
LEI N. 111/1952 
 
ESTATUTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 
SOLEDADE.- 
 

   Disposições Preliminares 
Art. 1º - Este Estatuto regula o provimento e a mecânica das funções e 

cargos públicos, os direitos e vantagens, os deveres e responsabilidades dos 
servidores públicos do município de Soledade. 

 
Art. 2º - Servidor Público é aquele que exerce cargo ou função pública, 

qualquer que seja a forma de pagamento e a natureza da investidura. 
 
§ 1º - Funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo 

público. 
 
§ 2º - Extranumerário é o admitido para função determinada, com 

salário pré-estabelecido, respeitado o limite de crédito próprio. 
 
Art. 3º - O extranumerário de classifica em: 
I – Contratado  II – Mensalista  III – Diarista 
Art. 4º - Contratado – é o extranumerário admitido mediante ato 

bilateral ao desempenho de função reconhecidamente especializada, técnica ou 
científica, para a qual não haja servidor devidamente habilitado. 

 
Art. 5º - Mensalista – é o extranumerário que desempenha função 

inerente às séries funcionais e recebe salário por mês. 
 
Art. 6º - Diarista – é o extranumerário que desempenha função de 

natureza braçal ou subalterna e cujo salário é fixado por dia ou hora de 
serviço. 

§ Único – Aos diaristas serão abonados os domingos e feriados civis, de 
acordo com a regulamentação a ser estabelecida. 

 
Art. 7º - As funções de extranumerário serão criadas em lei. 
 
Art. 8º - Os cargos e funções públicas serão acessiveis a todos os 

brasileiros, repeitados os requisitos constantes das leis, regulamentos e 
instruções expedidas pelos órgãos competentes. 

 
Art. 9º - A inspeção médica procedida por órgão oficial precederá 

sempre o ingresso no serviço civil do Município. 
 



Art. 10º - A boa conduta pública e privada é condição elementar para o 
ingresso e permanência em cargos ou funções de serviço civil. 

 
Art. 11 - A investidura em todos os cargos de carreira ou não efetuar-se-

á mediante concurso público, salvo naqueles que a lei, no ato da criação 
declarar de confiança ou de comssão. 

 
Art. 12 – Nos cargos e função de provimento mediante concurso ou prova 

de habilitação, as nomeações e admissões, serão feitas na classe inicial da 
carreira ou da série funcional, e, em todos os casos obedecerão à rigorosa 
ordem de classificação dos candidatos, salvo motivos relevantes a critério da 
administração. 

 
Art. 13 – Cargo público, para os efeitos deste Estatuto, é o criado por lei 

em número certo, com denominações proprias pago pelos cofres do Município. 
 
§ Único – Os vencimentos dos cargos públicos obedecerão a padrões, 

previamente fixados em lei. 
 
Art. 14 – Os cargos serão de carreira ou izolados. 
Parágrafo Único – São de carreira os que integram em classes e 

correspondem a uma profissão, isolados os que não se podem integrar em 
classes e correspondem a certa e determinada atribuição. 

 
Art. 15 – Classe é um agrupamento de cargos da mesma profissão e de 

igual padrão de vencimentos. 
 
Art. 16 – Carreira é um conjunto de classes da mesma profissão 

escalonadas segundo os padrões de vencimentos. 
§ Único – As atribuições de cada carreira serão definidas em 

regulamento. 
 
Art. 17 – Quadro é um conjunto de carreiras de cargos izolados e de 

funções gratificadas. 
 
Art. 18 – Os cargos de carreira são de provimento efetivo. Os isolados 

serão de provimento efetivo ou em comissão, segundo a lei que os criar. 
 
Art. 19 – As funções são de série funcional ou extra série. 
§ Único – São em série funcional as que se integram em referências e 

correspondem a uma profissão, extra série as que não podem integrar em 
referências e correspondem a certa e determinada atribuição. 

 



Art. 20 – Referência para o efeito deste Estatuto, é o agrupamento de 
funções de extranumerário mensalista, da mesma profissão e de igual salário. 

 
Art. 21 – Série funcional de mensalista é um conjunto de referências 

numéricas da mesma profissão, escalonadas segundo os salários fixados em lei. 
Parágrafo Único – As atribuições da série funcional poderão ser 

cometidas indistintamente aos ocupantes das diversas referências. 
 
Art. 22 – Tabela é o conjunto de séries funcionais de mensalista e de 

funções extra séries. 
 
Art. 23 – Haverá para os serviços públicos municipais uma única tabela 

numérica de extranumerários criada por lei. 
 
Art. 24 – Os diretores de Secção e outros órgãos diretamente 

subordinados ao Executivo, deverão organizar por início do ano financeiro, o 
quadro de extranumerários, distribuindo-os em séries funcionais ou funções 
extra séries, tudo de acordo com as disposições da lei que criar as respectivas 
funções. 

 
Art. 25 – O horário de trabalho é fixado pelos Diretores de Secções, de 

acordo com as necessidades do serviço observadas as peculiaridades inerentes a 
cada uma e a conveniência da Administração, estando os servidores públicos 
obrigados à prestação no número de 33 horas semanais e, no máximo de 36 
horas também por semana. 

 
    Título I 

Provimento e Vacância dos Cargos e Funções Públicas 
   Capítulo I 
         Do Provimento 

 Art. 26 – Compete ao Prefeito prover, por decreto os cargos públicos 
municipais salvo os da Secretaria da Câmara e as exceções previstas na 
Constituição. 
 
 Art. 27 – Os cargos e funções serão providos por: 
  I – Nomeação; 
  II – Admissão; 
  III – Promoção; 
  IV – Transferência; 
  V – Reintegração; 
  VI – Readmissão; 
  VII – Reversão; 
  VIII – Aproveitamento. 



 Art. 28 – São requisitos para o provimento do cargo ou função pública: 
 I – Ser brasileiro; 
 II – Ter completado 18 anos de idade e menos de 38 inclusive; 
 III – Haver cumprido as obrigações concernentes ao serviço militar; 

IV – Estar no gozo dos direitos políticos; 
V – Ter boa conduta pública e privada; 
VI – Gozar de boa saúde; 
VII – Possuir aptidão para o exercício do cargo ou função e 
VIII – Preencher as condições especiais exigidas para determinados 

cargos ou funções. 
 
§ Único – O limite mínimo de idade, constante do item segundo deste 

artigo, não se aplica aos aprendizes, que poderão ser admitidos com o mínimo 
de 14 anos. 

 
    Capítulo II 
    Das Nomeações 
Art. 29 – As nomeações serão feitas: 

I – Em comissão, quando se tratar de cargo que, em virtude de lei, assim deve 
ser provido; 
II – Para estágio probatório, quando se tratar de provimento efetivo, de 
carreira ou izolado, salvo o disposto no item seguinte; 
III – Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de provimento efetivo, de 
carreira ou izolado e o candidato for ocupante de cargo público, com estágio 
probatório completo; 
IV – Interinamente, para cargo vago, izolado ou de classe inicial de carreira, 
quando não houver candidato que satisfaça as condições para nomeação efetiva 
ou estágio probatório; 
V – Em substituição para cargo isolado, a funcionário afastado 
temporariamente. 
 
 Art. 30 – Constitue condição para o preenchimento em cargo de 
concurso não ter ainda expirado o prazo de validade deste, na data da abertura 
da vaga. 
 
 § Único – O concurso será válido no mínimo por dois (2) anos. 
 Art. 31 – Estágio probatório é o período de setecentos e trinta (730) dias 
de exercício do funcionário, durante o qual é apurada a conveniência ou não de 
sua confirmação, mediante verificação dos seguintes requisitos: 
I – Idoneidade moral;  V – Dedicação ao serviço; 
II – Aptidão;   VI – Eficiência, e, 
III – Disciplina:   VII – Sanidade física e mental. 
IV – Assiduidade; 



 § 1º - O chefe da repartição ou serviço em que sirvam funcionários 
sujeitos a estágio probatório informará ao órgão competente, antes de findo o 
prazo fixado neste artigo, sobre esses funcionários, tendo em vista os requisitos 
enumerados nos itens I a VII. 
 
 § 2º - Nos casos especiais em que não for possível a Junta Médica, dentro 
do período legal, atestar de modo positivo e inequívoco a sanidade física dos 
examinados, por necessitar de um período prévio de observação que lhe 
permita ajuizar com segurança sobre processo orgânico apenas suspeitado 
pelos exames procedidos, a administração terá caráter condicional, ficando os 
candidatos sujeitos a re-inspeções periódicas, dentro do prazo estabelecido no 
respectivo laudo. 
 
 § 3º - Esses exames periódicos cessarão com a expedição do laudo que, 
registrar a conclusão final, positiva com parecer favorável ou contrário ao 
ingresso sem restrições. 
 

§ 4º - Os candidatos assim admitidos, durante a vigência do período de 
observação não terão direito a licença remunerada nem a aposentadoria em 
qualquer das modalidades previstas neste Estatuto, desde que o motivo seja a 
entidade mórbida que motivou a ressalva no laudo inicial. 

 
Art. 32 – A conclusão do estágio probatório importará na efetivação 

automática do funcionário. 
 
Art. 33 – Para efeito do estágio, será contada a interidade no mesmo 

cargo ou tempo de serviço prestado em outros cargos de provimento efetivo, 
desde que não tenha havido solução de continuidade. 

 
Art. 34 – O funcionário de cargo izolado ou de carreira não podera ser 

provido interinamente em qualquer outro cargo de provimento efetivo. 
 
Art. 35 – O exercício em caráter interino não isenta o ocupante de cargo 

da exigência do concurso, para nomeação efetiva, qualquer que seja o tempo de 
serviço. 

 
§ 1º - Todo o ocupante interino de um cargo será inscrito, ex-ofício no 

primeiro concurso que se realizar. 
 
§ 2º - A aprovação da inscrição dependerá da satisfação, por parte do 

interino das exigências estabelecidas para o concurso. 
 



§ 3º - encerradas as inscrições, serão exonerados os interinos que tiverem 
deixado de cumprir o disposto no parágrafo anterior. 

 
§ 4º - Homologado o resultado do concurso, serão exonerados os 

interinos que não tenham obtido a classificação necessária para o provimento 
em caráter efetivo. 

 
Art. 36 – Após a abertura das inscrições do concurso não serão feitas 

nomeações em caráter interino. 
 
   Capítulo III 

Dos Concursos e Provas de Habilitação 
 Art. 37 – Os concursos serão de provas ou de títulos ou de provas e 
títulos, na conformidade das leis regulamentares. 
 
 § 1º - O concurso exclusivamente de títulos será limitado aos cargos cujo 
provimento dependa de conclusão de cursos especializados. Neste caso 
considerar-se-á título preponderante a prova de conclusão do curso, levando-se 
em conta a respectiva classificação e outros títulos apresentados, que tenham 
relação com o cargo ou função pública. 
 
 § 2º - A classificação dos concorrentes, será feita mediante a distribuição 
de pontos, devendo ser vista sempre que novos concorrentes por conclusão de 
curso vierem aumentar o número dos existentes. 
 
 § 3º - Considerar-se-á curso, para efeito deste artigo, somente o que for 
legalmente instituido. 
 
 Art. 38 – A realização dos concursos e provas de habilitação será 
centralizada no órgão ao qual caberá expedir as instruções necessárias. 
 
 § 1º - É obrigatória a realização de concurso ou prova de habilitação, 
sempre que houver vaga em cargo ou função, cujo provimento dependa desse 
requisito, e não existir candidato habilitado ou já se tiver esgotado o prazo de 
validade de seleção anteriormente realizada. 
 
 § 2º - A inspeção de saúde precederá sempre a inscrição em concurso ou 
prova de habilitação. 
 
 Art. 39 – Os regulamentos determinarão: 

a) as carreiras em que o ingresso dependa de curso de especialização; 
b) aquelas, cujas atribuições, além de outras exigências legais ou 

regulamentares, somente possam ser exercidas pelos portadores de 



certificados de conclusão de curso secundário fundamental ou 
complementar, e diplomas de conclusão de curso superior ou 
profissional, expedidos por institutos de ensino oficiais ou 
oficialmente reconhecidos, e 

c) as condições que, em cada caso, devem ser preenchidas no concurso 
para o provimento de cargos isolados. 

 
Art. 40 – Os limites de idade para inscrição em concurso  e prova de 

habilitação serão fixados nas instruções respectivas expedidas pela Secretaria, 
tendo em vista a natureza das atribuições da carreira ou cargo, série funcional 
ou função. 

 
Art. 41 – Não ficarão sujeitos a limite de idade, para inscrição em 

concurso ou prova de habilitação e nomeação ou admissão, os ocupantes de 
cargos ou funções públicas estaduais, municipais ou federais. 

 
§ Único – Esta exceção de estende aos ocupantes de cargos providos em 

comissão, aos funcionários interinos e aos extranumerários que contém, pelo 
menos, três anos de efetivo serviço, digo exercício. 

 
Art. 42 – Realizado o concurso ou a prova de habilitação e praticadas as 

formalidades regulamentares será expedido, pela Junta Examinadora, o 
certificado de habilitação. 

 
     Capítulo IV 
     Da Posse 
Art. 43 – Posse é o ato que investe o cidadão em cargo ou função 

gratificada. 
 
§ Único – Não haverá posse nos casos de promoção e designação para o 

desempenho de função não remunerada, digo não gratificada. 
 
Art. 44 – São competentes para dar posse: 
I – O Prefeito Municipal, no caso de Chefes de Secções; 
II – O Diretor do Ensino aos Professores; e 
III -  O Diretor do Expediente, aos demais funcionários. 
 
Art. 45 – A posse verificar-se-á mediante a assinatura de um termo em 

que o funcionário preste compromisso de cumprir fielmente os deveres do 
cargo ou da função. 

 
§ 1º - O termo, também assinado pela autoridade que der posse, será 

lavrado no livro competente para esse fim, depois dos necessários registros. 



 
§ 2º - O registro a que se refere o parágrafo anterior só será efetuado se o 

termo de posse estiver acompanhado do formulario de “declaração do 
beneficiário” destinado ao Seguro de Vida, devidamente preenchido pelo 
empossado. 

 
Art. 46 – A posse poderá ser tomada por procuração quando se tratar de 

funcionário ausente do Município ou em casos especiais, a critério da 
autoridade competente. 

 
Art. 47 – A autoridade que der posse deverá verificar, sob pena de ser 

responsabilizada, de forma satisfeitas as condições estabelecidas em lei ou 
regulamento, para envestidura no cargo ou função. 

 
Art. 48 – A posse deverá verificar-se no prazo de trinta dias, contados da 

data da publicação do ato de nomeação. 
 
§ 1º - Este prazo poderá ser prorrogado pela autoridade competente para 

dar posse, até trinta dias a requerimento do interessado. 
 
§ 2º - O prazo inicial para o funcionário em férias, ou licenciado, exceto 

no caso de licença para tratar de interesses particulares, será contado em data 
em que voltar  ao serviço. 

 
§ 3º - Se a posse não se der dentro do prazo legal e da prorrogação será 

tornada sem efeito a nomeação. 
 
     Capítulo V 
     Da Licença 
Art. 49 – Aquele que for nomeado ou admitido para cargo ou função cujo 

provimento, por prescrição legal ou regulamentar, exija prestação de fiança, 
não poderá entrar em exercício sem ter satisfeito previamente essa exigência. 

 
§ 1º - A fiança poderá ser prestada: 
I – em dinheiro; 
II – em títulos da Dívida Pública da União ou do Estado, ou do 

Município, ou em imóveis; 
III – em apólices de seguro de fidelidade funcional emitidas por institutos 

oficiais ou companhias legalmente autorizadas. 
 
§ 2º - As contribuições referentes ao prêmio de seguro poderão ser 

descontados em folha de vencimentos do servidor que tiver prestado a fiança 
nos termos do item III do parágrafo anterior. 



 
§ 3º - Não poderá ser autorizado o levantamento da fiança antes de 

tomadas as contas do servidor. 
 
§ 4º - O responsável por alcance ou desviu de material, numerário ou 

valor do Município, não ficará isento das sanções administrativas e criminais 
que couberem, ainda que o valor da fiança seja superior ao prejuízo verificado. 

 
     Capítulo VI 
    Da Admissão de Extranumerários 
     Secção I 
            Do Contratado 
Art. 50 – A admissão do contratado será feita mediante proposta 

devidamente justificada, ao Prefeito Municipal, encaminhada por intermédio 
dos Chefes de Secções com os seguintes documentos: 

a) prova de capacidade técnica para a função, feita mediante título ou 
execução de trabalhos referentes à especialização; 

b) folha corrida; 
c) prova de quitação com o serviço militar; 
d) atestado de vacina; 
e) laudo de inspeção de saúde, e 
f) minuta do contrato. 

 
§ 1º - Da minuta do contrato a ser enviada à Secretaria, constarão ao 

menos a natureza da função a ser exercidas condições de locação, o prazo do 
contrato e o salário mensal fixado dentro dos limites duodecimais crédito 
próprio disponível. 

 
§ 2º - Ficam dispensados de apresentação dos documentos indicados nas 

alineas b e c, o estrangeiros não residentes no país e do da alinea c os que nele 
residem. 

 
§ 3º - Será exigida dos estrangeiros prova de legalidade de entrada e 

permanência no território nacional, na forma da legislação federal. 
 
Art. 51 – Estudada a proposta pela Secretaria, esta, se for favorável 

organizará a minuta definitiva do contrato, com as cláusulas gerais necessárias, 
inclusive de rescisão, submetendo, em qualquer caso, o processo à decisão do 
Chefe do Poder Executivo, com parecer fundamentado. 

Art. 52 – Se for autorizado a admissão, será o contrato lavrado em livro 
próprio. 

 



Art. 53 – As cláusulas do contrato não poderão ser alteradas senão 
mediante termo aditivo. 

 
Art. 54 – Assinado o contrato, deverá ser remetida cópia autenticada à 

Secção de Contabilidade, para registro, devendo  a Secretaria abrir o 
assentamento individual do contratado. 

 
Art. 55 – Registrado o contrato na Diretoria da Contabilidade, o 

contratado poderá entrar, desde logo, em exercício. 
 
Art. 56 – É vedado admitir contrato para funções correspondentes a 

séries funcionais. 
 
     Secção II 
         Do Mensalista 
Art. 57 – O mensalista é admitido mediante portaria obedecendo-se a 

forma estabelecida na secção. 
 
Art. 58 – Deve a demissão de mensalista ocorrer sempre em referência 

inicial quando a função for de provimento, mediante prova de habilitação. 
 
Art. 59 – A admissão as séries funcionais obedecerão ao critério seguinte: 
a) mediante prestação de provas de habilitação, quando esse requisito 

for exigido por lei; 
b) mediante o preenchimento de requisitos estatuidos em instruções 

baixadas pela Secretaria; 
c) mediante diploma, certificado de curso, matrícula ou carta 

profissional; 
d) mediante título, prova de execução ou publicação de trabalho e de 

exercício profissional. 
 
§ 1º - Considerar-se-á curso para efeito da alínea “c” apenas o que for 

geralmente instituído. 
 
§ 2º - A Secretaria expedirá instruções para o cumprimento do disposto 

neste artigo. 
 
§ 3º - Os limites de idade para a admissão serão fixados em cada caso, 

pela respectiva Secção, tendo em vista a natureza das atribuições da série 
funcional. 

Art. 60 – Na hipótese da alínea “a” do artigo anterior a Secretaria exigirá 
que os candidatos apresentem o seguintes documentos: 
a) prova de nacionalidade brasileira; 



b) folha corrida; 
c) prova de quitação com o serviço militar, e 
d) laudo de inspeção de saúde. 
 

§ Único – Julgando os documentos apresentados a Secretaria remeterá 
ao Prefeito o resultado da prova de habilitação. 

 
Art. 61 – Feita a admissão a Secretaria se pronunciará na publicação da 

portaria e na abertura do assentamento individual. 
 
Art. 62 – Nas hipóteses das alíneas b – c – d , do artigo 59, o chefe da 

repartição onde ocorrer vaga, fará a proposta ao Prefeito, anexando os seguintes 
documentos que serão submetidos ao julgamento da Secretaria: 

a) prova de nacionalidade brasileira; 
b) folha corrida; 

 c) prova de quitação com o serviço militar; 
 e) prova de idade, e 

 f) laudo de inspeção de saúde. 
 
 § 1º - Se a proposta satisfazer as exigências legais, a Secretaria devolverá 
os documentos à repartição de origem, para necessária admissão procedendo, 
após, na conformidade do artigo anterior. 
 
 § 2º - Se ao apreciar a proposta, verificar a Secretaria a idoneidade dos 
documentos, será a mesma restituída à repartição de origem, para completar 
ou regularizar os documentos ou para propor outro candidato que preencha as 
condições exigidas. 
 
     Secção III 
     Do Diarista 
 Art. 63 – A admissão do diarista dar-se-á, pela primeira vez, na diária 
inicial da tabela que for expedida. 
 
 Art. 64 – A admissão do diarista far-se-á, diretamente, pelo Chefe da 
repartição ou serviço que do mesmo necessitar, devendo o candidato apresentar 
os seguintes documentos: 

a) prova de nacionalidade brasileira; 
b) prova de estar quite com o serviço militar; 
c) atestado de boa conduta firmado por pessoas reconhecidamente 

idôneas; 
d) prova de idade; e  
e) laudo de inspeção de saúde. 

 



Art. 65 – É vedada a admissão de diarista para a função inerente as 
profissões liberais e trabalhos de escritório de qualquer natureza, exceto os de 
conservação e asseio. 

 
     Capítulo VII 
     Do Exercício 
Art. 66 – O início, a interrupção e o reinicio do exercício serão 

registrados no assentamento individual do servidor. 
 
§ Único – O início do exercício e as alterações que nele ocorrerem serão 

comunicados ao órgão competente, pelo chefe da secção ou serviço em que 
estiver lotado o servidor. 

 
Art. 67 – O chefe da Secção ou serviço em que for lotado o servidor e a 

autoridade, competente par adar-lhe exercício. 
 
Art. 68 – O exercício do cargo ou da função terá início dentro do prazo 

de trinta dias contados: 
I – quando se tratar de funcionário, da data da posse ou em qualquer 

outro caso, da data da publicação oficial do ato; e  
II – quando se tratar de extranumerário da data da admissão. 
 
§ 1º - O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado por solicitação 

do interessado e a juizo do Prefeito, desde que a prorrogação não exceda de 
(30) trinta dias. 

 
§ 2º - No caso de remoção, o prazo inicial para o servidor em férias ou 

licenciado será contado da data em que voltar ao serviço. 
 
Art. 69 – O servidor que fôr promovido em cargo ou função pública, 

deverá ter exercício na Secção em cuja lotação houver claro. 
 
Art. 70 – Nenhum servidor poderá ter exercício em serviço ou secção 

diferente daquele em que estiver lotado, senão após ouvido o chefe da Secção ou 
do serviço, a respeito. 

 
§ Único – Nesta última hipótese, o afastamento do servidor só será 

permitido para fim determinado e por prazo certo. 
 
Art. 71 – Entende-se por lotação o número de servidores de cada carreira 

e de cargos isolados, e de cada serie funcional e funções extra-série que devam 
ter exercício, (os elementos necessários a abertura do assentamento individual) 
em secção ou serviço. 



 
Art. 72 – O servidor deverá apresentar ao órgão competente, antes de 

entrar em exercício, os elementos necessários a abertura do assentamento 
individual. 

 
Art. 73 – O servidor que não entrar em exercício dentro do prazo legal, 

será exonerado, dispensado ou excluido do cargo ou função. 
 
Art. 74 – Salvo os casos previstos neste Estatuto, o servidor que 

interromper o serviço por trinta dias consecutivos será demitido ou excluido 
por abandono do cargo ou função. 

 
Art. 75 – O servidor prezo preventivamente, pronunciado por crime 

comum ou funcional, ou condenavel por crime inafiançavel em processo no 
qual não haja pronúncia, será considerado afastado do exercício, até 
condenação ou absolvição, passada em julgado. 

 
§ 1º - Durante o afastamento o servidor perderá um terço (1/3) do 

vencimento remuneração ou salário, tendo direito à diferença, se fôr, afinal, 
absolvido. 

 
§ 2º - No caso de condenação e se esta não fôr de natureza que determine 

a demissão ou exclusão do servidor, continuará o mesmo afastado, na forma 
deste artigo até o cumprimento total da pena, com direito, apenas, a um terço 
(1/3) do vencimento, remuneração ou salário. 

 
     Capítulo VIII 
     Da Promoção 
Art. 76 – A promoção do servidor obedecerá, de modo alternado, ao 

critério de merecimento e de antiguidade de classe ou referência, 
respectivamente, na conformidade do regulamento que fôr expedido, salvo 
quanto à classe, ou referência final. Neste caso, será feita a promoção somente 
pelo critério de merecimento. 

 
§ Único – O critério a que obedecer a promoção deverá vir expresso no 

decreto ou na portaria respectiva. 
 
Art. 77 – A promoção por antiguidade recairá no servidor mais antigo na 

classe ou na referência, na forma prevista no respectivo regulamento. 
Art. 78 – A promoção por merecimento, recairá no servidor que fôr 

indicado ao Prefeito pelo Chefe de Secção, na forma do regulamento e 
observadas as normas do Estado. 

 



Art. 79 – A promoção por merecimento ou antiguidade, deverá ser feita 
dentro de trinta dias(30), a contar da data em que houver vaga. 

 
Art. 80 – O merecimento será apurado, objetivamente, segundo o 

preenchimento de condições definidas em regulamento. 
 
§ 1º - O merecimento é adquirido na classe ou na referência, havendo 

promoção recomeçará a apuração do merecimento, a contar do ingresso na 
nova classe ou nova referência. 

 
§ 2º - O servidor transferido para carreira ou serie funcional, da mesma 

denominação, levará o merecimento apurado no cargo ou função a que 
pertencia. 

 
Art. 81 – A antiguidade de classe ou referência será determinada pelo 

tempo de efetivo exercício do servidor na classe ou referência a que pertence. 
 
§ Único – Será contado na antiguidade de classe o tempo de efetivo 

exercício como interino, desde que entre este e o provimento não tenha havido 
interrupção. 

 
Art. 82 – A antiguidade, classe ou referência, no caso de transferência, 

será contada da data em que o servidor entrar em exercício na nova classe ou 
referência. 

 
§ Único – Se a transferência ocorrer ex-ofício, no interesse da 

Administração, será levado em conta o tempo de efetivo exercício na classe ou 
na referência a que pertencia. 

 
Art. 83 – Na classificação por antiguidade, quando ocorrer empate no 

tempo de classe ou de referência, terá preferência sucessivamente: 
a) o que tiver maior tempo de serviço público municipal; 
b) o servidor casado ou viúvo que tiver maior número de filhos; 
c) o casado, e  
d) o mais idoso. 
 
§ 1º - Em igualdade de condições de merecimento, proceder-se-á ao 

desempate em primeiro lugar, pela antiguidade na referência a seguir, pela 
forma determinada neste artigo. 

§ 2º - Não serão considerados, para efeito deste artigo, os filhos maiores e 
os que exerçam qualquer atividade remunerada. 

 



§ 3º - Também não será considerado, para o mesmo efeito, o estado de 
casado, desde que ambos os cônjuges sejam servidores públicos. 

 
Art. 84 – O tempo de exercício para verificação da antiguidade de classe 

ou de referência será apurado em dias. 
 
Art. 85 – É facultado ao servidor promovido recusar a promoção, 

devendo em tal caso, declarar a sua intenção, dentro de dez dias, a contar da 
data da publicação do ato ou da sua comunicação oficial. 

 
Art. 86 – Será declarado sem efeito, em benefício daquele a quem cabia, 

de direito, a promoção, o ato de promover indevidamente o servidor. 
 
§ 1º - O servidor promovido indevidamente, na será obrigado a devolver  

o que mais tiver recebido. 
 
§ 2º - O servidor a quem cabia a promoção será indenizado da diferença 

de vencimento, remuneração ou salário a que tiver direito. 
 
Art. 87 – Os servidores que demonstrarem parcialidade no julgamento 

de merecimento, serão punidos disciplinarmente pela autoridade a que 
estiverem subordinados. 

 
Art. 88 – A promoção do servidor em exercício de mandato eletivo se 

poderá fazer por antiguidade. 
 
Art. 89 – Não poderá ser promovido, por merecimento ou antiguidadde, 

o servidor que não possuir diploma em lei para o exercício da profissão a que 
corresponderem as atribuições da carreira ou da série funcional, ou a carteira 
profissional, nos casos em que a mesma substitui o diploma ou o título de 
acordo com a legislação do trabalho. 

 
Art. 90 – É vedado ao servidor, sob as penas previstas no regulamento, 

pedir, por qualquer fórma, sua promoção. 
 
§ Único – Não se compreendem a proibição dêste artigo os pedidos de 

reconsideração e recursos referentes à da antiguidade ou merecimento. 
 
Art. 91 – Somente depois de um ano de interstício na classe ou na 

referência, poderá o servidor ser promovido, inclusive à classe ou referência 
final de carreira ou série funcional, salvo se na classe ou na referência, nenhum 
outro o houver completado. 

 



     Capítulo IX 
          Da Transferência 
Art. 92 – O funcionário poderá ser transferido: 
I – de uma para outra carreira; 
II – de um cargo izolado, de provimento efetivo, para outro cargo de 

carreira; 
III – de um cargo de carreira para outro izolado de provimento efetivo; 
IV – de um cargo izolado, de provimento efetivo para outro de mesma 

natureza. 
 
Art. 93 – O extranumerário poderá ser transferido de uma para outra 

série funcional. 
 
Art. 94 – São condições indispensáveis para transferência: 
a) ter previamente satisfeito todos os requisitos exigidos para o 

preenchimento do cargo ou função pretendida; 
b) ter o parecer do Diretor do Expediente. 
 
Art. 95 – A transferência far-se-á a pedido do interessado, ao Prefeito ou 

ex-ofício, atendida sempre a conveniência do serviço e as condições de 
habilitação profissional. 

 
§ Único – A transferência para o cargo de carreira ou referência só 

poderá ser feita para vaga que tenha de ser preenchida mediante promoção por 
merecimento. 

 
Art. 96 – A transferência só poderá ser feita para o cargo ou função do 

mesmo padrão de vencimentos, ou igual remuneração ou salário. 
 
     Capítulo X 
          Da Readaptação 
Art. 97 – Readaptação é o aproveitamento do servidor em cargo ou 

função mais compatível com a sua capacidade física ou intelectual e vocação. 
 
§ Único – Quando a inadaptalidade decorrer do estado de saúde, será o 

servidor submetido a exame a que procederá o órgão competente, cujo laudo 
informará devidamente, indicando a conduta a ser seguida. 

 
Art. 98 – A readaptação, que será objeto de regulamentação especial, far-

se-á pela atribuição de novos encargos ao servidor, respeitadas as funções 
inerentes à carreira ou série funcional a que pertencer, ou mediante 
transferência. 

 



     Capítulo XI 
     Da Remoção 
Art. 99 – A remoção, que se processará a pedido do servidor ou ex-ofício, 

por absoluta conveniência do serviço, poderá ser feita: 
I – de uma para outra sede; 
II – de uma para outra secção; 
III – de um para outro órgão subordinado diretamente ao Chefe do 

Poder Executivo. 
 
Art. 100 – A remoção será feita pelo Chefe do Poder Executivo, 

respeitada a lotação de cada secção ou órgão subordinado. 
 
Art. 101 – Quando o pedido de remoção se fundar em motivos de saúde, 

o ato respectivo será precedido de inspeção médica, a que procederá o órgão 
competente. 

 
     Capítulo XII 
     Da Permuta 
Art. 102 – A transferência  e a remoção por permuta serão processadas a 

pedido de ambos os interessados e de acôrdo com o prescrito nos capítulos IX e 
XI. 

 
     Capítulo XIII 
     Da Reintegração 
Art. 103 – A reintegração decorrerá de decisão administrativa ou 

judiciária passada em julgado e determinará o ressarcimento de prejuizos 
decorrentes do afastamento. 

 
Art. 104 – Na hipótese de o lugar achar-se ocupado por outro servidor, 

este será destinado de plano ou será reconduzido ao cargo ou função anterior, 
mas sem direito de indenização. 

 
§ 1º - Se o cargo ou função em que deverá verificar-se a reintegração 

houver sido transformado, esta se dará no cargo ou função resultante da 
transformação; e se extinto, em cargo ou função de vencimentos, remuneração 
ou salário equivalente, respeitada a habilitação profissional. 

 
§ 2º - Não sendo possível fazer a reintegração pela fôrma prescrita no 

parágrafo anterior, o ex-servidor será posto em disponibilidade, com provento 
igual ao vencimento, remuneração ou salário correspondente ao cargo ou 
função que ocupava na data do afastamento. 

 



§ 3º - O servidor reintegrado será submetido à inspeção médica e, 
verificada a incapacidade para o serviço público será apresentado no cargo ou 
função em que houver sido reintegrado. 

 
     Capítulo XIV 
     Da Readmissão 
Art. 105 – Readmissão é o ato pelo qual o servidor demitido, exonerado, 

dispensado ou excluido reingressa no serviço público sem direito a 
ressarcimento de prjuizos, assegurada, apenas, a contagem de tempo de serviço 
anterior, para efeito de aposentadoria e da estabilidade decenal. 

 
§ Único – Em nenhum caso poderá efetuar-se a readmissão, sem que, 

mediante inspeção médica, fique provada a capacidade para o exercício do 
cargo ou função. 

 
Art. 106 – A readmissão será feita, de preferência, no cargo ou função 

exercida anteriormente pelo servidor. Poderá, entretanto, ser feita em outro ou 
outra, respeitada a habilitação profissional. 

 
§ Único – Em qualquer caso, a readmissão dependerá da existência de 

vaga que deva ser preenchida mediante promoção por merecimento quando se 
tratar de cargo de carreira ou de função de série funcional. 

 
Art. 107 – A readmissão será feita ex-ofício ou a pedido do interessado, 

dirigida ao Chefe do Poder Executivo, quando ficar apurado que não subsistem 
os motivos determinantes de sua demissão, exoneração, dispensa ou exclusão, 
ou verificado que não há inconveniência para o serviço público. 

 
§ Único – O funcionário exonerado – a pedido – requerendo, tem direito, 

preferencialmente, na nomeação da primeira vaga existente, desde que se 
submeta às condições e formalidades exigidas nos artigos e parágrafos deste 
capítulo. 

 
     Capítulo XV 
     Da Reversão 
Art. 108 – Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço 

público. 
§ 1º - A reversão far-se-á a pedido do interessado. 
 
§ 2º - O aposentado não poderá reverter a atividade se tiver mais de 

sessenta anos de idade. 
 



§ 3º - Em nenhum caso poderá efetuar-se a reversão sem que mediante 
inspeção médica, fique provada a capacidade para o exercício da função ou 
cargo. 

 
§ 4º - Será cassada a aposentadoria do servidor  que reverter e não tomar 

posse e entrar em exercício dentro dos prazos legais. 
 
Art. 109 – A reversão se fará no mesmo cargo ou função anteriormente 

exercido pelo aposentado. Poderá entretanto, ser feita em outro ou outra, 
respeitada a habilitação profissional. 

 
§ Único – A reversão, a, pedido, a cargo de carreira ou função de séries 

funcionais dependerá da existência de vaga que deva ser preenchida mediante 
promoção por merecimento. 

 
Art. 110 – A reversão dará direito, em caso de nova aposentadoria, à 

contagem do tempo em que o servidor esteve aposentado. 
 
     Capítulo XVI 
          Do Aproveitamento 
Art. 111 – Os servidores em disponibilidade serão aproveitados 

obrigatoriamente nos cargos ou funções que vagarem, respeitadas as exigências 
legais para o provimento dos mesmos. 

 
§ 1º - O aproveitamento dar-se-á em cargo ou função equivalente, por 

sua natureza ou estipêndio. 
 
§ 2º - Se, porém, o aproveitamento de der em cargo ou função 

equivalente e de vencimento, remuneração ou salário inferior ao provento da 
disponibilidade, terá o servidor direito à diferença. 

 
§ 3º - Se, dentro dos prazos legais, o servidor não entrar em exercício no 

cargo ou função em que houver sido aproveitado será tornado sem efeito o 
aproveitamento e cassada a disponibilidade com perda de todos os direitos de 
sua anterior situação, apurada em processo regulamentar. 

 
§ 4º - O funcionário em disponibilidade poderá se afastar do serviço 

público quando, no seu interesse, requerer, ou “ex-ofício” si o servidor público 
não puder ser aproveitado em outro cargo equivalente, em comissão, ou de 
confiança, apurada essa inconveniência por uma comissão disciplinar 
designada para êsse fim pelo Prefeito, a quem compete o julgamento. 

 



§ 5º - O provento da disponibilidade enquanto o funcionário estiver 
afastado do serviço público no seu interesse será proporcional ao tempo de 
serviço, na razão de um trinta avos (1/30), por ano, não devendo, porém, ser 
superior ao vencimento ou remuneração, nem inferior a um terço. 

 
§ 6º - Será aposentado no cargo anteriormente ocupado, o servidor em 

disponibilidade que for julgado incapaz em inspeção médica. Para o cálculo dos 
proventos da aposentadoria, será levado em conta o período da disponibilidade. 

 
     Capítulo XVII 
       Da Função Gratificada 
Art. 112 – Função gratificada é a instituida em lei para atender a 

encargos de chefia e outros que não justifiquem a criação de cargos de função. 
 
Art. 113 – O desempenho de função gratificada será atribuida ao 

servidor mediante ato expresso. 
 
Art. 114 – A gratificação será percebida cumulativamente com o 

vencimento, remuneração ou salário do cargo ou função. 
 
Art. 115 – Não perderá a gratificação o servidor que se auzentar por 

motivo de férias, licença-prêmio, luto e casamento. 
 
Art. 116 – Quando o servidor exercer função gratificada durante um 

período ininterrupto de mais de cinco anos, a gratificação respectiva 
incorporar-se-á, para todos os efeitos, ao seu vencimento, remuneração ou 
salário. 

 
§ Único – Nenhum servidor poderá obter nova incorporação,  salvo a 

diferença de gratificação, trnscorridos um novo período de cinco (5) anos. 
 
     Capítulo XVIII 
     Das Substituições 
Art. 117 – Haverá substituição no impedimento temporário do ocupante 

de cargo izolado, de provimento efetivo ou em comissão, direção, chefia e 
função gratificada. 

 
Art. 118 – A substituição dependerá da expedição do ato da autoridade 

competente para nomear ou designar e só se efetuará quando imprecindivel, 
em face das necessidades do serviço. 

 
§ 1º - A substituição automática, prevista em lei, regulamento ou 

regimento independente de ato ou designação. 



§ 2º - O substituto, servidor público ou não, exercerá o cargo ou função, 
enquanto durar o impedimento do respectivo ocupante, sem que nenhum 
direito lha caiba de ser provido efetivamente no cargo ou função. 

 
§ 3º - O investimento, durante o tempo que exerça o cargo ou função, 

terá direito a perceber o vencimento, a remuneração ou gratificação respectiva. 
 
§ 4º - O substituto, se fôr servidor público, perderá durante o tempo da 

substituição, o vencimento, remuneração ou salário, do cargo ou função de que 
é ocupante, se pelo mesmo ou mesma não optar. No caso de função gratificada, 
percebelo-a, cumulativamente, com a gratificação respectiva. 

 
Art. 119 – Os tesoureiros, em caso de impedimento temporário, serão 

substituidos pelos fieis de teoureiro ou, na falta dêstes, por pessôas de sua 
confiança que indicarem, respondendo a sua fiança pela gestão do substituto. 

 
§ Único – Feita a indicação, por escrito, ao chefe de serviço ou 

reparrtição, êste aceitando-a, providenciará para a expedição do ato de 
nomeação, ficando assegurado ao substituto o vencimento ou remuneração do 
cargo a partir da data em que assumir as respectivas funções. 

 
     Capítulo XIX 
     Da Vacância 
Art. 120 – A vacância do cargo ou função decorrerá de: 
a) exoneração do funcionário ou dispensa do extranumerário; 
b) demissão do funcionário ou exclusão do extranumerário; 
c) promoção; 
d) Transferência; 
e) aposentadoria ou disponibilidade; 
f) nomeação para outro cargo, e, se extranumerário, nomeação para 

cargo público ou admissão em outra função; e 
g) falecimento. 

 
§ 1º - Dar-se-á a exoneração, ou dispensa: 
a) a pedido do servidor; 
b) a critério da autoridade, quando se tratar de ocupante de cargo em 
comissão ou interino em cargo de carreira ou izolado, de provimento 
eletivo, ou ainda, extranumerário sem estabilidade, que revelar 
ineficiência ou falta de aptidão para o serviço; 
c) quando o funcionário não satisfazer as condições do estágio 

probatório; 



d) quando o funcionário interino em cargo de carreira ou izolado de 
provimento efetivo, não satisfazer as exigências para inscrição em 
concurso; 

e) quando o funcionário interino não tiver obtido a classificação 
necessária para provimento, em caráter efetivo, no cargo que ocupa; 

f) quando o servidor não entrar em exercício no prazo legal. 
 
§ 2º - A portaria de dispensa do extranumerário será expedida pela 

autoridade que o admitiu e a da exclusão, pelo chefe do poder competente. 
 
§ 3º - A demissão ou exclusão será aplicada sempre como penalidade. 
 
Art. 121 – A vacância da função gratificada decorrerá de: 
a) dispensa a pedido do servidor; 
b) dispensa a critério da autoridade competente; 
c) dispensa por não haver o servidor designado assumido o exercício no 

prazo legal; e 
d) distituição na forma do art. 281º. 
 

Capítulo XX 
             Do Tempo de Serviço 
 Art. 122 – A apuração do tempo de serviço  para efeitos de promoção e 
aposentadoria será feita em dias. 
 
 § 1º - Serão computados os dias de efetivo exercício à vista do registro de 
frequência ou da falta, digo da fôlha de pagamento. 
 
 § 2º - A contagem do tempo de serviço será feita dia à dia, consignando-
se os mesmos nos assentamentos do servidor. 
 
 § 3º - O número de dias será convertido em anos, considerados êstes 
sempre como de trezentos e sessenta e cinco dias, a se tratar de diaristas. 
 
 § 4º - Feita a conversão de que trata o parágrafo anterior para os casos 
de aposentadoria, os dias restantes, até cento e oitenta e dois, para funiconários, 
contratados e mensalistas  e cento e cinqüenta para os diaristas, não serão 
computados, arredondando-se para um ano, quando excederem êsses números. 
 
 Art. 123 – Serão considerados de efetivo exercício, para os efeitos de 
artigo anterior, os dias em que o servidor estiver afastado do serviço em virtude 
de: 
a) férias; 
b) licença prêmio; 



c) casamento, até 8 dias; 
d) luto, pelo falecimento de cônjuge, filhos, pais, irmãos, avós, netos, até 8 dias; 
e) realização de provas parciais e finais a que estiver sujeito o servidor 

matriculado em estabelecimento  oficial de ensino superior, secundário ou 
técnico-profissional, mas somente durante o período das mesmas; 

f) exercício em outro cargo municipal de provimento em comissão; 
g) convocação para o serviço militar; 
h) juri e outros serviços obrigatórios por lei; 
i) exercício de função eletiva federal, estadual e municipal, em conformidade 

com a legislação emvigor; 
j) exercício de funções de govêrnos ou administração em qualquer parte do 

territorio nacional, por nomeação do Chefe do Poder Executivo; 
k) doença em pêssoa da familia nos termos do art. 203 e os seguintes: 
l) licença em virtude de acidente em serviço ou moléstia profissional; 
m) licença à gestante; 
n) licença por motivo de doênça devidamente comprovada em inspeção 

médica, procedida com a indispensável oportunidade pelo órgão 
competente; 

o) moléstia devidamente comprovada até três dias por mês; 
p) missão ou estudo noutros pontos do territorio nacional, quando o 

afastamento houver sido expressamente autorizado pelo Chefe do Poder 
Executivo; 

q) exercício, em comissão de cargo ou função, de chefia ou direção, estadual ou 
municipal, em território de outros estados. 

 
Art. 124 – Na contagem de tempo para os efeitos de aposentadoria e 

disponibilidade, computar-se-á integralemente: 
a) o tempo de serviço, em outro cargo ou função pública estadula, 

federal ou municipal, anteriormente exercido pelo servidor; 
b) o período de serviço ativo no Exército, Armada, Aeronautica e nas 

forças auxiliares, prestado durante a paz, computando-se pelo dôbro 
o tempo em operação de guerra; 

c) o período em que o servidor tiver desempenhado mediante 
autorização do Chefe do Poder Executivo, cargos ou funções públicas, 
federais, estaduais ou municipais; 

d) o tempo de serviço prestado às organizações autárquicas e emprêsas 
encampadas pelo Município, na forma deste Estatuto; 

e) o tempo em que o servidor houver exercido mandato federal, estadual 
ou municipal; 

f) o período de trabalho remunerado, prestado a título de aprendizado 
em serviço público. 

 



Art. 125 – O tempo de serviço a que se referem as alíneas c, d  e  e, do 
artigo anterior, será computado à vista de comunicação de frequência ou de 
certidão passada pela autoridade competente. 

 
Art. 126 – É vedada a acumulação de tempo de serviço concorrente ou 

simultaneamente prestado em dois ou mais cargos de funções, à União, estados 
ou Municípios. 

 
Art. 127 – O tempo de serviço público federal, estadual e municipal, 

computar-se-á integralmente para os efeitos de disponibilidade, aposentadoria 
e gratificação adicional. 

 
Art. 128 – Somente será considerado tempo de serviço público o prestado 

em cargo ou função pública remunerada, desde que o respectivo pagamento 
seja feito pela verba própria pessoal. 

 
Art. 129 – Ao funcionário para o efeito de aposentadoria, disponibilidade 

e gratificação adicional, será contado, requerendo, pelo dôbro o tempo de 
licença-prêmio. 

 
Art. 130 – O pessoal admitido para obras da Prefeitura não é 

considerado como servidor público funcionário ou extranumerário de qualquer 
categoria e, como tal, embora venha a ser posteriormente admitido como 
funcionário ou extranumerário, o tempo de serviço prestado como diarista de 
obras, não se conta como tempo de serviço público, sendo suas relações de 
emprêgo reguladas pela Legislação Trabalhista. 

 
Art. 131 – O tempo de serviço prestado às entidades autárquicas, 

computar-se-á integralmente para efeitos de disponibilidade e aposentadoria, 
quer a prestação se de antes, quer se dê depois dêsse serviço ter passado a ser 
Orgão da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal. 

 
Art. 132 – Os funcionários interinos que contavam pelo menos, com 5 

anos de serviço público, seja prestado à União, seja aos Estados ou Municípios 
ou cumulativamente, na data da promulgação da Constituição Federal, estão 
automaticamente efetivados e os atuais extranumerários que exerçam função 
de carater permanente ha mais de cinco anos, ou em virtude de concurso ou 
prova de habilitação, serão equiparados aos funcionários, para efeito de 
estabilidade, aposentadoria, licença, disponibilidade e férias. 

 
    Título II 
    Capítulo I 
           Disposições Preliminares 



Art. 133 – Ao servidor, além do vencimento, remuneração e salário, 
serão deferidas as seguintes vantagens pecuniárias: 

I – Ajuda de custo; 
II – Diárias; 
III – Auxílio para diferença de caixa; 
IV – Função gratificada prevista em lei; 
V – Abono familiar, nos têrmos da legislação em vigôr; 
VI – Gratificações; 
a) pelo exercício em determinadas zonas ou locais; 
b) pela execução de trabalho de natureza especial, com risco de vida e 

saúde; 
c) pela prestação de serviço extraordinário; 
d) pela elaboração e execução de trabalho técnico ou científico; 
e) de representação, quando em serviço ou estudo no estrangeiro e no 

paíz, ou quando designado pelo Chefe do Poder competente, par 
afazer parte do órgão legal de deliberação coletiva ou para função de 
sua confiança; 

f) adicional por tempo de serviço; 
g) de magistério; 
h) de representação de gabinete; e, 
i) outras que forem previstas em lei posterior à vigência do Estatuto; 
VII – Percentagem fixada em lei; 
VIII – Honorários pela prestação de serviço peculiar à (vigência do 
Estatuto) profissão que exercer e em função dela, a Justiça, desde que 
não o execute dentro do período normal ou extraordinário do trabalho a 
que estiver sujeito. 
 
§ Único – Excetuados os casos expressamente previstos neste Estatuto, o 

servidor não poderá receber, a qualquer título, seja qual fôr o motivo ou fórma 
de pagamento, nenhuma outra vantagem pecuniária dos orgãos do serviço 
público das entidades autárquicas ou para-estatais, ou outras organizações 
públicas em razão de seu cargo ou função, nas quais tenha sido mandado 
servir. 

 
Art. 134 – É proibido, fora doas casos previstos em lei, ceder ou gravar 

vencimentos, remuneração, salário e quaisquer vantagens decorrentes do 
exercício de cargo ou função pública. 

 
    Capítulo II 
    Do Vencimento, da Remuneração e Do Salário 
Art. 135 – Vencimento é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo 

exercício do cargo correspondente ao padrão fixado em lei. 
 



Art. 136 – Remuneração é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo 
exercício do cargo correspondente a dois terços do padrão de vencimentos e 
mais as porcentagens que, por lei, lhe tenham sido atribuidas. 

 
Art. 137 – Salário é a retribuição paga ao extranumerário pelo exercício 

de uma função. 
 
§ 1º - O salário do extranumerário contratado deve ser fixado no 

contrato respectivo. 
 
§ 2º - O salário das funções de extranumerário obedecerá à tabela que 

fôr fixada em lei. 
 
Art. 138 – Somente nos casos previstos em lei, poderá perceber o 

vencimento, a remuneração ou o salário, o servidor que não estiver no exercício 
do cargo ou da função. 

 
Art. 139 – O servidor não sofrerá qualquer desconto no vencimento, 

remuneração ou salário: 
I – Durante o período de férias e licença-prêmio; 
II – Durante o período das provas parciais e finais a que estiver sujeito o 

servidor matriculado em estabelecimento oficial de ensino superior, secundário 
o técnico profissional; 

III – Quando faltar até 8 dias consecutivos, por motivos de seu 
casamento, ou falecimento de cônjuge, filhos, avós, pais, netos e irmãos; 

IV – Quando licenciados para tratamento da própria saúde, ou de 
pessôas da familia, pelos prazos determinados no presente Estatuto, salvo se fôr 
segurado de Caixa ou Instituto de Aposentadorias e Pensões, e tiver direito a 
auxílio-doença, caso em que se fará a redução correspondente; 

V – Quando licenciado por motivo de acidente em serviço, doença 
profissional, ou em virtude de agressão não provocada, no exercício de suas 
atribuições, pelo prazo que durar a licença; 

VI – Quando faltar até 3 dias por mês por motivo de moléstia 
comprovada; 

VII – Quando convocado par serviço militar e outros obrigatórios por 
lei, salvo se receber alguma retribuição por êsse serviço, caso em que se fará a 
redução correspondente; 

VIII – Quando se tratar de gestante, até o limite de 3 mêses de 
afastamento; 

IX – Durante o exercício dó mandato de vereador, na conformidade da 
legislação vigente. 

 



§ Único – Não sofrerá também o diarista por um dia de repouso semanal, 
que recairá de preferência em Domingo e, nos limites das exigências do 
servidor, nos feriados civís e religiosos, de acôrdo com a tradição local. 

 
Art. 140º - O servidor perderá o vencimento, a remuneração ou o salário 

do dia, quando não comparecer ao serviço, salvo em casos previstos no 
Estatuto. 

 
§ 1º - No caso de faltas sucessivas, serão computados, para efeito de 

desconto os domingos e feriados intercalados. 
 
§ 2º - O servidor que  por doença, não puder comparecer ao serviço, fica 

obrigado a fazer pronta comunicação de estado ao chefe imiediato. 
 
Art. 141 – Ponro é o registro pelo qual se verificarão diariamente, a 

entrada e saída do servidor em serviço. 
 
§ 1º - Nos registros de pontos deverão ser lançados todos os elementos 

necessários à apuração da frequência. 
 
§ 2º - Para registro de ponto serão usados, de preferência, meios 

mecânicos. 
 
§ 3º - Salvo nos casos expressamente previstos neste Estatuto, é vedado 

dispensar o servidor do registro do ponto e abonar faltas ao serviço. 
 
§ 4º - A infração do disposto no § anterior determinará a 

responsabilidade da autoridade que tiver expedido a ordem sem prejuizo da 
açõa disciplinar qu efôr cabível. 

 
Art. 142 – O Prefeito determinará: 
I – Para a repartição, o período de trbalho diário; 
II – Par cada função o número de horas diárias de trabalho. 
III – Para uma ou outra, o regime de trabalho em turnos consecutivos 

quando fôr aconselhavel, inidicando o número certo de horas  de trabalho 
exigíveis em cada mês, repeitada a legislação em vigôr, a respeito. 

IV – Os Diretores das Secções não estão obrigados a ponto. 
 
Art. 143 – Nos dias úteis só por determinação do chefe do poder 

competente poderão deixar de funcionar as repartições públicas ou ser 
suspensos os seus trabalhos. 

 



Art. 144 – Para efeito de pagamento, apurar-se-á a freqüência pelo ponto 
ou pela fórma que for determinada, quanto aos servidores que a êle não 
estejam sujeitos. 

 
Art. 145 – As reposições devidas pelos servidores e as indenizações por 

prejuizos que causarem a Fazenda Pública Municipal, serão descontadas do 
vencimento ou salário, não podendo o desconto exceder a quinta parte de sua 
importância liquida. 

 
Art.146 – O vencimento, a remuneração ou salário do servidor não 

poderá ser objeto de arresto, sequestro  e penhora, salvo quando se tratar de: 
I – prestação de alimentos, na forma da lei civil; e; 
II- dívidas provenientes de impostos e taxas para com a Fazenda Pública, 

em que face da cobrança judicial. 
 
Art. 147 – A partir da data da publicação do decreto que promover o 

servidor licenciado ou não, ficarão assegurados os direitos e vencimentos, 
remuneração ou salário, decorrentes da promoção. 

 
Art. 148 – Serão iguais os vencimentos, remuneração ou salário dos 

servidores de igual categoria e função, nas repartições e serviços municipais. 
 
    Capítulo III 

- Das Gratificações – 
Art. 149 – Será concedida gratificação ao servidor: 
I – Pela execução de trabalho, digo, exercício em determinadas zonas ou 

locais; 
II – pela execução de trabalho de natureza especial com risco de vida ou 

saúde; 
III – pela prestação de serviço extraordinário; 
IV – pela elaboração ou execução de trabalho técnico ou científico; 
V – a título de representação, quando em serviço ou estudo fora do 

designado pelo chefe do Poder Executivo competente, para fazer do orgão local 
de deliberação coletiva ou para função de sua confiança. 

 
Art. 150 – A gratificação pela execução de trabalho especial com risco de 

vida ou de saúde, será concedida, tendo em vista as condições ou a natureza do 
perigo, e na conformidade do disposto no artigo n.º 153. 

 
Art. 151 – A gratificação pelo exercício em determinadas zonas ou locais, 

será prevista em lei. 
 



Art. 152 – A antecipação ou prorrogação do trabalho dará direito a uma 
gratificação correspondente a um terço (1/3) do vencimento, remuneração ou 
salário diario, exceder de uma hora do periodo normal. 

 
§ 1º - Se o serviço extraordinário se verificar Sábado a tarde, o servidor 

terá direito a uma gratificação correspondente às horas de serviço que presta, 
na base mínima de quatro horas, e a razão horária de seu vencimento, 
remuneração ou salário, acrescido de 50%. 

 
§ 2º - Se o serviço extraordinário fôr prestado a noite, em Domingo ou 

feriado civil e religioso, de acordo com a tradição local, a gratificação 
corresponderá a 100% sobre o vencimento, remuneração ou salário. 

 
Art. 153 – A gratificação pela elaboração ou execução de trabalho 

técnico ou científico, ou de utilidade para o serviço público, será arbitrada pelo 
Chefe do Poder Executivo, após a sua conclusão. 

 
Art. 154 – A designação para serviço ou estudo fóra do Município só 

poderá ser feita pelo Chefe do Poder Executivo, que arbitrará a gratificação, 
quando não estiver prevista em lei ou regulamento. 

 
Art. 155 – A gratificação relativa ao exercício em órgão legal de 

deliberação coletiva, será fixada em lei. 
 
Art. 156 – É vedado conceder gratificação por serviço extraordinário 

com o objetivo de remunerar outros serviços ou encargos. 
 
Art. 157 – Para efeito de aposentadoria e disponibilidade as gratificações 

serão incorporadas aos vencimentos. 
 
Art. 158 – Será punido com a pena de suspensão e, na reincidência, com 

a demissão, a bem do serviço público, o servidor que: 
I – atestar falsamente a prestação de serviço extraordinário; 
II – recusar-se, sem justo motivo, a prestação de serviço extraordinário. 
 
    Capítulo IV 

     - Das Diárias - 
 Art. 159 – Ao servidor que se deslocar temporáriamente da respectiva 
séde, no desempenho de suas atribuições, deverá ser concedida, além de 
transporte, uma diária a título de indenização das despesas de alimentação e 
pousada. 
 



 § 1º - Não será concedida diária ao servidor removido ou transferido, a 
pedido, durante o período de trânsito. 
 
 § 2º - Entende-se por séde a cidade, vila ou localidade onde o servidor 
tem exercício. 
 
 Art. 160 – A tabela de diárias, bem como as autoridades competentes 
para concedê-las, deverão constar de regulamento expedido pelo Chefe do 
Poder Executivo. 
 
 Art. 161 – Para cálculo das diárias, será levada em conta, além do 
vencimento, remuneração ou salário, a gratificação de função e a gratificação 
por tempo de serviço. 
 
 Art. 162 – Será punido com pena de suspensão, e na reincidência, com a 
demissão a bem do serviço público, o servidor que, subitamente, conceder 
diárias  com o objetivo de remunerar outros servidores ou encargos. 
 
     Capítulo V 
        Da Ajuda de Custo 
 Art. 16 3 – Será concedida a ajuda de custo ao servidor que, em virtude 
de transferência, remoção, nomeação, para cargo em comissão ou designação 
para função gratificada, passar a ter exercício em nova séde, bem como aquele 
que fôr designado para serviço ou estudo fóra do Município. 
 
 § Único – A ajuda de custo, nos casos deste artigo, destina-se a indenizar 
o servidor das despesas de viagens e da nova instalação e deve ser paga 
separadamente. 
 
 Art. 164 – A ajuda de custo, arbitrada pelo Chefe do Poder Executivo, 
tendo em vista, em cada caso, as condições de vida na nova séde a distância que 
deverá ser percorrida, o tempo de viagem e demais circunstâncias. 
 
 § 1º -  Salvo a hipótese de designação para serviço ou estudo fora do 
Município a ajuda de custo não poderá exceder a importância correspondente a 
três meses de vencimento, remuneração ou salário. 
 
 § 2º - Para o cálculo de ajuda de custo, será levada em conta, além do 
vencimento, remuneração ou salário, a gratificação de função e a gratificação 
por tempo de serviço. 
 
 Art. 165 – Não será concedida ajuda de custo: 



 I – Ao servidor que se afastar da séde ou a éla voltar em virtude de 
mandato eletivo. 
 II – Ao que fôr posto à disposição do govêrno federal, estadual ou 
municipal. 
 III – Ao que fôr transferido ou removido a pedido ou por permuta. 
 
 Art. 166 – Restituirá a ajuda de custo que tiver recebido: 
 I – O servidor que não seguir para a nova séde dentro dos prazos fixados, 
salvo motivo independente de sua vontade devidamente comprovado. 
 II – O servidor que, antes de terminado o desempenho da incumbência 
que lhe foi cometida, regressar da nova séde, pedir exoneração ou exclusão ou 
abandonar o serviço. 
 
 § 1º - A restituição poderá ser feita parceladamente, na conformidade do 
disposto no art. 272. 
 
 § 2º - A responsabilidade pela restituição de que trata êste artigo atinge 
exclusivamente a pessôa do servidor. 
 
 § 3º - Se o regresso do servidor fôr determinado pela autoridade 
competente ou por motivo de força maior devidamente comprovada, não ficará 
êle obrigado a restituir a ajuda de custo. 
 
 Art. 167 – O transporte do servidor e de sua familia, compreende 
passagem e bagagem e correrá por conta do Município, nos casos de 
transferência ou remoção ex ofício por conveniência do serviço. 
 
     Capítulo VI 

      - Das Férias - 
 Art. 168 – O funcionário e o mensalista gozarão obrigatoriamente, por 
ano, trinta (30) dias consecutivos de férias, e o contratado e o diarista, vinte (20) 
dias, observada a escala que fôr organizada. 
 
 § 1º - É proibido levar a conta de férias, qualquer falta ao trabalho. 
 
 § 2º - Somente depois do primeiro ano de exercício adquirirá o servidor 
direito a férias. 
 
 Art. 169 – Durante as férias o servidor terá direito a todas as vantagens 
como se estivesse em exercício. 
 
 § 1º - Ao entrar no gôzo de férias, o servidor terá direito a perceber, 
adiantadamente, seu vencimento, remuneração ou salário. 



 § 2º - Tratando-se de diarista, o salário será calculado na base da média 
das diárias correspondentes ao ultimo semestre. 
 
 Art. 170 – Caberá ao Diretor de Secção ou Chefe do Serviço organizar, 
no mês de dezembro, a escala de férias para o ano seguinte, que poderá alterar 
de acordo com as exigências do serviço. 
 
 § 1º - O Diretor de Secção ou Chefe do Serviço não será incluido na 
escala. 
 
 § 2º - Organizada a escala, será dada ciência da mesma aos interessados. 
 
 Art. 171 – É proibida a acumulação de férias. 
 
 Art. 172 – O servidor promovido, transferido ou removido, quando em 
gôzo de férias, não será obrigado a apresentar-se antes de findo o prazo destas. 
 
 Art. 173 – É facultado ao servidor gozar férias onde lhe convier, 
cumprindo-lhe, entretanto, comunicar, por escrito, o seu endereço eventual     
ao Diretor de Secção ou Chefe do Serviço, a quem estiver imediatamente 
subordinado. 
 
     Capítulo VII 
     Da Gratificação Adicional Por Tempo de Serviço 
 Art. 174 – Os servidores públicos do Município, excetuados os 
extranumerários contratados e pessoal para obras, perceberão gratificação 
adicional de quinze por cento (15%) e vinte e cinco por cento (25%) sôbre o 
vencimento, remuneração ou salário, a partir da data em que completarem, 
respectivamente quinze e vinte e cinco anos de serviço efetivo público, contando 
na deste Estatuto. 
 
 § 1º - A concessão da gratificação de 25% para cessar o gôzo da de 15% 
anteriormente concedida. 
 
 § 2º - Na contagem do tempo de serviço par os efeitos da percepção das 
gratificações previstas neste artigo, somente se computará a metade de serviço 
prestado às autarquias e órgãos para estatais. Computar-se-á, porém, 
integralmente, o tempo de serviço público federal, estadual ou municipal e 
também o serviço prestado às emprêsas cujo patrimônio tenha sido ou venha a 
ser encampado pelo Município e desde que o serventuario haja passado, sem 
solução de continuidade, para o serviço municipal bem como o tempo de 
serviço prestado nas forças brasileiras na última guerra mundial. 
 



 Art. 175  - As gratificações adicionais manterão sempre 
proporcionalidade com o vencimento, remuneração ou salário percebido pelo 
servidor, acompanhado-lhe as oscilações. 
 
 Art. 176 – No caso de acumulações remuneradas permitidas em lei, será 
tomado em conta para os eleitos da gratificação adicional, apenas o tempo de 
serviço prestado pelo servidor em um dos cargos ou funções que exercer, 
calculando-se a gratificação adicional sobre o maior vencimento, remuneração 
ou salário por êle percebido. 
 
 Art. 177 – Em todos os casos e para quaisquer efeitos, as gratificações 
adicionais se incorporarão ao vencimento, salário ou remuneração do servidor 
público. 
 
     Capítulo VIII 
     Das Licenças 
        Secção I 
        Disposições Gerais 
 Art. 178 – O servidor poderá ser licenciado: 
 I – Para tratamento de saúde; 
 II – quando acidentado no exercício de suas atribuições ou atacado de 
molestia profissional; 
 III – quando acometido das doenças especificadas no art. 200; 
 IV – por motivo de doença em pessôa de sua familia; 
 V – no caso previsto no art. 202; 
 VI – quando convocado para serviço militar; 
 VII – para tratar de interesses particulares; 
 VIII – no caso previsto no art. 215. 
 
 § Único – Aos extranumerários contratados e diaristas, que não tenham 
estabilidade não será concedida a licença prevista no item VII. 
 
 Art. 179 – Aos funcionários interinos só será concedida a licença nos 
casos dos itens I,II,III,IV,V, e VI  do artigo anterior, no caso do item VII após 
cinco anos de ininterrupto exercício em cargo ou função. 
 
 § Único – O Prefeito Municipal é a unica autoridade competente para 
conceder férias. 
 
 Art. 180 – A licença dependete de uma inspeção médica será concedida 
pelo indicado no respectivo laudo. 
 



 § 1º - Se o exame exigir afastamento do servidor, em face das condições 
especialíssimas do caso, o orgão competente comunicará ao chefe da Secção 
para justificação das faltas. 
 
 § 2º - No caso em que o laudo registrar parecer contrário a concessão de 
licença, as faltas do servidor correrão por responsabilidade exclusiva do 
servidor. 
 
 Art. 181 – Finda a licença, o servidor deverá reassumir imediatamente, o 
exercício do cargo ou da função, salvo prorrogação. 
 
 § Único – A infração deste artigo  importará perda total do vencimento, 
remuneração ou salário, e, de a ausência exceder de trinta dias (30), na 
demissão ou exclusão por abandono de cargo ou função. 
 
 Art. 182 – A licença  poderá ser prorrogada ex-ofício, ou mediante 
solicitação do servidor. 
 
 § Único – O exame para prorrogação deverá ser iniciado antes de finda a 
licença anterior, seis dias para as licenças até 30 dias e doze dias para as que 
excederem êsse prazo. A justificação dos dias durante os quais o servidor 
permanecer em exames, além da data na qual findou o período anterior, só será 
admitida se o laudo respectivo registrar necessidade de observação mais 
prolonagada do candidato ou de exames complementares demorados, 
verificada qualquer dessas hipóteses, declarará o laudo o número dêsses dias. 
 
 Art. 183 – Nenhuma licença inicial ou com prorrogação, poderá ser 
concedida por prazo superior a vinte e quatro mêses, salvo para serviço militar 
ou em casos especialíssimos, a juizo do órgão competente e com fundamento em 
conclusões motivadas do laudo médico. 
 
 § Único – As licenças concedidas dentro de sessenta dias contados da 
terminação da anterior, serão consideradas como prorrogação. 
 
 Art. 184 – Decorrido o prazo estabelecido no artigo anterior, o servidor 
será submetido a nova inspeção médica e aposentado, se for considerado 
definitivamente inválido para o serviço em geral. 
 
 Art. 185 – Os laudos de inspeção de saúde serão elaborados pelo Diretor 
da Assistência Pública Municipal, ou na falta dêste, pelo Diretor do Posto de 
Higiene. 
 



 § Único – Somente quando houver impossibilidade absoluta, 
devidamente comprovada, de ser feito o exame por orgão oficial, será  aceito 
atestado médico particular. 
 
 Art. 186 – O servidor que solicitar licença para tratamento de saúde, 
deverá aguardar em exercício o resultado da inspeção médica, salvos casos de 
licença em prorrogação ou quando se verificar molestia aguda, acidente ou 
circunstância excepcional que determine interrupção imediata do exercício, a 
critério da autoridade médica. 
 
 Art. 187 – Justificada a licença, ao servidor será licitado iniciar seu gôzo, 
no período que medeie entre a data da afixação do resultado da inspeção na 
Repartição que tenha procedido o exame de saúde e a Portaria Concessória. 
 
 Art. 188 – O servidor que se encontrar fóra do Estado ou do paíz, deverá 
dirigir-se com a antecedência necessária à autoridade a que, estiver 
imediatamente subordinado, indicando a sua residência eventual para a 
realização de inspeção médica para fins de concessão ou prorrogação de 
licença. O pedido será encaminhado ao orgão competente que providenciará no 
sentido de ser procedida, por médicos  de serviços oficiais, a inspeção de saúde 
solicitada. 
 
 Art. 189 – O servidor licenciado na forma dos itens I a III do artigo 178, 
ficará obrigado a seguir, rigorosamente, o tratamento adequado ao caso, sob 
pena de lhe ser suspenso o pagamento de vencimento, remuneração ou salário. 
 
 Art. 190 – O servidor que se recusar à inspeção médica, para o efeito de 
licença, será punido com a suspensão, que cessará quando o exame fôr 
realizado. 
 
 Art. 191 – O servidor poderá gozar a licença onde lhe convier, ficando 
obrigado a comunicar, por escrito, o seu endereço ao Chefe a que estiver 
imediatamente subordinado. 
 
 Art. 192 – O servidor licenciado na forma dos itens I a III do artigo 178, 
não poderá dedicar-se a qualquer outra atividade, remunerada ou não 
incompatível com o tratamento médico, sob pena de suspensão até noventa 
dias, após a cessão dos motivos que determinaram a concessão da liença. 
 
 Art. 193 – Os prazos e trâmites estabelecidos nesta secção não se aplicam 
aos servidores segurados de Caixa e Institutos de Aposentadoria, e Pensões, que 
ficarão sujeitos as normas previstas na Legislação de previdência social que 
lhes digam respeito. 



     Secção II 
   - Licença para Tratamento de Saúde - 
 Art. 194 -  A licença para tratamento de saúde será: 

a) a pedido do servidor; e. 
b) ex-ofício. 
 
§ Único – Num e noutro caso é indispensável a inspeção médica a que 

procederá o órgão competente, a qual será facultada em domicílio, nos casos 
em que o comparecimento pessoal for impossivel. 

 
Art. 195 – Em caso de molestia, o servidor é obrigado a apresentar-se 

prontamente à inspeção de saúde. Se o comparecimento pessoal fôr impossivel 
solicitará inspeção domiciliar. 

 
Art. 196 – Entende-se por doença profissional a que se deva atribuir 

como relação de efeito e causa, às condições inerentes ao serviço ou fatos nele 
ocorridos. 

 
Art. 197 – Acidente é o evento danoso que tenha como causa, mediata ou 

imediata, o exercício das atribuições inerentes ao cargo ou função. 
 
§ 1º - Considera-se, também, acidente a agressão sofrida e não provocada 

pelo servidor no exercício de suas atribuições. 
 
§ 2º - A comprovação do acidente, indispensável par a concessão da 

licença, deverá ser feita em processo regular, no prazo máximo de oito dias. 
 
Art. 198 – As moléstias passiveis de tratamento ambulatório, compativeis 

com o exercício do cargo ou função, não serão motivo para concessão de 
licença, a não ser no caso de faltarem os recursos necessários no local de 
trabalho. 

 
Art. 199 – O servidor licenciado para tratamento de saúde e obrigado a 

reassumir o exercício, se for considerado apto em inspeção médica realizada ex-
ofício. 

 
§ Único – O servidor poderá desistir da licença desde que, mediante 

inspeção médica, seja julgado apto para o exercício. 
 
     Secção III 
Licença ao servidor atacado de tuberculose, alienação mental, neo-plasia- 

maligna, cegueira, lépra, mal de Adison,  diabete irredutivel, paralisia ou 



afecções cardio-vasculares irrecuperaveis e incompativeis com o trabalho, e 
reumatismo articular agúdo.

Art. 200 – O servidor atacado de tuberculose, alienação mental, 
neoplasia maligna, cegueira, lepra, mal de addison, diabete irredutivel, 
paralisia ou afecções cardio-vasculares irrecuperaveis e imcompativeis com o 
trabalho será compulsoriamente licenciado. 

 
Art. 201 – A licença será convertida em aposentadoria, na forma do 

artigo 184 e antes do prazo aí estabelecido, quando assim opinar a junta 
médica, por considerar definitiva, para o serviço público em geral a inavalidez 
do servidor. 

 
     Secçaõ IV 

- Licença a Gestante - 
 Art. 202 – As servidoras gestantes será consedida licença, por três meses, 
mediante inspeção medica. 
 
 § Único – O gôzo da licença só terá inicio quando se verificar que a 
servidora, em virtude do adiantado estado de gravidez, não poderá comparecer 
ao serviço sem perturbação para a saúde. 
 
     Secção V 
   Licença por motivo de doença em pessôa da familia 
 Art. 203 – O servidor poderá obter licença por motivo de na pessôa do 
cônjuge, ascendente ou descendente, desde que prove ser indispensavel su 
assistência pessoal permanente e incompativel com o exercício do cargo ou 
função. 
 
 § 1º -  A comprovação dessa exigência será procedida mediante o 
preenchimento, pelo servidor, de formulário proprio, em uso, que será visado 
pela autoridade a que o interessado estiver imediatamente subordinado, se 
julgar procedente o serviço. 
 
 § 2º - Provar-se-á a doença mediante inspeção médica pelo órgão 
competente ao qual será encaminhado devidamente regularisado, o formulário 
a que se refere o parágrafo 1º. 
 
 Art. 204 – A licença de que trata o artigo anterior será concedida com 
vencimentos, remuneração ou salário integral até seis mezes, excedendo esse 
prazo, com desconto de um terço até doze meses depois de doze mêses com o 
desconto de dois terços. 
 
  



     Secção VI 
      Licença para o serviço militar 
 Art. 205 – Ao servidor que fôr convocado para o serviço militar e outros 
encargos da segurança nacional, será concedido licença pelo praso que se 
tornar necessário, na forma da legislação federal em vigot. 
 
 § 1º - A licença será concedida mediante comunicação ao Prefeito 
Municipal, acompanhada do documento oficial que prove a incorporação. 
 
 § 2º - O servidor desincorporado reassumirá o exercício sob perda do 
vencimento, remuneração ou salário, e, se a ausencia exceder a trinta dias, de 
demissão ou exclusão por abandono do cargo ou função. 
 
 Art. 206 – Ao servidor que houver feito curso para ser admitido como 
oficial da reserva das forças armadas, será também concedida licença de 
acordo com a legislação propria, durante os estagios prescritos pelos 
regulamentos militares. 
 
 Art. 207 – O tempo de serviço no Exercito, na Aéronautica e na Marinha 
de Guerra, ativo, portanto, durante o tempo de paz, será contado para todos os 
efeitos em cargo oficial, computando-se pelo dobro o tempo em operações de 
guerra. 
 
 Art. 208 – Os funcionários municipais, bem como os empregados, 
operarisou trabalhadores em serviços públicos da municipalidade, quando 
incorporados por convocação, terão assegurado o cargo ou emprego para 
quando forem licenciados,  a não ser que declarem, por ocasião de sua 
incorporação, não pretenderem voltar ao mesmo depois da prestação do 
Serviço Militar. 
 
 Art. 209 – Os reservistas convocados para manobras, manutenção de 
ordem interna ou guerra externa, terão assegurados, se empregados, operarios 
ou trabalhadores da Prefeitura, dois terços do respectivo salario enquanto 
permanecerem incorporados, percebendo nas forças armadas, apenas a etapa, 
e se fôr o caso, vantagens. 
 
 Art. 210 – Não é permitido ao servidor público o afastamento para 
incorporação voluntária, nas fileiras militares, se o fizer incidirá em abandono 
do cargo ou função. 
 
     Secção VII 
       Licença para tratar de interesses particulares 



 Art. 211 – O funcionário e o extranumerário mensalista, depois de dois 
anos de exercício e o diarista que tenha estabilidade, poderão obter licença sem 
vencimento, remuneração ou salário, para tratar de assuntos particulares. 
 
 § 1º - A licença poderá ser negada quando o afastamento do servidor for 
incoveniente ao interesse do serviço. 
 
 § 2º - O servidor deverá aguardar em exercício a concessão da licença. 
 
 Art. 212 – Não será concedida licença para tratamento de interesses 
particulares ao servidor nomeado, admitido, removido ou transferido, antes de 
assumir o exercício. 
 
 Art. 213 – Será concedida nova licença depois de decorridos dois anos da 
terminação da anterior. 
 
 Art. 214 – O servidor poderá, a qualquer tempo, reassumir o exercício, 
desistindo da licença. 
 
     Secção VIII 
  - Licença a servidora casada com servidor  público - 
 Art. 215 – A servidora casada com servidor público do Município terá 
direito a licença, sem vencimento, remuneração ou salário, quando o marido 
for mandado servir em outro ponto do Município ou do territorio nacional ou 
estrangeiro. 
 
 § 1º - A licença será concedida mediante pedido devidamente instruido e 
vigorará pelo tempo que durar o afastamento do marido, até a terminação do 
praso do contrato, se se tratar de extranumerária contratada. 
 
 § 2º - Tambem nesta situação, a servidora não contará tempo de serviço 
para qualquer efeito. 
 
 § 3º - A mesma licença terá direito a servidora removida que preferir 
permanecer na sede em que seu marido exercer função pública municipal. 
 
     Capítulo IX 
        Outras Vantagens 
 Art. 216 – Os servidores públicos tem direito a assistência médica 
gratuita para si e para os membros de sua família, atendida pelo médico do 
Município ou seu eventual substituto. 
 



 § 1º - Para efeito do artr. acima, compreende-se membros da família os 
previstos no artigo 336 deste Estatuto e seus itens. 
 
 § 2º - Si o doente for atendido por outro médico, a chamado da parte 
interessada, cabe ao servidor público pagar os respectivos honorários. 
 
 § 3º - O médico da Prefeitura tem obrigação de assistir gratuitamente os 
doentes  constantes no artigo 216 e § 1º do mesmo artigo, somente na cidade, no 
domicílio desses, quando assim exigir a moléstia, em seu consultório ou na 
Prefeitura, quando o paciente puder se locomover. 
 
 Art. 217 – O funcionário e o extranumerário mesalista que exercerem 
cargos ou funções isolados, salvo os de confiança ou de comissão, e os de final 
de carreira, e permanecerem no mesmo padrão de vencimento, ou salário 
durante cinco anos serão classificados em outro cargo ou função melhor 
remunerada ou então perceberão a contar do último aumento, uma majoração, 
no mínimo, e vinte por cento, em seu vencimento. 
 
 § Único – Para efeito do artigo 217 não serão considerados aumento de 
vencimentos: 
a) vantagens pecuniarias previstas no artigo 133, seus itens e letras; 
b) gratificações previstas no art. 149 e seus itens; 
c) diferenças de vencimentos por atribuições tmporarias; 
d) abonos subsídios ou auxílios. 
 

Art. 218 – O servidor nomeado para cargo de provimento em comissão, 
após cinco anos de exercício, efetivo e ininterrupto, terá icorporado ao 
vencimento, remuneração ou salário de seu cargo ou função efetivos, a 
respectiva diferença. 

 
Art. 219 – Ao servidor licenciado para tratamento de saúde poderá ser 

concedido transporte, inclusive para as pessoas de sua família, descontando-se 
em seis prestações mensais a despesa realisada. 

 
Art. 220 – Será concedido transporte a família do servidor, quando este 

falecer fora da sede, dentro ou fora do Estado, no desempenho do serviço. 
 
§ Único – Não serão atendidos os pedidos de transporte formulados 

depois de três mêses do falecimento do servidor. 
 
Art. 221 – Ao servidor que, no desempenho de suas atribuiçõescomuns, 

pagar ou receber em moeda corrente, será concedido um auxílio, na base de 
5% de seus vencimentos, para compensar as diferenças de de caixa. 



Art. 222 – As casas de propriedade do município que não forem 
necessárias ao serviço público, serão cedidas preferencialmente, por aluguel, 
aos servidores na forma das disposições vigentes. 

 
Art. 223 – Ao cônjuge, pessôa da família, ou na falta destas, a quem 

provar ter  feito despesa de funeral de servidor, será concedida a importância 
correspondente a um mês de vencimento, remuneração ou salário. 

 
§ 1º - A despesa correrá pela dotação propria do cargo ou função, não 

podendo, por esse motivo, o nove ocupante entrar em exercício antes do 
transcurso de trinta dias. 

 
§ 2º - O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município, no dia 

em que for apresentado o atestado de óbito pelo cônjuge ou pessôa de sua 
familia e, na falta destas, a quem houver, às suas expensas efetuado o funeral. 

 
Art. 224 – A Prefeitura poderá conferir prêmios por intermédio do órgão 

competente, dentro dos recursos orçamentarios, aos servidores que forem 
autores de trabalhos considerados de interesse público ou de utilidade para a 
administração. 

 
Art. 225 – O vencimento, a remuneração, o salário ou provento do 

servidor não poderão sofrer outros descontos ou consignações que não fôrem os 
obrigatórios e os autorizados e previstos em lei. 

 
Art. 226 – Ao servidor estudante, matriculado em estabelecimento de 

ensino e que fôr removido ou transferido, será assegurada matricula em 
estabelecimento congênere, no local de sede da nóva repartição ou serviço, em 
qualquer época i independente de existência de vaga. 

 
§ Único – A concessão de que trata o artigo anterior, é extensivo às 

pessoas da família do servidor removido ou transferido cuja subistência estiver 
a seu cargo. 

 
Art. 227 – O funcionário aposentado ou em disponibilidade poderá 

exercer cargo de provimento em comissão ou de confiança, perdendo, porém o 
provento da inatividade enquanto estiver em exercício. 

 
Art. 228 – Por falecimento do servidor público estavel, aposentado ou em 

disponibilidade, aviúva enquanto viva for, perceberá uma pensão mensal 
correspondente a cinqüenta por cento do vencimento, remuneração ou salário 
do extinto, sendo que cessará o auxílio; ou 

a) quando contrair novo casamento; ou 



b) por falecimento. 
 

§ Único – Esta pensão só entrará em vigôr quando requerida pela viúva e 
aprovada pelo Legislativo. 

 
 Art. 229 – O funcionário e o extranumerário mensalista, salvo os que 
exercerem cargos demissiveis ad-nutum, que forem exonerados, sem justa 
causa, antes de sua estabilidade, terão direito a indenização prevista na 
Legislação Trabalhista. 
 
 Art. 230 – O funcionário municipal estavel, eleito Vereador, não pode 
continuar no exercício de função executiva enquanto durar o mandato 
Legislativo. 
 
 Art. 231 – O funcionário estavel, aposentado ou em disponibilidade, 
quando da aceitação de cargo eletivo, e, for eleito deverá obrigatoriamente 
optar por um dos vencimentos, recebendo, porém, sempre a parte que lhe 
compete de representação. 
 

- Secção Única - 
- Licença Prêmio - 

Art. 232 – O funcionário que, durante o período de dez anos 
consecutivos, prestar serviço público, é assegurado o direito de gozar licença-
prêmio de seis vezes  por decênio, com vencimento, remuneração ou salário, 
integrais. 

 
§ 1º - É assegurada a concessão de tantas licenças-prêmios, quantos 

decênios ininterruptos de serviço público, verificados pelo funcionário 
anteriormente a data dêste Estatuto. 

 
§ 2º - Para os efeitos do presente artigo, não se considerará ininterrupto 

ao serviço o afastamento nos casos do artigo 123, letras a, b, c, d, e ,f, g, h, i, m,  
e  q, e art. 124, letra d, do Estatuto; as licenças para tratamento de saúde, até 
seis vezes e por motivo de doença em pessôa da familia, até três mezes; e as 
faltas justificadas até trinta dias, tudo por decênio de serviço. 

 
§ 3º - No tempo contavel de licença para tratamento de saúde incluir-se-á 

o periodo de licença por motivo de doença em pessôas da família, de modo que 
a soma de ambos não exceda de seis mezes. 

 
Art. 233 – A licença-prêmio será gozada no todo ou em parcelas não 

inferiores a dois mezes, sem prejuizo do serviço, de acôrdo com a escala 
previamente aprovada pelo chefe da repartição. 



§ Único – Terá preferência ao seu gôzo o servidor que a requerer, 
mediante prova de molestia. 

 
Art. 234 – O tempo de licença-prêmio, não gozada pelo servidor, será 

mediante requerimento, contado em dôbro, para os efeitos de aposentadoria, 
disponibilidade e gratificações adicionais. 

 
Art. 235 – O servidor pode, voluntariamente, interromper a licença-

prêmio quando lhe for concedida no todo, sem perder o direito no gôzo do 
período restante. 

 
- Capítulo X - 
- Da Estabilidade - 

 Art. 236 – Adquire a estabilidade: 
 I – depois de dois anos de exercício , o funcionário ocupante de cargo de 
provimento efetivo, nomeado em virtude de concurso; 
 II – depois de cinco anos de exercício, o funcionário ocupante de cargo de 
provimento efetivo, independente de concurso, nele investido em virtude de lei 
permissiva dessa forma de provimento; 
 III – depois de cinco anos de serviço, o extranumerário mensalista que 
tenha sido admitido em virtude de prova de habilitação; 
 IV – depois, de dez anos de serviço, o extranumerário mensalista 
admitido sem prova de habilitação, e o diarista. 
 
 Art. 237 – A estabilidade diz respeito ao servidor publico e não ao cargo 
ou função, podendo a administração aproveitar o servidor em cargo ou função, 
podendo a administração aproveitar o servidor em cargo ou função mais 
compativel com as suas aptidões, respeitado, porém, o tratamento pecuniário 
correspondente ao lugar de que for afastado o servidor. 
 
     - Capítulo XI - 

  - Da Disponibilidade - 
 Art. 238 – A transformação de um cargo de provimento efetivo em cargo 
de provimento em comissão ou de confiança, equivale a extinção do primeiro e 
criação do segundo, fazendo, portanto, com que seu ocupante, se estavel, seja 
posto em disponibilidade remunerada, até seu aproveitamento em outro cargo 
de natureza e vencimentos compatíveis com o que ocupava. 
 
 Art. 239 – O proveito da disponibilidade será igual ao vencimento, 
remuneração ou salário, enquanto o servidor estiver no exercício de qualquer 
função publica e proporcional ao tempo de serviço público de acordo com o § 
4º, do artigo n.º 111 deste estatuto. 
 



 Art. 240 – A aposentadoria do servidor em disponibilidade, far-se-á a 
pedido do interessado ou ex-ofício, sendo o período relativo á disponibilidade 
considerado como de exercício para efeito de aposentadoria. 
 
     - Capítulo XII - 

- Da Aposentadoria – 
Art. 241 – O servidor será aposentado: 
I – quando atingir a idade de sessenta e cinco anos, ou outra, inferior, 

que a lei estabelecer em virtude da natureza especial do serviço; 
II – quando verificada a sua invalidez para o serviço público; 
III – quando invalidado em conseqüência de acidente ou agressão não 

provocada, no exercício de suas atribuições, ou de molestia profissional; 
IV – quando atacado de tuberculose, alienação mental, neoplasia 

maligna, cegueira, lepra, mal de adison, diabete irredutivel, paralisia que o 
inpeça, total e permanente de exercer função pública e afecções cardio-
vasculares incuraveis e incompativeis com o trabalho; 

V – quando, depois de haver gozado para tratamento de saúde, pelo 
praso máximo admitido no Estatuto for verificado não estar em condições de 
reasumir o exercício do cargo ou função. 

 
§ 1º - A aposentadoria depende de inspeção médica e só será decretada 

depois de verificada a impossibilidade de readaptação do servidor. 
 
§ 2º - O laudo de junta médica deverá mencionar a natureza e a séde da 

doença ou lesão, declarando se o servidor se encontrar inválido para o exercício 
da função ou para o serviço público em geral. 

 
§ 3º - Se o servidor for aposentado com menos de 25 anos de serviço, a 

aposentadoria estará sujeita a confirmação, mediante nova inspeção de saúde, a 
que procederá o orgão competente, lógo após o decurso de 24 mezes, contando 
êste praso do decréto da aposentadoria. 

 
§ 4º - Excetuam-se do previsto no parágrafo anterior os casos em que o 

laudo declarar total e permanente a invalidez. 
 
Art. 242 – Será aposentado, independente de inspeção de saúde se o 

requerer o servidor ocupante de cargo ou função contar mais de trinta anos de 
serviço. 

 
Art. 243 – O provento da aposentadoria será: 
I – Igual ao vencimento, remuneração ou salário da atividade nos casos 

do artigo anterior e dos itens III  e  IV  do art. 241; 



II – nos demais casos, será integral, se o servidor contar trinta anos de 
serviço; e proporcional, na razão de trinta avos por ano, se contar tempo 
menor, não podendo, em caso algum, ser inferior a um terço do vencimento, 
remuneração ou salário da atividade. 

 
§ 1º - No caso da remuneração, tornar-se-á por base de cálculo do 

provento da aposentadoria a que o servidor houver percebido no último 
exercício. 

 
§ 2º - Considerar-se-á como salário anual do diarista, para a calculo do 

provento da aposentadoria, o produto de seu salario-dia ou salário-hora do 
momento, pelo número de dias do ano ou horas correspondentes, em que foi 
remunerado. 

 
Art. 244 – O servidor que fôr aposentado com mais de trinta anos de 

serviço público terá os proventos calculados na base do padrão ou tipo de 
salário imediatamente superior. 

 
Art. 245 – As disposições relativas à aposentadoria aplicam-se ao 

servidor em comissão, que contar mais de cinco anos de exercício efetivo i 
ininterrupto em cargo de provimento dessa natureza. 

 
Art. 246 – Salvo os casos previstos nos itens III  a  IV do artigo 241 a 

aposentadoria só será concedida ao funcionário interino e ao extranumerário 
após um período de carência de dois anos de efetivo exercício. 

 
§ Único – Para o efeito do disposto neste artigo, consideram-se de efetivo 

exercício os períodos de licença para tratamento de saúde. 
 
Art. 247 – Durante o período de estágio probatório, o funcionário só terá 

direito à aposentadoria, nos casos dos itens III  e  IV do art. 241. 
 
Art. 248 – O servidor deverá aguardar em exercício a inspeção de saúde, 

salvo de estiver licenciado. 
 
§ Único – Se a junta médica declarar que o servidor se acha em 

condições de ser apresentado, será êle afastado do serviço, a partir da data do 
respectivo laudo e considerado em licença para tratamento de saúde, ainda que 
tenha decorrido o praso estabelecido no art. 182 até a publicação do decréto de 
aposentadoria. 

 



Art. 249 – A aposentadoria concedida  “com proventos a serem fixados” 
dará direito, desde fógo, a dois terços do vencimento, remuneração ou salário 
de atividade até a fixação dos proventos definitivos. 

 
§ 1º - O prazo para juntada dos documentos imprescindiveis a contagem 

de tempo de serviço, determinação dos proventos de definitivos da inatividade e 
outras diligências necessárias, não deverão, digo, não deverá exceder de 
noventa dias, contados da data da publicação no ato da aposentadoria. 

 
§ 2º - Se, decorrido o prazo estabelecido no parágrafo anterior, não for 

possivel fixar vantagens definitivas por culpa imputavel ao servidor, serão os 
proventos provisorios reduzidos para um terço de vencimento, remuneração ou 
salário da atividade. 

 
§ 3º - Fixados, afinal os proventos definitivos da aposentadoria, a 

repartição competente procederá, de imediato, o encontro de contas que 
couber, pagando de uma só vez a diferença encontrada, se esta for favoravel ao 
inativo, ou descontado mensalmente, as prestações não superiores a quinta 
parte dos proventos estabelecidos, se lhe for desfavoravel. 

 
Art. 250 – O ato de concessão da aposentadoria de extranumerário será 

expedida pelo Prefeito. 
 
Art. 251 – A aposentadoria do servidor segurado de Caixa ou Institutos 

de Aposentadorias e Pensões, será concedida pelo órgão de previdência  a que 
pertencer, ficando apenas a cargo da Prefeitura a diferença entre os proventos 
que perceber pela Caixa ou Instituto e aqueles a que tiver direito pelo presente 
Estatuto. 

 
§ 1º - O servidor que contar trinta anos de efetivo exercício e não puder 

ser aposentado pela Caixa ou Instituto de Previdência Social a que estiver 
vinculado, será aposentado na forma prevista por este Estatuto, apurado o seu 
tempo de serviço nos termos dos artigos 123 e 124, recebendo os respectivos 
proventos por conta do Município continuando a descontar para o Instituto ou 
Caixa a contribuição mensal devida, até que venha a ser aposentado por êste. 

 
§ 2º - Uma vez aposentado pelo Instituto ou Caixa de que for assegurado, 

passará a perceber  a diferença de que trata este artigo. 
 
§ 3º - Quando houver fundada razão para acreditar-se que cessou a 

invalidez, poderá o Prefeito ordenar seja novamente inspecionado o servidor, 
que julgado apto, voltará ao serviço, cessando a aposentadoria, desde que não 
tenham decorridos cinco anos do ato que a concedeu. 



    - Capítulo XIII - 
     - Da Acumulação - 

 Art. 252 – É vedada a acumulação; 
 § Único – Essa proibição compreende: 
 I – a acumulação de cargos ou funções, bem como as de cargo ou funções 
do Estado com as da União ou Município e com os das entidades que exerçam 
função delegada do poder público, ou são por estes mantidas ou administradas; 
 II – a acumulação de disponibilidade e aposentadoria bem como a de 
uma e outra com cargo ou função. 
 
 Art. 253 – Não se compreende na proibição de acumular, desde que 
tenham correspondência com a função principal: 
 I – ajudas de custo; 
 II – diárias; 
 III – quebras de caixa; 
 IV – gratificações: 

a) pelo exercício em determinadas zonas ou locais; 
b) pela execução de trabalho de natureza especial com risco de vida e 

saúde; 
c) pela prestação de serviço extraordinário; 
d) pela elaboração ou execução de trabalho técnico ou científico; e, 
e) a título de representação, quando em serviço ou estudo fora do 

município, ou designado, pelo Prefeito, para função de sua confiança 
ou ainda pelo desempenho de função efetiva pelo Município. 

 
§ Único – É permitida igualmente a acumulação de um cargo ou função 

de extranumerário com uma função gratificada ou de um cargo ou função de 
natureza técnica ou cientifica com outro de magistério, contanto, na Segunda 
hipótese que haja correlação de matérias e compatibilidade de horarios. 

 
Art. 254 – Ao servidor é permitido, ainda, o recebimento de gratificação 

fixada em lei: 
I – por designação para órgão legal de deliberação coletiva; e, 
II – adicionais por tempo de serviço. 
 
Art. 255 – É vedado o exercício gratuito de função ou cargo remunerado. 
 
Art. 256 – O servidor ocupante de cargo eletivo ou função de série 

funcional, ou aposentado ou em disponibilidade, poderá ser nomeado para 
cargo em comissão ou de confiança, perdendo, durante o exercício desse cargo, 
o vencimento, remuneração ou salário do cargo eletivo ou da função, salvo se 
optar pelo mesmo. 

 



Art. 257 – Poderão, também, optar pelo vencimento, remuneração ou 
salário do respectivo cargo ou função, ou pelo provento da inatividade: 

a) o servidor ocupante de cargo efetivo ou função de série funcional, 
aposentado ou em disponibilidade, que, por nomeação do Poder 
Executivo exercer outras funções do governo ou administração em 
qualquer parte do estado e do território nacional; e, 

b) o servidor ocupante de cargo efetivo ou função de série funcional, 
aposentado ou em disponibilidade, que, por nomeação do Poder 
Executivo, exercer outras funções do governo ou administração em 
qulaquer ponto do município. 

 
Art. 258 – Ressalvado  disposto no artigo anterior, o servidor ocupante 

de cargo efetivo ou função de série funcional, aposentado ou em 
disponibilidade, só poderá exercer, em comissão ou de confiança, outro cargo 
ou função com prévia  e expressa autorização do Prefeito. 

 
Art. 259 – O servidor aposentado ou em disponibilidade, quando 

designado para órgão legal de deliberação coletiva, poderá perceber a 
gratificação respectiva além do provento da inatividade. 

 
     - Capítulo XIV - 
       - Da Assistência ao Servidor - 
Art. 260 – Os servidores poderão fundar associações para fins 

beneficientes, recreativos e de economia ou cooperativismo. 
 
§ 1º - É proibida, no entretanto, a fundação de sindicato de servidores 

públicos. 
 
§ 2º - O ex extranumerário contratado poderá pertencer ao sindicato 

profissional. 
 
Art. 261 – O Governo Municipal promoverá o bem estar  e o 

aperfeiçoamento físico, intelectual e moral dos servidores e de suas familias. 
 
§ Único – Os benefícios deste artigo, para cuja efetivação o Prefeito 

tomará as medidas legais necessárias, serão proporcionados, preferentemente, 
por intermédio de instituições de classe que já possuam serviços de assistência 
organizados, observando-se a seguinte ordem: 

a) assistência a servidores doentes e invalidos; 
b) assistência a organizações economicas ou de cooperativismo; 
c) assistência a associações culturais; e, 
d) assistência a organizações esportivas e rereativas. 
 



- Capítulo XV - 
            - Do Direito de Petição - 
 Art. 262 – É permitido ao servidor requerer ou representar, pedir 
reconsideração e recorrer desde que o faça dentro das normas da urbanidade e 
em termos, observadas as seguintes regras: 
 I – Nenhuma solicitação que seja a sua forma poderá ser; 

a) dirigida a autoridade incompetente para decidí-la; e 
b) encaminhada, senão por intermédio da autoridade a que estiver 

direta e imediatamente  subordinado o servidor. 
II – O pedido de reconsideração sé será cabivel quando contiver novos 
argumentos e será sempre dirigido a autoridade que tiver expedido o ato 
ou proferido a decisão; 
III – Nenhum pedido de reconsideração poderá ser renovado; 
IV – O pedido de reconsideração deverá ser decidido no prazo máximo 
de 20 dias; 
V – Só caberá recurso quando houver pedido de reconsideração 
desatendido ou não decidido no prazo legal; 
VI – O recurso será dirigido à autoridade a que estiver imediatamente 
subordinada a que tenha expedido o ato ou proferido a decisão e, 
sucessivamente, na escala ascendente, as demais autoridades; e,  
VII – Nenhum recurso poderá ser encaminhado mais de uma vez à 
mesma autoridade. 
 
§ 1º - A decisão final dos recursos, a que se refere este artigo deverá ser 

dada dentro do prazo máximo de 60 dias, contados da data do recebimento na 
repartição e, uma vez proferida, será imediatamente publicada. 

 
§ 2º - Os pedidos de reconsideração e os recursos não terem efeito 

suspensivo; os que forem providos, porém, darão lugar às retificações 
necessárias, retroagindo os seus efeitos à data do ato impugnado. 

 
Art. 263 – O direito de pleitear na esfera administrativa prescreve a 

partir da data de sua publicação, ou quando este for de natureza reservada da 
data em que tiver conhecimento o servidor, nos termos da legislação em vigor 
sobre prescrição. 

 
Art. 264 – A instancia administrativa poderá ser renovada somente nos 

seguintes casos: 
I – Quando o ato for comprovadamente contrario a texto expresso em lei; 
II – Quando o ato tiver se fundado em depoimento ou documento cuja 

falsidade venha a ser demonstrada posteriormente; ou, 
III – se, após a expedição do ato, descobrir-se prova nova que determine 

ou autorize a sua revisão. 



Art. 265 – O servidor só poderá recorrer ao Poder Judiciário depois de 
esgotados todos os recursos da esfera administrativa, ou após a expiração do 
prazo a que se refere o § 1º do artigo 262. 

 
Art. 266 – O servidor que recorrer ao poder Judiciário ficará obrigado a 

comunicar essa iniciativa ao Prefeito, para que este providencie a remessa do 
processo ao juiz competente, como peça instrutiva da ação judicial. 

 
     - Título III - 
     - Dos Deveres e da Ação Disciplinar - 
     - Capítulo I - 
     - Dos Deveres - 
Art. 267 – São deveres do servidor: 
I – Comparecer à repartição às horas de trabalho ordinário e às de 
extraordinario, quando convocado, executando os serviços que lhe 
competirem; 
II – cumprir as ordens dos superiores, representando quando forem 
manifestamente ilegais; 
III – desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que fôr 
incumbido; 
IV – guardar sigilo sobre os assuntos da repartição e sobre despachos, 
decisões ou providências; 
V – representar ou comunicar ao seus chefes imediatos todas as 
irregularidades de que tiver conhecimento e que ocorrerem na 
repartição em que servir, ou às autoridades superiores, por intermédio 
dos respectivos chefes, quando estes não tomarem em consideração suas 
representações; 
VI – respeitar e acatar seus superiores hierarquicos e tratar com 
urbanidade seus colegas e as partes, atendendo a estas sem preferência 
pessoal; 
VII – residir no local onde exerce o cargo ou função ou em localidade 
vizinha, se não houver incoveniente para o serviço. 
VIII – frequentar, sempre que possivel, cursos legalmente instituidos, 
para aperfeiçoamento e especialização; 
IX – providenciar para que esteja sempre em dia no assentamento 
individual a sua declaração de familia; 
X – promover e manter em dia a declaração das pessôas de sua familia a 
que couberem benefícios, para efeito do respectivo seguro de vida; 
XI – manter espírito de cooperação e solidariedade com os companheiros 
de trabalho; 
XII – amparar à família, tendo em vista os principios constitucionais, 
instituindo, ainda, pensão que lhe assegure bem estar futuro; 



XIII – trazer em sua coleção de leis, regulamentos, regimentos, 
instruções e ordens de serviço; 
XIV – zelar pela economia do material do Município e pela conservação 
do que confiado à sua guarda ou uso; 
XV – apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou com o 
uniforme que for determinado em cada caso; 
XVI – apresentar relatório ou resumo das suas atividades, nas hipóteses e 
prazos previstos em lei, regulamento ou regimento; 
XVII – atender prontamente, com preferência, sobre qualquer outro 
serviço as requisições de papeis, documentos, informações ou 
providências que lhes forem feitas pelas autoridades judiciarias, para 
defeza em Juizo do Município ou do servidor; 
XVIII – sugerir providências tendentes ao aperfeiçoamento dos serviços. 
 
Art. 268 – Ao servidor é proibido: 
I – censurar, pela imprensa ou outro qualquer meio, as autoridades 
constituidas, ou criticar os atos da administração, podendo, todavia, em 
trabalho devidamente assinado, apreciá-los, do ponto de vista 
doutrinário, com o fito de colaboração; 
II – retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer 
documento ou objeto existente na repartição; 
III – entreter-se, durante as horas de trabalho, em palestras, leituras ou 
outras atividades extranhas ao serviço; 
IV – deixar de comparecer ao serviço sem causa justificavel; 
V – atender as pessôas na repartição, para tratar de assuntos 
particulares; 
VI – promover manifestações de apreço ou desapreço dentro da 
repartição ou tornar-se solidário com elas; 
VII – exercer comercio entre os companheiros de serviço, promover ou 
subscrever listas de donativos, dentro da repartição; 
VIII – deixar de representar ou comunicar sobre ato cujo cumprimento 
lhe caiba quando manifesta sua ilegalidade; 
IX – empregar material do serviço público em serviço particular; 
X – entregar-se à atividade politico – partidária, nas horas e locais de 
trabalho; 
 
Art. 269 – É ainda proibido ao servidor: 
I – fazer contratos de natureza comercial ou industrial com o Governo, 
por si ou como representante de outrem; 
II – exercer funções de direção ou gerência de empresas bancarias ou 
industriais, ou de sociedade comerciais, subvencionadas ou não pelo 
Governo; 



III – requerer ou promover a concessão de previlégios, garantias ou juros 
ou outros favores semelhantes, federais, estaduais ou municipais, exceto 
previlégio de invenção propria; 
IV – exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em 
empresas, estabelecimento ou instituições que mantenham relações com o 
Governo, em matéria que relacione com a finalidade de repartição ou 
serviço em que esteja lotado; 
V – aceitar representação de Estado estrangeiro; 
VI – comerciar ou ter parte em sociedades comerciais, exceto como 
acionista, quotista ou comandatario, não podendo, em qualquer caso, ter 
funções de direção ou gerência; 
VII – incitar greves ou a elas aderir ou praticar atos de sabotagem contra 
o regime ou o serviço público; 
VIII – praticar a usura; 
IX – constituir-se procurador de partes ou servir de intermediario 
perante qualquer repartição pública, exceto quando se tratar de 
interesses de parente até o segundo grau; 
X – receber estipendios de firmas fornecedoras ou de entidades 
fiscalizadas, no país ou no extrangeiro, mesmo quando estiver em  missão 
referente a compra de material ou fiscalização de qualquer natureza; 
XI – valer-se de sua qualidade de servidor público, para desempenhar 
atividade estranha as funções ou para lograr, direta ou indiretamente, 
qualquer proveito; 
XII – determinar a qualquer outro servidor a prestação de serviços 
estranhos aos da repartição ou serviço. 
 
§ Único – Não está compreendida na proibição dos itens II e VI deste 

artigo a participação do servidor na direção ou gerência de cooperativas e 
associações de classe ou como seu sócio. 

 
Art. 270 – O servidor é responsavel por todos os prejuizos que causar a 

Fazenda Municipal, por dolo ou culpa. 
 
§ Único – Caracteriza-se especialmente a responsabilidade: 
I – pela sonegação de valores e objetos confiados a sua guarda ou 
responsabilidade, ou por não prestar contas ou por não tomar, na forma 
e no prazo estabelecidos nas leis, regulamentos, regimentos, instruções e 
ordens de serviços; 
II – pelas faltas, danos, avarias e quaisquer prejuizos que sofrerem os 
bens e os materiais sob a sua guarda ou sujeitos ao seu exame ou 
fiscalização; 



III – pela falta ou inexatidão das necessárias averbações nas notas de 
despacho, guias e outros documentos de receita ao que tenham com elas 
relação; e, 
Iv – por qualquer diferença de cálculo ou redução contra a Fazenda 
Municipal. 
 
Art. 271 – Nos casos de indenizações à Fazenda Municipal, o servidor 

será obrigado a repor, de uma só vez, a importância do prejuizo causado, em 
virtude de alcance, desfalque, remissão ou omissão em efetuar recolhimento ou 
entradas nos prazos legais. 

 
Art. 272 – Fóra dos casos incluídos no artigo anterior, a importância da 

indenização poderá ser descontada do vencimento, remuneração ou salario, não 
excedendo o desconto à quinta parte de sua importancia líquida. 

 
§ Único – No caso do item IV do parágrafo único do art. 270, não tendo 

havido má fé, será aplicada a pena de repreensão e, na reincidência, a de 
suspensão. 

 
Art. 273 – Será igualmente responsabilizado o servidor que, fóra dos 

casos expressamente previstos nas leis, regulamentos ou regimentos, cometer, a 
pessoas estranhas as repartições, o desempenho de encargos que lhe 
competirem ou aos seus subordinados. 

 
Art. 274 – A responsabilidade administrativa não exime o servidor da 

responsabilidade civil ou criminal que no caso couber, nem o pagamento da 
indenização a que ficar obrigado na forma dos artigos 271 e 272, o exime da 
pena disciplinar em que incorrer. 

 
     - Capítulo III - 
            - Das Penalidades - 
Art. 275 – São penas disciplinares: 
I – Advertência; 
II – Repreensão; 
III – Suspensão; 
IV – Multa; 
V – Destituição da função; e, 
VI – Demissão ou exclusão. 
 
Art. 276 – A pena de advertência será aplicada verbalmente, em caso de 

negligência. 
 



Art. 277 – A pena de repreensão será aplicada por escrito nos casos de 
faltas de cumprimento dos deveres. 

 
Art. 278 – Havendo dolo ou culpa, a falta de cumprimento dos deveres 

será punida com a pena de suspensão. 
 
§ Único – Esta penalidade que não excederá de noventa dias, aplicar-se-

á, igualmente, aos casos de violação das proibições consignadas neste Estatuto, 
bem como ao de reincidência em falta já punida com a repreensão. 

 
Art. 279 – O servidor suspenso perderá todas as vantagens e direitos 

decorrentes do exercício do cargo ou função. 
 
§ Único – Quando houver conveniência para o serviço, a pena de 

suspensão poderá ser convertida em multa, obrigando-se, neste caso, o 
servidor, permanecer em exercício, com direito, apenas à metade do 
vencimento, remuneração ou salário. 

 
Art. 280 – A pena de multa será aplicada na forma e nos casos 

expressamente previstos em lei ou regulamento. 
 
Art. 281 – A destituição de função gratificada dar-se-á: 
I – Quando se verificar a falta de exação no seu desempenho;e, 
II – quando se verificar que, por negligência, o servidor contribuir para 
que se não apurada, no devido tempo, a falta de outrem. 
 
Art. 282 – Será aplicada a pena de demissão ou de exclusão nos casos de: 
I – abandono de cargo ou função; 
II – procedimento irregular; 
III – ineficiência ou falta de aptidão para o serviço; 
IV – aplicação indevida de dinheiros públicos; e, 
V – ausencia ao serviço sem causa justificavel, por mais de sessenta dias, 
interpoladamente durante o ano. 
 
§ 1º - Considera-se abandono do cargo ou função o não comparecimento 

do servidor por mais de trinta dias consecutivos na forma do artigo 74. 
 
§ 2º - A pena de demissão ou de exclusão por ineficiência ou falta de 

aptidão para o serviço será aplicada quando verificada a impossibilidade de 
readaptação. 

 
Art. 283 – Será aplicada a pena de demissão ou de exclusão a bem do 

serviço público ao servidor que: 



I – for convencido de incontinência pública e escandalosa, de vícios de 
jogos  proibidos de embriagues habitual; 
II – praticar crime contra a boa ordem e a administração pública, a fé 
pública e a Fazenda Municipal, ou previsto nas leis relativas a segurança 
e a defesa nacional; 
III – revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo ou 
função, desde que o faça dolosamente e com prejuizo para o município 
ou particular; 
IV – praticar insubordinação grave; 
V – praticar, em serviço, ofensas fízicas, contra servidores ou 
particulares, salvo se, em legitima defesa; 
VI – lesar os cofres públicos ou delapidar o patrimonio da Nação; 
VII – receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de 
qualquer espécie; 
VIII – pedir, por emprestimo, dinheiro ou quaisquer valores a pessôas 
que tratem de interesse, ou tenham na repartição, ou estejam sujeitos a 
sua fiscalização; e, 
IX – exercer advocacia administrativa. 
 
Art. 284 – O ato que demitir ou excluir o servidor mencionará sempre a 

disposição da lei em que se fundamenta. 
 
§ Único – Uma vez submetido a precesso administrativo, os servidores só 

poderão ser exonerados ou dispensados a pedido depois da conclusão no 
processo e de reconhecida a sua incidência. 

 
Art. 285 – Para aplicação das penas do art. 275, serão competentes: 
I – o Prefeito, em qualquer caso; 
II – os chefes de Repartição e de Serviço, nos casos de advertência, 
repreensão e suspensão até tres dias. 
 
§ Único – A aplicação da pena de destituição de função caberá à 

autoridade que houver feito a designação. 
 
Art. 286 – O servidor que, sem justa causa, deixar de atender a qualquer 

exigência para cujo cumprimento seja marcado prazo certo terá suspenso o 
pagamento do vencimento, remuneração ou salário, até que satisfaça essa 
exigência. 

 
Art. 287 – Deverão constar do assentamento individual todas as penas 

impostas ao servidor. 
 



Art. 288 – Será cassada, por ato de Prefeito, a aposentadoria ou a 
disponibilidade, se ficar provocado, em processo, que o aposentado ou servidor 
em disponibilidade: 

I – praticou ato que torne incurso nas leis relativas à segurança nacional; 
II – praticou, quando em atividade, qualquer dos atos para os quais é 
cominada neste Estatuto, a pena de demissão ou de exclusão a bem do 
serviço público. 
 
Art. 289 – As faltas punidas com advertência, repreensão, suspensão ou 

multa  prescrevem em quatro anos. 
 
§ Único – As faltas tambem previstas na legislação penal como delito, 

prescrevem juntamente com êste, se não houver sentença condenatória. 
 
     - Capítulo IV - 
    - Do Processo Administrativo - 
Art. 290 – A autoridade que tiver ciência ou notícia de ocorrência de 

irregularidade no serviço público, é obrigada a promover a sua apuração 
imediatamente por meios sumarios ou mediante processo administrativo. 

 
Art. 291 – O processo administrativo precederá sempre à demissão ou 

exclusão do servidor, seja este estavel ou não. 
 
Art. 292 – O Prefeito e a Câmara Municipal são as unicas autoridades 

competentes para determinar a instauração do processo administrativo. 
 
Art. 293 – O processo administrativo precederá digo, será realizado por 

uma comissão designada em portaria, pela autoridade que houver determinado 
sua instauração. 

 
§ 1º - A comissão se ocupará de tres servidores, a um dos quais caberá a 
presidência por indicação da autoridade no ato da designação. 
 
§ 2ª - O presidente da comissão designará, para secretariá-la, um 

servidor que não poderá ser escolhido entre os componentes da mesma. 
 
§ 3º - Os membros da comissão de inquérito não deverão ser de categoria 

inferior a do indiciado, nem estar ligados ao mesmo por qualquer vínculo de 
subordinação. 

 
§ 4º - Não poderá fazer parte da comissão de inquérito nem exercer a 

função de secretario, o servidor que tenha procedido a sindicância de que 
resultar o processo administrativo. 



§ 5º - O servidor poderá fazer parte, simultaneamente, de mais de uma 
comissão de inquérito, e a mesma comissão poderá ser encarregada de mais um 
processo. 

 
Art. 294 – O membro da comissão de inquérito não poderá funcionar 

como testemunha, tanto de acusação como de defesa. 
 
Art. 295 – A comissão somente poderá funcionar com a presença 

absoluta dos seus membros. 
 
§ Único – A ausencia, sem motivo devidamente justificado, por mais de 

duas sessões, de qualquer dos membros da comissão, determinará sua 
substituição, podendo ser o membro faltoso punido disciplinarmente, por falta 
de cumprimento do dever. 

 
Art. 296 – Os membros da comissão e seu secretario dedicarão todo o seu 

tempo aos trabalhos da mesma, ficando, por isso, automatica e 
obrigatoriamente dispensados do serviço de sua repartição durante a realização 
do inquérito, até a entrega do respectivo relatório à autoridade competente. 

 
Art. 297 – O processo administrativo deverá ser iniciado dentro do prazo 

improrrogavel de dez dias, contados da data da designação dos membros da 
comissão e concluido no de noventa dias após seu iniciio, podendo esse prazo 
ser prorrogavel a juizo da autoridade que houver mandado instaurar o 
processo, sempre que circunstâncias ou motivos especiais o justifiquem. 

 
Art. 298 – Autuada a portaria, juntamente com as demais peças que 

preexistirem, o presidente da comissão designará dia e hora para a audiência 
inicial, citando-se o indiciado e notificando-se o denunciante, se houver e as 
testemunhas. 

 
§ 1º - A citação do indiciado será feita pessoalmente, com prazo mínimo 

de vinte e quatro horas, entregando-se ao mesmo uma cópia da Portaria e 
consignando-se no instrumento e citação o motivo do processo. 

 
§ 2º - Achando-se o indiciado em lugar incerto, a citação será feita com o 

prazo de quinze dias, por meio de edital, publicado por três vezes na imprensa 
local, contando-se dito prazo, da data da primeira publicação. 

 
§ 3º - A citação pessoal, as intimações serão feitas pelo Secretario, 

apresentando-se ao interessado o ofício-citação ou notificação em duas vias 
para uma delas apor seu ciente e a assinatura com indicação da data e 
localidade. 



§ 4º - Caso o interessado recuse receber a citação, deverá o encarregado 
da diligência certificar o ocorrido, mencionando as circunstâncias do fato e 
testemunhado. 

 
Art. 299 – Na contagem dos prazos fixados pelo Estatuto, serão 

observadas as regras vigorantes a respeito dos prazos, em juizo a saber: 
a) não se conta o dia do inicio, mas conta-se o do vencimento; 
b) quando o prazo terminar em domingo ou feriado oficial , o seu 

vencimento será no dia imediato. 
 

Art. 300 – O Secretario certificará, no processo, as datas em que as 
publicações fôram feitas, mencionado os jornais que as inceriram. 

 
Art. 301 – No caso de revelia, será designado, ex-oficio, pelo presidente 

da comissão, um servidor para se incumbir da defesa, bem como será nomeado 
defensor dativo ao indiciado, que estiver nas condições previstas no qrtigo 68 
do Código do Processo Civil, para merecer o beneficio da assistência gratuita, 
recaindo a nomeação em ambos os casos, de preferência, e, advogado. 

 
Art. 302 – São admitidos todos os meios de próvas reconhecidos por 

direito, podendo as mesmas serem produzidas ex-oficio, pelo denunciante se 
houver, ou a requerimento da parte interessada. 

 
Art. 303 – O depoimento das testemunhas será tomado, se possivel, no 

mesmo dia, ouvindo-se as que fôrem apresentadas pelo denunciante, as 
arroladas pela comissão e, após, as indicadas pelo indiciado. 

 
§ Único – O denunciante, a comissão e indiciados só poderão apresentar, 

arrolar ou indicar, cada qual, um número de testemunhas que não exceda de 
sete. 

 
Art. 304 – Antes de depôr, a testemunha será devidamente qualificada, 

declarando o nome, estado civil, idade, profissão, domicílio, se sabe ler e 
escrever, se é parente do indiciado, se mantém ou não relações com o mesmo, e 
em que grau. 

 
Art. 305 – Ao ser inquerida uma testemunha, as demais não poderão 

estar presentes de modo a evitar-se que uma ouça o depoimento das outras. 
 
Art. 306 – O indiciado poderá estar presente aos atos de inquirição de 

Testemunhas, cujos depoimentos, reduzidos a termos, são assinados pelo 
depoente, pelos membros da comissão e pelo indiciado ou seu defensor. 

 



§ 1º - Quando o indiciado for servidor público superior hierarquico da 
testemunha, só poderá ser admitido à audiência seu defensor. 

 
§ 2º -  Ao indiciado é facultado, reperguntar as testemunhas, por 

intermédio do presidente, que poderá indeferiras perguntas que não tiverem 
relação com o assunto do processo, ouvidos os demais membros da comissão, 
consignando-se, no entanto, no termo respectivo, as perguntas indeferidas. 

 
Art. 307 – O presidente da comissão, se julgar necessário, ordenará 

qualquer diligência, como exames, vistorias, propondo a designação pela 
autoridade competente de dois ou mais peritos que poderão ficar a disposição 
da comissão. 

 
Art. 308 – A designação deverá obedecer ao critério da capacidade 

técnica especializada, observadas as provas de habilitação estabelecidas em lei, 
e só poderá recair em pessoas extranhas ao serviço público municipal na falta 
de servidores aptos a prestar o concurso técnico conveniente. 

 
Art. 309 – Para os exames de laboratorio será dada preferência aos 

estabelecimentos oficiais, recorrendo a autoridade competente aos 
estabelecimentos particulares somente quando não existirem oficiais ou quando 
os laudos não forem satisfatorios ou completos por deficiência de 
aparelhamento do laboratorio oficial. 

 
Art. 310 – Os laudos deverão ser claros e precisos e satisfazer as 

condições de natureza técnica. 
 
§ Único – No caso de desacordo entre os peritos e não se tornar possivel a 

decisão por maioria, cada um exporá os motivos de sua opinião, nomeando a 
autoridade administrativa competente um terceiro perito desempatador. 

 
Art. 311 – Para a realização de exames e vistorias serão designados com 

antecedencia dia e hora sendo facultado ao indiciado apresentar quesitos, por 
meio de requerimento. 

 
Art. 312 – A comissão fixará o prazo para a apresentação dos laudos 

periciais, atendendo-se ao que for solicitado pelos peritos. 
 
Art. 313 – A comissão poderá conhecer de novos elementos de acusação 

que forem arguidos contra o indiciado, sendo facultado a este produzir contra 
os mesmos as provas que possuir. 

 



Art. 314 – Findos os atos relativos a prova, será, dentro de quarenta e 
oito horas, dada vista ao indiciado, para apresentar defesa. 

 
§ Único – A defesa deverá ser apresentada dentro de dez dias e durante 

este prazo o indiciado, pessoalmente ou por seu defensor, poderá examinar os 
autos em mãos do secretário, na repartição por onde tiver andamento o 
processo. 

 
Art. 315 – Esgotado o prazo de defesa, a comissão apresentará o seu 

relatório dentro de dez dias. 
 
§ 1º - No relatório, a comissão apreciará em relação a cada indiciado, 

separadamente, as irregularidades de que forem acusados, as provas que 
instruirem o processo, as razões de defesa, propondo, neste caso, a pena que 
couber. 

 
§ 2º - Deverá  tambem, a comissão, em seu relatorio, sugerir quaisquér 

outras providências que lhe pareçam de interesse do serviço público. 
 
Art. 316 – Apresentando o relatório, a comissão ficará a disposição da 

autoridade que houver mandado instaurar o processo, para a prestação de 
qualquer esclarecimento julgado necessário, dissolvendo-se quando for 
proferido o julgamento. 

 
Art. 317 – Entregue o relatorio da comissão, acompanhado do processo, á 

autoridade que houver determinado sua instauração, essa autoridade deverá 
proferir o julgamento dentro do prazo de 30 dias. 

 
§ 1º - quando escaparem a sua alçada as penalidades e providências que 

lhe parecerem cabiveis, a autoridade que determinou a instauração do processo 
administrativo, propôs-los-á, dentro do prazo marcado para julgamento, á 
autoridade competente. 

 
§ 2º - Na hipótese do § 1º, o prazo para julgamento final será de 20 dias. 
 
§ 3º - Se o processo não for julgado ou encaminhado a autoridade 

competente no prazo de 30 dias, ou julgado no prazo determinado no § 2º, o 
indiciado reassumirá, automaticamente, o exercício de seu cargo ou função e 
aguardará em exercício o julgamento, salvo o caso de prisão administrativa que 
ainda perdure. 

 
Art. 318 – As decisões serão sempre publicadas na imprensa local dentro 

do prazo de oito dias. 



Art. 319 – Todos os termos lavrados pelo secretário, a saber: autuação, 
juntada, intimação, conclusão, data, vista, recebimento, certidões, 
compromissos, terão forma processual, resumindo-se tanto quanto possivel. 

 
Art. 320 – Será feita por ordem cronológica de apresentação tôda e 

qualquer juntada aos autos, devendo o presidente rubricar as fôlhas acrescidas. 
 
Art. 321 – Figurará sempre nos autos de sindicância ou processo, a folha 

de antecedentes do indiciado. 
 
Art. 322 – Só será admitida a intervenção do procurador no processo 

administrativo, após a apresentação do respectivo mandato, revestido dos 
requisitos legais. 

 
Art. 323 – No processo administrativo ou na sua sindicância poderá ser 

arguida suspeição, que se regerá pelas normas legais que lhe são peculiares. 
 
Art. 324 – Quando o ato atribuido ao servidor for considerado criminoso, 

será remetida cópia do processo á autoridade competente. 
 
Art. 325 – A absolvição no processo crime a que fôr submetido o servidor 

não implica sempre a permanência do mesmo no serviço público, se em 
processo administrativo regular tiver sido demitido em virtude da prática de 
atos que o inabilitem, moralmente para aquele serviço. Da mesma forma, a sua 
condenação em processo crime não determinará a declaração de falta de 
idoneidade do servidor para exercer cargo ou função pública, desde que a 
natureza do crime praticado pelo mesmo não induza a ausência de requisitos 
estabelecidos no Estatuto para a permanência no serviço público. 

 
Art. 326 – Acarretarão a nulidade do processo: 
a) determinação de sua instauração por autoridade incompetente; 
b) a falta de citação ou notificação, feita na forma determinada no 

Estatuto; 
c) qualquer restrição á defêsa do indiciado; 
d) a recusa injustificada da comissão de promover a realização de 

perícias, acareações ou quaisquer outras diligências convenientes ao 
esclarecimento do processo; 

e) os atos da comissão praticados apenas por um de seus membros; 
f) acrescimos ao processo depois de elaborado o relatorio da comissão, 

sem nova vista do indiciado; 
g) rasuras e emendas, não ressalvadas, em parte substancial do processo. 
 



Art. 327 – As irregularidades processuais que não constituirem vícios 
substanciais insaráveis susceptíveis de influirem na apuração da verdade ou na 
decisão do processo ou sindicância não determinarão a nulidade do processo. 

 
Art. 328 – A nulidade pode ser argúida durante ou após a formação da 

culpa, devendo fundar-se a sua arguição em texto legal, sob pena de ser 
considerada inexistente. 

 
Art. 329 – No caso de abandono de cargo ou de função, será instaurado 

processo e feita a citação na forma determinada nos artigos 293 e 297. 
 
§ 1º - Comparecendo o indiciado, serão tomadas as suas declarações, 

dando-se-lhe o prazo de cinco dias para requerer a produção ou prova e 
observando-se, então, no que couber, o prescrito nos artigos 302, 303, 314, 315 e 
seguintes. 

 
§ 2º - No caso de revelia, será designado pelo presidente da comissão um 

servidor, de preferência advogado, para funcionar como defensor, o qual 
representará o indiciado em todos os termos do processo. 

 
     - Capítulo V - 
     - Da Prisão e da Suspensão Preventiva - 
Art. 330 – Cabe ao Prefeito ordenar a prisão administrativa de todo e 

qualquer responsavel pelos dinheiros e valores pertencentes a Fazenda 
Municipal ou que se acharem sob a guarda desta, nos casos de alcance, 
remissão ou omissão em efetuar as entradas nos devidos prazos, uma vez 
justificada a necessidade da medida. 

 
§ 1º - O Prefeito, quando ordenar a prisão, comunicará o fato 

imediatamente á autoridade judiciaria competente, para os devidos fins. 
 
§ 2º - O contador providenciará no sentido de ser iniciado com urgência e 

imediatamente concluido o processo da tomada de contas. 
 
§ 3º - A prisão administrativa não poderá exceder de noventa dias. 
 
Art. 331 – Poderá ser ordenada pelo chefe da repartição, ex-oficio, ou a 

pedido do presidente da comissão de inquérito, a suspensão preventiva do 
servidor, ate 30 dias, desde que o seu afastamento seja necessário para a 
averiguação de faltas cometidas, cabendo ao Prefeito prorrogá-las até 90 dias, 
findos os quais cessarão os efeitos da suspensão, ainda que o processo 
administrativo não esteja concluido. 

 



Art. 332 – Durante o período da prisão ou da suspensão preventiva, o 
servidor perderá um terço  do vencimento, remuneração ou salário. 

 
Art. 333 – O servidor terá direito: 
I – á diferença de vencimento, remuneração ou salário e a contagem de 
tempo de serviço relativo ao período da prisão ou da suspensão, quando 
do processo não resultar punição, ou estas se limitar ás penas de 
advertência, multa ou repreensão; 
II – á diferença de vencimento, remuneração ou salário e á contagem do 
tempo de serviço correspondente ao período de afastamentoexcedente do 
prazo da suspenção efetivamente aplicada. 
 
    - Disposições Finais e Transitórias - 
Art. 334 – É vedado ao servidor trabalhar sobre as ordens de parentes, 

até segundo grau, salvo quando se tratar de função de imediata confiança e de 
livre escolha, não podendo exceder a dois o número de auxiliares nessas 
condições. 

 
Art. 335 – O órgão competente fornecerá ao servidor uma caderneta em 

que constarão os elementos de sua identificação e que valerá como prova de 
identidade, para todos os efeitos. 

 
Art. 336 – Considerar-se-ão da familia do servidor, desde que vivam as 

suas expensas e constem de seu assentamento individual: 
I – o cônjuge; 
II – as filhas, enteadas, sobrinhas, e irmãs solteiras ou viúvas; 
III – os filhos, enteados, sobrinhos e irmãos menores incapazes; 
IV – os pais ou padrastos; 
V – os netos; 
VI – os avós e os tios. 
 
Art. 337 – Os prazos previstos neste Estatuto serão, todos, contados por 

dias corridos. 
 
Art. 338 – É vedado ao servidor exercer atribuições diversas das 

inerentes á carreira ou serie funcional a que pertencer ou de cargo isolado que 
ocupar, ressalvadas as funções de chefia, as comissões legais e a função 
gratificada. 

 
Art. 339 – Aos servidores da Câmara Municipal se estende as disposições 

deste Estatuto em tudo que lhes fôr aplicavel e não contrariar as leis ou 
regulamentos peculiares ás funções. 

 



Art. 340 – Nenhum imposto ou taxa gravara vencimento, remuneração, 
salario ou gratificação do servidor, bem como os atos ou títulos referentes a sua 
vida funcional. 

 
§ 1º - Os proventos da disponibilidade e da aposentadoria não poderão, 

igualmente, sofrer qualquer desconto por cobrança de imposto ou taxa. 
 
§ 2º - Não se inclui, para efeito deste art. o imposto de renda. 
 
§ 3º - A isenção não compreende os requisitos ou recursos nem as 

certidões fornecidas para qualquer fim. 
 
Art. 341 – Os servidores públicos, no exercício de suas atribuições, não 

estão sujeitos a ação penal por ofensa irrogada em informações, pareceres, ou 
quaisquer outros escritos de natureza administrativa, que, para esse fim, são 
equiparados às alegações, produzidas em juizo. 

 
§ Único – Ao chefe imediato do servidor, cabe mandar riscar, a 

requerimento do interessado, as injurias ou calunias por ventura encontradas. 
 
 Art. 342 – Sempre que um serviço público federal ou estadual, passar 

para a competência do município, será respeitado a estabilidade que os 
servidores houverem adquirido, computando-se outrossim, integralmente, o 
tempo de efetivo serviço prestado à União ou ao Estado, no serviço encampado. 

 
Art. 343 – Os funcionários interinos que, há mais de dois anos exerçam 

cargos iniciais de carreira ou isolados, terão preferência nas nomeações, uma 
vez aprovados em concursos, em igualdade de condições com outros 
candidatos. 

 
Art. 344 – Serão computados, em tempo dobrado, para os efeitos de 

aposentadoria, disponibilidade e gratificações adicionais, às férias não gozadas, 
até a promulgação deste Estatuto. 

 
Art. 345 – As vantagens previstas no art. 174 do Estatuto não alcançarão 

período anterior a 1º de janeiro  de 1948. 
 
Art. 346 – Este Estatuto não prejudicará situações adquiridas, desde que, 

sob o império da lei anterior, tenham sido satisfeitos todos os requisitos por ela 
exigidos. 

 
Art. 347 – Este Estatuto entrará em vigor na data de sua publicação, 

ficando revogadas todas as disposições em contrário. 



GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SOLEDADE, aos 20 dias 
do mês de maio de 1952. 

 
 
 
      CEZAR DOS SANTOS ORTIZ 
       Prefeito Municipal 
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