipe, pelo
menos, 01 (um) médico psiquiatra.
Parágrafo Único - O incidente de insanidade mental será processado em autos
apartados e apensos ao processo principal, ﬁcando este sobrestado até a
apresentação do laudo, sem prejuízo da realização de diligências imprescindíveis.
Art. 234 O acusado que mudar de residência ﬁca obrigado a comunicar à
Comissão o local onde será encontrado.
Art. 235 Compete à Comissão tomar conhecimento de novas imputações que
surgirem contra o acusado durante o curso do processo, caso em que este poderá
produzir novas provas obje vando sua defesa.
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Art. 236 Ul mada a instrução, in mar-se-á o acusado e seu advogado, se
cons tuído, para apresentar defesa ﬁnal no prazo de 10 (dez) dias, assegurandolhe vista do processo na repar ção.
Parágrafo Único - Havendo 02 (dois) ou mais acusados, o prazo será comum de 20
(vinte) dias.
Art. 237 Apresentada a defesa ﬁnal, a Comissão elaborará relatório minucioso, no
qual resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se
basear para formar a sua convicção e será conclusivo quanto à inocência ou
responsabilidade do servidor, indicando o disposi vo legal transgredido, bem
como as circunstâncias mencionadas no ar go 183.
Parágrafo Único - A Comissão apreciará, separadamente, as irregularidades que
forem imputadas a cada acusado.
Art. 238 O processo disciplinar, com o relatório da Comissão, será reme do à
autoridade que determinou a instauração, para julgamento.
Art. 239 É causa de nulidade do processo disciplinar:
I - incompetência da autoridade que o instaurou;
II - suspeição e impedimento dos membros da Comissão;
III - a falta dos seguintes termos ou atos:
a) citação, in mação ou no ﬁcação, na forma desta Lei Complementar;
b) prazos para a defesa;
c) recusa injus ﬁcada de promover a realização de perícias ou quaisquer outras
diligências imprescindíveis a apuração da verdade;
IV - inobservância de formalidade essencial a termos ou atos processuais.
Parágrafo Único - Nenhuma nulidade será declarada se não resultar prejuízo para
a defesa, por irregularidade que não comprometa a apuração da verdade e em
favor de quem lhe tenha dado causa.
SEÇÃO III
DO JULGAMENTO
Art. 240 No prazo de 20 (vinte) dias, contado do recebimento do processo, a
autoridade julgadora proferirá a sua decisão.
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Art. 241 O julgamento acatará o relatório da Comissão, salvo quando contrário às
provas dos autos.
Parágrafo Único - Quando o relatório da Comissão contrariar as provas dos autos,
a autoridade julgadora poderá, mo vadamente, agravar a penalidade proposta,
abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade.
Art. 242 Veriﬁcada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora declarará
a nulidade total ou parcial do processo, devendo outro ser instaurado.
Art. 243 Ex nta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora
determinará o registro dos fatos nos assentamentos individuais do servidor.
Art. 244 Quando a infração es ver capitulada como crime de ação penal pública,
os autos suplementares do processo disciplinar serão reme dos ao Ministério
Público.
Art. 245 O servidor que responde a processo disciplinar só poderá ser exonerado a
pedido, ou aposentado voluntariamente, após a sua conclusão e o cumprimento
da penalidade, acaso aplicada.
Parágrafo Único - Ocorrida a exoneração de que trata o ar go 39, o ato será
conver do em demissão, se for o caso.
SEÇÃO IV
DA REVISÃO
Art. 246 O processo disciplinar poderá ser revisto, pelo prazo de 02 (dois) anos
contados da data do julgamento, a pedido ou de o cio, quando se aduzirem fatos
novos ou circunstâncias não apreciadas, susce veis a jus ﬁcar a inocência do
punido ou a inadequação da penalidade aplicada.
§ 1º Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer
pessoa da família poderá requerer a revisão do processo.
§ 2º No caso da incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo
seu curador.
Art. 247 No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente.
Art. 248 A simples alegação de injus ça da penalidade não cons tui fundamento
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para a revisão, que requer elementos novos ainda não apreciados no processo
originário.
Art. 249 O pedido de revisão será dirigido ao Chefe de Poder ou aos Dirigentes
Superiores das Autarquias e Fundações que, se autorizá-lo, designará e
encaminhará à Comissão Revisora.
Art. 250 Os autos da revisão serão apensados aos do processo originário.
Parágrafo Único - Na pe ção inicial, o requerente pedirá dia e hora para a
produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar.
Art. 251 A Comissão Revisora terá até 60 (sessenta) dias para a conclusão dos
trabalhos, prorrogáveis por igual prazo, quando as circunstâncias assim o exigirem.
Art. 252 Aplicam-se aos trabalhos da Comissão Revisora as normas rela vas ao
processo disciplinar.
Art. 253 O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade.
Parágrafo Único - O prazo para julgamento será de até 20 (vinte) dias, contados do
recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá
determinar diligências.
Art. 254 Julgada procedente a revisão, inocentado o servidor, será declarada sem
efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os seus direitos, exceto em
relação à demissão de cargo de provimento em comissão que será conver da em
exoneração.
Æ TÍTULO VI
DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO ÚNICO
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 255 O Sistema de Seguridade Social dos Servidores Públicos do Município de
Jaraguá do Sul será estabelecido por lei especíﬁca e man do pelo Ins tuto de
Seguridade dos Servidores Municipais de Jaraguá do Sul - Issem.
Art. 256 Os servidores ocupantes de cargo de provimento efe vo serão vinculados
obrigatoriamente ao Regime Próprio de Previdência Social, man do pelo Ins tuto
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de Seguridade dos Servidores Municipais de Jaraguá do Sul - Issem, nos termos
estabelecidos em lei especíﬁca.
Parágrafo Único - O Regime de Previdência Social dos ocupantes, exclusivamente,
de cargo de provimento em comissão, dos servidores contratados
temporariamente e empregados públicos é o estabelecido pelo ar go 40, § 13, da
Cons tuição Federal, e pela legislação federal per nente.
Art. 257 A Assistência e Saúde do servidor a vo, ina vo, seus dependentes e
pensionistas será man da pelo Ins tuto de Seguridade dos Servidores Municipais
de Jaraguá do Sul - Issem, nos termos estabelecidos em lei especíﬁca.
Æ TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 258 O servidor que esteja sujeito à ﬁscalização de órgão proﬁssional e for
suspenso do exercício da proﬁssão, enquanto durar a medida, não poderá
desempenhar a vidade que envolva responsabilidade técnico-proﬁssional.
Art. 259 São isentos de taxas, emolumentos ou custas os requerimentos, cer dões
ou outros papéis que, na esfera administra va, interessarem ao servidor público,
a vo ou ina vo, nessa qualidade.
Art. 260 Por mo vo de crença religiosa ou de convicção ﬁlosóﬁca ou polí ca, o
servidor não poderá ser privado de quaisquer de seus direitos, sofrer discriminação
em sua vida funcional, nem se eximir do cumprimento de seus deveres.

Art. 261 O dia do servidor público será comemorado no dia 28 (vinte e oito) de
outubro.
Art. 262 Fica ins tuído, no âmbito do Poder Legisla vo, Poder Execu vo, suas
Autarquias e Fundações Públicas, recesso no período de 24 (vinte e quatro) de
dezembro a 1º (primeiro) de janeiro, sendo assegurada a manutenção dos serviços
essenciais.
Art. 263 Poderá ser ins tuída, no âmbito do Poder Legisla vo, Poder Execu vo,
suas Autarquias e Fundações Públicas, a concessão de medalhas, diplomas de
honra ao mérito, condecorações e elogios.
Art. 264 É facultada a delegação de competência quanto a atos previstos nesta Lei
Complementar.
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Art. 265 Esta Lei Complementar não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada.
Art. 266 Aplicam-se às sindicâncias e processos administra vos em trâmite nas
comissões processantes ins tuídas no âmbito do Poder Legisla vo, Poder
Execu vo, suas Autarquias e Fundações, por ocasião da entrada em vigor desta Lei
Complementar, as regras por esta estabelecida, sem prejuízo dos atos já
pra cados.
Art. 267 Fica assegurado aos servidores estáveis cujos cargos efe vos vagaram no
âmbito do Poder Legisla vo, do Poder Execu vo, suas Autarquias e Fundações em
decorrência de posse em outro cargo efe vo inacumulável na União, Estados ou
outro Município, o direito de recondução previsto no ar go 30, § 1º, I, pelo
período de 03 (três) anos, contado da vacância.
Art. 268 As despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar correrão
por conta de dotações próprias do orçamento vigente e de créditos suplementares
que se ﬁzerem necessários.
Art. 269 VETADO.
Jaraguá do Sul, 03 de novembro de 2014.
DIETER JANSSEN
Prefeito Municipal
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