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LEI MUNICIPAL N' 180/2003, de 08 de agosto de 2003.
nisDoe sobre o Estatuto dos Seryldores

3 pobllcos Civla do MunlCpIo de Cborrocb6. das Autargula, e das Pundagees Publ.cas
Munlcipais.

3  ruoRROCHb ESTADO DA BAHIA, faz saber que a camara
^ O PREFEITO MUNICIPAL DE

Municipal aprovou e eu sanciono a g
tItuloi

Das Disposi96es Preliminares

^  «„.Mo».P(lbllaisCMs<H.Munio(piodeCho»ocM.,de

Art 2- - Strddo, pObllco d a pd=«=a ""

Art 3" - Cargo ptiblico d o conjurrto de yi^|®^omina0o prbpria. nOmero

lempor^rio.

Art 4° OS cargos de provlmento permanente
funcionais identificadas em razao do nivei u

das atribuigdes previstas em tei.
sg

go. pqxq OS efeitos desta lei.

,. re,„eo.a - e a po.tgao ^ """■
de acordo com o criterio de antiguidad ,

• aria de caraos da mesma denominagao dentro da categona11 - dasse - d a posigSo hierarquizada de cargos aa m ^ .
fundonal;

. oatagoda toPional - a o agropamealo da cargoa olaaaBoad"

'' temporSrio.
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•nn-l e o coniunto de cargos idcnlifxados pcia
" ;,srarr« i. ™ -= ««-"• «"■

pela jiaUireza dos respectivos tra a los, ^ tie igual
^  -»-

merecimento e antigiiidade do servidor.

VI - estmlura de cargos - 6 odiversos grupos ocupaciona.s e categonas lu-.-.o

cada unidade da administrapao publica dire ,
funda9Ses.

srp-rss: kss
public'as. < •' .

■  r - E p»iW. . pr««i. W 8"»».

TITULOII
Do Provimento e da V acSncia

2  CAPITULOI
2  Do Provimento

sECAoi
2  ' Disposi9Qes Gerais

. Art. 8" - Sao requisitos bdsicos para ingresso no servi?o publico;
1  -anacionalidadebrasileiraoivequiparada;
n - o aozo dos direitos politicos, i-Urtmlc-

V - a idade minima de dezoito anos,
VI - a boa saude fisica e mentr'

S ,. . M .«.W,P5» <10 «. P-'" ■"
estabelecidos em lei: . . j • • ~n em

§ 2» - As pessoas portadoras de
concurso pabiico para provimento f vagas oferecidas no concurso.
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•  • .. o proviniento dos cargos publics e a S"b
^ • • ■' ' ■a cempeteme cle cada Poder, do dirigente superior d. aj.ai v'

/. ?•':, ^ :■ - £5o formas de provimento de cargo publico. ^
I  -nomea^ao;
II -reversao;
III - aproveitamento;
IV - reintcgra9ao;
V - recondii^ao.

\ pubiica

...,..-..,.ro unico - A lei c,ue fixar as diretrizes do .steuia de oarreira ua ad.uiiiisUa.no
i.baca .iaunicior;re.stabeleceri criterios para a evoMo do servidor.

SECAO II
Da Nomea9^o

Art. lA - Anomea9ao far-se-a:

I  . em carater permanente. quando se tratar de provimento em cargo da.
classe inicial da carreira ou em cargo isolado,

II - em carater tempor&rio, para cargos de livre nomeagao e
C V/•* n <*ri> r.n nExonera9ao

Art. n ■ A nomeapso para caijQ ordem rie olassito^^
Mllllatla •» "»=""» f™'" ■'= I""
e 0 prazo de sua validade.e 0 prazo do sua vaiiaaae.

Parlgnrf. iato ■ Oa ' ° <!«»"•» "»
mi carreira serao estabelecidos em normas legais e seus regulamento.s.

SECAO HI
Do Concurso Publico

Art, ,r - o c^«o p«Mi» d. p;«~ <>",^xr»visr'» ir.
prdlrt... aaroAaat io do chrf. do rrtpoar.o Podrt. do aoo.do oo»

-regulamento.

ParnRnfo nniro - No r.n.so do ompnto ontro rnnd.dnlo. toiiln
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;>) o cai;di(): to que tiver mais tempo de sen'ifo prcstado ao Muoicipio do
b) ^lros°S°drios que o edital estabelecer, compativds com a ilnaiidado do

conc?.irso.

iSa to" =' •" ""«"«»■

l^i i %. -V MAV.-VC^fc •» ^

quo sera publicric'o.

..... )5 - A realizap-ao do concurso ser^ cent.-alizada no orgao incumbido da
admmi=tvac.?.o'ceatrd de pessoal de cadaPoder. salvo as excefoos iegais.

Da Posse

« Posse e a investidura em cargo publico.

de termo nela aiUoridade competente e pelo empossado.
A-t t7 - A autoridade que der posse tera de verificar, sob cjf

se foram satisfeitos' os requisitos estabelecidos em lei ou regulamento. para a mvesfd .
A.rt. IC - Sao competentes para dar posse:

I. O Prefeito Municipal e o Presidente da CSmara aos dirigentes de orgaos
que Ihe sao diretamente subordinados;

^  que Ihes s§o diretamente subordinados,
in - OS dirigentes superiores das autarquias e funda96es aos scrvidores q

Ihes sao diretamente subordinados.

(trinta) dias. a reqrerimento do interessado, no prazo ongina.
§ r - Juando se tratar do servidor em gozo de licenfa. ou afastado legalmente. o prazo

sera cnntado a nardr do t^rmino do inipedimcntn
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efeito.

§ 2® - Se a posse nao se der dentro do prazo, o ato de nomea93o sera considerado sem

§ 3° - A posse podera ocorrer por procura^So cspecifica.

§ 40 _ O empossado, ao se investir no cargo de provimento permanente ou lemporario,
apresentara, obrigatoriamente, declara^ao de bens e vaJores que constituem seu patrimonio e
declara^ao de exerci'cio de outro cargo, emprego ou flin^ao publica.

Art. 20 - A posse em cargo publico dependera de previa inspe9ao medica oficial.

Par^grafo unico - So podera ser empossado aquele que for julgado apto, fisica e
mentalmente para o exercicio do cargo.

SEOAO V
Do Exerci'cio

Art. 21 - Exercicio 6 o efetivo desempenho das atribul96es do cargo.

§ 4® - A autoridade competente do orgao ou entidade para onde for designado 0
servidor incumbe dar-lhe exercicio.

§ 1® - E de 30 (trinta) dias 0 prazo para 0 servidor entrar em exercicio, conlados da data
da posse, ou, quando inexigivel esta, da data de publica9ao oficial do ato de provimento.

§ 2® - Na hipotese de encontrar-se o servidor afastado legalmente, o prazo a que se
refere 0 § 1® sera contado a partir do termino do afastamento.

§ 3° - 0 servidor que nao entrar em exercicio, dentro do prazo legal, sera exonerado de
oficio.

Art. 22-0 inlcio, a suspens§o, a interrup9ao e 0 reinlcio do exercicio serao regislrados
no assentamento do servidor.

»  I —

r" r- Paragrafo unico - Ao entrar em exercicio, o servidor apresentara ao orgao competente
OS elementos necessarios ao assentamento individual.

Art. 23-0 servidor relotado, removido ou afastado, que deva ter exercicio em outra
localidade, tera 30 (trinta) dias para entrar em exercicio.

Paragrafo unico - Na hip6tese de encontrar-se o servidor afastado legalmente, aplica-
se o disposto no § 2® do artigO 21.

Art. 24-0 ocupante do cargo de provimento permanente fica sujeito a 40 (quarenta)
boras semanais de trabalho, salvo quando a lei estab^lecer dura9ao diversa.

Art. 25 - Alem do cumpjimento do estabelecido no artigo anterior, 0 ocupante de
rarno ^omr'^rnrin nndorn rsm'ornrln n i -i ■ 1 -
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Art. 26-0 servidor somente podera participar de missao ou estudos no exterior,
mediantc expressa autoriza9ao do Prefeito Municipal.

§ 1® - A ausencia n3o excedera a 2 (dois) anos, prorrogaveis per mais 2 (dels) e, finda a
missao ou estudo, somente decorrido igual periodo podera ser permitida nova ausencia.

§ 2® - Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo nao sera concedida
exonera9ao ou licen9a para tratar de interesse particular antes de decorrido periodo igual ao do
afastamento, rcssalvada a hipotese do ressarcimento das despesas correspondentes.

§ 3® - O servidor ocupante de cargo de provimento temporario somente podera
ausentar-se em missao oficial e pelo prazo estritamente necessario ao cumprimento dele.

§ 4® - O servidor ocupante de cargo de provimento temporario sera substituldo, em
suas ausencias, ou nos seus impedimentos, por outro, indicado na lei ou no regimento, ou, oinissos
estes, designado por ato do Prefeito Municipal, cumprindo ao substitute, quando titular de cargo
em comissao, exercer automaticamente as atribui96es do cargo do substituldo sem prejuizo do
exerclcio das atribui95es inerentes ao s6u cargo, salvo se os encargos da substitui9ao reclamarein a
dispensa do exerclcio destes.

§ 5® - A designa93o para substituir titular de cargo de provimento temporario dcvera
observar os mesmos requisites estabelecidos para o seu provimento e somente podera rccair sob re
servidor ou empregado publico em exercicio no respective orgao ou entidade e quc,
preferencialmente, desempenhe suas fun96es na unidade administrativa da lota9ao do substituldo.

SE^AO VI

.  Do Est^gio Probat6rio •

Alt. 27 - Ao entrar em exercicio, o servidor nomeado para cargo de provimento
permanente ficara sujeito a estagio probatorio por um periodo de 3 (tres) anos, durante o qual sua
aptidSo e capacidade serao objeto de avalia9ao para o desempenhe do cargo, observados os
seguintes fatores:

I  - assiduidade;
II - disciplina;
III - capacidade de iniciativa;
IV - produtividade;
V - responsabilidade.

Parag afo unico - Obrigatoriamente 4 (quatro) meses antes de findo o prazo do
periodo do estag'o probatorio, sera submetida a homologa9ao da autoridade competente a
avalia9ao do desempenhe do servidor, que ser3 completada ao termino do estagio.
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Da Estabilidade

^  Art 28 - 0 servidor habilitado em concurso publico e empossado em cargo de
rp provimento permanente adquiriri estabilidade ao completar 3 (tres) anos de efet.vo exerccto.

Art 29 - 0 servidor estdvel so perdeii o cargo em virtude de sentenfa judicial
transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar, desde que Ihe seja assegur
ampla defesa.

fy
fy

fy

^  SECAO VIII
DaPromo9ao

-xa Prnmnrao 6 a elevacao do servidor ocupante de cargo de provimento
permanente. dentro da categoria funcional a que pertence, pelos criterios de merec.mento e

antiguidade, ou quando afastado para exerocio de mandate eletivo.
"5 Art 32 - OS demais requisites e critdrios para promo?ao serao os das leis que
>  instituirem os pianos de carreira na Administrafao Publica Municipal e seus regulamentos.
2  Art. 33 - Compete 4 unidade de pessoal de cada orgSo ou entidade processar as

promoi;5es, na forma estabelecida em regulamento.

SE^AO DC
Da Reversao

Art 34 - Reversao d o retomo do aposentado per invalidez, quando os motives
.  determinantes da aposentadoria forem declarados insubsistentes per junta me ica o
I  Paragrafo unico - Sera cassada a aposentadoj do s^dor que n4o entrar em

exercicio dentro de 30 (irinta) dias contados da pubUca9So

^  Art 35 A reversao far-se-4 no mesmo cargo ou no cargo resultante da transformaqao.
^  permanecenl; Sr;idor em disponibilidade remunerada enquanto nao houver vaga.
5  Art. 35 - Nao podera reverter o ap^entado que contar 65 (sessenta e cinco) anos do

idade. \
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Do Aproveitamento e da Disponibilidade

^ ̂  . .. " Extinto 0 cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estavel ficara em
disponibilidade com remunera9ao proporcional ao tempo de servi9o

Art. 38 - O retomo do servidor em disponibilidade a atividade far-se-a mediante
aproveitamento obrigatorio em cargo de atribui96es e remunera9ao compati'veis com o
anteriormente ocupado.

Earagrafo unico - 0 orgSo central de pessoal de cada Poder ou entidade detemiinara o
aproveitamento do servidor em disponibilidade, em vaga que vier a ocorrer.

Ai*t. 39 - Sera tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o
servidor n3o entrar em exercicio no prazo legal, salvo por doen9a comprovada por junta medica
oficial.

Art. 40 - E assegurado ao servidor estavel o direito a disponibilidade para o exercicio
mandato eletivo em diretoria de entid&de sindical representativa do servidor publico municipal,

sem prejuizo da remunera9ao do cargo penfJanente de que e titular.

disponibilidade limitar-se-a a 3 (tr^s) servidores.

§ 2® - A16m dos 3 (tres) servidores disponibilizados no § 1° deste dispositivo, para cada
1.000 (mil) servidores da base sindical sera acrescido mais 1 (um).

^
§ 3® - A disponibilidade tera dura9ao igual a do mandato, podendo ser prorrogada, no

reelei9ao, por no mdximo 2 (dois) mandatos.

§ 4® - O servidor nao podera ser relotado ou removido de oficio durante o exercicio do
mandato e ate 1 (um) ano apos o termino deste.

§ 5® - Cessada a disponibilidade, o servidor retornara imediatamente ao exercicio do
cargo.

^  SECAO XI
Da Remtegra93o

. . . . ..Art. 41 - Reintegra9ao e o retomo do servidor demltido ao cargo anteriormente
ocupado ou ao resultante de sua transforma9ao, quando invalidada sua demiss^o por senten9a
judicial transitada em julgado ou na forma do artigo 241.

Par«igraro unico - Na hipotese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficara em
disponibilidade.

.
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Art. 42 - Recondu9ao e o retomo do servidor estavel, sem direito a indeniza9ao, ao
cargo anteriormente ocupado, dentro da mesma carreira, em decorrencia de reintegra9ao do
anterior ocupante.

Paragrafo unico - Encontrando-se provido o cargo, o servidor sera aproveitado em
outro cargo ou posto em disponibilidade remunerada.

SECAO XIII
Da Readapta9ao

Art. 43 - Readapta95o e o cometimento ao servidor de novas atribui96es, compallveis
com a limita95o que tenha sofrido em sua capacldade fisica ou mental, comprovada por junta
medica oficial, garantida a remunera^do do cargo de que e titular.

Paragrafo unico - E garantida k gestante atribui?ees compativeis com seu estado
fisico, nos casos em que houver recomenddlj3o clinica, sem prejuizo de seus vencimentos e demais
vantagens do cargo.

CAPITULO II
Da Vacancia

Art. 44 - A vacancia do cargo decorrera de:

I  - exonera9ao;

II - demissao;

III - aposentadoria;
IV - fdecimento.

Art. 45 - Ocorrendo vaga, considerar-se-So abertas, na mesma data, as decorrentes de
seu preenchimento.

Art. 46 - A exoneragao do servidor ocupante de cargo de provimento permanente dar-
se-a a seu pedido ou de oficio.

Paragrafo unico - A exonera9UO de oficio sera aplicada.

I - quando n5o satisfeitas as condifSes do est4gio probatorio;

II - quando o servidor n5p entrar em exerdcio no prazo estabelecido.

Art. 47 - A exonerapao do servidor ocupante de cargo de provimento temporano dar-
se-a a seu pedido ou a juizo da autoridade competente.

Art. 48 - A demissao sera aplicada como penalidade.
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CAPITULO III
Da ReIota9ao e da Remo9ao

Art. 49 - Relota9ao e a movimenta9ao do servidor, com o respectivo cargo, com ou
sem mudan9a de sede, para outro orgao ou entidade do mesmo Poder e natureza juridica, cujos
p anos de cargos e vencimentos sejam identicos, de acordo com o interesse da Administra9ao.

§ 1° - A relota9ao dar-se-a, exclusivamente, para ajustamento de quadros de pessoal as
necessidades dos servi9os, inclusive nos casos de organiza9ao, extin9ao ou cria9ao de orgaos ou
entidades.

§ 2 " Nos casos de extin9ao de 6rgSos ou entidades, os servidores estaveis que nao
puderem ser relotados, na forma deste artigo ou por obice legal, ser3o colocados em
disponibilidade, at6 seu aproveitamento na forma dos artigos 38 e 39.

Art. 50 - Remo9ao ^ o deslocamento do servidor, a pedido ou de oficio, com
preenchimento de claro de lota95o, no ̂ bito do mesmo quadro, com ou sem mudan9a de sede.

§  - Dar-se-a remo9ao, a pedido, para outra locajidade, por motivo de saude do
servidor, conjuge, companheiro ou dependente, condicionado a comprova9ao por junta medica
oficial, liipotese em que, excepcionalmente, sera dispensada a exigencia de claro de lotavao.

§ 2° - No caso previsto no paragrafo anterior, o servidor preenchera o primeiro claro do
lota9ao que vier a ocorrer,

§ 3® - Pica assegurada ao servidor, a iim de acompanhar o conjuge ou companheiro,
preferencia na remo9ao para o mesmo local em que o outro for mandado servir.

TITULO III
Dos Direitos, Vantagens e Beneficios

CAPITULO I
Do Vencimento e da Remunera9ao

Art. 51 - Vencimento e a retribui93o pecunidria pelo exercicio de cargo publico, com
valor fixado em lei.

Art. 52 - Remunera9ao e o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniarias,
permanentes ou temporarias, estabelecidas em lei.

Art. 53-0 vencimento do cargo observara o principio da isonomia, quando couber, e
acrescido das vantagens de carater individual, sera irredutivel, ressalvadas as relativas a natureza
ou ao local de trabalho.
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Paragrafo unico - Excluem-se do teto de remunera9ao as indeniza96es e vantageas
previstas nos artigos 63 e 76, incisos II a IV, o acrescimo previsto no artigo 92, o abono pccuniario
previsto no artigo 95 e o salario familia.

Art, 55 - Nenhum servidor recebera a titulo de vencimento, importancia inferior ao
salmo minimo.

Art; 56-0 servidor perdera:

I - a remunera9ao dos dias em que faltar ao servi9o;
II - a parcela da remunera93o diaria, proporcional aos atrasos,

ausencias e saidas antecipadas, iguais ou superiores a 60
(sessenta) minutos.

Art. 57 - Salvo por imposi9ao legal ou por mandado judicial, nenhum desconto incidira
sobre a remunera9ao ou proventos.

Paragrafo unico - Mediante af(itori2a93o escrita do servidor, havera desconto ou
consigna9ao em folha de pagamento em favor de entidade sindical e associa9ao de servidores a que
seja filiado, ou de terceiros, na forma definida em regulamento.

Art. 58 - As reposi96es a indeniza9oes ao Erario ser2o descontadas em parcelas
mensais, atualizadas, nao excedentes a ter9a parte da remunera9ao ou dos proventos.

Paragrafo unico - Independentemente do parcelamento previsto aesle artigo, a
percep9ao de quantias indevidas poder3 implicar processo disciplinar para apura9ao de
responsabilidade.

Art. 59-0 servidor em debito com o Erario, que for demitido ou exonerado, tera o
prazo de 30 (trinta) dias para quita-lo.

Pariigrafo unico - A nao quita9ao do debito no prazo previsto implicara a sua inscri9ao
em divida ativa.

Art. 60 - O vencimento, a remunera9ao e os proventos nao serao objeto de arresto,
sequestro ou penhora, exceto no caso de verba alimentar resultante de decisao judicial.

CAPITULOII
Das Vantagens

Art 61 - Alem do vencimento, poderao ser concedidas ao servidor as seguintes
vantagens:

I  - indeniza96cs;
II - auxilios pecunidrios;
TIT - gratificacoes;
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§ 1° - As indeniza96es e os auxilios nSo se incorporam ao vencimcnto on ptov^ntoy
para qualquer efeito.

§ 2® - As gratificafoes e a vantagem pessoal por estabilidade economica incorporam-se
ao vencimento ou aos proventos, nos cases e condigoes indicados em lei.

Art. 62 - As vantagens pecuniarias nao serao computadas nem acumuladas para ereilo
de concessao de quaisquer outros acrescimos pecunidrios uiteriores, sob o mesmo tiluio ou
identico fundamento.

SE^AOI
Das Indeniza95es

Art. 63 - Constituem indeniza9oes ao servidor:

4

I  - ajuda de custo;
n -di^rias;
III - transporte.

Paragrafo unico - Os vaJores das indeniza95es e as condi96es para sua concessao
serao estabelecidos em regulamento.

SUBSECAOI
Da Ajuda de Custo

Art. 64 - A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instala9ao do
servidor que, no interesse do servi90, passar a ter exercicio em nova sede, com mudan9a de
domicilio, ou que se deslocar a servi9o ou por motive de estudo, no pais ou para o exterior.

§ 1® - Correm per conta da Administra93o as despesas de transporte do servidor e de
sua familia.

§ 2® - E assegurado aos dependentes do servidor que falecer na nova sede, ajuda de
custo e transporte para a localidade de origem, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
contados do obito.

Art. 65 - A ajuda de custo n2o excedera a importancia correspondente a 2 (duas) vezes
o valor do menor vencimento page pela Administra9ao Publica do Municipio.

Paragrafo unico - Excetuam-se da regra do caput deste artigo a hipotese de missao ou
estudo no exterior, competindo a sua fixa9ao ao Chefe do respective Poder.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORRQCHO
ESTADO DA BAHIA

Pra9a Cel. Joao Sd, s/n - Chorroch6 - BA
C.G.C. 13.915.665/0001-77-Tel; (75)486-2153

13

I - ao servidor que se afastar da sede ou a cla rotomor, ©m viriude do
mandato eletivo;

II - ao*serv]dor que for afastado para servir em outre orgao ou entidade dos
Poderes da Uniao, do Estado, do Distrito Federal e do oulros
Munidpios;

III - ao servidor que for removido a pedido;

IV - a um dos conjuges, sendo ambos servidores municipals, quando o
outro tiver direito a ajuda de custo pela mesma mudan9a de sede.

Art, 67 -0 servidor ficara obrigado a restituir a ajuda de custo quando,
injustificadamente, nao se apresentar na nova sede no prazo previsto no § 1® do artigo 21.

Paragrafo unico - Nao havera obriga9ao de restituir a ajuda de custo nos casos de
exonera9ao de oficio ou de retomo por motive de doen9a comprovada.

SUBSEgAO II
Das Didrias

\

Art. 68 - Ao servidor que se deslocar da sede em cai'ater eventual ou transilorio, no
interesse do servi90, serSo concedidas, al6m de transporte, diarias para atender as despcsas de
alimenta9ao e hospedagem.

Art. 69 - Nao sera concedida diaria quando o deslocamento do servidor implicar
desligamento de sua sede.

Art, 70 - 0 total de diarias atribuidas ao servidor nao podera exceder a 180 (cento e
oitenta) dias por ano, salvo em casos especiais expressamente autorizados pelo Prefeito Municipal.

Art. 71-0 servidor que receber diarias e nao se afastar da sede, por qualquer motive,
fica obrigado a restitui-las integralmente e de uma s6 vez, no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 1° - Na hipotese de o servidor retomar a sede em prazo menor do que o previsto para
0 seu afastamento, restituira as diarias recebidas em excesso, no prazo pre\asto neste artigo.

§ 2° - Nao se pagara ajuda de custo mais diarias acumuladas.

SUBSEgAO III
Da Indeniza?^© de Transporte

Art. 72 - Conceder-se-a indeniza9ao de transporte ao servidor que realizar despcsas
com a utiliza9ao de meio proprio de locomo9ao para execu9§o de servi9os extemos, na sede ou
fora dela, no interesse da administra9ao, na forma e condi95es estabelecidas em regulam^nto.
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SECAO II
Dos Auxilios Pecimiarios

Art. 73 - Serao concedidos aos servidores os seguintes auxilios pecuniarios:

I - auxilio-transporte;
II - auxilio-alimenta^ao.

SUBSECAO I
Do Auxilio-transporte

Art. 74-0 auxilio-transporte sera devido ao servidor ativo, nos deslocamentos da
residencia para o trabalho e vice-versa, na ifonna e condi96es estabelecidas em regulamento.

Par^grafo unico - A participa9ao do servidor nao podera exceder a 6% (seis por
cento) do vencimento basico.

SUBSECAO III
Do Auxilio-aIinienta9ao

Art. 75-0 auxilio-alimenta93o ser3 devido ao servidor ativo, na forma e condi9oes
estabelecidas em regulamento.

SECAO III
Das Gratifica95es

Art. 76 - Alem do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serao deferidas ao
servidor as seguintes gratifica96es:

I - pelo exercicio de cargo de provimento temporario;

II - natalina;

III - adicional pelo exercicio de atividades insalubres, perigosas ou penosas;

IV - adicional pela presta93o de servi90 extraordinario;

V - adicional notumo.
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Art. 77-0 servidor investido em cargo de provimento permanente tera dircito a pcrcebcr,
pelo exerci'cio do cargo de provimento tempor^o, gratificagao entre 50% (cinquenta por cento) e
75% (setenta e cinco por cento) do menor vencimento pago pelo Munici'pio.

Paragrafo unico - O servidor substituto perceber^, a partir do 10® (decimo) dia
consecutive, a remunerag^o do cargo do substituido, paga na proporgao dos dlas de efetlva
substituigSo, assegurada a contagem do tempo de servigb respective para efeito de estabilidade
economica.

SUBSECAO II
Da Gratificagao Natalina

Art. 70 - A gratificagao natalina corresponde a 1/12 (urn doze avos) da remuneragao a
que 0 servidor ativo fizer jus, no mes de exercicio, no respective ano.

integral.

cada ano.

§ r - A fragSo igual ou superior a 15 (quinze) dias sera considerada come mes

§ 2® - A gratificagao natalina sera paga ate o dia 20 (vinte) do mes de dezenibro de

Art. 79-0 adiantamento sera pago no ensejo das ferias do servidor, sempre quo este o
requerer ate 30 (trinta) dias antes do fim do periodo aquisitivo anterior, nao podendo exceder a
metade da remuneragao por este percebida no mes.

Art. 80 - A gratificag^o natalina estende-se aos ocupantes de cargo de provimento
temporario.

Art. 81-0 servidor, ocupante de cargo permanente o.u temporario, quando exonerado
ou demitido, percebera sua gratificagao natalina proporcionalmente aos meses de efetivo exercicio,
calculada sobre a remuneragao do mes da exoneragSo ou demissSo.

Paragrafo unico - Na hipotese de ter havido adiantamento em valor superior ao
devido no mes da exoneragao ou demissao, o excesso ser^ devolvido, no prazo de 30 (trinta) dias,
findo o qual, sem devolugao, sera o debito inscrito na divida ativa.

Art. 82 - A gratificagao natalina n2o sera considerada para calculo de qualquer parcela
remuneratoria.

SIJBSECAO III
Dos Adicionais de Insalubricjade, Periculosidade ou Atividades Peiiosas

Art. 83 - Atividades insalubre sSo as opera(;3es habituais praticadas em locais
insalubres. que exponham o servidor ao cpntato permanente
dos limites de toleranda fixados em razSo da intensidade do agente e o
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Art. 84 - Sao atividades ou operapoes perigosas as que, per sua natureza on inetodos
dt trabalho, impliquem o contato permanente do servidor com inflainaveis, cxplosivos,
eteiiicidade, radia96es ionizantes ou subst^cias radioativas.

Art. 85 - Sao penosas as atividades exercidas em condi96es capazes de prejiidicar a
s^e ou a integridade fisica do servidor com risco de vida.

K Pardgrafo unico - 0 direito aos adicionais de que trata cste artigo nao pocicra scr
exercido cumulativamente e cessa com a elimina9ao das condi96es ou dos riscos que deram causa
a coDcessao.

K̂
 Art. 86 - Havera permanente controle da atividade do servidor em opera95es ou locais

considerados insalubres, perigosos ou penosos.

Paragrafo unico - A servidora gestante ou lactante sera afastada, enquanto durar a
gesta9ao e a lacta9ao, das opera96es e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em
kxal salubre e em servi9o nao perigoso.

Art. 87 - Na concessao dos adicionais de insalubridade, periculosidade ou penosidade
serao observadas as situa96es previstas em legfela9ao especifica.

SUBSECAO IV
Do Adicional per Seryi90 Extraordindrio

Art, 88-0 servi90 extraordin^o sera remunerado com acrescimo de 50% (cinqOenta
por cento) em reIa9ao a hora normal de trabalho.

ParjSgrafo unico - Somente ser4 permitida a realiza9ao de servi90 extraordinario para
atender situa96es excepcionais e temporarias, respeitado o limite mdximo de 2 (duas) boras diarias,
podendo ser elevado este limite nas atividades que n5o comportem interrup9ao, consoante se
dispuser em regulamento.

SUBSE^AO V
Do Adicional Notumo

Art. 89-0 servi90 notumo, prestado em horario compreendido entre 22 (vinte c duas)
boras de um dia e 5 (cinco) boras do dia seguinte, tera o valor-bora acrescido de 20% (vinte por
cento).

SECAO VI
Da Estabilidade Economica

Art. 90 - Ao servidor que tiver exercido, por 10 (dez) anos, continuos ou n3o, cargo de
nrAV'imonta Ir^mnnrnrin o ,w| > i - • "• ••• • • • » i-



ppPFFITllRA MUNIC:iPAL DF nHORROCHO
ESTADO DA BAHIA

Praca Cel. Joao S^, s/n - Chorroch6 - BA
G.G.G. 13.915.665/0001-77 - Tel: (75) 486-2153 17

30% (trinta por cento) do valor do vencimento do cargo de maior hierarquia que tenha exercido
por mais de 2 (dois) anos.

§ 1° - 0 direito a estabilidade economica se constitui com a exonera9ao ou dispensa do
cargo de provimento tempor^rio, sendo o valor correspondente fixado neste momenlo.

§ 2® - A vantagem pessoal por estabilidade economica ser^ reajustada sempre que
houver modifica?ao no valor do vencimento em que foi fixada. observando-se as correlatocs e
transforma^Ses estabelecidas em lei.

§ 3° - 0 servidor beneficiado pela estabilidade economica que vier a ocupar ouiro
cargo de provimento temporto dever4 optar, enquanio perdurar esta situafao. entre a vanlagem
pessoal ja adquirida e o valor da gratifica^So pertinente ao exercicio do novo cargo.

§ 4° - 0 servidor beneficiado pela estabilidade economica que vier a ocupar por mais 2
(dois) anos, outro cargo de provimento temporirio, poderi obter a modificafSo do valor da
vantagem pessoal, passando esta a ser calculada com base no valor do vencimento correspondtnte
ao novo cargo.

A

§ 5® - 0 valor da estabilidade econdmica nao servir^ de base para calculo dc qualquer
outra parcela remuneratoria.

§ 6° - Para os efeitos deste artigo ser^ computado o tempo de.

a) exercicio de cargo em comissao, dire9So, chefia e asscssoramento
superior e intermediario na administra^So direta, nas autarquias e
nas fiinda^Ses;

b) exercicio de fun90es de confian9a formalmente instituidas nas
empresas publicas e nas sociedades de economia mista.

S 7® - A incorpora9ao da vantagem pessoal, nas hipoteses do parigrafo anterior, seia
calculada e fixada com base no valor do vencimento correspondente ao cargo de
permanente da administra95o direta, da autarquia ou da funda^o, onde seja o semdor ^do q

'-'S • mais se aproxime do percebido pelo mesmo, n5o podendo exceder o valor do vencime
^^7 correspondente ao cargo de maior hierarquia.

sesSl

5 8° - A concessao de estabilidade economica, com utilizafao de tempo de semgo
prestado na forma da alinea "b", do § 6° deste artigo, s6 poderi ocorrer findo o prazo do estagio
probatorio.

CAPITULO III
Das Ferias

Art 91 - 0 servidor gozara, obrigatoriamente, ferias anuais, que podem ser
acumuladas, no caso de necessidade do servi90, ate no maximo de 2 (dois) periodos, ressalvadas as
hipoteses em que haja legisla9ao especifica.

t? I" n M
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I  - 30 (tnnta) dias corridos, quando nSo tlver mais de S (cinco) faltas;
n  - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando tlver de 6 (seis) a 14

(quatorze) faJtas; ^ ; a i <

trts) faUas°^ corridos, quando tiver de 15 (quinze) a 23 (vinie e

' oduasTM^ a 32 (irima

administrate Lw"'' ^ °'-8--da pela unidade

ferias um aceeimo di ®°"cita9ao, sera pago ao servidor, por ocasiao dass, um acrescimo de 1/3 (um terto) da remunerafao correspondente ao periodo de gozo.

,iw.r A- ■> ^ ®o servidor converter 1/3 (um tenjo) do periodo de ferias a ouedias, a crite°rina AdmiSS""' ^

.  '. ° Pagamento do acrdscimo previsto no artigo 92 e, quando for o caso dop evis o no artigo anterior, sera efetuado no mSs que anteceder ao inicio das ferias.

piiblica confoc3o'iL"m'!%!!n'' 'T"'® '"'^'^ompidas por motivo de calamidadepuDUca, comofao interaa, convoca9ao para jun, servi9o militar ou eleitoral e, ainda por motivo de
superior interesse piiblico, mediante ato fiindamentado ^

■09

CAPITULOIV
Das Licen9as

SE^AO I
Disposi9oes Gerais

■ Conceder-se-^ licen9a ao servidor, aJem das previstas nos incisos, IV V e VI
do artigo 117: > » *

I - por motivo de doen^a em pessoa da familia;
II - por motivo de afastamento do cdnjuge ou companheiroi

HI - para prestar o servi90 militar obrigatorio;

IV - para concorrer ou exercer mandato eletivo;
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VII - para servidor-atleta participar de competipao oficial.

§ ̂ ^ servidor nao podera permanecer eni licen9a por perlodo superior a 36 (irinta c
seis) meses, salvo nos cases dos incises II, III e IV.

§ 2 - Ae ecupante de carge de previmente teniperdrio, n3e-titular de carge cic
proviinento permanente, semente serae cencedidas as licen9as previstas nes incises IV V e VI de
aitige 117.

Art. 97 - A licen9a concedida dentre de 60 (sessenla) dias de termino de eutra da
mesma especie sera censiderada ceme prerrega9ae.

se<;:ao ii
Da Licen9a por Motive de Doen9a em Pessoa da Familia

Art. 93 - Pederd ser cencedida Iicen9a ae servider, per metive de deen9a do cenjiigc
eu companlieiro, dos pais, do padraste eu niadrasta, des filhes, dos enteados, de menor sob guarda
eu tutela, des avos e des irmaes meneres eu-lncapazes, mediante pr^via cempreva9ae per incdice
eu junta medica eficial.

§  A licen9a semente serd deferida se a assistencia direta de servider for
HKfispensavel e nae puder ser prestada simultaneamente com e exercicie de carge, e que devcra*
ser apurado atraves dq acempanhamente secial.

§ 2° - E vedade e exercicie de atividade remunerada durante e periode da licen9a.

Art. 99 - A licen9a de que trata e artige anterier sera cencedida:

I  - cem remunera9Se integral, ate I (um) mes;

II - cem 2/3 (deis ter9es) da remunera9ae, quande exceder a 1 (um) mes e
nae ultrapassar 3 (tres) meses;

III - cem 1/3 (um ter9e) da remunera9ae, quande exceder a 6 (seis) e nao
ultrapassar 12 (deze) meses.

SE^AO III
Da Licenfa por Motivo de Afastamento do Conjuge

Art. 100 - Pederd ser cencedida licen9a ae servider para acempanhar conjuge eu
cxsq)aiiheiro, servider publico municipal, que for deslocado para outre pente do estade, de pais,
jssa e exterior eu para e exercicie de mandate eletive des Pederes Executive e Legislative.

§ 1® - A licen9a prevista no caput deste artige sera sem remunera9Se.

§ 2° - Ocerrende e deslecamente no territbrie municipal, e servider pedera ser letade,
fWTwisoriamente. em repartican da administrarno miinirinni diretn nufarnnirn on fimdnrioiinl
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SEgAOrV

Da Licen9a para prestar o Servifo Militar ObrigatOrio

Art. 101 - Ao servidor convocado para o sorv'no iiiiliuir obiijialoiio .•jiKiAiiiia
iicenfa, sem remunerafao, na forma e nas condipdes previstas na leglslagao especilica.

Paragrafo unico - Concluido o setvi90 mil ̂ ir obrigatdrio. o sci-viJor icra ale .10
(trinta) dias para reassumir o exercicio do cargo.

SE^AO V
Da Licen9a para Concorrer a Mand to Eletivo e Exerce-lo

Art. 102 - O servidor se licenciaii para ( mcorrer a mandato eletivo nn forma d i
legislagao eleitoral.

Art. 103 - Eleito, o servidor ficarfi afastado io exercicio do cargo a partir da posse.

Art. 104 - Ao servidor investido em mandato eletivo aplicam-se as seguiiues
disposi9oes:

I - tratando-se de m^dato de Prefeito. sera afastado do cargo, sendo-llie
facultado optar pela sua "(imuneratjao,

II - tratando-se de mandato de vereador:

a) havendo compatibilidade de horWos. pereebera a rcinutiera^ao dc scu
cargo, sem prejuizo da remunerafSo do cargo eletivo;

b) nao havendo compatibUidade de hdrarios, sera afastado do cargo,
sendo-Ihe facultado optar pela sua remunera93o.

§ 1» - No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuira para a seguridade social
como se em exercicio estivesse.

§ 2® - O servidor investido em mandato eletivo n5o podera ser relotado ou removido do
oficio para localidade diversa daquela onde exerce o mandato.

SECAOVI
Da Licen9a Premio por Assiduidade

Art 105 - O servidor ter3 direito a licen9a-premio de 3 (tres) meses em cada periodo
de 5 (cinco) anos de exercicio efetivo e inintenupto. sem prejuizo da ™era9^

Art. 106 - Nao se concederi licenpa-prSmio a servidor que. no peno q
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II - afastar-se do cargo em virtude de:

a) licen9a para tratamento de saude em pessoa da familin;

b) licen^a para tratar de interesse parlicular;

21

c) condena^ao a pena privativa de liberdade, por scntcnga
definitiva;

d) afastamento para acompanhar conjuge ou compaiih.ciro.

Ill - faltar injustificadamente ao servigo por mais dc 15 (quinzc) dias por
ano ou 45 (quarenta e cinco) por qiiinquenio.

Ac -., 1-07 - 0 direito de requerer licen9a-premio nao prescreve, ncm csla sJijcito a
caducidade.

A.rC. iC5 - O scrvidor que estiver em regime de acumula9ao, nns hipoteses previslas na
Lei Orga;itca, f r:;. direito a Iicen9a-premio correspondente a ambos os cargos, contando-se, porctn,
separadamcato, o tempo do servi9o em relapao a cada um deles.

^  SECAO VII
Da Licen9a para Tratar de Interesse Particular

Ai;'*.. ■/.:? - A crit^rio da Administra9ao, podera ser concedida ao scrvidor liceapa para
^  tratar de particular, pelo prazo de at6 5 (cinco) anos consecutivos, scm remuncra9ao,

prorrogavel ume unica vez, por igual periodo.

§ I® - 0 scrvidor devera aguardar em servi9o a concessao da liccnpa.

§ T - A licen9a podera ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do scrvidor ou por
motive de interc.?sc mTjIico, mediante ato fundamentado.

0 3° - Ff-o sera concedida nova licen9a antes de dcconidos 2 (dois) anos do (cnr.ino da
anterior, salvo prra completar o periodo de que trata este artigo.

§ 4° - N?o sera concedida licen9a a servidor npmeado, removido ou rcloiado, antes de
completar 3 v'j) .n^.:os de correspondente exerci'cio.

SEgAo VIII
Da Licen9a para Servidor-atleta participar de corapeti9ao oficial

Art. 110 - Sera concedida licen9a ao servidor-atleta selecionado para representar o
Municipio, o Estado ou o Pais, durante o periodo da competi9ao oficial, sem prcjuizo da
remunera9ao.



Si
PREFEiTURA MUNICIPAL DE CHORROCHQ

ESTADO DA BAHIA

Pra9a Cel. Joao S^, s/n - Chorroch6 - BA
C.G.C. 13.915.665/0001-77 - Tel: (75) 486-2153

22

Das Concessoes

Art. Ill - Sem qualquer prejui'zo, podera o servidor ausentar-sc do service:

I - per 1 (um) dia, para doagSo de sangue;

II - per 2 (dois) dias, para alistamento eleitoral;

ill - per 8 (oito) dias consecutivos, per motivo de:

a) casamento;

b) falecimento de conjuge, companheiro, pals, padrasto ou madrasta,
filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmaos, dcsde que
comprovados com atestado de obito.

IV - at^ 15 (quince) dias, por periodo de transito, compreendido como o
tempo gasto pglo servidor que mudar de sede, contados da data do
desligamento.

Alt. 112 - Poderd ser concedido horario especial ao servidor esludante, quatido
comprovada a incompatibilidade do hor^o escolar com o da reparti^ao, sem prejuizo do 'cxercicio
do cargo.

Faragtafo unico - Para efeito do disposto neste artigo, sera exigida a compensa^ao de
horarios na re.parti9ao, respeitada a durafao semanal do trabalho.

Alt. 113 - Ao servidor-estudante que mudar de sede em virtude de intercsse da
Administra9ao, e asse^rado na localidade da nova residencia ou na mais proxima, matricula cm
institui93o oficial municipal de ensino, em qualquer epoca, independentemente de vaga, na forma e
condi96es estabelecidas em legisla9ao especifica.

Paragrafo unico - 0 disposto neste artigo estende-se ao conjuge ou companheiro, aos
filhos e enteados do servidor que vivam na sua companhia, assim como aos mcnores sob sua
guarda ou tutela, com autori2ia9ao judicial.

CAPITULO VI
Do Tempo de Servi90

Art. 114 - E contado para todos os efeitos o tempo de servi9o publico municipal.

Art. 115 - A apura9ao do tempo de servi90 sera feita em dias, que serao convertidos
em anos, considerando-se estes como de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Art. 116 - A16m das ausencias ao servi9o, previstas no artigo 111, stlo considcrados
como de efetivo exerci'cio os afastamentos em virtude de:

T - frrin''^"
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II - exercicio de cargo de provimento temporario on equivalcnt-o, cm 6.''g~.o
ou entidade do proprio Munici'pio, da Uniao, dos Pslados, dos
Munici'pios e do Distrito Federal;

III - participa9ao em programa de Ireinarnento rcgularmeiKc insiiluido;

.  IV - desempenho de mandate eletivo federal, cstndiial, municipal ou
distrital;

V - prestagSo do servi90 militar obrigatdrio;

VII - missao ou estudos em outros pontos do territorio nacional ou no
exterior, quando o afastamento houver sido aiitorizado pcia
autoridade competente;

VIH - abono de falta, a crit^rio do clicfe imediato do scrvidor, no rnaxinjo
de 3 (tres) dias por mes, desde quo nao seja ultrapasrr.'Jo o lim.itc dc 12
(doze) por ano;

VI - participa^ao em juri e em outros services obrigatorios por Ici;

^  julgado;
IX - prisao do scrvidor, quando absolvido por decisHo judicial iransiiada em

X - afastamento preventivo do scrvidor, quando do processo nuo rcsiiUar
puni^ao, ou csta se liihitar k penalidadc de advertcncia;

XI - licen9a:
a) k gestantp, k adotante e licen9a-patemidade;
b) para tratamento da pr6pria saude;
c) por motive de acidente em sei"vi9o ou por docn9a

profissional;
d) prcmio por assiduidade;
c) para scrvidor-atlcta.

XII - disponibilidade para o exercicio de mandate elctivo cm dirctoria de
entidade sindical, nos termos do artigo 40, cxccto ])ara efcito dc
promo9ao por merecimento.

Alt, ill - Contar-se-a para efeito de aposentadoria c disponibilidade:

I - 0 tempo dc scrvi9o publico prestado a Uniao, aos Estados,
aos Municipios e ao Distrito Federal;

II - a liccn9a para tratamento de saude de pcssoa da familia do scrvidor, ate
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;

III - a licen9a para concorrer a mandate eletivo;

D' O r'->rrr»Pi>nn'1»-'n|" w ■!'* >|. (t. • f.- l *' - 1
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V - o tempo de servi9o relative a tiro tie t-ucrra •

^  sera contado para efelto de nova apoa'en.adoria e
/^^3c3

deste ard>o^-^fMm^mado^'^vdTtrde do artigo 116 c os incises [ e !Vautondcde co!T;0'^;Jor!te. ? o de Irequencia ou de ceilidno cxpeclida pcla

concomitantOTiente'lnrmais^deumcS reciproca de tempo dc servivo prcstadoda Uniao, dos Estados, dos Munici'pios do Distrito^F^H entidade dos Podcrc.s
soetedadesdeecoaomiamistaedasempresaspublicas ' fundafdcs pOWicas. das

CAPITULO vn
Dos Beneficios

regulr.mentxos: ~ beneficios do servidor, al^m dos previstos cni outios Icis c

I - aposentadoria;
n - auxi'lio-natalidade;
HI - salario-fami'Iia;
IV - licenpa para tratamento de saude;
V - licen9a a gestante, a adotante e pateniidade:

"Cen^a por acidente em servi9o.

SECAOI
Da Aposentadoria

Art. 119-0 servidor publico sera aposentado:

^  'ntegrais, quando motivada poractdente em senn90. moldst.a profrssional ou doen9a grave contagiL

'■ """• ~ pWoTS
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2j)

in - voluntariamente.

SUBSECAO1
Aposentadoria por Invalidcz Pcntuiiici\i<jL/

,  A't. '20 - Sera aposcntado por invalidcz permanenio o ser\'idor cjue, oslriKlo cm p.ozo
Iicennr. cr.ra tratamento de saiide ou por acidente em scrvi(,*o, for coficidcrado dcfi.'iilivan^catc

BK:apac::aic ,.rTa o scrvi9o publico, por motivo de deficicncia fisica, mental ou tisiologica pels
Frr.cdcncia Scc:.'!{.

/-r:. 121 - Em caso de doen9a grave, qua necessile dc anjstamento compulvoiio, a
^josentsdona per mvalidez permancnte independera de Iicen9a para tratamcnto dc saude, dcsdc
cue 0 req'.ic:;rp.cnto seja embasado em laudo conclusivo de medicina especializada, ratificado pda
Previdcncisa Social.

SU^^pAO II
Da Aposentaaoria Compii]s6ria

/ i i. 172 - 0 servidor sera aposentado compulsoriamcnte ao completer 70 (.retcnta)
aaes de idado, com proventos proporcionais ao tempo de contribui9ao.

Prr- qrc.fo unico - 0 scrvidor se afastara, imcdiata e obngatofir.mento, no dia
sittsequcnte ao quo completar 70 (setenta) anos de idade.

SUBSECAO lO
Da Aposentadoria Volimt^ria

/::2 y??j - O servidor podcra se aposentar voluntariamente quando implemcntar as
cssdkoes pelo Regime Geral de Previddncia Social (RGPS).

SUBSECAO IV
A Aposentadoria em Cargo de Provimento Temporario

•V .,■> •? '"j/t - Ao servidor ociipante, exclusivamente, de cargo em comissao dcciarado cm
la cSe iivre no:T\ea9ao e exonera9So, bem como de outro cargo tempordrio ou de emprcgo publico,

o RGPS.

SUBSECAO V
Das Disposi95es Gerais sobre Aposentadoria

Art. 125 - A apo.sentadoria produziri^ efeitns a pnrtir da mnros.<:?[n pelo POPS
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l^i-

v  ' vedada a percepgSo ciimulativa de aposentadorias concedidas pelo pod'Ypubhco e pelo RGPS.

Paiagrafo unico - Verificada a inobservancia do disposto iieste artigo, o paganieiito da
^osenladona sera suspense, ficando o interessado obrigado a devolver as importancias
radevidamento recebidas, atualizadas, a partir da percepgao cuinulativa, sein prejulzo dc ouiras
sangoes previstas em lei.

Art. 127 - Os proventos da aposentadoria em cargo de provimento permancnle scrao
nxados com base na legislagao da Previdencia Social

SECAO 11
Do Auxilio-natalidade

cTu • ' ^ ̂"^llo-natalidade e devido ao servidor per motive de nascimento detuK), mclusive no case de natimorto, no valor page pelo RGPS.

§ ̂  ^ beneficio referido..neste.artigo. e.inacumuJayel..quando.o..pal c. a mac Torcni
semdores publicos.

SEOAO III
Do Salario-fainilia

Art. 129-0 saldrio-familia serd page aos servidores com filhos mcnorcs de acordo
OHn a legislagao previdencidria.

m

|a%|:

Is)
m-

,y

Paragrafo unico - Estende-se o beneficio deste artigo aos enteados ou tiitelados e aos
®esores que, mcdiante autoriza9ao judicial, estejam submetidos a guarda do servidor.

Art. 130 - 0 valor do salario-familia sera determinado pela Previdencia Social.

" Q^^'^do pai e m§e forem servidores municipals e vivercm em comum, osa&so-famjlia sera page a um deles e, quando separados, sera page aquele que tiver a guarda do

Art. 132 - N3o sera percebido o salario-familia nos cases em que o seividor dei.Kar dc
ssceSser o respective vencimento ou os proventos.

Paragrafo unico - 0 disposto neste artigo nao se aplica aos casos de suspensao, nem
Ssfcmga por motive de doenga em pessoa da familia.

Art, 133-0 saldrio-familia relative a cada dependente sera devido a partir do mcs em
^oeseccanprovar o ate ou fate que Ihe der origem e deixara de ser page no mes seguinte ao ate ou

■  tiver determinado sua suspensSo.

Art. 134 - 0 saldrio-familia nao podera sofrer qualquer desconto nem ser objcto de
consignagao em folha de pagamento, arresto ou penhora, nao esta sujeito a qualquer
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i .it. J35 - 0 pagamento do salario-familia do servidor que, coinprovadamente,
dcsciirar da svbsistencia e da educa^ao dos dcpendentes, sera suspcnso.

§ 1° - 0 pagamento voltara a ser efetuado ao servidor se desaparecerem os niolivos
<k^.eniiitnantes da suspensao.

§ 2® - Mcdiante autoriza9ao judicial, a pessoa quo estiver manlendo fiilio do servidor,
pc izri rcccbcr o salario-familia devido, enquanto durar tal siluapao.

fes /... 125 - Em caso de acumulapao de cargos, o salario-familia sera em razao do
um doles.

SE^AO IV
Da Licenpa Para Tratamento cle Saude

/'St. 137 - Sera concedida ao servidor licenpa para tratamento de saude, a pcdido ou dc
oSdo, OCT. bnco cm pericia efetuada por mddico do Municipio, sem prejuizo da remuncra^ao a que
fcsrjus.

4

?;n-.*^3rafo unico - Findo o prazo estipulado no laudo medico, o scr\'idor devcra
rcassumir in.ediatarnciite o exercicio, salvo prorrogapSo a criterio medico.

Art 138 - Para licenpa ate 15 (quinze) dias, a inspep^o podera ser feita por medico do'
Sistema Unificado de Saude (SUS) ou do setor de assistencia medica municipal e, por prazo
aiperior, por junta mddica da Previdencia Social.

§  I® - Scmpre que necessario, a inspepao medica sera rcalizada na residcncia do
servidor cii no c.'^-e.belecimento hospitalar onde ele se encontrar intcmado, bem como nos postos de
ssude miTLLoipal.

§ 2® - Inexistindo medico oficial no local onde se encontrar o servidor, sera aceito
stestado fornecido por mddico particular.

2 3° - verificada a cura clinica, o servidor voltara a atividade, ainda quando, a juizo de
Bsedko o£c2?.L dova continuar o tratamento, desde que as fiinpQcs sejam compaliveis com as suas
cc^dicoes orpF-lcas.

/ ^ - Para efeito da concessSo de licenpa de oficio, o ser\'idor e obrigodo a
sE^Haeter-se a insoocao efetuada por medico oficial detenninada pcla autoridade compclontc para
fecdar.

Paragrafo unico - No caso de recusa injustificada, sujeitar-sc-a a pena previsla ern lei,
ccsasiderando-se de ausencia ao servi^o os dias que excederem a essa penalidade, para fins dc
processo por abnndono de cargo.

Art. 140 - 0 servidor podera desistir da Iicen9a desde que, mediante inspe9ao medica a
ssu pedido, seja julgado apto para o exercicio.

Art. 141 - A licenra para tratamontn snudo «;f»ra ronnrdtrla 'jcui nrrjni'o rin
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SECAO V

Da Licen^a i Gestante, ̂  Adotante e da Licen9a-patem.dade

Ar,. 142 - A servidora gestante sera concedida. median.e ates.ado medico, licen^a por
120 (cento e vinte) dias consecutivos.

5 10 . A Hcenpa podera ter inicio no primeiro dia do nono mes de gesta^ao. salvo
antecipa^ao per prescri^ao m^dica.

5 2° - No «B0 de nascimento prematuro. alicenpnerd'aio'eaadaladopa
,  . No caa. d. ...ia..«o, dee.rtdo. 30 (.H.,.) do e.»o, •

...bortlda .lame »edlo. »i.l..d. ap'^'—» »
H- . No d. ab... n.o.on»«.rt, N-ado per mddio. of,art, a .eraadora ,e,a

(firdto a 30 (trinta) dias de repouso.

j  /i» fillio o servidor tera dircito a licenva-
Art. 143 - Pelo nascimento ou adopao de nlho.pateroidade de 3 (tres) dias consecutivos.

Art. 144 - Para T^'Slfde^rSho JiTor^dtdL« S
bctante tera direito. durante a jomada de trabaiho,
em 2 (dois) periodos de meia hora cada. . , /, >)

Art. 145 - A JsTrento do menor. a
aw de idade serao concedidos 120 ̂ cento e v« >coaar da data em que este chegar ao novo lar. . , ,

rtdeo - NO do ""(um) anode idade. oprazodequetrataeste art g

A„. Idd - A. de ,00 e». SeC •"«» """""
renaiiiera9ao

secao VI
Da Licen9a por Acidente em Servi90

iJI::

Art 147 - Sera licenciado. com remunera95o integral, o servidor acidentad
^acordo com 0 RGPS.

_  _ Av#»rpicio do trabaiho a

Alt. 148 - Confi^ra acideme em ° as atribuitoes do cargo
do Municipio. relacionado. mqdiata ou imeu

msrcklo.
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CAPITULO vrii
Do Direito de Peti92o

reconsidera9aoerecon-er^ assegurado ao servidor o direito de requerer ou representar, pedir
Art. 150 - O requerimento sera dirigido i autoridade competente.

proferido a primeira decisSo! n2o podlndrM^ren^^^^^^ autoridade que houver expedido o ato ou

prazode30(S)'di'as""''^'' " ° requenmento e o pedido de reconsiderapSo serSo decididos no

decidido. ^ ° reconsidera9ao for indeferido ou nao

tiver ®;P;didr?a^or;roferilTde^^^^^ imediatamentc superior a quo
autondades,consideradoochefedoPoderouo'diriB!ntnS • T ascendente, As denialsroaer ou o dmgente maximo da entidade, a instSncia final.

Art 1 a

competente em dwpacho'&nXie^^^^^^ ^"spena'w. a juizo da autoridade
OS efeitos da decisSo retroagirao a da!rdo^afo*impugnado° '■®®°"a'dera9ao ou do reciirso.

demissao e de disponibilidade ou que afetemTntereMe^^^t^™ quanto aos atos de
fimcional. patnmomal e crdditos resultantes da rcla9ao

impugnadoru?a®c?encirS"se°^^^^^^ ''' 'I®'® publica9ao do ato
prescri93o, recome9ando^COT^ pt!o7estote^no^^^^ ° 1"ando cabiveis, suspendem aa correr, pelo restante, no dia em que cessar a causa da suspensao.

Administra9io, prescri93o e de ordem piiblica, n3o podendo ser relevada peia

documento na reparti9ao d™ ser^do^'ressl^varf Peti9ao. i assegurada vista do processo oupani9ao do servidor, ressalvado o disposto naLei n" 8.906, de4 dejulho de 1994.

quando o se'^rJiidor^Lov?™ ' estabelecidos neste capitulo, salvo
direito de peti9ao. iniprevisto, alheio a sua vontade, que o impediu de exercer o
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1

TITULO IV

Do Regime Disciplinar

CAPITULO I

Dos Deveres

Art. 161 - Sao deveres do servidor;

I - exercer com zelo e dedica9ao as atribui96es do cargo;

II - ser leal as institui9oes a que servir;

III - observar as normas legais e regulamentares;

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

V - atender com presfeteza e educa9ao:

a) ao publico em geral, prestando as inronTia9oes rcqucridas.
ressalvadas as protegidas por sigilo;

b) aos requerimentos de certidao para defesa, de direilo ou
esclarecimento de situa9oes de interesse pessoal;

c) as requisi95es para a defesa da Fazenda PubUca e do Muiiicipio.

VI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que
liver ciencia em razao do cargo;

VII - zelar pela economia de material e pela conserva9ao do patrimdnio
publico;

VIII - guardar sigilo sobre assuntos de natureza confidencial a que estcja
obrigado em razao do cargo;

IX - manter conduta compatlvel com a moralidade administrativa;

X - ser assiduo e pontual ao sei:vi90, inclusive comparccendo a repani95o
em horario extraordinario, quando convocado;

XI - tratar com urbanidade as pessoas;

XII - representar contra ilegalidade ou abuso de poder.

Paragrafo unico - A representa9ao de que trata o inciso ̂ 1 ser^ f
hierarquica e obrigatoriamente apreciada pela autoridade supenor iquela contra a qual e
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CAPITULO II

Das Proibi95es

Art. 162 - Ao servidor e proibido:

I ~ ausentar-se do servi90 durante o expedienie, scm previa autorizavao do
chefe imediato;

II - retirar, sem previa anuencia da autoridade conipetente, qualquer
documento ou objeto da reparti^ao;

III - recusar fe a documento publico;

IV "" opor resistencia injustificada h. tramita9ao de processo ou a execu9ao
do servi9o;

V - promover manifpsta92o de apoio ou desapre9o, no recinto da rcparti9ao;

VI - referir-se de modo depreciativo ou desrespeltoso as autoridadcs
publicas ou aos atos do poder publico, mediante manifesla9ao escrita

oral, podendo, porem, criticar. ato do poder publico, do ponto de
vista doutrin^o ou da organiza9ao do servi9o, em trabalho assinado;

VII - cometer a pessoa estranha a reparti9ao, fora dos casos previstos em
0 desempenho de atribui93o que seja de sua responsabilidade ou da

de seu subordinado;

VIII - constranger outro servidor no sentido de filia93o a associa9ao
profissional ou sindical, ou a partido politico;

IX - manter, sob sua chefia imediata, cdnjuge, companheiro ou parente ate
segundo grau civil;

X - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em
detrimento da dignidade da fun9ao publica;

XI - transacionar com o Municipio, quando participar de gerencia ou
administra9ao de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer
com6rcio;

XII - atuar, como procurador ou intermediario, junto a repartigoes publicas,
salvo quando se tratar de percep95o de remunera93o, bencficios
previdenciarios ou assistenciais de parentes ate segundo grau e de
conjuge ou companheiro;

XIII - receber propina, comissao, presente ou vantagem de qualquer
especie, em raz5o de suas atribui96es;
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XV ̂ praticar usura sob qualcjuer de suas formas;

XVI - proceder de forma desidiosa;

XVII - utilizar pessoal ou recurso materiais da repartigao em servigos ou
atividades particulares;

XVIII - cometer a outro servidor atribuigoes estranhas as do cargo quc
ocupa, exceto em situag5es de emergencia e transitorias:

XIX - exercer quaisquer atividades que sejam incompativeis com as
atribuigSes do cargo ou fimgao e com o horario de trabalho.

CAPITULO III
Da Acumulagao

Art. 163 - E vedada a acumuiagao, remunerada ou nao, de cargos publicos excelo
quando houver compatibilidade de horarios:

a) de dois cargos de professor;

b) de um cargo de professor com outro tecnico ou cientifico;

c) de dois cargos de medico.

^ \ proibigao de acumular estende-se a cargos, fungoes e empregos em autarquias,fiuidagoes publicas, empresas publicas, sociedades de economia mista da Uniao, dos Estados dos
Mumdpios e do Distrito Federal.

§ 2° - A compatibilidade de horarios consiste na conciliagao entre horarios de trabalhos
cocrespondentes a mais de um vinculo flincional e definidos ao servidor em razao das necessidades
cie servigo, considerados os intervalos indispensaveis d locomogSo, as refeigoes e ao repouso.

Art. 164 - Entende-se para efeito do artigo anterior:

I  - Cargo de professor - aquele que tern como atribuigao principal e
permanente atividades estritamente docentes, compreendendo a
preparagao e ministragao de aulas, a orientagao, supervisao e
administragao escolares em qualquer grau de ensino;

II - Cargo tecnico ou cientifico - aquele para cujo exercicio seja exigida
habiIitag§o especifica de grau universitario ou profissionalizante de T
grau.

§  1® - A denominagao atribuida ao cargo e insuficiente para caracteriza-lo como
t&jfflco ou cientifico.

§ 2® - A simples qualificagao pessoal do servidor, desde que nao diretamente
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nr.,,.;™. . em regime de acumulafao, quando investido em caroo dc
Lririos afastado de um dos cargos efetivos, se houver compallbilidade de

Paragrafo unico - Havendo incompatibilidade de horarios, o afastamento ocorrera emOS cargos efetivos. podendo o senddor optar apenas pela percep^So da rrmLX de un"
dos cargos permanentes, mais uma gratificafSo nos termos do artigo 77.

CAPITULO IV
Das Responsabilidades

irregular detu'a'sa*tribui95°s.'®'^''°' ® pelo exercicio

™,i™, ^ '■fsponsabilidade civil decorre de alo omissivo ou comissivo, doloso ouculposo, que resulte em prejuizo do Erario qp de terceiros,

orevista nn "ndenizafao de prejuizo causado ao Erario somente sera liquidada na forma
[uS inex.st.rem outros bens que assegurem a execu?ao do debito pela via
IT,, .. de dano causado a terceiros, respondera o servidor perante aFazenda Publ.ca, em afSo regressiva. ^ pcrame a

«... , A .i ̂  r " obn'gapSo de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles seraexecutada at6 o limite do valor da heran9a recebida.

Art. 168 - A responsabilidade penal abrange crimes e contraven9<5es inipulados ao
servidor, nessa qualidade.

Art. 169 - A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo
praticado no desempenho do cargo ou run93o.

j  . , Art, 170 - As responsabilidades civil, penal e administrativa podcrao cumular-sc
seodo independentes entre si. '

_Art. 171 - A responsabilidade civil ou administrativa do servidor serS afastada no caso
de at)solvi9ao cnminal que negue a existencia do fato ou a sua autoria.

CAPITULO V
Das Penalidades

Art. 172 - Sao penalidades disciplinares:

I - advertencia;
ti
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Art, 173 - Na aplica9ao das penalidades, serao consideradas a iiaiureza e a gravidade
da infra9ao cometida, os antecedentes flincionais, os danos que dela provierem para o service
publico e as circunstancias agravantes ou atenuantes.

Art. 174 - A advertencia sera aplicada, por escriio, nos casos de viola(;ao de proibi^ao
e de inobservancia de dever fbncional previstos em lei, regulamento ou norrna intema, quo nao
justifiquem imposi^ao de penalidade mais grave.

Art. 175 - A suspensSo sera aplicada em caso de reincidencia cm faitas puiiidas com
advertencia e de viola^ao das demais proibi^oes que nao tipifiqucm infra^ao sujeila a demissao,
nao podendo exceder de 90 (noventa) dias.

Paragrafo unico - Sera punido com suspensao de ate 15 (quinze) dias o servidor que,
injustificadamente, sc recusar a ser submetido a inspe9ao medica determiiiada pela auloridade
competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determina93o.

Art. 176 - As penalidade de advertencia e de suspensao terao seus regislros
cancelados, apos o decurso de 2 (dois) e 4^(quatro) anos de efetivo exerci'cio, respectivamente, se o
servidor nao houver, nesse periodo, praticado nova infra9ao disciplinar.

Paragrafo unico - O cancelamento da penalidade n§o produzira efeitos retroaiivos.

Art. 177 - A demissao sera aplicada nos seguintes casos:

I - crime contra a administra9ao publica;

II - abandono do cargo;

III - inassiduidade habitual;

IV - improbidade administrativa;

V - incontinencla publica e conduta escandalosa;

VI - insubordina9ao grave no servi9o;

VII - ofensa fisica, em servi90, a servidor ou a particular, salvo em legitima
defesa propria ou de outrem;

VIII - aplica9ao irregular de dinheiro publico;

IX - reve\a9ao de segredo apropriado em razao do cargo;

X - lesao ao Erario e dilapida9ao do patrimonio publico;

XI - acumulagao ilegal de pargos, funpoes ou empregos publicos;

XII - transgressSo das proibipoes previstas nos incisos X a XVII do artigo
162.
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Art. 178 - Apurada em processo disciplinar a acumulafao proibida e provada a boa-fc
o semdor optara por um_ dos cargos, e havendo nia-fe, perdera tanibem o cargo (|i,e c.xercia ha'
mais tempo, com restUuifao do quo tjver percebido indevidamente.

Paragrafo liiiico - Sendo um dos cargos. einprego on tiin^ao exercido em ouiro oriiHo
ou entidade, a demissao ser-lhe-a comunicada.

Art. 179 - A demissao de cargo de provimenio temporario exercido por nao ocupaitie
de cargo de provimento permanente podera ser aplicada nos casos de infracao sujeita tanibem a
suspensao. » j > ,

Paragrafo iinico - Ocorrida a exonera95o de que trata o artigo 47, o ato sera
convertido em demissao de cargo de provimento temporario nas hipoteses previstas no artieo 177 e
no capul deste. ®

•  M ^ demissao de cargo nos casos dos incisos IV, VJII e X do art. 177 implicaindispombihdade dos bens e ressarcimento ao Erario, sem prejuizo da agao penal cablvel.

VTT ^ de cargo^por infringencia das proibi^oes prevista nos incisos Xe AiJ do artigo 177, incompatibiiiza o ex-servidor para nova investidura em caroo publico
municipal, peio prazo mlnimo de 5 (cinco) anos.

... . ̂ «'*2grafo unico - Nao podera retomar ao servi^o publico municipal o servidor que fordemitido do cargo por infringencia dos incisos I, IV, VIII, X e XII do artigo 177, hipoteses cm que
0 ato de demissao contera a nota "a bem do servi^o publico".

.  Art. 182 - Configura abandon© de cargo a ausencia intencional do servidor ao servico
por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.

Art. 183 '- Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao servigo, sem causa
justihcada, por 60 (sessenta) dias, interpoladamente, durante o periodo de 12 (doze) meses.

Art. 184 - O ato de imposifSo da penalidade mencionara sempre o fimdamento legal e
a causa da san9ao disciplinar.

Art. 185 - Deverao constar dos assentamentos individuals do servidor as penas que Ihe
forem impostas.

Art. 186 - As penalidades serao aplicadas, salvo o disposto em legisla9ao especial;

I - Pelo Prefeito Municipal e o Presidente da Camara aos dirigentes de
6rgaos que llie sao diretamente subordinados;

II - Pelos Secretaries Municipais aos dirigentes superiores das autarquias
e funda95es vinculadas as respectivas pastas e aos servidores dos
brgSos que Ihes sao diretamente subordinados;

III - Pelos dirigentes superiores das autarquias e Iunda96es aos servidores
que Ihes sao diretamente subordinados;

Art. 187 - A nr?io disriplinar nrecrrrvprrV
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' ' rspoiblMatr' -
II - em 2 (dois) anos, quanto a suspensSo;

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto a advertencia.

§ I - 0 prazo de prescripao comepa a coirer na data em que o fato se toniou conhecido.

discipIinarefcapituladastSmcLrcAl^r° Previstos na lei penal aplicatn-se as infrapoes
prescripao at/a cledst'feaTprofS~utrdi^^^

•V

TITULO V
Do Processo Administrative Disciplinar

CAPITULO I
Disposi95es Gerais

r.,0. >«» i-"' ■ «i««. a.

Art. 190 - Da sindicancia podera resultar o seguinte:

I - arquivamento do processo, quando n§o comprovada a irregularidade;
n - instaura9ao de processo disciplinar.

^  ̂ a comissao sindicante peia existencia de fato suieito k nena Hp.
•kfesa, "aJl-ol3Ssftestt/° do sindicado para apresentar^esa, arrolar ate 3 (tres) testemunhas e requerer produpSo de outras provas, no prazo de 10 fdez)
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Art 191 - Sempre que o illdto praticado pelo servidor ensejar a imposi^ao do
penalidade de suspensao por mais de trinta dias, demissao ou disponibilidade, sera obrigaloria a
iostaura^ao de processo disciplinar.

CAPITULO II

Do Afastaraento Preventivo

Art. 192 - A autoridade instauradora do processo disciplinar, de oficio ou niedianlc
soBcita9ao do presidente da comissao processante, poderd ordenar o afastamento do servidor
acusado, pelo prazo de ate 30 (trinta) dias, sem prejuizo da remunera9ao, a fim de que o tnesmo
nao venha a influir na apura93o dos fatos.

Paragrafo unico - 0 afastamento podera ser proirogado por igual prazo, findo o qual
cessarao os seus efeitos, ainda que nao concluido o processo.

CAPITULO III

Do Processo Disciplinar

Art. 193 - 0 processo disciplinar destlna-se a apurar responsabilidade de servidor por
mfira9ao praticada no exercicio de suas fun9oes ou relacionada com as atribui96es do sen cargo.

Art. 194-0 processo disciplinar serd conduzido por uma comissao composta de 3
(tr&) servidores estaveis, de hierarquia igual, equivalente ou superior a do acusado, designados
pda autoridade competente, que indicara, dentre eles, o seu presidente.

§ 1® - A comissao tera um secret^o designado pelo seu presidente.

§ 2® - Nao podera participar de comissao propessante conjuge, companheiro, parcnte
consanguineo ou afim, em linha reta ou colateral, at^ o terceiro grau, do acusado e do denuncianie.

Art. 195 - A comissao processante exercera suas atividades com independencia e
imparcialidade, assegurado o sigilo necess^o a elucida9ao do fato ou exigido polo interesse
publico.

Art. 196-0 servidor poderd fazer parte, simultaneamente, de mais de uma comissao,
podendo esta ser incumbida de mais de um processo disciplinar.

Art. 197 - Os membros da comissao e o servidor designado para secretaria-la nao
poderao atuar no processo, como testemunha, ,

Art. 198 - A comissao somente deliberara com a presen9a de todos os seus membros.
Paragrafo unico - Na ausencia, sem motivo justificado, por mais de duas sessoes, de

qualquer dos membros da comissao ou de seu secretirio, ser^ procedida, de imediato, a
'-••h'-fiitnrrin rln fnlio^jo nrfiin''o dn noiirnrno df' ';iin rof^pon^nbilidndf* por dpfir.nmpriniento do



M^PL URA MUNICIPAL DE CHORRQCHO
?SS^/ ESTADO DA BAHIA

Pra9a Cel. Joao Sd, s/n - Chorrocho - BA
G.G.C. 13.915.665/0001-77 - Tel: (75) 486-2153

I - instaura^So, com publica9ao da portariaj

II - cita9ao, defesa inicial, instru9ao, defesa final e relatorio;

III - juigamento.

38

o  • unico - A portaria designara a comissao processante descrevera-raa ^®'"®"'®°®'®'osiniputadosaoservidoreindicardodispositivo legal violado.

- O processo administrativo disciplinar devcM ser iniciado no prazo de 5
dias ?dSda rnro^® de sua instaurafSo e concluido em prazo n3o excedente a 30 (irinia)dias. admitida a prorrogafao por igual prazo. em face de circunstancias excepcionais.

seus trabalhornn'fWHnT'' ' ""embros da comissao deverao dedicar o tempo necessarlo aos
^  SoLsTo d-spensados do serv.50 de sua repartiyao, durante a realizafSo do

^  SECAOI
I^os Atos e Terraos Processuais

d- nortaria ° comissao, apos nomear o secretario, delernunara a auiuavao
f! ^ P®'®' e*'s'c"tes e mstalara os trabalhos, designando dia, iiora e local para

^  ordenara a citaflo do acusado para apresentar defesa inicial e indicar provas,inclusive rol de testemunhas ate no maximo de 3 (tres).

^ I tefmos sefSo lavrados pelo secretario da comissao e terao fornia(  processual e resumida.

^  ̂ juntada de qualquer documento aos autos serd feita por ordem cronologica dodevendo o presidente rubricar todas as folhas.

§ 2° - Constara dos autos do processo a foiha de anteeedentes fimcionais do acusado

§ 3 - As reunides da comissao serao registradas em atas circunstanciadas.

§'' ■ Todos OS atos, documentos e termos do processo serao extraidos em duas vias ou
reproduzidos em c6pias, formando autos suplementares.

Art. 203 - A cita9ao do acusado sera feita pessoalmente ou por edital.

§  1® - A cita9ao pessoal sera feita, - preferencialmente, pelo secretario da comissao,
apresentando ao destinatario o instrumento correspondente em duas vias, o qual contera a
escn9ao resumi a da imputa9ao, o local de reunioes da comissao, com a assinatura do presidente
e 0 prazo para a defesa.

§ 2 - O comparecimento voluntario do acusado perante a comissao supre a cita9ao.
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§ 4° - 0 edital serd publicado, por uma vez, no lugar de costume.

de2 (duas)lLuraf ° ^ ° -rlificado a vis,a

SECAO II
Da Instru9ao

informativa. sindicancia integrarao o processo disciplinar conio peya

<l.poim,.„Cr„~5.„ t, .l! « ""

»r p,o«o,L'. Si" qt j''°

especializada. e[ na ftltaSim .servidores com capacidade tccnica
acusado a faculdade de formul^ quesitos. servi9o pubhco municipal, asscgiirado ao

OU por defenlolV^coVu'SL? P"-"

d«.rido . A "• "'to-hilvo

e do seu deLwr.^^"''""'' Intimapao do acusado

antes do relaldrio^"^ " documento aos autos.

comissao. de'Sd^ s;£nrrctTc^!r^^^^ P«'o da

pnrn a aiidionrin
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.  0§ 2 - Se as testemunhas arroladas pela defesa nao forem encontradas e o aciisado,
intirnado para tanto, nao fizer a substitui9ao dentro do prazo de 3 (trcs) dias ntcis, prosscguii'-sc-a
nos demais termos do processo.

testemunha traze-lo por escrito.
Art. 210 - 0 depoimento sera prestado oralmente e reduzido a tenno, nao sendo li'cito a

§ 1® - As testemunhas serao inquiridas separadamente.

§ 2® - Antes de depor, a testemunha sera qualificada, n3o sendo compromissada cm
caso de amizade mtima, inimizade capital, parentesco com o acusado ou denunciante, em litiha rota
ou colateral ate o terceiro grau.

.. .Art. 211 - Quando houver duvida, sobre a sanidade mental do acusado, a comissao
propora a autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta medica oficial, da qual
participe, pelo menos, um medico psiquiatra e, constatada a incapacidade mental do servidor, sera
nomeado curador.

Paragrafo unico - 0 inci<lente de insanidade mental sera processado em aulus
apartados e apensos ao processo principal, ficando este sobrestado ate a apresenlagao do laudo,
sem prejuizo da reaIiza93o de diligencias imprescindlveis.

Art. 212-0 acusado que mudar de residencia fica obrigado a comunicar a comissao o
local onde sera encontrado.

Art. 213 - Compete k comissao tomar conhecimento de novas iniputa96cs que
surgirem, durante o curso do processo, contra o acusado, caso em que este podera produzir novas
provas objetivando sua defesa.

Paragrafo unico - Havendo dois ou mais acusados, o prazo ser^ comum de 20 (vifne)
dias, correndo na reparti9ao.

Art. 216 - Apresentada a defesa final, a comissao elaborara relatorio minucioso, no
qual resumira as pe9as principals dos autos e mencionara as provas em que se basear para formar a
sua convic9ao e sera conclusivo quanto a inocencia ou responsabilidade do servidor, indicando o
dispositive legal Iransgredido, bem como as circunstancias mencionadas no artigo 173.

Art. 214 - Ultimada a instru9ao, intimar-se-a o acusado atraves de seu defensor, a
apresentar defesa final no prazo de 15 (quinze) dias, assegurando-se-Ihe vista do processo.

Art. 215 - Considerar-se-a revel o acusado que, regularmente citado, nao apresentar
defesa no prazo legal.

§ 1® - A comissao apreciard separadamente, as irregularidades que forem imputadas a
cada acusado.

§ 2® - A comissao deverd sugerir providencias para evitar reprodu9ao de fatos
semelhantes aos que originaram o processo e quaisquer outras que Ihe pare9am de interesse
publico.

^  -



PREFEiTURA MUNICIPAL DE CHORROCHQ
ESTADO DA BAHIA

Praga Cel. Joao S^, s/n - Chorrocho - BA
C.G.C. 13.915.665/0001-77 - Tel: (75) 466-2153 *

'ij

All. 217 - O processo disciplinar, com o relatorio da comissao e apos o
pronunciamento da Procuradoria do Munici'pio, sera remetido k autoridade que detcrminou a
instaura9ao, parajuigamento.

Art. 218 - E causa de nulidade do processo disciplinar:

I - incompetencia da autoridade que o instaurou;

II - suspeipao e impedimento dos membros da comissao;

III - a falta dos seguintes termos ou atos:

a) cita93o, intima^ao ou notifica9ao, na forma desta lei;

b) prazos para as defesas;

c) recusa injustificada de promover a realiza9ao de pericias ou
quaisquer putras diligencias imprescindiveis a apura9ao da verdaclo.

IV - inobservancia ̂ e formalidade essencial a termos ou atos proccssuais.

Paragrafo unico - Nenhuma nulidade sera declarada se nao resultar prejuizo para a
defesa, por irregularidade que nSo comprometa a apura9ao da verdade e em favor de quern IIle
tenha dado causa.

SECAO III
Do Julgamento

Art. 219 - No prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do processo, a
autoridade julgadora proferira a sua decisao.

§ 1® - Se a penalidade a ser aplicada exceder a al9ada da autoridade instauradora do
processo, este sera encaminhado k autoridade competente, que decidira em igual prazo.

§ 2® - Havendo mais de um acusado e diversidade de san9oes, o julgamento cabera a
autoridade competente para a imposi9ao de pena mais grave.

Art. 220 - A autoridade julgadora poder^, motivadamente, agravar a penalidade
proposta, abranda-la, ou isentar o servidor de responsabilidade.

Art. 221 - Verificada a existencia de vlcio insanivel, a autoridade julgadora declarara a
nulidade total ou parcial do processo, devendo outro ser instaurado.

Paragrafo unico - A autoridade julgadora que der causa a prescri93o de que trata o
artigo 187, § 2®, sera responsabilizada na forma do Capitulo V, do Titulo IV, desta lei.

Art. 222 - Extinta a punibilidade. a autoridndo iiilnndnra doforminnra u rlon



JttUL

prffi=itura municipai ng chorrocho
EStADO DA BAHIA

Pra9a Cel. Joao SS, s/n - Chorrochd - BA
C.G.0.13.915.665/0001-77 - Tel: (75) 486-2153

42

' ̂

■

■

'3'1.
-

Art. 223 - Quando a infra9ao estiver capitulada como crime, os autos suplemciitares do
processo disciplinar serao remetidos ao Ministerio Publico.

Art. 224 - O servidor quo responde a processo disciplinar so podera ser exonerado a
pedido, ou aposentado voluntariamente, apos a sua conclusao e o cumpriinento da penaiidadc,
acaso aplicada.

Paragrafo unico - Ocorrida a exonera9ao de que trata o artigo 46, o ato sera
convertido em demissao, se for o case.

Art. 225 - Apresentado o relatdrio, a comissao processante ficara automaticamcnte
dissolvida, podendo ser convocada para presta93o de esclarecimento ou realiza9ao de diiigencia, sc
assim achar conveniente a autoridade julgadora.

SECAO IV
Da Revis3o do Processo

Art. 226 - 0 processo disciplinar podera ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de
oficio, quando se aduzirem fatos novos ou circunstancias nao apreciadas, suscetiveis a jiisiillcar a
inocencia do punido ou a inadequa93o da penalidade aplicada.

§ 1® - Em caso de falecimento, ausencia ou desaparecimento do servidor, qualquer
pessoa da familia poderd requerer a revisao do processo.

curador.

§ 2° - No caso da incapacidade mental do servidor, a revisSo serd requerida pelo sen

Art. 227 - No processo revisional, o onus da prova cabe ao requerente.

Art. 228 - A alega9ao de injusti9a da penalidade nao constitui flindamento para a
revisao.

' IP

'

Art. 229 - 0 pedido de revisdo serd dirigido ao Secretdrio Municipal ou a autoridade
equivalente, da reparti9ao a qual estava lotado o sindicado que, se autorizd-la, a encaminhard ao
dirigente do orgao de onde se originou o processo disciplinar.

Pardgrafo unico - Recebida a peti9ao, o dirigente do 6rgao providenciara a
constitui9ao de comissao revisora, na forma prevista no artigo 194.

Art. 230 - Os autos de revisSo serSo apensados aos do processo originario.

Paragrafo unico - Na peti9ao inicial,'o requerente pedird dia e hora para a produ9ao
de provas e inquiri9ao das testemunhas que arrolar.

Art. 231 - A comissao revisora terd ate 30 (trinta) dias para a conclusdo dos trabaihos,
prorrogaveis per mais 30 (trinta), quando as circunstancias assim n cvirrirom
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Art. 233 - O julgamento cabera a autoridade que aplicou a penalidadc.

2^EHS=;S3£ESi£r-
penalidade, processo nao podera resultar agravamento da

Penal. ^"bsidiariamente ao processo disciplinar o Codigo de Piocesso

TITULO VI
Da Contrata9ao Temporajia de Excepcional Interesse Publico

■  n a'ender a necessidades temporarias de excepcional interesse oublico
idstrS. regime de'Trtito

publico as

I - combater surtos epidemicos;

II - realizar recenseamentos e pesquisas, inadiaveis e iitiprescindiveis;

III - atender a situafoes de caJamidade publica;

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

V - atender a servi9os cuja natureza ou transitoriedade justifiquem a pre-
determina^ao do prazo;

VI - atender a outras situa96es de urgencia definidas em lei.

_  / § 1° - As contrata96es de que trata este artigo terao dota9ao especifica e nao poderao
uitrapassar o prazo de 18 (dezoito) meses, admitida apenas uma prorrogagao por igual periodo.

■  . ̂ ̂  ~ ^ recrutamento sera feito mediante processo seletivo simplificado, sujeito a
^ ga9ao no ugar de costume e observara os criterios definidos em regulamento, exceto nas

hipoteses previstas nos incises I, III e VI deste artigo.
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Art. 239 - Nas contratapoes por tempo determinado, serao observados os padroes de
vencimento dos ibnciondrios permanentes ou da entidade contratante.

^J  TITULO VII
^  Das Disposi95es Gerais
^  Art. 240 - O Dia do Servidor Publico Municipal ser4 comemorado em 28 de outubro

^  Art. 241 - Poderao ser instituidos, no Smbito dos Poderes do Munieipio, alem dos
previstos nos.respectivos pianos de carreira, os seguintes incCntivos funcionais:

^  " premios pela apresenta^ao de inventos, trabalhos ou ideias que
impliquem efetivo aumento da produtividade, aprimoramento da
forma93o profissional, bem como redu9ao dos custos operacionais;

~ concessao de medalhas, diplomas honorificos, condecora9oes e elogios.

f' T revisaO'dos valores de vencimentos e proventos dos servidorespublicos municipals ativos, e fixada em 1® de maio de cada ano correspondente a data-base.

Art. 243 - Os prazos previstos nesta Lei serao contados em dias corridos, cxcluindo-sc '
0 dia do come90 e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado, para o primeiro dia util
seguinte, o prazo vencido em dia em que nao haja expediente.

§ 1® - Os prazos sSo contados a partir do primeiro dia util apos a intima9ao.

§ 2® - A intima93o feita em dia sem expediente considerar-se-a realizada no primeiro
dia util seguinte.

motivo de cren9a religiosa ou de convic9ao politica ou filosofica,
nenhuni servidor poder^ ser privado de seus direitos, softer discrimina9ao em sua vida funcional
nem eximir-se do cumprimento de seus deveres.

Art. 245 - Sao assegurados ao servidor publico os direito de associa9ao profissional ou
sindical e o de greve.

,  Paragrafo unico - 0 direito de greve sera exercido nos termos e limites definidos em

Art. 246 - Para os fins desta Lei, considera-se sede o munieipio onde a reparti9ao
estiver instalada e o servidor tiver exercicio em carater constante.

TITULO VIII
Das Disposi96es Finals e Transit6rias
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autarquias e fundagoes.

s  - 0. S.™id0,e. con,CMOS anterio^oo,. d aloSStoSSvli.To

declarados, em lei, de llvre exonera^So.

segurados obrigatdrios do RGPS.

S a.. OS oonlctos ind,„dd,i. do wtalPo

«"•" *•"

Lei.

14" - OS om prcgos dos •d™','"®® oem p?eioizo

Art. 249 - O seividor Pd ddmlnistccao aposeotado
^OPS . ,d. so pmod,... p.- .odos p.

efeitos legais. ,

Jo^SL
pagamento de quaisquer parcelas retroativas.

Art 252 - E.,. L.i entc em .Igor na d.U, do spa pub.icapto, r.vogadas as di.posigoo. om
contrario.

Chorrochd, 30 de maio de 2003.

Jos6 Juvenal de Araujo
Prefeito


