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PREFE TURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

, LEI MUNICIPAL N2 28 .'

!.,

Estatutofdo Funcionário PÚblico
do Municl.pio. .

•

~,j

f. ,

,
ti\,

Plinio",Arlindo de Moura Prefeito Municipal de NovoHamburgo;

Faço saber, em cumprimento ao disposto. no artigo' 34 da Le.i Orgi

nica, que a câmara Municipal decretou e eu promulgo a Lei seguinte :

DISPOSIÇOES PRELIMINARES

J
!
!

e a vacância dos

Parágrafo único - Cargo público é o criado em lei, em número

com denomi~ação própria e pago pelos cofres do Municlpio.

Art. 32 - 05 cargos públicos são i~olados ou de carreira.

Parágrafo único - são isolados além de outros assim definidos -

"Art2 lº - ~ste Estatuto regula o provimento
, ,

publicos, 05 direitos e as

dos funcionários públicos-' .,i
.lidades

vantagens,. os deveres e as responsab1

do Muni~1P~~•.{!::[~~
'~~<'li . 't;:$>~

I Art. 22 - Funcionário PÚblico é a pess~~~1ega1mente invest~~ ..•
I;' em cargo público..I!{
. I,

';¥~ çerto,

I .:1
. I \

\,~:' c,argos

1

,.,1
n~.'."'..;~>

..•••.. rr

,'-::'~, ~
,

"",

; -orgao oficial, prec,g

é condição pre~1Pua

Art. 7Q - O.ingresso no serviço efetuar-se-á mediante, concurso-

Art. üº - Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasile1,

., , I'.

Art. 5º - A inspeçao medica., realizada por
,

sempre o ingresso no serviço d? Munic1pio.
,

Art. 6Q - A boa conduta 'pública e privada

truções expedidas pelos órgãos competentes.

derá

emlei, os cargos abrangidos pela classificação; de carreira, os em que

" o trânsito do funcionário, de uni;'para outra classe, se faz mediante prQ
I

,~ -I moçao.
.;;~.,
ii: ros, respeitados os requisi tos constantes das leis, regulamentos e ins-
I!
1(
11 •

I,
!,
I
1
i para o ingresso rio serviço público. !
I
I
\ .público, salvo nos cargos. que a 'lei",\ no' ato,' da. criação declarar de co-I' .'~~-.t. \'.i ../

\' missão ou de confiança •. ,'. . "T' í"; ~ :~.: l' ~"'l'

! ~
j. . • Art. 82 ~ Osvencimento.9~~dos1camgos p4bli~os, ,obedecerão a pa:;;:I ' '. . }';i",i'~íi)'l '~;(L L "':1;" , ." J',Ç.,\ h drões f~lltados em lei.'}I:'j!,1... 'tj'" " . "", ;' · ';, .,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
atuto do P'uncionários Público do Munic{pio - fls. 2

TíTULO I

Provimento e vacância dos cargos públicos
Cap{ tulo I

Do Provimento
Art. 9º - Compete ao chefe do Poder respectivo prover os cargos

blicos municipais, na conformidade das leis em vigor.
:,;:); Art. lOº - Os cargos públicos serão providos por :

\.

',' .J'.

"-:1..r,;' .__J

-."'. ".'.~., '.f

o

I -- nomeaçao;
11

.•- promoçao;
111 - reintegração;
IV - readmissão;
V reversao;

Art. llº

VI - aproveitamento e
VII - readaptação.

são requisitos para o provimento em cargo público:
I - ser brasileiro;

11 - ter ~ompletado 18 anos de idade;
111 haver cumprido as obrigações concernentes ao se~

viço mili tar;
IV - estar no gozo dos direitos políticos;
V - ter boa conduta pública e privada;

VI - gozar de boa saúde comprovada em exame realizado
por órgão oficial ou oficializado;

VII - possuir aptidão para o exercício do caego; e
VIII ter atendido as condições especiais prescritas

para determinados cargos.
CAPíTULO 11

em
. ...~ ~, " : :~; ;

;", 1"

.e

.) "

Das nomeaç ões
Art. 12º - As nomeações serão feitas:

I - em comissão, quando se tratar de cargo que,
'irtude de lei, assim deva ser provido;

11 - em estágio probatório, quando se tratar de cargo
orovimento efetivo salvo o dis osto no
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tatuto do Funcionário Público do Municipio - fls. 3
111 _ em caráter efetivo ,qu8J.ldo se tratar de cargo de

ovimento efetivo e o candidato fôr ocupante de car~o público, com es-
gio probatório completo;

.'

• I-~, f f .. ..~ () ,) .i~;.f

,IV _ em carater interino, para cargo de recrutamento-
ral, quando não houver candidato que satisfaça as condições para nom~
-ao; e

V _ em substituição nos têrmos do artigo 55.
Parágrafo único - Nos cargos de provimento mediante concurso,as

I t"' (1"1 '( ': (".

meações serão feitas no vencimento básiccf)ou nb inicial da carreira -
em todos os casos, obedecerão à rigorosa ordem de classificação dos

didatos aprovados.
Art. 13º _ Constitui condição para o provimento em cargo de cOll

não ter ainda expirado o prazo dêste, na data da abertura da vaga.
s:.. ; ,':J lº - O concurso sera valido por dois anos.
S 2º Considera-se candidato habilitado, o aprovado em concur-

o cujo prazo de validade não tenha expirado.
Art. l4º _ Estágio probatório é o periodo de setecentos e trin-

a dias de exercicio de funcionário, durante o qual é apurada a conveni
ncia ou ~ão de sua confirmação, mediante a verificação dos seguintes -

c~, equisitos :
L' I - idoneidade moral;

11 - disciplina;
111 - assiduidade;

IV - dedicação ao serviço; e
,.V - eficiencia.

3

,
S lQ _ O Chefe da Repartição ou Serviço em que sirvam funcioná-

.os do Poder Executivo ~ujeitos a estágio probatório, quatro meses an-
s da conclusão dêste, informará ao Prefeito Municipal sôbre êsses fun
onários, tendo em vista os requisitos enumerados nêste artigo.

S 2º _ Encaminhadas as informações ao Departamento de Expediente
Pessoal do Municipio caberá ao mesmo formular parecer, opinando sôbre
merecimento do estagiário em relação a cada um dos requisitos e con -
uindo a favor ou contra a confirmação.



Para efeito do estágio será contada a interinidade noArt. l7º
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9 3º - Dêsse parecer, se contrário à.,coIlfifmação, será dada vista

'",' stagiário pelo pr azo de cinco dias.

9 4º - Julgado o parecer e a defesa, o Prefeito Municipal, secon

aconselhável a exoneração do funcionário, providenciará na expedi-

do respectivo decreto; se, porém, manifestar-se pela permanência do

'r' ;.

,-,

~).l .• ;

\" ~1)[\; ionário, a confirmação nao dependerá de qualquer ~

.Art. l5º _ Os funcionários classificados em concurso que não tiv,Q

obtido laudo médico favorável, poderão protestar, dentro de trinta di-

'; ",' n':":')'rr~ contados da data em que tiverem ciência do laudo desfavorável, por no-

;~),:" {exame de saúde •

.J '~h,;l:;'-~f _Art. l6º - concluido o estágio probatório, verificar-se-á a efet1

ir') ,.ão automática do funcionário, respei tádo o estabelecido no art. l4Q.

,-'
11 "

mo cargo, ou o tempo de serviço prestado em outros de provimento efeti-

desde que não tenha havido solução de contmnu~dade.

-'" o Art. l8º _ O-funcionário efetivo, ocupante de um cargo, não pode-

ser nomeado interinamente para qualquer outro de provimento efetivo.

" , Art. 19º - O ocupante interino de cargo será inscri to "ex-of:l.cio'~

n

\ \' primeiro concurso que se realizar.

~ lº _ A aprovação da inscrição dependerá de satisfazer o interi-

as exigências estabelecidas pa.ra o concurso.

9 2º _ Encerrados os prazos serão exonerados os interinos cuja

scrição não fôr aprovada.

9 3º - Homologado o resultado do concurso, serão exonerados os in

rinos que não tenham obtido a class}ficação necessária para o provimento
'!

, ', caráter efetivo.
Art. 20Q _ Após o encerramento das incrições do concurso nao se -

,- r' J. "":! O fei tas nomeações em caráter interino.

: .~-\J ,_o; -:1\ -' ~ CAPíTULO111

't,i Dos concursos

Art. 2lº _ Os concursos serão de titulos ou de provas, na confo~

J) ":', . (' dade das leis e regullamentos.

,~ r; O~i!U: '.1:" 9 lQ _ Para os cargos cujo provimento dependa de conclusão de
-----------------------------------------------' [-_ ..__ ._-----_._-'--- '- - .., ....._ .. ..'thlll..~~--I"" --~ m_
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sos especializados, o concurso será exclusivamente de titulos.

l1cursos.

~ 2Q _ o pedido de inscrição em concurso deverá, desde logo, ser
mpanhado de carteira de identidade civil, fornecida pela policia que
á devolvida ao interessado, antes do inicio das provas, durante as qug
poderá ser exigida sua exibição.

Art. 22Q - A realização do concurso será centralizada na Secret~
Executiva da Câmara Municipal ou no Departamento de Expediente e Pes-

al da Prefeitura, aos quais caberá, respectivamente expedir as instru -
es necessárias, ouvidos préviamente os titulares dos outros departronen-

's para o preenchimento de cujas lotações forem destinados os referidos-

Parágrafo único - ~ obrigatória a realização de concurso dentro
prazo de seis meses, sempre que houver vaga em cargo cujo provimento -

f "'1 penda dêsse requisito, e não existir candidato habilitado ou já se ti

• I"

'-I ; I f!~ ;

D'
:t~y;,,:

r esgotado o prazo de validade de seleção anteriormente realizada, de -

, i' ',' .

., ..,

n--
( ~ • ~. f t'

ndo ser suspenso o pagwnento de vencimento dos nomeados interinamente -

mais de seis meses.
Art. 23º - As leis determinarão :

a) os cargos em que o ingresso dependa de curso espe-
cializado;

b) os cargo-s.cujas atribuições, alem de outras exigên
cias legais ou regulamentaressómente possam ser
exercidas pelos portadores de certificados de con-
clusão do curso secundário fundamental ou comple -
mentar, e diplomas de conclusão de curso superior-

• " r' ..• : t :" ,~- ':'1
Iou profissional, expedidas por instituições ofici-

.~ i.'.' ais de ensino ou oficialmente reconhecidas.
Art. 24Q - Os limites de idade para inscrição em concurso, serão

, -ixados nas instruções respectivas, expedidas pelo orgao competente, ten-
o em conta a natureza do cargo.

J r '~nh ') ,í

Art. 25º _ Não ficarão sujeitos ao limite de idade para inscri -
ão em concurso e nomeação, os ocupantes efetivos de cargos públicos munj.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
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{"

Parágrafo único - Esta excesão se estende aos ocupantes de cargos
vidos em comissão.

Art. 26º - Realizado o concurso e praticadas as fQrmalidadesregJ.l
, entares, será expedido, pelo órgão competente, um certificado de habili

ão e nomeados os classificados.
CAPíTULO IV.•~.. :'.

'"Art. 28º - A posse, sera dada pelo Poder competeniB.
Art. 29º -A posse verificar-se-á mediante a assinatura de um tê~

,I.

,.
. 1

'"em que o funcionario prometa cumprir fielmente os deveres do cargo.
Art. 30º - A posse poderá ser tomada por procuração, quando se

,):,:.,': tar de funcionário ausente, a serviço do Município ou em casos especiais

". '

,..."
ir.-J..,~. ',',1- ",""" .,,'

""0'\- ,"

Art. 3lº - A autoridade que der posse deverá verificar, sob pena-
ser responsabilizada, se foram satisfeitas as condições estabelecidas -
a a investidura no car~o.

Art. 32º - A posse verificar-se-~ dentro do prazo de quinze dias,
tados da data da publicação do ato de nomeação.

9 12 _ ~ste prazo poderá ser prorrogado até trinta dias, a reque-
'ento do interessado, por motivo justificado, a critério da autoridade -
petente.

~ 2º - O prazo inicial para o funcionário em férias, 6u'licenci,ã
exceto no caso de licença para tratar de interêsses particulares, será
tado da data em que deva voltar ap serviço.

9 3º - Se a posse não se der dentro do prazo inicial ou da prorrQ
ão, será tornada sem efeito a nomeaçao.

, ritério da autoridade competente.
q

CAPíTULO V
; ,'.:"/-

Do exercicio
Art. 332 - O inicio, a interrupção e o reinicio do exercício se-

registrados no assentamento individual do funcionário.
Parágrafo único - Oinicio do exercício e as alterações que neste-

:b. , '.rrerem serao comunicadas ao orgao competente pelo Chefe do serviço em

6
.....• • • • ••• ••• • ••
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~ ," - - ,Paragrafo unico - Nao se,apresentando o funcionario para entrar -

,. ''''xerclcio dentro do prazo deste .artigo aplicar-se-a o disposto no arti-
:32, parágrafo terceiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
do Funcionário Público do Municlpio - fls. 7

,~estiver lotado o funcionário.
Art. 34Q - O Chefe do serviço em que fôr lot.ado o funcionário é a

oridade competente para dar:lhe exerclcio, dentro do prazo de trinta d~
i~' contados da posse.( -: o'. , '".'

~ I
l'}il

",,: I

Art. 35º - Nenhum funcionário poderá ter exercício em serviço ou-
ão diferente daquele em que estiver lotado, salvo nos casos previstos -
te Estatuto ou prévia autorização do chefe do Poder competente.

.1 if

,I 'i"

f<!',
,-'- "~

,,< Í;' Parágrafo único Nesta última hipótese o afastamento do funcion~

n."'"
\.'

r', n j" ':"1 ',,;,
• MI..,:- .~. .'. .},

só será permitido para fim determinado e por prazo certo.
Art. 36Q - Entende-se por lotação o número de funcionários que d~

ter exerclcio em cada repartição ou unidade de trabalho.
• ;1 ':' t. Art. 37º - O funcionário deverá apresentar, comprovadamente, ao

'.' ; : r;" 'l't"l ão competente, antes de entrar em exercício os elementos necessários
, "

't.•• ; ," " ';'rtura do assentamento individual.
Art. 38Q - Salvo nos casos previstos neste Estatuto o funcionário

interromper o exerclcio por mais de trinta dias consecutivos, será de-

! !.' ,")

.'

.-' -",i ,

""1

ido por abandono de cargo.
Art. 39Q - Salvo caso de absoluta conveniência, a juizo do chefe-

Poder competente, nenhum funcionário poderá permanecer fora do Municl -
mais de doze mezes para estudos e por mais de quatro anos em'missão 0-

ial, nem ausentar-se novamente, sinão depois de decorridos quatro anos-
serviço efetivo no Município contados da data do regresso.

Art. 40Q - O funcionário público preso para perquirição de sua
"

c',' ,-,' '-l:': ~ ~' •. : ponsabilidade em crime com'um ou funcional será considerado afastado do-
rclcio, até condenação ou absolvição em sentença passada em julgado,
direito a 2/3 do vencimento.

Parágrafo único - Absolvido, terá o funcionario direito a diferen
de vencimento e a todas as vantagens legais.

•••• • • •• • •.~~~,.".,_.__~k;iaU.

CAPíTULO VI

Da readaptaç ão
.•. -- ••.• _~.- -o" .._.,,_ ••- ~. ~,.•••••. . --,.---~-,-; ---",--..~:-:;;-~~-~ .
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'._. I
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", I ! ~ t

Art. 4lº - Readaptação é o~roveitame~~o do funcionário em cargo
s compatível com a sua capacidade fisica ou intelectual e vocaçao.

Art. 42º - O funcionário que, em virtude de laudo médico emitido
o órgão competente, fôr declarado inábil para o exercicio do cargo que
'par,será, sempre que poss!vel, readaptado em cargo compativel com a -

aptidão e funç õe~. ,.'
0-(,;7(,>,4.,"

~ lº - A adaptação para o exercicio do novo cargo será apurada -
órgão médico que hog

de padrão inferior,-

CAPfTUL O VII

pessoal competente em cooperação com o
• 1~ _

laudo determiante da readaptaçao.
_ Realizando-se a readaptação em cargo

emitido o

, -o orgao de; t
•. ~ j

rr~tr";:r' .','1 i.•

\...;)

, ,I.~r~\ j ,i r-. r',.Q.

1
(,?t';;l':::,' ';.;}
. ' ,

, ,.'. , i ara assegurado ao funcionario o vencimento correspondente ao lugar de
fôr afastado.

':
t~ I "', - ," • r.. ") ~;.

• '. ' ~\ Ar t • l.~-3Q -

Da remoção
A remoção, que se processará a pedido do funcionário,

n •• ., •interesse da Administraçao, so podera ser feita:
," ;';,': ,',' I de um para outro departamento;

11 - de uma para outra unidade de trabalho de departa-

r
0"""

menta.
Parágrafo único - Sendo removido de sede funcionário casado, dar-

a, sempre que possivel, a rem?9ão do cônjuge que for também funcionário
icipal. Não sendo possivel observar-se-á o disposto no artigo 136.

Art. 44º - são competentes para remover :
a) no caso do item I do artigo anterior, o chefe do

".' Poder competeJ:!.te ;
" b) no casO do item 11, os chefes dos departamentos.
i I '.'fD,Vl'~, Parágrafo único -,Do ato de remoção constará á espécie da mesma-

" (~ .f~: ~O;.:'iJ:) edido ou lex-ofJ.cio".
" 1),:,1 J~< ,U.' f~ CAPíTUL'O VIII
,"" r Da permuta

2& £.'
• • • • •• •• •

- ''i ]'", ''''it~,i.'D:' Art. 1.J.5º A remoça0 por permuta será processada a pedido de am-
os interessados e de acôrdo com o prescrito no Capitulo VII.

CAPíTULO IX

" ~1112~ ~:I.",".-.",~,-,,,,,,,,~._,,,,,,.~,,",..
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Da reintegração _'

" ,', :3 Art. 46º - A reintegração decorrerá por efei to de decisão judici
a passada em julgado e determinará o ressarcimento dos p!ejuizos deco~

'" , .
',--; 01\;'" 'I q tes do afastamento.

Art. 47º - Invalidadá por sentença a demissão de qualquer funciQ
será êle reintegrado e quem lhe houver ocupado o lugar ficará des-

uido e será reconduzido ao cargo ou função anterior, sem direito a in-
o ,ização.

'-.'.',<!'<' ;' f < ",J 1o ,
q'

"I"" r""';'!t"

'(\"

~ lº - Se o cargo em que deva se verificar a reintegração houver
o transformado, esta se dará no cargo resultante da transformação e, -
extinto, em cargo de vencimento equivalente, respeitada a habilitação-
fissional.

9 2º - ~jão sendo poss!vel fazer-se a reintegração pela forma
, , ,jBscrita no paragrafo anterior, o funcionario reintegrado sera posto em

~.ponibilidade, com proventos iguais ao vencimento correspondente ao cAt
•.11 ,que ocupava na data do afastamento.

~ 3º - O funcionárto reintegrado será sumetido à inspeção médica
,. ,.

se verificada a incapacidade para o serviço publico,sera aposentado -
cargo em que houver sido reintegrado.

CAPíTULO X

~ ó"••:U 'i

I

Da readmissão
Art. 48º - Readmi ssão é o ato pelo qual o funcionário demitido -

s têrmos do artº 197 - Parágrafo único, ou exonerado, reingres-sa no ser.
~ço público, sem direi to a ressarcimento de prejuizos, assegurada, apenas,
contagem do tempo do serviço anterior, para efeito de aposentadoria.

I
,; i, _

Paragrafo unico - Em nenhum caso podera efetuar-se 6 readmissao-
m que, mediante inspeção médica, fique atestada a capacidade para o e -

~,j :-,-, o!',.i: '-J(; rcldio do cargo.
Art. 49º - A readmissão será feita, de preferência, no cargo an-

riormente exercido pelo funcionário, podendo, entretanto, ser feita em-
I!;:.:)",' tros, respeitada a habilitação profissional.
3 ,'Lr,;jij t :;('\ ,:) Art. 50º _ A readmissão será feita a pedido do interessado em r,g,

erimento dirigido ao chefe do Poder competente verificada a conveniên ---.40_-----. -- ',' .'----.-.. - - .r~ __"'C>'J."Y.,_=UJlt£kk@'Z:aUAi JJdJ,X!ZiU4tllC.L- ri. USE -_.:'U)5501



que

~ ,... í-9 4º - O funcionario que houver revertido a atividade so podera-

9 lº - A reversão far-se-á a pedido ou "ex-oficio", desde

- ~ . '9 2º - O aposentado nao podera reverter a atividade se contar mA
sessenta anos de idade,. à data em que tenha requerido sua reversã~

...... ;~.3~ - A reversao nao podera ter lugar em cargo de vencimento in
ao provento da inatividade e será sempre precedida de parecer do -

;de pessoal competente e se fara em cargo isolado, inicial de carrej.
intermediário, sem servidor habilitado para promoção, ou para ocupar

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
"" ,(atuto do Funcionario Publico do Munic~pio - fls. la

veniência para o serviço público, ouvido o.órgão de pessoal competente.
CAPíl"ULO XI
Da reversão

Art. ,51º - Heversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no
,. , - -publico, apos verificaçao em processo de que nao subsistem os mo-

os determinantes da aposentadoria •
I
I'

.'~,.) ~

..
:'l;; IJ~,

."

( •••• r ',', \ ~~1

:J

,; i

": r,' ': ") u I I IH 1
I,.. __sta vaga no mesmo cargo que o aposentado exercia a data da aposentado-

r, ,~,f ;:~ ••~, ~ ':1

[ ou naquele em que tenha sido transformado.

_,(~1Ji:<itl)

,'~ "

r promoção após o intersticio de setecentos e trinta dias de efetivo -

...reversao

A reverwão dará direito em caso de nova aposentadoria,Art. 52Q

contagem do tempo em que o funcionário esteve aposentado.
Parágrafo único - O funcionário que tenha obtido a sua

1 • ~ , ~',~

rviço, contados o mérito e a antiguidade da data da reversão.
'":' ',' 'o, ~ : ~~) .rn

o poderá ser aposentado novamente sem que tenha'1-'ã.ecorridocinco anos de
etivo exercicio, salvo se a apos entadoria fôr por motivo de saúde.

CAPfTUL O XII

"

Do aproveitamento
I

Art. 53º - O funcionário em disponibilidade será obrigatóriamen-, ~~f •aproveitado em outro cargo, de natureza e vencimento compat~vel com o
e ocupatJa.

'I ()o .1. l' f ~ "r 'V'. _ ", i'r'
, \, ',I, .1;,'.t ""'\

- ' " ~' ,9 lº _ Enquanto nao existir vaga, podera o funcionaria dispon~vel
r vonvocado pelo chefe do Poder competente, para a prestação de serviço

• • "1"...
com o cargo anteriormente exercido •

R S o'''':;2º r _ e no prazo legal, o funcionaria aproveitado nao tomar
• • • • • •• • •



CAPf'l"ULOXIII

Das substituições
Art. 55º - Poderá haver substituição quando o titular do car~o -
de provimento efetivo, ou em comissão:

I _interromper o exercício por prazo superior a trin

-vocaçao.
I •

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
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S 4Q -,À cassação da disponibilidade precede~á processo adminis-
tivo em que ao disponivel se assegura ampla defesa •.

t 1 ''i Art. 54º - Sera aposentado no cargo anteriormente ocupado o fun-
. "J:~ ~ (.nário em disponibilidade que fôr julgado incapaz no exame médico a que

condiciona a sua entrada em exercicio consequente ao aproveitamento ou

i.

/'1.1 ,> f tj

.:; ::": l';J:I.\ ••r~se do cargo, ou não en~rar no exercicio de.1e, será tornado sem efeito-
'l'

J. I •taproveitamento e cassada a disponibilidade.
; ,S 3Q - Cassar-se-a, ainda, a disponibilidade ao funcionário con-

ado que não entrar em exercício no prazo de sessenta dias.

'I'

"f,.
,,),

ê

-"\

~

~..
• r~.. ~) ••

, f {

,'1 ;~.f

.- ,~• I,: \:

, 'l ~.l(( r~F,

,"
,'V ta dias;

tratar de interê~
"

'j ~ ,',' I

~11 - entrar no gozo de licença ,para
ses particulares.

Parágrafo único - A substituição dependerá de ato da autoridade-

mpetente para nomear.
~.

u exercicio, ao

_ A substituição remunerada dará direito, durante o
vencimento do cargo substituldo.

; ,_ Os funcionarios que exerçam cargos sujeitos afiança,

da

••• • ••• • •••••

CAPíTULO XIV

I.~ •

t
( .en tar no exerc1c10 •

assegurado ao substituto o vencimento do cargo, a partir

Da Vacância
Art. 58Q - A vacância do cargo decorrerá de:

-I - exoner açao ;

i

Parágrafo único - Feita a indicação, por escrito, ao chefe do PQ

competente, êste providenciar' a na expedição da portaria de des~gna-

i rão substituídos pela pessoa que indicarem, respondendo a fiança pela -
t.c:''~stão do substituto •
.:~

•i

\' .. ',.
I II

'~ '



V - readaptação;
aposentadoria;

demissão;

falecimento.VI

IV

11

terino;
III-quando o funcionário não satisfizer as requisitos do e~

tágio probatório.
9 2º - A demissão aplicar-se-á como penalidade.

TíTULO 11

-111 - promoçao;

9 12 - A exoneração dar-se-~ :
I-A pedido do funcionário;

II-a critério do Chefe do Poder competénte, quando se tra-
tar de ocupante de cargo em comissão, ou em caráter in-

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
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"
':','

,I ;." '." oi) J J i

~...~ ~
t.~

-)' 'l i,. f r I'

<lt.t ;";1 i-

li ~: .:~.

'"
. ( ,~" r') .í.j

Direitos e Vantagens
CAPíTULO I

jr ,0:.,

Disposições Gerais
Art. 59º - Ao funcionário, além do vencimento, serão deferidas -

! seguintes vantagens :
I ajuda de custo;
11 - diárias;

'! 111 auxiliO para ~iferença de caixa;
IV abono familiar, nos têrmos da legislação em vigôr;

.i '" r". V percentagens;

•••••••

VI gratificações:
a) - pelo exerclcio em determinadas zonas ou locais;
b) _ pela execução de trabalho de natureza especial, com risco -

de vida ou saúde;
c) ,_ pela elaboração ou execuçao de trabalho técnico ou cientlf1

.~

"',!~i~CO,solicitado ou aproveitado;
1") .'d) - pela prestação de serviço extraordinario;

e) _ de representação quando designado pelo Poder competente, Pã
ra fazer parte de iórgão legal, de deliberação coletiva ou

: f '1. /
;.-' ,



~:",. o
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para função de sua confiança;
f) _ adicional pelo tempo de serviço;
g) de representação de gabinete; e
h) _ outras que forem previstas em lei.
VII _ honorários, quando designado, para exercer, fora do perio-

do normal a que estiver sujeito, as funções de auxiliar oU
membro de bancas e comissões de concurso ou prova e pro - ",
fessor de cursos legalmenteinsti tu:LdOS;

, N . '" -VIII _ honorarios pela prestaçao de serviço peculiar a profissao-
que exercer, e, em função dela, ~ justiça, desde que não -
a execute no período normal de trabalho a que estiver su -

jeito;
IX - seguro de vida;
X _ pensão ~ familia de funcionário falecido.

, 'Paragrafo unico _ Excetuados os casOS expressamente previstos -
fi. - ",'" ,Estatuto, o funcionar~o nao podera receber a qualquer t~tulo, seja-

al for o motivo ou a forma de pagamento, nenhuma outra vantagem pecuni~

i ••~

:~
,),

.~

: I

I) r
"" ••!.•

a, em razao de seu cargo.
Art. 60Q _ O auxilio para diferênça de caixa será pago aos fun-

onários que efetuarem pagamento ou recebimento e será fixada em lO~0 dos
lO. • i

"0 '!,T

.I.

us vencimentos.
Art. 61Q _ ~ proibido, fora dos casOS previstos em lei, ceder ou

avar vencimentos e quaisquer vantagens decorrentes do exercício de car-

ou função pública.
CAPíTULO 11

• •••• • •• •

Do Vencimento
Art. 6ZQ _ Vencimento é a retribuição paga ao funcionário pelo ~

tivo exerc1cio do cargo correspondente ao padrão fixado em lei.
"

Art. 63º _ averá uma tabela única de valores de pa.arões e a c~,~
s iguais ~u equivalentes corresponderão iguais padrões.

Art. 64º _ O funcionário que não estiver no exercício do cargo ,
poderá perceber o vencimento nos casOS previstos em lei.
Art. 65º _ O funcionário não sofrerá qualquer descpnto no venci-

( 'J

•.. (f)

- (b

'.. ~'I

! o'.
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,imento :

I Durante o perido de férias e licença-prêmio;

_ (ri

l' , f' "-
I , J

'1
J
i
I

!
,i
I

11 na realização de provas parciais e finais bem c,omo nas,de ex,a
mes vestibulares, de licença ginasial ou de admissão a que ~s
tiver sujeito o funcionário inscrito ou matriculado em estae
belecimento oficial de ensino supetior, secundário ou técnico
profissional, mas sómente durante os dias em que as mesmas -
se realizarem.

111 _ quando faltar até 8 dias consecutivos por motivo de casamen-
to ou de luto por falecimento de conjuge, ascendente, descen
, dente, sogros e irmãos;

I ,. I I • '. 1'1.' r~

r,
, ,I',

.r
(\:: " cença;

quand~ licenciado para tratamento da própria saúde ou de pe~
soa da familia peles prazos previstos no presente Estactuto,-
salvo se for segurado na Caixa ou InstIhtuto de Aposentadoria;
e Pensões, e tiver direito a auxilio doença, caso em que se-
fará a redução correspondente.

V _ quando licenciado por motivo de acidente em serviço, doença-
- -profissional, ou em virtude de agressao nao provocada, no

exerclcio de suas atribuições, pelo prazo que durar a sua 11

IV

,,~ "VI _ quando faltar ate 3,~ias por mes, por motivo de molestia de-
vidamente comprovada;

VII _ quando convocado para o serviço militar e outros obrigatórios
( ,

em lei, se receber o convocado comtrapré'tação pecuniária pelo
desempenho do cargo imP9sto pela convocação, só se lhe paga-

I

rá a diferença entre essa vantagem e o vencimento do cargo;
~ VIII - quando se tratar de gestante; e

!.' 1 ,.. f ~I 1r"' •

~. I

1:'

"
:",1

I.'- .,

oi j' I'!"

"~. ,o,) .-~~ ~:.:: f~' () V' f ~1; IX durante o exercicioqe mandato eletivo, se optar pelo venci-
>.

mento do cargo.
Art. 66Q _ O funcionário perderá o vencimento do dia quando não-'I

")'f i~.'

".• ,I
parecer ao serviço, salvo nos .casoS previst~s neste Estatuto.

Parágrafo único 1- QuandO comparecer ao serviço dentro da hora
" t', ,~uinte a marcada para o in~cio do expediente oU quando se retirar ate

, ' '~'eaia.~fÚ •••• iJllU;.'iJ ...•••• '-~"'••';';';"



para as medidas de justificação e as do interêsse do serviço.
Parágrafo único - O atestado médico deverá, para efeito do art.-
VI, ser apresentado pelo funcionário ao chefe de repartição ou

dade de trabalho em que estiver lotado, nos três dias subsequentes -
o da interrupção do exerchio por motivo de moléstia.

'1
I .Art. 68º _ As reposições devidas pelos funcionários e as indeni-
açoes por prejuizos que causarem à Fazenda Municipab serão descontadas
o vencimento não podendo o desconto exceder a Sa parte da importância-
iquida dêste.

Art. 69º - Para efeito de pagamento, apurar-se-á a frequência p~
,0 ponto ou pela forma que for determinada, quanto aos servidores que -
o mesmo não e stejam sujei tos.

Art. 100 _ Ponto é o registro diário do comparecimento e da per-
anencia do funcionário no serviço :

9 lQ _ Nos registros do ponto serão lançados todos os elementos-
ecessários à apuração da frequência.

9 2Q _ Usar-se-ão, pref~~entemente, para registro de ponto meios

ecanicos.
9 3º - Salvo nos casos expressamente previstos neste Estatuto, é
dispensar o funcionário do ponto e abonar faltas ao servidor.
9 4º - A infração do dispostp no parágrafo anterior, determinará

.'a responsabilidade da ~u toridade que tiver expedido a ordem sem preju1-

,êrço do vencimento diário se não devidamente justificado.
f~ Art. 61º - O funcionário que por doença não puder comparecer ao

. ' .:(

, fi~erviço, ficará obrigado a fazer pronta comunicação ao seu chefe imedi"a
,I

. ~:
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! '

(1) : "fáJ; 'a hora antes de findo o periodo de trabalho, ..o funcionário perderá um
r
3.

.• r T
..-.;,

- 'l,

~..' . ;:.

\ ~!'1

, :1

- L1:1':

-'I

_ ,... cO

}'ZO da açao disciplinar que for cab~vel.
, ..Art. 11Q - O Poder competente determinara :

I -.Para os departamentos o período de trabalho diári
,; I (' .~ 'o;

11 _ para cada função o número de horas diárias detr.a
balho;

uns e outra o regime de trabalho em turnos -



que

CAPfTUL O lI!

•• • • •• ••••

de efetivo exercicio •.
~ ""

À promoção por mer~cimento' às classes intermediábias-
- . ~poderao concorrer os funcionarios colocados nos dois -

.Das Promoções
Art. 74º - As promoções obedecerão ao critério de antiguidade de

. :.: .,~.
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quando rôr aconselhável, indicando o número certo
de horas de trabalho exig1veis por mês, respeita-
da a legislação em vigor; e

I¥ - quais os funcionários que, em virtude das atribu~
çoes que desempenharem, não estão obrigado,s a po,n
to e tambem não a horas fixas de trabalho.

do de merecimenn; alternadamente, de acôrdo com regulamento

,
~t. 72º - Nos dias úteis, só por determinação do Chefe do poder

deixar de funcionar as repartições públicas, ou serem -
os seus trabalhos.
Art. 73Q - O vencimento do funcionário não ~er~ objéto de arres-

sequestro, ou penhora, salvo quando se tratar de prestação de alimento
da lei civil.

decorridos dois anos
Art. 78º-

de cada carreira só

, -quanto a classe final de carreira. Neste caso, serao-
sómente pelo crttério de merecimento.

Parágrafo único - O critério a que obedecer a promoção, deverá -
expresso no decreto respectivo.

Art. 75º - Apromoçao .~or antiguidade recairá no funcionario ma-
na classe.
Art. 76Q -A promoção por merecimento recairá no funcionário es-

pelo titular do Poder Competente, dentre os que figurarem em lista
fôr organizada na forma do regul~lento.

!

1 , Art. 77Q - Não poderá ser promovido o funcionário que não tenha-
.:o interst1cio de setecentos e trinta dias de efetivo exercício na classe,-

se na mesma classe nenhum outro o houver completado.
Parágrafo único - O funcionáriO promovido sem inter st:f.cio,na

" . ~, -forma da parte final deste artigo, nao podera obter nova promoçao antes de

1



classe.

-----------~~- --- - ._- - --- .

,

~ , ;_ o que for casado ou viuvo, com maior numero de filhos;

- o que tiver mais tempo na carreira;
, municipal;- o que tiver mais tempo de serviço publico

- o que tiver mais tempo de serviço público;

Art. 80Q - A antiguidade de classe será determinada pelo tempo de "
exerc1cio do funcionário na classe a que pertencer.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
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terços da classe, por ordem de ant:i,gui,dade.
Art. 79º - O merecimento será apurado objetivamente, segundo prg

~1mento de condições definidas em regulamento.
" ,Paragrafo unico •..O merecimento e adquirido na classe, promovido

uncionário, recomeçará a apuração do merecimento a contar do ingresso -

o que fôr, casado;
- o mais idoso.

S lQ - Em igualdade de condições de II1Brecimentoo desempate será
em primeiro lugar pela antiguidade de classe e a seguir pela forma -

neste artigo.
S 2Q - Não serão considerados, para efeito dêste artigo, os fi -

os que exerçam qualquer atividade remunerada.
9 3Q - Também não será considerado, para o mesmo efeito, o esta-

casado, desde que ambos os cônjuges sejam funcionários públicos.
i, Art. 8zQ _ Ser~ declarado sem efei to, em beneficio daquele a- ;cabia o direito a promoçao, o a~o que.promover indevidamente funcion.a

.j, ,
. f

9 lQ -'O funcionário promovido indevidamente nao ficará obrigado
o que a mais tiver recebido.

9 2Q - O funcionáriO a quem cabia a promoção será indenizado da
de vencimentos ou remuneração. a que tiver direi to.

, ,Art. 83º - Os funcionarios que demonstrarem parcialidade no jul-

;;,; Art. 8lQ - Na classificação por antiguidade, quando ocorrer emp.â
~. , ~Inotempo de classe, tera preferencia sucessivamente :

':,fri'f 0'1',",lF.a)
Il]!
I+~b)
r~~ti' c)
I;.

..~.."i

g~ento do merecimento serão pu~1dos disciplinarmente pela autoridade a
•.que estiverem subordinados. .,

't t :1;' ':), 'o, •. ( .•••

','
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CAPÍTULO V

A
•• • • •• • • ••

alterar de acôrdo com -
ou do Serviço organizar lrepartição

:t~~1/ . -~

que poderá
" \ .

- ,ou unidade de trabalho, nao sera in

Dos AVJanços
Art. 88º - Os servidores do Municlpio terão direito a avanços pe

de vencimentos, que se operarão autom~ticamente, quando se verif1
um acréscimo de dois milhões no volume da receita arrecadada.

•.Das Ferias
Art. 8912 - O funcionário gozará obrigatória e anualmente, 30 di-

de férias.
9 12 _ É proribido levar à conta de férias qualquer falta ao trA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
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ªArt. 84º - A promoção do funcionário em exerclcio de mandato l~
só se poderá fazer pon antiguidade.
Art. 85º - Não poderá ser promovido por antiguida,de ou merecimen

{.:..t~ ~
. 'O funcionario que nao possuir documento exigido em lei para o exerci -

a que corresponderem as atribuições da carreira.. .
,; .vedado ao funcionarl.o sob fls.'penasprevistas no re-

('
':amento,pedir, por qualquer forma, sua promoção.

f.i1

E Parágrafo único - Não se compreendem na proibição dêste artigo -
I'i

fpedidos de reconsideração e recursos apresentados pelo funcionário relA
l~*'" ", _,amente a apuraçao de antiguidade ou merecimento.
:'p';'; Art. 87" - As recomendações, pedidos e solicitações em favor de

importarão em desabono do merecimento funcional.
CAPíTULO IV

•.de Dezembro, a escala de~ferias,
t-." , __(" ..•. i':. .

as conveniências do serviço.' ,
9 12 - O Chefe da repartição

~ I ~ ,..Art. 90Q - Durante as ferias tera o funcionario direito a todas-
.f ~.
as vantagens como, se estivesse em exerclcio.

Parágrafo único - Ao entrar no gôzo das férias, o funcionário t~

balho.

rã direito a receber adiantadamente, os seus vencimentos.
I

Art. 91Q - Caberá, ao Chefe da

,; t';~ 2Q _ Somente depois do primeiro ano de exercl.cio adquirira o
funcionário direito a férias.

;.~.
1,
\

" 'I
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f:'/,( -'
1U)"

~lu{do na escala.
9 2º - A escala logo que tenha a aprovação do Chefe do Poder com

será afixada nos respectivos departamento~
Art. 92º - O funci~nário promovido, ou removido, quando em gôzo-
não será obrigado a apresentar-se antes de seu término.

CAPÍTULO VI

Das gratificações
-... (Art. 93º - A gratificaçao pelo exerc~cio em determinadas zonas -

l~cais ou pela execução de trabalho especial, com rispco da saúde ou da
:tk ;a, sera concedida pelo Poder competente, devendo ser tomado em conside-
,t<j't'r~aoo arbitramento do respectivo chefe de serviço.

Art. 94º - Terá direit9 ~ gratificação por serviço extraordinário
que fôr designado para a prestação de travalho fora do horá-
expediente a que estiver sujeito.- ~~ lº -.A gratificaçao pagar~se-a por hora de trabalho extraordi-

razão percebida pelo funcionário em cada hora do período
com o ac~éscimo legal (25%).

9 2º - O número total de horas remuneradas de, serviço extraordi-
não poderá, dentro do mês, ultrapassar o têrço das horas de trabalho

, ; .a que estiver obrigado o funcionar~o.
9 3º - QuandO o serviç'o extraordinário se realizar em dia no qual

expediente, o funcionário terá d:h'eitoa repouso, sem desconto no
\vencirnento, durante um dia útil da semana.

Art. 95º - A gratificação pela elaboração ou execução de tfaba -
\~7:1hO técnico ou cientifico ou de util~dade para o serviço público, será ar-

I" \ ~
'f,' .. ~'bitrada pelo 'Chefe do Poder competente, apos sua conclusão.

Art. 96º - As gratificações relativas ao exercfcio em órgãos le-
de deliberação coletiva serão.fixadas em 'lei.

,/ :..... :'"

Art. 97º - ~ vedado conceder gratificação por serviço extraordi~
com o objetivo de remunerallI'outros serviços ou encargos.'

Parágrafo único - ~ igualmente vedado conceder gratificação
prestado em comissão de processo administrativo.

• • • • • • • • • • ••..



.' "(',r

, I

('

.,

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
do lj'uncionário Público do Município - fls. 20

Art. 98Q - Os funcionários públi.cos do Munic1pio perceberão a

at1f1cação adicional de 15% e 25% sôbre o vencimento a partir da data em
.V~completarem, respectivamente, 15 e 25 anos de efetivo serviço público,
li:::
, na forma dêste Estatuto.

9 lº - A concessão da gratificação de 25% fará cessar o gôzo da

5% anteriormente concedida.
<:'- f

9 2º - Na contagem do tempo de serviço para efeito das gratific,a \,
; ; ,

previstas neste Estatuto, somente se computara ate o max1-

~uinto de serviço público estranho ao Munic1pio.

S 3º - Computar-se-á, no entanto, 1ntegralmente, o tempo de ser-

',~~,prestado nas Fôrças Expedic,ionárias Brasileiras na última guerra mun-
~- õ'"'.: • .i

" como o tempo de serviço prestado às organizações autárquicas do

cipio e às empresas e instituições cujo patrimonio tenha sido ou venha

,er transferido ao Município, ou transferido para a União e arrendado ao
;';'.-)i.-
'\'l,>

que a dita transferência ,tenha encontrado o funcionário em

9 4º - Computa:t-se-á, ainda, integralmente, o tempo de serviço -

estadual, bem como o prestado em Municlpios do Estado que concedem

idêntica vantagem ou a concediam quando do ingresso do funcionário no ser-

viço do Municipio. - .Art. 99º - A gratific~çao adicional sera sempre proporcional aos

vencimentos ou aos proventos e acompanhar-lhes-á as oscilações.

Art. lOOº - No caso de acumulações remuneradas permitidas em lei

tomado em conta, para os efeitos da gratificação adicional, apenas o

tempo de serviço prestado pelo funcionário em um dos cargos que exercer, -

,calculando-se a gratificação adicional sobre o maior vencimento por ele

Art. lOlº - Em todos os casos e para quaisquer efei tos, as gratj"
_ •••• ' t'

ficaçoes adicionais se incorporarao ao ve n cimento do funcionario publico.
;Art. l02º -,Gabera aos. servidores Municipais, receber, anualmente

um abono de Natal •. ',
CAPíTULO VII

Das Diárias
• • ••• •••••
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Art. I03º - Ao funcionário que se"deslocar temporáriamente da re~

;pelo tempo em que durar essa especie de transporte.
CAPfTUL O VIII

sede, em objéto de serviço público deverá ser concedida, além do
uma diária, a titulo de indenização das despesas de alimentaçãc

Ir.' .
t,'

h
1':

}.
J'~atuto
i
r

S lº - Não será concedida diária ao funcionário removido ou tra~
a pedido, durante o periodo de tr~nsito, nem àquele cujo deslocamel

sede constituir exigência permanente do serviço.
~ 2º - Entende-se por sede a cidade, vila ou localidade onde o

funcionário tem exercício.
s 3º - Igualmente naoserão concedidas diárias ao funcionário qUE

meio de transporte que já inclua, em seu preço,a alimentação e

Das Ajudas de Custo
Art. lo4º - Será concedida ajuda de custo ao funcionário que, e11

de transferência, remoção ou nomeação para cargo em comissão, pas
sar a ter exercício em nova sede, bem como àquele que fôr designado para
serviço ou estudo em outro Estado ou no estrangeiro.

"i IQ - A ajuda de custo, nos casos dêste artigo, destina-se a in-
denizar o funcionário das despesas de viagem e de nova instalação, e deve .
ser paga adiantadamente, tomada.a data dêsse pagamento, como inldo do peri~
do de transito.

..
~ 2º - O periodo de tr~nsito, que será contado, para todos os

efeitos, como se de efetivo serviço fôsse, não poderá ser inferior a quinz
dias nem superior a trinta, e será fixado, em cada caso,. considerando-se
distân cia a ser percorrida, os vencimentos do.funcionário e as condições
devida e habitação da nova sede.

ArtQ I05Q - No arbitrat a ajuda de custo, o Chefe do Poder compe
tente terá em conta as condições de vida da nova sede, a distância que de~
rã ser perco~rida pelo funcionário e o tempo de viagem.

9 lQ- Salvo a hipótese de designação para o serviço ou estudo n- ..... ~estrangeiro, a ajuda de custo nao excedera a ~mportancia correspondente
três meses de vencimento, nem será inferior a um.

"'i

r.~.:"i. . \
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,
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Art. l01º - Não se concederá ajuda de custo ao funcionário que:

I - não seguir para a nova sede dentro do prazo, salvo
fôrça maior devidamente comprovada;

11 _ regressar' de novo à sede, pedir exoneração, ou aband~
nar o serviço antes de terminado o desemp~nho da in .
c~bência que lhe fôr cometida.

Art. l09º - O transporte do funcionário e de sua fam:l.liacompr:eel
de passagem e bagagem, e correrá po~ conta do Munic!pio.

CAPíTULO IX

SECÇÃO I

/I - pata tr~tarnento d~. suasaude;
11 _ Quando acidentado no exercício de suas atribuições 01

~.,\

Dispas ições Gerais
Das Licenças
• •Art. 110º - O funcionario podera ser licenciado :

•• l;! ..••

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
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,fI ~.

j! S 2Q •.Para o cálculo da ajuda de ..custo. será levado em conta, .â

ém do vencimento a remuneração, a gratificação e a gratificação por tempo-
',.I

"prolongar indevidamente sua permanencia fora da sede, para obter ajuda de -
custo.

I - afastar-se da sede, ou a ela voltar, em virtude de
mandato eletivo;

11 _ fôr posto a disposição da União, do Estado, de Munici
pio, ou de entidade autárquica;

111 -fôr transferido ou removido a pedido ou por permuta.
Art. l08Q - Restituirá a ajuda de custo que tiver percebido, o

funcionário que :
"

'1

'; /, )'.-:

. ""

, ,

"" r ••. ,

:1
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lo chefe do Poder competente.
~ 2º - Tratando-se de licença ppr motivo de doença em pessoa da

famllia o laudo médico só se expedirá uma vez satisfeita a exigencia do art

• • • • • • • • • t

. - ~~--_ .._~ ------~--",~- .....•.----_.~--~~----- ------

Por moti vo de doença em pessoal de suafamilia;

120 •

IV,

111 - Quando acometido das doenças especificadas no artigo -
127 dêste Estatuto;

v - nos casos previstos nas secç~es 111, IV e VII dêste CA
pitulo;

VI - Quando convocado para o serviço ~ilitar;
VII - para tratar de interêssses particulares; e

VIII - para concorrer a cargo eletivo, nos têrmos do artigo -

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
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cessa0 da licença, as faltas ao serviço correrão por responsabilidade excll
siva do funcionário •

. 9 4º - O laudo de que trata o parágrafo anterior, deverá, obriga.
tóriamente, consignar a data do pedido de inspeção a domicilio e a data em~

efetuou, sendo a última rubricada pelo interessado, No caso da ..

o caso dentro do menor'prazo possivel.
9. 3º - No caso em que o laudo registrar parecer contrário a con ..

i'

9' 3º - Despachada a licença, incluir-se-á o funcionário, desde 1,£

go, sem outra formalidade, em fôlha de pagamento.
Art. 112º - A licença.gependente de inspeção médica será concedi-

da pelo prazo indicado no laudo.
9 lº - Se o exame exigir afastamento do funcionário, em face das-

condiç~es especiaLJissimas do caso, o órgão competente o comunicará ao chefe
de serviço para justificação das faLtas.

i

9 2º - Para a comprovação da doença o médico competente observar~

..,

" ,

",
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vencimentos.

se khe tiver condicionado a volta ao\ serviço, no laudo deterrninande da li .
f

•..
nac

9 lQ - O funcionário sediado no interior, poderá afastar-se do
serviço a partir da data em que o médico da localidade o julgar necessitadc

J .i

exercicio, independente de nova inspeção de saúde, se a essa exigência
!
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ter-se verificado dentro de prazosup-erior a 3 dias o funcion~rio-

ser considerado em licença até o máximo de 10 dias.
Art. l13Q : Finda a licença, o ,funcionário devera reassumir ime -

diatamente o exercício do cargo, salvo prorrogação ou determinação constan-
tes do laudo.

Parágrafo único -A infração dêste artigo importará na perda do:;;

ante despacho do chefe do Poder 'competente, " laudo médicosobre em que, motj
aconselhe dilação do prazo ; de licença.vadarnente, se a maximo

; , - Decorrido êsse funcionário reassumirá (Paragrafo unico prazo o

Art. l14º - Nó caso de prorrogação de licença, ou de retôrno ao
perviço condicionado a novo exame, o funcionário submeter-se-á a inspeção ~
médica ao menos oito dias antes de findo o prazo da licença.

Paragrafo único - Se a inspeção não se concluir antes de findo c
prazo da licença, por se ter exigido observação mais prolongada, ou exame •

f" ~complementar, considerar-se-a o funcionario em licença, para tratamento de
saúde durante os dias em que o serviço médico municipal ou a junta médica -
designada atestar haver estado êle à sua disposição.

~ <Art. l15Q - A licença podera ser prorrogada lIex-oficiolt
, ou medi-

ante solicitação do funCionário.
Art. l16Q - O funcionário não poderá permanecer em licença pelo •

prazo superior a vinte e quatro meses, - salvo na hipótese do art. 136, né
de serviço militar ou, em casos especiais, na de tratamento de saúde, medi.

cença. ;Art. 1172 - O funcionario que solicitar licença para tratamento.
de saúde, deverá aguardar, em exercício, o resultado da inspeção médica,

•.. ;salvo nos casos de licença ou prorrogaçao ou molestia aguda, acidente ou
circunstância excepcional que determine interrupção imediata do exerclcio,é, - ,

critério da autDridade médica •.

r

.'



riores.

•• ••••• • •

mediata o exer I-,

, Itratamento de saude, I

:

se submeter imediat~

a) - o evento danoso que tenha como causa
Art.122Q - Considera-se acidente:

SECÇÃO ,11

Licença para tratamento de saúde, acidente, moléstia profissional
e outras enfermidades.

por escrito, o seu enderêço ao chefe a que estiver imediatamente subordina-
do.

; ,;Art. l21Q - A licença para tratamento de saude sera :

Art. 1192 - O funcionário em licença fica obiigado a comunicar,

~Art. l20º - A licença de que trata o art. 1102, item VIII, sera
"concedida pelo prazo de 40 dias, sendo 30 anteriores a eleição e la poste -

.-a) - a pedido do funcionario; e
b) - "ex-of1cioll

•

9 lº - Num e noutro caso o órgão competente procederá a inspeção-
médica, facultada a domic1lj.o, tÔda vez que o comparecimento pessoal fôr im.

rpossJ.vel.
9 2º - Nos casos de licença "ex-oficio" para

determinado o exame médico, se o funqionário a êle não
mente, poderá ser suspenso, sem vencimento, até cumprir a exigência.

cicio das atribuições inerentes ao cargo;
b) - a agressão sofrida e não ~rovocada pelo funcionário-

no exerc1cio de suas atribuições ou por causa delas. ;
Parágrafo único ~ A comprovação do acidente indispensável para a

licença, deverá ser feita em processo regular, no prazo máximo de 8 dias.
por doença profissional aquela que possa -

.,..
.
f~;; '\.

::!I. 'I
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SEC(}ÃO 111

realizada Yex-of1cio".

• • •• •• •• • • •--.-.,-. -.-.--.----.--.---.--

Art. 126Q - O funcionário licenciado para tratamento de saúde é -

obrigado a reassumir o exerc1cio se fôr considerado apto em inspeção médica,

viço.

" , tiParagrafo unico - O funcionario podera desistir da licença desde-
que séja, mediante inspeção médica, julgado apto para o serviço.

Art. 127º - O funcionário atacado de tuberculose, alienação men -
tal, rieoplasia maligna, cegueira, lepra, mal de Addison, paralisia ou afec-

..• . . (çoes cardiovasculares ou outras irrecuperaveis ou incompat1veis com o tra--
balho, será compulsóriamente licenciado.

~ .cença, a nao ser no caso de faltarem os recursos necessarios na sede do se~

"tencia pessoal e permanente.
9 lQ - A prova de que a pessoa doente é da fam!lia do funcionário

Art. 125Q - As moléstias poss1veis de tratamento ambulatório, com
pat1veis com oexerc:I.cio do cargo, não serão motivos para a concessão de 1.1:-.

...Licença a gestante
Art. l28Q - À funcionária gestante será concedida licença de 90 -

dias a partir do 6Q mês •.,. •9 lQ - O prazo referido no disposto anterior podera ser alterado
quando se verificar que a funcionária em virtude do adiantado estado de gr~
videz, não poderá comparecer ao serviço sem perturbação para a saúde.

~ 2Q - Em casos excepciona:I,:spoderá o prazo previ sto nêste artigo
ser dilatado por mais 15 dias, mediante laudo médico.

SECÇÃO IV
Licença por motivo de doença em pessoa da fam:Í.lia.

iI' ;"Ar~. 129º - O funcionario podera obter licença por motivo de doen
ça em pessoa de ascendente, descen~ente, cônjuge, sogros, e irmãos, mesmo -

" ~,que não viva as suas expensas, provando, porem,. ser indispensavel sua assi~

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
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J~ ser considerada consequente das condições inere~tes ao serviço ou a fatos -
~'
;(nêle ocorridos.

Art. 124Q - Não se pagará o vencimento do cargo, enquanto o fun
cionárioque tiver recusado a inspeção médica, não se submeter a essa exi -

.~

, •• I ~-,
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,"" n"e que a assistencia pessoal e permanente deste lhe e indispensavel, far-se-
á mediante o preenchimento de formulário próprio, o que será visado, se o
julgar em ordem, pela autoridade ~ que o requerente estiver' imediatamente -
subordinado. . I~ 2º - Provar-se-a a doença, mediante inspeção de saúde procedida
pelo órgão competente, ao qual se encaminhar~ o formulário a que se refere-

parágrafo anterior.

Licença Pfra o serviço militar
Art. 13JJ2 - Ao f'uncion~rio, que fôr convocado para o serviço mil,;!,.

tar e outros encargos da segurança nacional, será concedida licença pelo
prazo que se tornar necessário, na forma da legislação em vigor.

9 12 - A licença será concedida em face de comunicação do funcio-
nário ao chefe do Poder competente acompanhada de documento oficial que prQ

,
Art. 130~ - A licença de que trata o artigo anterior sera concedi

da com vencimento integral até 3 meses; excedendo êsse prazo, com um descon
to de um terço, até 6 meses; depois de 6 até 12 meses com o desconto de do-
is terços, e sem vencimento, do 13º até o 24Q mês.

SECÇÃO V

.,

ve a incorporação... ..
!.:j 2Q - O funcionario desincorporado reassumira o exercício imedi.a

tarnente, sob pena de perda do vencimento, e, se a ausência exceder de 30 di
.i'{' as, de demi ssão por abandono do c~go.

.•....

J

':1.

:'

, .
'f: ,I

. I

::~;

~ 32 _ Quando a desincorporação se verificar em lugar diverso do
da sede o prazo para a apresentação será de 10 dias, podendo êste prazo ser
prorrogado, a critério do chefe do Poder competente.

Art. 132Q - Ao funcionário que se graduar como oficial da reserva
das fôrças armadas, conceder-se-á licença durant~ os estágios obrigatórios,
prescritos nos regubamentos militares.

SECÇÃO VI
Liçença para.tratar de interêsses particulares.
Art. 133º - O funcionário, depois ,de dois anos de exerc!cio, podg

rã obter. licença para tratar de interêsseu particulares, sem vencimentos.
9 lº - A licença poderá ser negada quando o afastamento do funciQ

nário fôr inconveniente ao.interêsse do serviçoo
• ••••••• • •



SECÇÃO VII

ferir permanecer do domicilio do c?njuge.
CAPíTULO X

..a concessao da-

J»,REFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
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9 2º - o funcionário deverá aguardar ~m exercÍcio

co, ou de utilidade para a administração.
, ,. . .. ~ ,/;

_______. )~.rt +1!Q~.__.::_º_yencimento funcionario

licença, salvo caso de imperiosa necessidade, devidamente comprovada pela -
autoridade a que. estiver subordinado, considerando-se como faltas não just1

os dias de ausência do serviço, caso a licença seja negada.
Art. 134º - Só poderá ser concedida nova licença, depois de deco~

dois anos, da terminação da anterior.
Art. 135º - .Alicença, de que trata esta secção, nao poderá uI tr.a\,

passar o prazo de dois (2) anos.

Outras Vantagens
"Art. 137º - O Município assegurará, na forma a ser prevista em

lei, uma pensão, nunca inferia a 2/3 do vencimento, às pessoas da familia-
de funcionário morto em consequencia ide acidente ou agressão não provocada,

f
no exercicio. de suas atribUições, ou por causa~elas,bem como de moléstia-
profissional.Art. 138º - As casas de propriedade do Município quenao forem ~
cessárias aos serviços. públicos, .serão cedidas preferentemente por aluguel-

~'.
50S funcionários, na forma das disposições. vigentes.

Art. 139Q - Poderão ser concedidos prêmiall pelas autoridaçl~s, aos
funcionários que forem autores de trabalhos cons iderados do interêsse públ.1

~ .-Licença a funcionaria casada
Art. 136º - A funcionária casada com funcionario público ou mili-

tar terá direito a licença, sem vencimento, quando o cônjuge for transferi-
do, independente de solicitação para outro pont~ do Município ou do terri tó
rio nacional ou do estrangeiro.

~ 12 - A licença sera concedida mediante pedido devidamente ins -
truido e vigorará pelo tempo que durar a comissão ou nova função do cônjuge.

S 2º - Nesta situação a funcionária não contará tempo de serviço-
para qualquer efeito.

~ 3º - À mesma licença terá direito a funcionária removida que p,r,e



Art. 145Q - A licença-prêmio será gozada no todo ou em parcelas

partição, tendo em conta a necessidade do seryiço. ;

4-não interiores a um mês, de acôrdo com a escala aprovada pelo chefe da re

das, tudo por decênio de serviço.

,houver as suas expensas efetuado o funeral.
SECçÃO ÚNICA

Licença- Prêmio
Art. l44º - Ao funciq~ário que, durante dez (10) anosiininterr~

( - .se houver afastado do exerclcio de suas funçoes municipais, e ass;
direito de goz~ a licença-prêmio de seis meses por decênio, com

. O,,,,/.. t .vantagens do cargo, como se nese estivesse em exerclcio.
Parágrafo único - Para OSI; efei tos do presente artigo não se cons.

,
derará in:terrupção ao'serviço o afastamento nos casos dos arts. 149, Item
II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,XII,XIII,XV,XVI,XVII,XVIII, e XIX, 150, Item IV
131, dêste Estatuto: as licenças para tratameI?-tode saúde até 6 meses, e
por motivo de doença em pesso~ da família, até 3 meses, 30 faltas justific

50 de 30 dias •

importancia correspondente a um mes de vencimentos •

. ,.~ 2Q _ O pagamento sera efetuado assim que for apresentado o atej
tado de óbito pelo cônjuge, ou pessoa da familia,e, na falta destas, a quer

.; -' -9 IQ _ A despesa correra pela dotaçao propria do cargo, nao podeL
do, por êste motivo, o novo ocupante entrar no exercício antes do transcur-

quando êste falecer fora de sua sede, no desempenho do serviço.
Pl\r~grafo único - Não serao atendidos os pedidos de transporte

formulados depois de 2 meses do falecimento do funcionário.
Art. l43º - Ao cônjuge, pessoa da família, ou na falta destas, a

quem provar ter feito a despesa do funeral do funcionário, será concedida é

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
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descontos ou consignações que não forem osobr.ig~tórios e os autorizados e
previstos em lei.

Art. 141º - Ao funcionário licenciado para tratamento de saúde, -
poder~ ser concedido transporte, inclusive para as pessoas de sua família,-
descontando-se em seis prestações mensais a despesa realizada.

Art. l42º - Ser~ concedido transporte à fam11ia do funcionário, -

r<- r'/
tos, -nao
gurado o

.~~todas as

~.

f1~j~
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,,/ ., If" ifParagrafo unico - Tera preferencia o'funcionario que recperer me-
. •..diante prova de molestia.

Art. l45º - Ao entrar em gozo de licença-prêmio, '0 funcionário t~
rá direito a receber vencimentos antecipadamente até dois meses.

Art. l41º - O tempo de licença-prêmio, não gozada pelo funcionáric
será, mediante requerimento, contado em dobro, para os efeitos de aposenta~.
doria e gratificações adicionais.

CAPf'fULO XI

Do tempo de serviço
Art. l48º - A apuração do tempo de serviço normal, para efei to de

- - •..promoçao, aposentadoria e gratificaçoes adicionais sera feita em dias.
~ lº - Serão computados os dias de efetivo exercicio, à vista das

fôlhas de pagamento ou das fichas funcionais.
9 2º - Em casos excepcionais, proceder-se-á a justificação admi

.) /nistrativa, perante uma comissão que sera nomeada e funcionara nos moldes -
das constituídas para os inquéritos administrati~os.

9 3º - A contagem do tempo de serviço será feita dia a dia, consii
,nando-se os mesmos nos assentamentos do funcionario.

~ 4º - O número de dias será convertido em anos, considerados ês-
tes sempre como de trezentos e sessenta e cinco dias.

Art. l49º - Serão considerados de efetivo exercicio para os efei-
tos do artigo anterior, os dias em que o funcionário estiver afastado do s~r
viço em virtude de :

I - Férias;
11 - Licença-prêmio; \

. I

111 - casamento até 8idias;
,. .IV - luto pelo falecimento do conJuge, ascendentes, descen

dentes, sogros,e irmãos, a~é 8 dias;
J I.

v - realização de provas parciais e finais, bem como as -
do exame de.licença-~inasial, a que estiver sujeito o
funcionário matriculado ou inscrito em estabelecimen-
to oficial dê ensino superior, secundário ou técnico-

. .~ , ,proifissional, mas comente durante o periodo das mes-



de guerra;

mesmas;

111 o período em que o funcionário, mediante autorização-
do chefe do Poder competente tiver desempenhado cargo
oU função pública federal, estadual ou houver perma~'

datos eletivos;
II - o período de serviço ativo no Exércíto, na A~mada, na

Aeronáutica e nas fôrças Auxiliares, prestado durante
a paz, computando-se pelo dôbro o tempo em operações-

I - O tempo de serviço público municipal, estadual ou fe-
deral, inclusive correspondente ao desempenho de man-,

ti /,~XIV - moléstia devidamente comprovada ate 3 dias, por mes, oJ2
servadoo que estabelece o art. 67;

XI - missão oficial nos têrmos do artigo 39;

XVI - prestação de concurso ou prova de habilitação para pro-
vimento em cargo municipal;

XVII - sessão de órgão colegiado;
XVIII - licença para concorrer a cargo eletivo.

Art. 150º - Computar-se-á, ainda, integralmente, para aposentado-

" .,,,, ...•-----
..••• ~"' ••• '}o,.~.""",." .

..XI - licença em virtude de acidente ~n 'serviço ou molestia -
profissional ;

XII - licença prevista no ~tigo 128;

XIII licença por motivo de doença devidamente comprovada em-
) /1''' é

inspeção ~pedica;

-VII convocaçao para o serviço militar;
'VIII - juri e outros serviços obrigatórios por lei;

IX - desempenho de função eletiva federal, e stadual ou muni- '.
cipal, enquanto durar o mandato;

X - licença para tratamento de pessoa da fam:llia nos têrmos
dos artigos 129 e 130;

VI - exercício de outro cargo municipal de provimento em co-
missão;
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IV _ o tempo de serviço prestado às organizações autárquie

cas do Estado ou da União, Caixas de Aposentadorias e
Pensões e Emprêsas ou Instituições que .tenham passado
para a responsabilidade do Munic1pio;

V _ o tempo em que o funcionário houver exercido mandato-
eletivo federal, e stadual ou municipal, antes de in -
gressar no serviço público;

VI _ o tempo de efetivo serviço público declarado em lei ,
desde que não haja acumulação.

.. .~ . . •..Paragrafo unico - O tempo de serviço, a que 'se refere este artigo,
*' {~ '0," - -computar-se-a em face da comunicaçao de frequencia, de certidao passada por

autoridade competente ou por justificação avulsa produzida em juizo.
Art. 151Q - ~ vedada' a acumulação de tempo de serviço concorrente

i.~ou simultâneamente prestadb em dois ou mais cargos, à União, Estados ou Mu-
niclpios. .----

Art. 152Q Para todos os efeitos contar-se-á, como se ao Munici-
'piofôsse prestado, o tempo de serviço do funcionário, exercido anterinrmen
te em cargo ou função federal, ou Estadual, ou de outro Município, sempre qUE
êstes serviços tenham sido ou venham a ser transferidos ao Município, por
acôrdo, convênio ou disposição ~al.

~~:. ' tArt. 153º - Para todos os --efeitos contar-se-a como se ao Munic~-
n -, ~pio fosse prestado, o tempo que o funcionario dedicou a atividade de profe~

sor particu~ar ou que integrou como professor na Campanha de Alfa~~tização-
I.

,/ ...
de Adolescentes ,a Adultos.

Art. 154º - Somar-se-ão os períodos em que o funcionário serviu -
ao Munic!pio, para todos os efeitos. ~

CAPfTULO XII

.Da Estabilidade
Art.155º _ Adquire estabilidade, depois de dois anos de exerci -

cio, o funcionário'ocupante de cargo de provimento efetivo, nomeado em vir-

tude de concurso.
Art. 156Q _ O funcionário estável não poder~ ser demitido senao -

, em virtude de sentença jUdiciária, ou mediante processo administrativo em
defesa à decisão final, -

• ••••• •



CAPíTULO XIII

Da Disponibilidade
~ ~ #Art. l58º - O funcionario estavel sera posto em disponibilidade

to do cargo. ,Art. 16~Q - O funcionário em disponibilidade sera aposentado se,-
submetido à inspeção médica, fôr declarado inválido para o serviço público.

CAPfTUL O XIV
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I
il
III!I
11i

proferida, parecer do órgão de pessoal ..do .:respectivo.r
Art. 157º - A estabilidade não impedirá à administração de readan, 1I

tar o funcionário em serviço compativel com suas aptidões, ~esguardando, PQ

rém, o direito ao vencimento correspondente ao lugar de que fôr afastado.

n ( .quando seu cargo for suprimido por lei e não se tornar poss~vel o seu apro-
veitamento imediato em outro equivalente, por sua natureza e vencimento.

Art. l59º - O provento da disponibilidade será igual ao vencimen-

Da Aposentadoria

•• •• ••• • •

co;

de-
70 anos ou outra inferior que a lei estabelecer, em -
virtude da natureza especial do serviço;

.1 tamento de saúde pelo prazo máximo previsto no art. -
116 dêste Estatuto, fôr verificado não estar em cond~ .
ções de .reassumir o exerc:l.ciodo cargo, ou antes, qua.!]

lisia que o impeça total ou permanentemente, de exer-'
cer função pública, e afecções cardiovasculares incurá
veis ou incompatíveis com o trabalho;

V _ quando, quando depois de haver gozado licença para t~a

ções ou por causa delas ou de moléstia profissional;
IV qu~ndo atacado de tuberculose, alienação mental, neo- "

~ .plasia maligna, í cegueira, lepra, mal de Addison, par,ª,j
J

,
11 - quanb verificada a sua invalidez para o serviço publ~

i ":,Art. l6lº - O funcionario sera,-~aposentado :
I - quando tiver atingido ou vier a atingir a idade

A

111 - quando inválidado em consequencia de acidente ou
gressão não provocada, no exercicio de suas atribui
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9 lQ _ O prazo para a' juntada dos~documentos imprescin~1veis ~
contagem do tempo de serviço, determinação dos proventos definitivos da iQâ

diligências necessária~ nãodever~, ..:exceder a 90 dias,
~1~'i,r"".

...çao dos proventos definitivos.

de aposentadoria.
Art. 167º _ A aposentadoria concedida "com proventos a serem fix,S

dos", dará direito, desde logo, a 2/3 do vencimento da atividade, até a fix,s

, ,..ve ser aposentado, sera ele afastado do serviço, a partir da data do respe£
tivo laudo e considerado em licença p~ra tratamento de saúde, ainda que te

'i I

nha decorrido o prazo estabelecido no: art. 1162 até a publicação do decreto

•.de saude, salvo se estiver licenciado.
Parágrafo único _ Se a Junta Médica declarar que o funcionário d~

e interrupto nos casos de provimento dessa natureza.
Art. l66Q _ O funcionário deverá aguardar em exerc1cio a inspeção

te, logo após o decurso de 24 meses, contado êste prazO do decreto de apo -

9 lº ..:A aposentadoria dependente de ..in~peção médica só será de - i'

depois de verificada a imPO:Sibilidade ,de readaPtaç~~", do funcionário. \l'
9 2Q _ O laudo da Junta Medica devera mencionar a ~tureza e a s~',

1

da doença ou lesão, declarando se o funcionário se encontra inválido pa~
exercicio da função ou para o serviço público em geral.

.. ,.S 3º _ Se o funcionario for aposentado com menos de 25 anos de
serviço e menos de 60 anos de idade, a aposentadoria estará sujeita a con -
firmação, mediante nova inspeção de saúde, a que procederá o órgão competen

sentadoria.
Art. l62º _ será aposentado, independentemente de inspeção de sa~

..de, se o reqerer o funci~nario que contar mais de trinta anos de serviço.
Art.16õº _ O funcionário que contar 25 anos de exercício efetivo,

',mediante exame médico, se aposentará com vencimentos integrais.
Art. l64º _ Para os efeitos da aposentadoria o tempo de serviço-.

do funcionário será acrescido, nos casos e speciais que a lei determinar,

até o máximo de 2/5.
Art. l65Q _ As disposições reJativas à aposentadoria aplicamSe ao

funcionário em comissão que contar mais de cinco anos 'de exerc1cioefetivo-
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contados da data da publicação do ato de aposentadoria.

9 2º - Se, decorrido o prazo estabelecido no parágrafo anterior,-
não fôr possivel fixar as van~agens definitivas, por fato imputável ao fun-
cionário,serão os proventos prov.isórios reduzidos para 1/3 do vencimento -
da atividade.

9 3º - Fixados afinal, os proventos definitivos da aposentadoria,

':((1

,-~l

• .;.. tia repart~çao competente procedera, de imediato, ao encontro de cantas que -
couber, pagando de uma só vez a diferença encontrada, se esta fôr favorável
ao inativo, ou descontando, mensalmente, em prestações não superiores a 5ª-
parte dos proventos estabelecidos, se lhe fôr desfavorável.

j~t. 168º - Fica assegurada aos funcionários inativos a revisão -
de seis proventos sempre que forem aumentados os ativos.

" ti .,.., _ / ~ •Paragrafo unico - ~ssa revisao operar-se-a automat~camente mediqn
te o acréscimo de 70% do aumento dos servidores atigos.

CAPíTULO XV
Da Acumulação

Art. 169º - É vedada a acumulação.
Parágrafo Único - Esta proibição comp:eeende a acumulação de car -'

lações previstas no artQ 185 da ConstJhtuição Federal.

ainda que a de cargos do Munic!pio, da União ou Estado com os das ent1
,

função delegada '~o poder público, ou por êste mantidas ou
:.,b, ,h;') g,os,

(~"Tr" dades que exerçam
1 administradas.
). Art. 170Q - Excetuam-se da proibição do artigo anterior as acumu-
-Jj
I
)

Art. 171º O ocupante de cargo efetivo, o aposentado e o dispo-
nivel que fôr nomeado para cargo em comissão, perderá, durante o per!odo em
que o exercer, o vencimento do cargo e£etivo, ou o provento da inatividade,
se por ê1e não optar.

Art. 1722 - Nenhum funcionário poderá exercer, em comissão, cargo
ou função, da União, dos Estados, Munic!pios ou Territórios, sem prévia e
expre~sa autorização do chefe do Poder competente.

Art. 173Q - Poderá optar pelo vencimento do c argo de que fôr titll
lar o funcionário que exercer função eletiva, federal, estadual ou municipal

Art. 174Q - O funcionário aposentado ou em disponibilidade, quan-
do designado para órgão legal de deliberação coletiva, poderá perceber a

----------- o ---.-.----.-- • . .:_. _."'" a.•. ._e_ •...•.•. ..:.JJ..'rz. __.~';'



is autoridades;

CAPíTULO XVI

I,mo de 20 dias;
/ / HV - so cabera reaurso quando houver pedido de rec~deraçao desa-'

tendido, ou não decidido no prazo legal, devendo o mesmo den-

IV o pedido de reconsideração deverá ser decidido no prazo máxi-

"tro de 10 dias,' ser encaminhado a autoridade superior sob pe-
na de a ela poder ser formulado diretamente;

, ..•VI - o recurso sera dirigido a autoridade, a que estiver imediata-
mente subordinado aquela que tenha expedido o ato ou proferi-
do a decisão e, sucessivamente, na escala ascendente, às dem~

I - Nenhuma solicitação, qualquer que seja a sua forma poderá ser:
a) - dirigida à autoridade incompetente;
b) - encaminhada senão por intermédio da autoridade a que es-

tiver direta e imediatamente subordinado o funcionário;
11 - o pedido de reconsideração será sempre dirigido à autoridade-

a que estiver direta ou imediatamente subordinado o funcimná-
rio;

111 nenhum pedido de reconsideração poderá ser renovado;

Do Direito de Petição
Art. 175º - É permitido ao funcion~io requerer ou representar~p~

reconsideração e recorrer, observadas as seguinteS regras :

" .
I
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:!gratificação respectiva, além do provento da inatividàde.
r

• r
, .

/ ..•VII - nenhum recurso podera ser encaminhado mais de uma vez a mesma
autoridade, dele não se tanando conhecimento quando atentar -
contra as presentes disposições.

~ lQ - A decisão final dos recursos a que se refere êste artigo,-

9 2º - Os pedidos de reconsideração e os recursos

bimento na repartição e, uma vez proferida, será imediatamente publicada, -
sob pena de responsabilidade do funcionárió infrator .•

deverá ser dada dentro do prazo máximo .de 60 dias, contados da data do rec~
.
L-,:t." :.:•.. ,!., , ~
!';(/'l
1'"

i (}?l
' I.,,,

'l'" >
\-'1

não têm erei to- r'j
suspensivo, os que forem providos, porém, darão lugar às retificações nece~ "Q,
sárias, retroagindo os seus efeitos à data do a to impUgnado.!",

~- 6k :":';"':':';"" I

i.'l",.I..,:

'i'

o '~

f, '
rI '
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Os expedientes encaminhados ao órgão de pessoal res -

trar-se;
111 _ se, após a expedição do ato, surgir elemento novo de

prova, que autorize a revisão do processo.
TíTULO 111

Art. 178Q A instância administrativa sómente se poderá renovar:
I _ quando se trati de ato manifestamente ilegal;
11 _ quando o ato impugnado haja tido como pressuposto de-

poimento ou documento cuja falsidade venha a demons -
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para pareceres ou informações, deverão ser devolvidos, obrigatória-
, com pronunciamento final, no prazo de 30 dias, contados da ~ata em - .

entrada naquela repartição.
Art. 177Q _ O direito a reclamação administrativa prescreve em um

contar da data do ato ou fato do qual se originar •

.'~-;' ~iç~,9M~t~ duas vezes no máximo, determinando a contagan de novos prazos, a 1<
,.~1~t)trrtir da data em que houver sido feita a publicação do despacho denegatório Ir

restritivo do pedido.

9 12 _ O prazo da prescrição principia a correr da data da publi-

i.1:.I,I:.'i.!ãO do ato i\-mpugnado,ou, quando êste ~ôr de natureza reservada, da data-

'~'i:quedele tiver conhecimento o funcionario.
i ~;, !i 20 _ Os recursos ou pedidos de reconsideração, quando cablveis-

í~apresentados dentro do prazo de que trata êsteartigo, interrompem a pre~

• ' '.i

,.,~.
. . ~.:~..,'..,'.,• ~'. '. l

"1-' ; .•

~j'

,/i

Dos Deveres e da Ação Disciplinar
CAPíTULO I

r
<

E

, ,

do os serviços que lhe competirem;

respei tar a lei;

Dos Dever~s
I

I
11 _ comparecer à repartição às horas de trabalho ordiná

, . ,rio e as do, extraordinario, quando convocado, execut~ .
, ,
I ,l

";j
I'
I.

i'
I'

111 _ cumprir as ordens dos superiores, representando quan-

Art. 179Q - são deveres do funcionário:

do manifestamente ilmgais;l
!
1
I
I

~ ~t~~
IV _ desempenhar com zêlo e presteza os trabalhos de que - I ir,;

• • •••• •• •••
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fôr incwnbido;
V - guardar sigilo sôbre os assuntos da repartição;

VI representar ou comunicar a seus chefes .imediatos tô-
das as irregularidades de que tiver conhecimento e -
que ocorrerem na repartição em que servir ou às aut£
ridades superiores, quando aqueles não tomarem em
consideração suas representações;

VII -respeitar e acatar seus superiores hierárquicos e
/.,).t... tar com urbanidade seus colegas e as partes atenden-

do a estas sem preferência pessoal;
VlrI _ frequentar, sempre que possivel cur sos legalmente

instruidos, para aperfeiçoamento e especialização;
IX _ providenciar para que esteja sempre em dia no assen-

.tamento individual a sua declaração de família;
X _ manter espírito de cooperaçao e solidariedade com os

companheiros de trabalho;
XI _ amparar a farnilia, tendo em vista os principios con~

titucionais legais instituindo ainda pensão que lhe-
assegure bem estar futuro;

XII _ trazer organizada sua coleção de leis, regulamento,-
regimentos, instruç5es e ordens de serviço, que lhe-
serão fornecido s pela repartição;

XIII _ zelar pela economia do material do Municfpioe pela-
conservação do que fôr confiado à sua guarda ou uso;

XIV _ apresentar-se decentemente trajado em serviço ou com
I

uniforme que fô~ determinado em cada caso;
XV _ apresentar relatório ou resumo de suas atividades,

.-nas hipoteses e prazos previstos em lei, regulamentos
ou regimento;

I i

XVI _ atender prontamente, com preferência sôbre qualquer-
outro rerviço, as requisiç5es de papeis, documentos,-

informações ou providências que lhe forem feitas pe-
las autoridades, para defesaem juizo do Munmcipio e

e
__ o " n ••• , ••... ~.~~ ••••••• ,
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~
referir-se desrespeitosamente por qualquer meio, as
autoridades constituídas, podendo, porém, criticar os
atos da administração, do ponto de vista doutrinário-
e quanto ~ organização e eficiência dos serviços;

11 _ retirar, sem prévia permissão da autoridade competente,
qualquer documento ou objéto existente na repartição;

111 _ entreter-se durante as horas de trabalho, em ativida-
des ou assuntos estranhos ao serviço;

IV _ deixar de comparecer ao serviço sem caUsa justifica -
velou retirar-se da repartição durante as horas de

.-do funcionario, bem como para satisfação de outros in
terêsses;

XVII _ sugerir providências tendentes ao aperfeiçoamento dos
serviços. t

Parágrafo unico- Será considerado como co-autor o superior hie -
que, recebendo denuncia ou representação verbal ou escrita contra-
io subalterno, deixar de tomar as providências necessárias à apurâ

sua responsabilidade.
Art. l80º - Ao funcionário é proibido :

I'expediente, sem previa licença de seu superior imediA

to;V _ atender a pessoas na repartição para tratar de assuntos

particulares;

VII -

VI -

I

I

,
t •
j'

promover manifestaç~es de aprêço ou desaprêço dentro-
- I'da repartiçao ou tornar-se solidario com as mesmas;
.- :exercer comercio lientreos companheiros de serviço,

promover ou subscrever listas de donativos ou dar, hA
bitualmente, dinheiro emprestado a prazo, dentro da -
repartição;

VIII _ empregar material do serviço ,público em serviço part1
\,,. cular ;

IX _ entregar-se à a tividade poli tico- partidária, nas ho-
ras e locais de trabalho.
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Art. 181º - É ainda proibido ao funcionário :.

I _ fazer contratos de natureza comercial com o Govêrno,-
para si ou como representante de outrem;

11 _ exercer simultâneamente função de direção ou gerência
i_ '"de empresas bancarias ou industriais ou de sociedades

comerciais subvencionadas ou não pelo Govêrno, salvo-
quando se tratar de função de confiança deste, sendo-

,o funcionario considerado como exercendo cargo em co-

missão;
111 _ requerer ou promover a concessao de privilégios, ga -

rantias de juros ou outros favores semelhantes, fede-
rais, estaduais ou murldpaiS, exceto privilégio de 1n-.

- .' ..vençao proprJ.a;
IV _ exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou

_ A H

funçao em ~mpresas, estabelecimentos ou instituiçoes-
que mantenham relações com~ Govêrno;

V _ aceitar representações de estado estrangeiro;
VI _ comerciar ou ter parte em sociedades comerciais, exc,g

to comO acionista quotista ou comanditário não poden-
do, em qualquer caso ter função de direção ou gerên -

• •••• •• •••

za;
XI _ valer-se da sua qualidade de servidor público, para -

cia; ~VII _ incitar greves ou as mesmas aderir, ou praticar atos-
de sabotagem contra o regime ou o serviço p~Qlico;

VIII - praticar a usura;
IX _ constituir-se procurador de partes ou servir de inte~

I,mediário perante qualquer repartição pública, exceto-
A "quando se tratar de interesse de parentes ate 2º grau;

X _ receber estipêndios ou donativos de firmas fornecedo-
ras ou de entidades fiscalizadas, no pais ou no es -~
trangeiro, mesmo quando estiver em missão referente a
compra de material ou fiscalização de qualquer natur,g

,

ri,
J
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...•desempenhar atividades estranhas as funções ou para ~
grar, direta ou indiretamente qualquer proveito;

. :1,,\ /.7o~~, -XII - determinar a qualquer ou servidor a prestaçao de ser-

CAPÍTULO 11

Das Responsabilidades

não as tomar na forma e no prazo estabelecido nas leis,-
da ou responsabilidade ou por não prestar contas ou por-

g
I _ pela sonegação de valores ou objetos confiados a sua gua,r,.j

"

Art. l8zQ - O funcionário é responsável, por todos os prejuizos -

, ,Paragrafo unico - Caracteriza-se especialmente a responsabilidade:

viços estrariliosaos da ~epartição ou serviço.
Parágrafo único - Não está compreendido na proibição dos itens 11

•i
t e VI dêste artigo a participação do funcionário na direção ou gerência de -
f cooperativas, associações de classe, ou como seu sócio.
I

L
<. ).:r~
,I~

..f;
(\'í.
~J I.". t que causar à Fazenda Municipal por dolo, negligência, imprudênlfia, imper!
'\ .t

\..- ;& cia ou omi ssão;
:~,

,~

.,:\
.~
1.:
.j

regulamentos, regimentos, instruções, e ordens de servi-

11
ço;pelas faltas, danos, avarias e quaisquer prejuizos que -
sofrerem os bens e os materiais sob sua guarda ou sujei-
tos ao seu exame ou fiscalização;

111 _ pela falta ou inexatidão das necessárias averbações nas

,
/,
I' f

notas de despacho, guias e outros documentos de receita-
ou que tenham com elas relação;

IV _ qualquer' diferênça iie cálculo ou redução contra a Fazen-.
da Municipal.

Art. 183º - Nos casos de indenização à Fazenda Municipal o funciQ
,nário será obrigado a repor de uma só vez a importância do prejuizo causado
.em virtude de alcance, desfalque, remissão ou omissão em efetuar recolhimen

I •

to ou entrada nos prazos legais.
Art. 184º - Fora dos casOs aludidos no artigo anterior, a impor -

1'\ • • N .;tanc~a da inden~zaçao podera não excedendo-
\
I
t. -~
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182 não tendo havido má fé, será aplicada a pena de repreensão e, na reinei
dência, a cà suspensão.

Art. l85Q - será igualmente responsabilizado o funcionário que,
fora dos casos previstos nas leis, regulamentos ou regimentos, cometer, a -
pessoas estranhas à repartição, o desempenho de cargos que lhe competirem ou
aos seus subordinados.

Art. 186º - A responsabilidade administrativa não exime o funcion.a.
rio da responsabilidade civil, ou criminal que no caso couber, nem ao paga-
mento da indenização a que ficar obrigado na forma dos arts. 183 e 184 o

( '-,

,~, exime da pena disciplinar em que incorrer.
CAPí'l"ULO 111

Das Pen~lidades
Art. 187º - são penas disciplinares :

"I - advertencia;

. .

11 - repreensao;
..•111 - suspensao;

IV multa;
V demissão

,VI - demissão a bem do serviço publico.
Art. 188º - A pena de advertência será aplicada, particular e ve~

balmente,em casos de neglig~ncia.
Art. 189º - A pena de repreensão será aplicada, por escrito, nos

casos de falta de cumpri~ento de deveres.
Art. 190º - Havendo dolo ou má fé a falta de cumprimento dos dev,g

~ ~ .res sera punida com a pena de suspensao.
;

lO , •••180 bem como ao de reincidencia em faltaja punida com r.epreensao.
Art. 19lº - Será punido com pena de suspensão o funcionário que

I - atestar falsamente a prestação de serviço extraordi~
rio;

11 - recusar-se, sem justo motivo, à prestação de serviço-
,extraordinario.
.Art. 192º Será punido disciplinarmente o ,funcionario que conc,g

••• •• • •• ••_.;
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-conceder diárias em caso não autorizado em lei ou regulamento.

,.".,;'
,; . ,;Art. 193º - O funcionar~o suspenso perdera todas as vantagens e

(direi.tos decorrentes do exerc~cio do cargo.
~ ; , nParagrafo unico - Quando houver conveniencia para o serviço, a p~

na de suspensão poderá ser convertida em multa, obrigando-se, neste caso, o
funcionário a permanecer em exercício, com direito, apenas, à metade do ven I

cimento, remuneração ou salário. Não haverá essa conversão nos casos de fa!. \!
I

ta por ato continuado.-,
,-Art. l49º - A pena de multa sera expressamente prevista em lei ou

(_(''' regulamento.
Art. l55º - Será aplicada a pena de demissão nos casos de :

I - abandono de cargo;
11 - ineficiência ou falta de aptidão para o serviço;
111 ausência ao serviço, sem causa justificável, por mais de

sessenta (60) dias, intercaladamente durante um ano; e
IV - aplicação indevida do dinheiro público.

9 lº - Considera-se abandono do cargo o nao comparecimento do fun
cioná.rio por -mais de trinta (30) dias consecutivos na forma do art. 38.

/.~ ~ 2º - A pena de demissão por ineficiência ou falta de aptidão P.ã

-('\ ra o serviço será aplicada quando verificada a impossi bili.dade de readapta-
-çao. Art. 196Q - Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço pú-

,,
: -

1
.

~

. '.bli.co,do func~onar~o que :
I - for convencido de incontinência pública e escandalosa, de-

vicio de jogos proibidos, ou de embriaguez habitual;- ..11 - praticar crime contrai a ordem e a administraçao publica, a
fé pública e à Fazenda Municipal ou qualquer outro previs-
to nas leis relativas à segurança e à defesa nacional;

111 - revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do caI.

• • •• •

go, desde que o faça dolosamente e com prejuizo para o Mu-
nicípio ou particulares;

IV - praticar insubordinação grave;
V praticar em serviço ofensas fisicas contra funcionário ou-

. . . . p_<=::_~icular..~ _~a~~~_se em leg~_t~~~e_~~:~;



• • •••••

(-...
"'

(',
( .

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Estatuto do Funcionário Público do Municipio : fls. 44
VI _ lesar os cófres públi.cos ou delapidar o patrimonio do Mu-

• r •n1.c1.p1.o;
VII - receber ou solici tàr propinas, comissõe s, presentes ou

qualquer ..
vantagens de especie;

VIII
..- pedir por emprestimo dinheiro ou quaisquer valores a pes'"

,.' .- o tenham, na repartição-soas que tratam de interesses ou
ou estejam sujeitos à sua fiscalização;

IX -exercer advocacia administrativa;
X _ violar as proibições consignadas no art. 181;

" ..XI for condenado pela pratica de crime doloso a que seja co-
minada pena superior a 2 anos de reclusão.

Art. 197º - O ato que demitir o funcionário mencionará sempre a
disposição do Estatuto em que se fundamentar.

.. ,Paragrafo unico - Uma vez submetido a processo administrativo, o
funcionário só poderá ser exonerado, a pedido, depois da conclusão do proce~
so e de reconhecida a sua inocência •. ..

Art. 198º _ Para aplicação das penas do artigo 187 e competente o
chefe do respectivo Poder, excetos os casos de advertência e repreensao, que
competem aos chefes de secção.. ..Art. 199º - O func1.onario, que, sem ~usta causa, deixar de atender
a qualquer exieência para cujo cumprimento seja marcado prazo certo, terá -
suspenso o pagamento do vencimento, até que satisfaça essa exigência.

Art. 200º _ Deverão constar no assentamento individual todas as
penas impostas ao funcionário.

Art. 20lº - Será cassada por ato do Poder competente a aposentado. C'
ria ou a disponibilidade, se ficar provado, em processo, que o aposentado -

..ou o funcionario em disponibilidade :
I _ praticou, quando em atividade, qualqaer dos atos para os

quais é cominada nêste Estatuto a pena de demissão a bem -
do serviço público;

11 _ aceitou, ilegalmente, cargo ou função pública;
111 _ aceitou representação de Estado estrangeiro sem prévia au-

torização legal;
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IV _ foi condenado por crime que importaria em demissão se es-

tivesse em atividade.
Art. 202º - A aplicação das penalidades prescreverá advertencia,

em tres meses; repTeensão, em sr?ismeses; multa, em nove meses; repreensao-
-e multa, em doze meses, suspensao, em quinze meses.

,/

9 lº - Quando as faltas consti tuirem, tambem, crime ou contraven-
çao, a prescrição será regulada pela lei penal. " \

I,
9 2º _ O prazo da prescrição contar-se-a desde a data do conheci-

mento do ato por superior hierárquico.
CAPíTULO IV

Do Processo Administrativo
Art. 203º - A autoridade que tiver ciencia ou noticia de ocorren-

cia de irregularidade no serviço público 'é obrigada a promover a sua apur~

1
,/çao imediata, por meios sumarios ou mediante processo administrativo no pr~

zo de cinco (5) dias, sob pena de se tornar co-responsável.
Art. 204º _ O processo administrativo precederá sempre à demissão

do funcionária, seja êle estável ou nao.
Art. 205º _ Determinará o chefe do Poder competente a instauração

c
do processo administrativo.

"Art. 206º _ O processo administrativo sera realizado por wna co -
missao designada, em portaria, pela autoridade que houver determinado sua

instauração.
9 lº _ A comissão se comporá de três (3) funcionarias, ~endo, sem

pre que possivel, um deles bacharel em direito, cabendo-lhe a Presidencia,-
por indicação da autoridade, no ato da designação.

9' 2º _ O presidente da comissão designará para secretariá-la, um. - .funcionario que nao podera ser escolhido entre os componentes da mesma.
9 3º _ Os membros da comissão de inquérito não deverao ser de ca-

tegoria inferior à do indiciado, nem estarem ligados ao mesmo por qualquer-

- .' !cornissao de inqueri to nem exer - I
. 'Ifeito a denúncia ou a sin

vinculo de subordinação.
9 4º - Não poderá fazer parte da

cer a função de secretário o funcionário que tenha
dicância de que resulta o processo administrativo.

-_ .._~- ---"------. __ . _ .... ~--,---_.-....~--_.. .
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~ 5º - O funcion~rio poderá fazer p~te, simul tâneamente, de mais
de uma comissão de inquéri to, e a mesma comissão poderá ser encarregada de
mais de um processo.

Art. 207º o membro da comissão de inquérito nao poderá funcio -

ver.

,. nar como testemunha tanto de acusação como de defesa.
Art. 208º - A comissão sómente poderá funcionar com a presença a.h I

I \I
soluta dos se~s memb:os. ,.' \,

> Paragrafo unico - A ausencia, sem motivo justificado, por mais de
duas sessoes, de membro da comissão, determinará sua substituição, podendo-
ser o membro faltoso punido disciplinarmente por fal ta de cumprimento do de

Art. 209º - Os membros da comissão e seu secretário dedicarão to-
do o seu tempo aOs trabalhos da mesma, ficando, por isso, automáticamente -
dispensados do serviço da sua repartição para a realização

,\~ entrega do respectivo relatório à autoridade compet:nte.
I Art. 2l0º - O processo administrativo devera ser

". ".do in,querito ate

iniciado dentro-

tifiquem.

do prazo improrrogável de dez (la) dias, contados da data da designação dos
membros da comissão, e concluldo no de sessenta (60) dias, após seu inicio,
podendo êsse prazo ser prorrogado a juizo da autoridade que houver mandado

r.r~' --,,-instauraro processo, sempre que circunstâncias ou motivos especiais o jus- I

......J

Art.211º - Autuada a portaria juntamente com as demais peças que
existirem o pres~ndente da comissão designará dia e hora para a audiencia -

/
.••' " ,..-r

, ,. ~.(.:; . \. \ ~
inicial, citando-se o incidiado e notificando-se o denunciante, se-houver,e i

as testemunhas.
S lº _ A citação do indicia~o será feita com prazo mínimo de 24 -

horas, entregando-se ao mesmo uma cópia da portaria e designando-se no ins-
trumento de citação o motivo do proce~so, pessoalmente ou por via postal, -
com recibo de volta com prazo.

9 2º - Achando-se o indiclado em lugar incerto, a citação será
feita com o prazo de quinze (15) dias, por meio de edital publicado por tres'
vezes no órgão oficial ou no jornal local de maior tiragem, contando-se di-
to prazo da data da última publicação.

9 3º - A citação pessoal, as intimações e notificações serao fei-
•• • • •• ••• •
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.-Na contagem dos pràzos fixados sera observado o seguinArt. 2J.2º

) - (a _ nao se conta o dia do in~cio, mas conta-se o do vencimento;
b) _ quando o prazo terminar em domingo ou feriado, o seu venci -

meno será no dia imediato;
c) _ nas intimações pessoais começarão a correr da data em que se

efetuarem.
Art. 213º _ O Secretário certificará no processo, as datas em que

publicações forem feitas, mencionando os jornais que as inserirem.

••

, )
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itas pelo Secretário, apresentando-se ao interessado o oficio-citação, em
as vias, para numa delas, pôr seu ciente e assinatura, com indicação da -

ta e localidade.
9 4º _ Caso o interessado recuse receber a citação dever~ o enca,r.

l' gado da diligência certificar o ocorrido, mencimnando as circunstâncias -

fato e testemunhandQ.

Art. 2J.4º _ No caso de revelia, o presidente da comissão, lI
ex-of,i

.1-cio" designará umfuncionário para se' incumbir da defesa, ou nomeará dativo

do indiciado que estiver nas condições previstas no art. 68, do Código do
Processo Civil para merecer o benefício da assistência gratuita, recaindo a

'o'"'r ',':.I.

são admitidos todos os meios de provas reconhecidos -
Art. 215º

.-Art. 217º _ Antes de depor a testemunha sera devidamente qualific,ª
da, declarando o nome, estado civil, idade, profiss'~o, domicilio, se sabe -
ler e escrever, se é parente do indiciado, ou se mantémou não Telações comt

'" - --' (

Art. 2J.6º _ O depoimento das testemunhas sera t~nado, se poss1vel,
no mesmo dia, ouvindo-se as que forem apresentadas pelo denunciante, as arrQ
ladas pela comissão, e, apóS, as indicadas pelo indiciado.

Parágrafo único _ O denunciante, a comissão e o indiciado só pod~
rao apresentar, arrolar, ou indicar, cada qual um número de testemunhas que

nao exceda a sete (7).

em direito, podendo as mesmas serem produzidas "ex-oficio", pelo denuncian-

te, se houver, ou a requerimento da parte.

nomeação, em ambos os casOS, de preferência em advogado.

o mesmo, e em que grau.
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. "Art. 219Q _ O ~ndiciado devera estar presente aos atos de inquisl
das testemunhas, cujos depoimentos reduzidos a têrmos, serão assinados-
o depoente, pelos membros da comissão e pelo indiciado ou seu defensor.
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::'ar presentes, de modo a evitar-se que uma ouça o depoimento da outra.

, í

Art. 220º _ O presidente da comissão, se julgar necessário, orde-
.' '):::,;':, á qualquer dilig~ncia, como exames ou vistorias, propondo a desginaç ão -

la autoridade competente de peritos que poderão ficar à disposição da co-

, !

NssaO. Art. 221Q _ A designação deverá obedecer ao critério da capacida-
técnica especializada, observadas as provas de habilitação estabelecidas
lei, e só poderá recair em pessoas estranhas ao serviço público munici -
na falta de funcionários aptos a prestar concurso técnico.

Art. 222Q _ Para os exames de labo,ratórios, recorrer-se-á aos es-
abelecimentos particulares, sómente, quando não existirem oficiais ou qu~

. '.':' W'! .; o os laudos não forem satisfatórios ou completos.
Art. 223º _ Os laudos deverão ser claros e precisos e satisfazeran

1;(:.\ S condições de natureza técnica.
~l Parágrafo único - No caso de desacôrdo de laudos periciais poderá

~Art. 228º _ A defesa devera ser apresentada dentro de dez (10) di

.. ;Art. 227Q _ Findos os atos ~elàtivos a prova, sera dentro de 48 -

horas dada vista ao indiciado para ,apresentar defesa.

zir contra os mesmos as provas que possuir.

Art. 224º _ Para a realização de exames e vistorias, serão desig-
nados com antecedência, dia e hora, sendo facultado ao indiciado apnesentar

quesitos por meio de requerimento~
Art. 225º _ A comissão fixará o prazo para a apresentação dos lau

dos parciais, atendendo-se ao que fôr soliei tado aO indiciado pelo perito.
Art. 226º _ A comissão poderá conhecer de novos elementos de

acusação que forem arguidos contra o indiciado, sendo facultado a êste prod~,

""'I' a comissão nomear outro perito, se o julgar necessário.

.; ;

,
'" i J

K.)'(,l""~'

~ .as, e durante este pr~zo, o indiciado pessoalmente ou por seu defensor pod~
;~',. ;'" . _ ' 'tr~;-" ,-'~' '.; .,: .

:~.: __.r.a:••~:••:.~.n.~.:.ar.o••~p.~rn~~:.U.e:••:~:•••e.m__m_aao~e__d__~_.~s_e_c_r_e_t_a_r_1_.o__,--n_a--p_ar~~tiCiPaçãOpor o~~~.~~~~~~

\.
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." ' Art. 229º _ Esgotado o prazo de defesa, a comissão apresentará o

relatório dentro de dez (10) dias,
1;-- I i"

9 lQ _ No relatório, a comissão apreciará em relação a cada indi-
"do, separadamente, as irregularidades de que forem acusados, as provas -

instruirem o processo, as razçes de defesa, propondo, então, justifica-
que j

9 22 _ Deverá, 'também, a comissão, em seu relatório, sugerir quaiii

a absolvição ou a puni~ão, e indicando, nestes casos, a pena. ', ,;!,,'

Art. 2312 _ Entregue o relatório da comissão, acompanhado do pro-
.•.sso, a autoridade que houver determinado sua instauração, esta autoridade
proferir o julgamento dentro do prazo de trinta (30) dias.

Parágrafo único _ A autoTidade julgadora promoverá, ainda aexpe-
,.. fl'."

ição dos atos decorrentes do julgamento e as providencias necessarJ.as a
'~

'I .i.'í; qualquer esclarecimento julgado necessário, dissolvendo-se quando fôr

oferido o julgamento.

•• l~) "\~' .:.: er outras providências que lhe pareçam de interêsse do serviço público.
Art. 230º _ Apresentado o relatório, a comissão ficar$. à disposi-

o da autoridade que houver mandado instaurar o processo, para prestação -

,., I"

\ '

,n.)í'~ . ,: '.

I •

I:', ; ua execuç ao.
," \ y ~~2Q _"As decisões serão sempre publicadas dentro do prazo-

oito (8) dias.Art. 2332 _ Todos os têrmos lavrados pelosecret~io, a saber au-
ção, juntada, intimação, conclusão, data, vistas, recebimento de certidõ
compromissos, terão forma processual, resumindo-se tanto quantQPossi -

• Art. 234Q _ Será feita por ôdem cronológica de apresentação tÔda-
qualquer juntada aoS autos, devendo ;10 presidente rubricar as fôlhas acre.ê.

i

das. Art. 235º _ Figurará sempre nos autos de sindicancia ou processo-

rôlha de antecedentes do indiciado.

•••• • • •• • ••• ••

Art. 236º - Só será admitida a intervenção de procurador legalmen
habilitado, no processo administrativo após a apresentação do respectivo

revestido dos r equisi tos legais.
Art. 237Q _ No processo administrativo ou na sindicância poderá

arguida suspeição, que se regerá pelas normas da legislação comum.
'.

~.:~!,~:
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Art. 238º - Quando ao funcionário se imputar crime praticado na
era administrativa, a autoridade que determinar a instauração do proces-

.-administrativo providenciara para que instaure, simultaneamente, o inqué
policial.

Parágrafo único - Idênti~o procedimento compete à autoridade pol~
, • . I- (. - : ~• '.i ,al quando se tratar de crime praticado fora da esfera administrativa.

Art. 239º - As autoridades administrativas e policiais se auxili~
o mutuamente, para que ambos os ~nquéritos se concluam dentro dos prazos-

. '(I r~:L

,xados neste Estatuto.: .9" , (: Art. 2400 - A absolvição no processo crime a que fôr submetido o

ncionário não implica sempre na permanência ou retôrno do mesmo no servi-

'.1

'.I

. públi.co, se em processo administrativo regular tiver sido demitido em
>:) (,

iI'rtude de pretica de atos que o inabilitem moralmente para aquele serviço.

• •••••••••.. !-"--I

,
'-,:\ :"11:

'.

-':," ,","
~,

,', f'-

i

i
. fj

I'':'.' ",

";':I • f •• r:, oi. .

• r) ."'d,[/) ')

Art. 241º - Acarretarão a nulidade do processo :
a) _ determinação de instauração por autoridade incompetente;
b) _ a falta de citação ou notificação, na forma determinada-

nêste Estatuto;
.~c) _ qualquer restrição a defesa do indiciado;

'd) _ a recusa injustificada de promover realização de per{ci-
as ou quaisquer outras diligências convenientes ao escl~
recimento do processo;

e) _ os atos da comissão praticados apenas por um dos seus

membros;
f) _ acréscimofao processo depois de elaborado o relatório da

comissão sem nova v,ista ao indiciado; e
g) _ rasuras e emendas não ressalvadas em parte substancial -

do processo •
Art. 242º _ As irregularidades processuais que não constituirem -

substanciais insanáveis, suscetiveis de influirem na apuração da ve~
decisão do processo ou sindicância, não determinarão a sua nulidade.

Art. 243º - A nulidade poderá ser arguidaJurante ou após a forma-
da culpa, devendo fundar-se a sua arguição em texto legal sob pena de -

r considerada inexistente.

} '"
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Art. 244º - No caso de abandono de cargo ser~ instaurado o proce~

e feita a citaçáo na forma determinada no artigo 211, 92º.
9 lQ _ Comparecendo o indiciado serão tomadas as suas decl arações

prazo de cinco (5) dias para requerer a produção de prova.
S 2º _ No caso de revelia, ser~ designado pelo presidente da co -

um funcionário de preferência advogado, para funcionar como defensor,
representar~ o indiciado em todos os têrmos e quando este comparecer

/ .fase preparatoria, sera interrogado.
CAPíTULO V

Da Prisão e da Suspensão Preventiva
Art. 245º - Cabe ao chefe do Poder campetenteordenar a prisão ad-
. .nistrat1va de todo ou qualquer responsavel pelos dinheiros e valores perten

ntes ~ Fazenda Municipal ou que se acharem sob a guarda desta, nos casos-
alcance, remissão ou omissão em efetuar as entradas nos devidos casos.

i lQ - O chefe do Poder competente :
I Comunicará o f.ato imediatamente à autoridade judiciária -

competente, para os devidos efeitos;
11 _ Providenciar~ no sentido de ser iniciado com urgência e

imediatamente concluido o processo de tomada de contas.
A prisão administrativa não poder~ exceder a noventa dias.

•••• •••• ••••

SI

Art. 246º _ Poderá ser ordenada pelo Prefeito "ex-oficiou ou a p,g
do do presidente da comissão de inquérito, a suspensão preventiva do fun
onário até 90 dias desde que o seu afastamento seja necessário para averi

ações de faltas cometi das.
Parágrafo único - Findo o prazo de que trata êste artieo cessa -

efeitos da suspensão ainda que o processo administrativo não esteja-

Art. 247º _ Durante o período da prisão ou da suspensao preventi-
\. ~ i;.~

funcionário perderá 1/3 do vencimento. ~
Art. 248Q - O funcionário ter~ dire~to :

I _ à diferença de vencimentos e à contagem do tempo de servi-
relativo ao perlodo da prisão ou da suspensão, quando do processo não -

resultar punição, ou quando esta se limitar às penas de advertência, multa-
ió"i



versão ou retôrno ao serviço;

a

o

ou

de afastamento excedente do prazo da suspen-

~de vencimentos e a contagem do tempo de ser-

.-b)- se contestado o laudo medico e mantida a aposentadoria ou a

a) _ se a instituição previdenciária, a que estiver vinculado
.-medico, comprovar a aptidão do aposentado

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
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.-
quando aposentados ou licenciados, para tratmnento de saude, adotar-

seguintes normas :

Disposições Finais e Transitórias
Art. 249Q _ As disposições dêste Estatuto se aplicam analógicamen

atuais extranumerários mensalistaS, diaristas e tarefeiros, bem co-
'aos ocupantes de funções gratificadas aos quais se estende o disposto p~

cargos em comissão.
Art. 250Q _ Em relação aos funcionários que contribuirem para Cai

Insti tutos de Pensões ou Aposentadorias, nos têrrnos da Legislação F,ê.

.-
I. ncionario, mediante laudo

J.f, cenciado para o trabalho, suspendendo-lhe os respectivos proventos ou se-
~ ro-doença, êstes passarão a ser pagos pelo Munic1-piO, até efetivar-se

-repreensao; e ~
11 - a diferença

o correspondente ao período
i o efe"tivamente aplicada.

i J!.

~" ,

: I. ~

• l ., ,,~, ..l:

" I... t..

- .- / ( "'cença a instituiçao previdenciaria restituira ao Munic~pio as importanci-
correspondentes às vantagens pagas por êste ao funcionário.

4.rt.251Q _ :é vedado aófuncionário trabalhar sob as ordens dire-
s de parentes até 2º gráu, salvo quando se tratar de função de imediata -- .--nfiança ede livre escolha nao poder~o exceder a dois o numero de auxilia-

s nestas condições.
Art. 252º _ O órgão competerte fornecerá ao funcionario uma cade~

:1

't-

'r!, J

como

"ou quaisquer pessoas que vivam as suas expensas e constem de seu

funcional.
Art. 254º - Os prazos previstos neste;Estatuto serão todos conta-

dias corridos.
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ao cargo que ocupar, ress~vadas as funções de chefia e as CQ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
do Funciinário PÚblico do Municipio - fls. 53

I

legais.
Art. 256º _ Nenhum tributo municipal gravará proventos ou gratifi

do funcion~rio, bem como os atos ou titulos referentes ~ sua vida fug

/ /scar a requerimento do interessado as injurias ou calunias por ventura en

,/ -'Paragrafo unico - A isenção abrange os requerimentos que se desti
n ,/ -a reclamar sobre vencimentos, ferias, licenças, remuneraçao, gratifica-

o e ajuda de custo, os documentos destinados a instruir processo adminis-
-' .,ativo, e de modo geral, documentos necessarlOS para o desempenho de atos-

e lhe sejam legalmente atribuidos.
J~t. 257º _ Os funcionários públicos no exercício de suas atri -

eceres, ou quaisquer outros escritos de natureza administrativa que para
sse fim são equiparados ~s alegações produzidas em juizo.

,/ . ,/Paragrafo unico - Ao chefe imediato do funcionario cabe mandar

~I,' ". f , .~.

~; .'

lj ",(C", "o',....

, i' t I.,. 'C ições não estão sujeitos a penalidade por ofensa irrogada em informações,

" ,

li": ;,_,., '(': ontradas.Art. 258Q - Sempre que um serviço público federal, estadual, ou -
., ('nicipal, passar para a competencia do Municlpio sera respeitada a estabi-

,/ .,idade que os funcionarlos houverem adquirido computando-se outrossim, int,g
0:;'Q,' i: almente, para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade, o tempo de

.,.,, erviço prestado à União, ao Estado ou ao serviço encampado.
Art. 259º - £ste Estatuto não prejUdicará situações adquiridas, -

'i', esde que, sob o império da lei anterior, se tenham satisfeito todos os re-

•• •••• ••• • ••• ••

aprovados em concurso e em igualdade

( .-Art. 261º _ O MUniClpio revisara as aposentadorias motivadas pell

por ela exigidos.
Art. 26oº _ Os funcionários interinos há mais de dois anos terão-

,/ . ,/

Art. 263º - O dia 28 de outubro sera consagrado ao funcionario ~
do Município devendo ser assinalado por solenidades alusivas à confr

de Addison.
Art. 262º _ As despesas decorrentes desta lei correrao por conta

verbas próprias do ~orçamento em vigor.

~
"i(.eferência nas nomeações uma vez
'Sfndiçõe:s com outro candidato.
:t
ir"~.r

~,
r.:,

.': 1 • í ,f:

~, ..

,
I.;, •

.i

"



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
i '

'4
I
r
I

1'ls. 5L~

......

"

'i tatuto do Funcion~rio Público do Município
" .f

! ,., I ,~'):,' :" . . •..•1.
':;

" "", r.-. i - 'yonfraternização dos 1'uncionarios.

Art. 264Q - £ste Estatuto entrará em vigor na data de sua
A f': -,í

"~.~'9') .;:ão,' revogadas as disposiçoes em contrario.
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publiq
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'f:' ; Gabinete do Pre1'ei to Municipal de Novo Hamburgo, aos quatro (4)i
I

ias do mês de abril do ano de mil novecentos e cinquen'ta e três (1953). _ I
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