
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul

NQ 116/93, de 24 de dezembro .de 1993.

Altera os dispositivos que men-
ciona das leis municipais nQs
180/91, 181/91, 182/91, 183/91,
184/91, de 20 de dezembro de
1991, e 154/92, de 24 de dezem-
bro de 1992, e dá outras provi-
dências.

o PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO:
Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu, no uso

das atribuições legais que me confere a Lei Orgânica Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1Q O artigo 7Q da Lei Municipal nQ 180/91, de 20 de
dezembro de 1991, passa a viger com a seguinte redação:

"Subseção 11
Da Secretaria de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo
Art. 7Q À SECRETARIA DE INDnSTRIA, COM~RCIO, SERVIÇOS E

rL.).).o

. '-Central
I%l~'

inistraçã()I

TURISMO compete desenvolver e executar a política setorial no âmbito munici-
pal, coordenando programas e projetos para o desenvolvimento e o incremento
de atividades industriais, comerciais, de prestação de serviços e turísticas
no Município, assessorando e assistindo as iniciativas privadas para o desen~
volvimento econômico e social localizado, objetivando a alocação de recursos
humanos no âmbito da comunidade e maior geração de riquezas e bens para a po-
pulação em geral, promovendo atividades voltadas para o fortalecimento da
economia e justa distribuição de riquezas, bem assim do turismo local e re-
gional, estimulando a realização de eventos e promoções turísticas de caráter
cívico, folclórico e popular, mantendo sistemas de informações turísticas~ e
de divulgação do Município e de suas potencialidades, realizando levantamen-..•:,

tos estatísticos e cadastrais quanto às atividades pertinentes, assim como
respectivo licenciamento e fiscàlização, objetivando, por um lado, o fomento
nessas areas, e, por outro lado, sua adequação e observância a regulamentos
administrativos, além de dar execução às determinações e diretrizes estabele-
cidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e a-
tribuições pelo mesmo delegadas.

Parágrafo único. A estrutura organizacional básica da Se-
cretaria de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo compreende as seguintes
unidades administrativas:
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11 - Diretoria de Indústria, Comércio e Serviços
1. Departamento de Cadastramento
1.1. Seção de Licenciamento
1.2. Seção de Fiscalização
2. Departamento de Desenvolvimento Industrial
3. Departamento de Desenvolvimento Comercial
4. Departamento de Desenvolvimento de Serviços

111 - Diretoria. de Turismo
1. Departamento de Desenvolvimento de Turismo
1.1. Seção de Promoções e Divulgações
1.2. Seção de Fomento ao Turismo."

Art. 2Q O inciso VII do pqrágrafo ~nico do artigo 89 da
Lei Municipal n9 180/91, de 20 de dezembro de 1991, é acrescido do seguinte

o numero:
"VII - ...........

5. Subsecretaria da Zona V."
Art. 3Q Os seguintes dispositivos da Lei Municipal

dezembro de 1991, passam a viger com a seguinte redação:
"Art. 14.

V - idade mínima de dezoito e máxima de cinqUenta
cinco anos;

"
"Art. 15.

n9

e

Parágrafo único. Quando, em razao do numero de vagas ofe-
recidas, nao for possível atender ao percentual acima, pelo menos uma das va-
gas efetivamente oferecidas no concurso será reservada a candidatos portado-
res de deficiência física."

"Ar t • 19 • • •••••••••

Parágrafo único. Quando da designação para funções de
confiança, dois terços das vagas serão providos obrigatoriamente por funcio-
nários efetivos, podendo as demais serem providas com pessoas estranhas ao
quadro funcional, não sendo aplicável o limite acima às funções de confiança
vinculadas às áreas de artes musicais e folclóricas."

"Art. 29.
XV - não lograr nas avaliações parciais e/ou final,

resultado suficiente para sua manutenção no car-
go.

~ 19 Ocorrendo quaisquer dos casos previstos neste
artigo, o superior imediato representará à autoridade competente, a qual de-
verá dar vistas desta comunicaçã funcionário, a fim de que o mesmo possa
apresentar, no prazo de sua defesa e contraditório.

aprese~ada esta oude~ 29
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nao, e atendidas as diligências eventualmente requeridas e/ou determinadas, a
autoridade competente decidirá, no prazo de cinco dias, em ato motivado e fun
damentado, pela exoneração do funcionário, ou por sua manutenção nocargo,conti
nuando', nesse caso, sob avaliação probatória, sendo esta decisão passível
de recurso à autoridade competente dentro do prazo de cinco dias, que poderá
reformá-la ou mantê-la, motivadamente."

"Art. 30• ..........
Parágrafo único. O funcionário efetivo nao aprovado no

estágio sera exonerado em ato fundamentado, ou, se efetivo em outro cargo pu-
blico, será reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, consoante o disposto
no artigo 40, ~ 22, depois de lhe serem assegurados defesa e contraditório,
na forma preconizada pelos ~~ 12 e 22 do artigo antecedente, sendo esta deci-
são passível de recurso à autoridade competente dentro do prazo de cinco
dias, que poderá reformá-la ou mantê-la, motivadamente."

"Art. 31. • •••••••••

Parágrafo único. Suspendem o cômputo do prazo acima as
licenças elencadas pelo artigo 120."

"Art. 32. O funcionário efetivo estável somente perderá o
cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, ou de
administrativo disciplinar no qual lhe tenham sido assegurados ampla
e contraditório."

processo
defesa

"Art. 92• ..........

o
~ 22 Esta gratificação e tampouco a remuneraçao da

função de confiança, se por ela optar, não se incorporam ao vencimento do fun
cionário efetivo, em nenhuma hipótese e para quaisquer fins, salvo expressa
exceção legal, devendo serem suprimidas quando cessar o exercício da função,
a qualquer tempo ou título."

"Art. 93• ••••••••••
Parágrafo único. Esta gratificação nao se incorpora a

remuneraçao do funcionário efetivo, em nenhuma hipótese e para quaisquer fins,
salvo expressa exceção legal, devendo ser suprimida quando cessar o exercício
da função, a qualquer tempo ou título."

"Art. 94.
~ 2Q Esta gratificação e tampouco a remuneraçao do

cargo em comissão, se por ela optar, não se incorporam à remuneração do fun-
cionário efetivo, em nenhuma hipótese e para quaisquer fins, salvo expressa
exceção legal, devendo serem suprimidas quando cessar o exercício do cargo,
a qualquer tempo ou título."

"Art. 104.
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I - tem-se por atividade perigosa aquela que pode
atentar contra a integridade física, por contato
permanente com substâncias tóxicas ou com risco
devida, de quem a desenvolve cotidiana e habi-
tualmente;

11 - tem-se por atividade perigosa, igualmente, aque-
la que pode atentar contra a integridade física,
por risco de vida pelo exercício externo de
guarda municipal, de quem a desenvolve cotidiana
e habitualmente.

"..........
"Art. 149. • •••••••••

~ 22 O tempo em que o funcionário esteve aposentado
nao sera computado para nova aposentadoria.

~ 32 ~ vedada a contagem acumulativa de tempo de ser-
viço prestado concomitantemente em mais de um cargo, função ou emprego, em
órgão ou entidade do Município, dos Poderes da União, dos Estados, do Distri-
to Federal, dos demais municípios, autarquia, fundação pública, empresa pu-
blica, sociedade de economia mista ou em atividade privada."

"Art. 189. A autoridade ou superior hierárquico que tiver
ciência de irregularidades no serviço público é obrigado a promover a sua
apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo discipli-
nar, assegurados ao acusado ampla defesa e contraditório."

"Art. 198.

o
11 - instauração de processo administrativo discipli-

nar para efeito de demissão ou exoneraçao do
a.cusado•

. "..........
"Art. 223.

IX - atender serviços e/ou tarefas braçais, de natu-
reza sazonal, por períodos não superiores a qua-

.tro meses."
"Art. 229. Nos termos deste Capítulo, e na conformidade do

retro elencado, aos contratados assiste o direito de inscrição ao sistema
previdenciário urbano federal, mediante as contribuições e custeio que lhes
sao afetos, em consonância com o estabelecido na legislação federal pertinen-
te, sem qualquer vínculo estatutário ou celetista, na qualidade de segurados
obrigatórios, com custeio também ,pela Administração."

"Art. 243.
na hipótese de inexistir correspondência entre o
cargo primitivo e a nova situação funcional,
desde logo fica - autom@tica ex-

. '-
~IJ~
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. '. .
tinção. como cargo excedente, por ocasião da
respectiva vacância, sem prejuízo do que, quanto
ao demais, é acima estabelecido.

"...~ .
"Art. 244.
Parágrafo único. A opção acima terá caráter irretratável

e, uma vez exercida, acarretará na preclusão do direito de conversão para o
regime estatutário."

"Art. 246. ••••••••••
~ 62 A opção referida no "caput" deste artigo terá

caráter irretratável e, uma vez exercida, acarretará na preclusão do direito
de conversão para o regime estatutário."

"Art. 247.
~ 32 A investidura desses empregados no serviço pu-

blico municipal, em cargo efetivo, depois de aprovados em prévio concurso pu-
blico, dar-se-á com observância das disposições e condições contidas nos ar-
tigos 242 e seus parágrafos, e 243 e seus incisos."

"Art. 248. Nas hipóteses do artigo anterior, esses emprega-
dos submeter-se-ão, obrigatoriamente, a regular estágio probatório."

"Art. 251. Quaisquer diferenças remuneratórias, a maior,
percebidas anteriormente pelos atuais funcionários efetivos estatutários e
empregados celetistas, que vierem a ser submetidos ao regime jurídico insti-
tuídopor esta Lei, serão mantidas inalteradas em seu "quantum", consideran-
do-se esse eventual excesso vantagem pessoal, que sera absorvida em futuros
aumentos reais de vencimentos legalmente concedidos.

~ 12 Durante o exercício de cargo em comissão, função
de confiança ou função gratificada, essa vantagem pessoal, acaso devida, dei-
xará de ser paga, e, cessando o exercício do cargo ou função temporários,
acaso ainda não absorvida na forma acima, passara a ser novamente paga.

"...........
Art. 4~ Ao artigo 82 da Lei Municipal n2 182/91, de 20

de dezembro de 1991, é acrescentado o seguinte parágrafo:
"Art. 8Q •••.••...•

~ 32 Essa vantagem pessoal, naquilo que exceder ao
vencimento padrão correspondente ao cargo de provimento efetivo instituído
pela presente Lei, terá esse excesso automaticamente absorvido em futuros au-
mentos reais de vencimentos legalmente concedidos."

Art. 5Q ~ acrescentado o Nível 111 ao Anexo I, no cargo
de Professor Assistente em Informática Educacional, bem assim ao Anexo V, am-
bos da Lei Municipal n2
ferência e

de 20 de dezembro de 1991, com a seguinte re-
ento:

em
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NíVEL lU
"

- 3,90

Art. 6Q são alterados os coeficientes de vencimentos e
respectivas referências, de função de confiança e funções gratificadas a se-
guir elencadas, mediante as correspondentes alterações nos Anexo 11 do artigo
49, Anexo UI do ~ 1Q do artigo 6Q e Anexo V do artigo 10, todos da Lei Mu-
nicipal nQ 182/91, de 20 de dezembro de 1991:

"Anexo 11 e Anexo V

Maestro
"

"Anexo 111 e Anexo V

Diretor de Escola - 44 horas
Vice-Diretor de Escola com mais de
400 alunos - 44 horas

- FC 4 - 3,18

- FG 1 - 1,91

- FG 2 - 1,59
Vice-Diretor de Escola com
noturno - 22 horas

curso
-FG 3 - 1,33

Supervisor de Atendimento a Saúde
"

- FG 2 - 1,59

o

Art. 7Q ~ criada a função de confiança a seguir elenca-
da, a qual passa a integrar, respectivamente, o Anexo 11 do artigo 4Q e o
Anexo V do artigo 10, ambos da Lei Municipal nQ 182/91, de 20 de dezembro de
1991:

"Anexo 11 e Anexo V

Inseminador Artificial
"

- FC 2 - 4,58

Art. 8Q são suprimidos os ~~ do artigo 14 da Lei Munici-
pal nQ 183/91, de 20 de dezembro de 1991.

Art. 9Q Ao artigo 89, letra "b", da Lei Municipal nQ
184/91, de 20 de dezembro de 1991, é acrescentado o seguinte Nível:

"b) Dos Professores Assistentes em Informática Educacional

NíVEL 111 compreende atribuições docentes que exigem habi-
litação específica de pós-graduação obtida em curso de especializl;lção, com
duração mínima de 360 horas/aula, reconhecido pelo Município, na área de edu-
caça0 afim, correlata com a formação básica do professor."

paI nQ 184/91, de
suprimidos os ~~ do
de 1991.
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Art. 11. O artigo 36 e o artigo 73 da Lei Municipal ,nQ
154/92, de 24 de dezembro de 1992, passam a viger com a seguinte redação:

"Art. 36. Entende-se por Salário-de-Benefício,para os
efeitos desta Lei:

I - o vencimento básico de servidor ativo, como tal
definido no inciso 11 do artigo 66 da Lei Muni-
cipal nQ 181/91, de 20 de dezembro de 1991, a-
crescido das vantagens do cargo em comissão,
função de confiança ou função gratificada, em
cujo exercício efetivo se achar na oportunidade,
há pelo menos doze meses, obedecendo as seguin-
tes proporçoes:

a) ter exercido cargo em comissão, função de con-
fiança ou função gratificada por,
1 - v e t a d o

2 -v e t a d o

3 - v e t a d o

4 - v e t a d o

5 - dez anos consecutivos ou quinze anos i inter-
polados - 100%

./"\.., i. l
..••.--./-

11 - os proventos mensais da aposentadoria do segura-
do inativo.

~ 12 Para cálculo dos proventos nas hipóteses da alí-
nea acima, no caso de exercício sucessivo de cargos ou funções, serão consi-
deradasas respectivas vantagens proporcionalmente, "pro rata temporis" •

~ 22 Fica vedado o cálculo cumulativo dessas vanta-
gens, para os efeitos acima."

Art. 73. v e t a d o
Art. 12. O ~ 32 do artigo 19 e o artigo 43 da Lei Munici-

pal n2 154/92, de 24 de dezembro de 1992, passam a vigorar com a seguinte re-
dação:

"Art. 19.

o abono de natal, nos seguintes termos:
o corresponde ao sa-

zembro, décimo-terceiro

~ 32 são segurados facultativos os servidores públi-
cos municipais ativos, aposentados e pensionistas regidos pela Lei Municipal
n2 28/53, de 04 de abril de 1953, exclusivamente para os efeitos do Plano As-
sistencial Básico de Saúde, não se lhes aplicando, inclusive quanto a seus
dependentes e beneficiários, quaisquer outras prestações na presente Lei."

"Art. 43. dor aposentado será pago, no mês de de-
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lário benefício que o funcionário fizer jús no
mês de dezembro de cada ano;

11 - o abono de natal correspondente ao vencimento
padrão, a que o funcionário fazia jús no cargo
de carreira em que se aposentou, vigente no mes
de dezembro de cada ano."

Art:. 13". As despesas decorrentes desta Lei correrao a
conta de dotações orçamentáriasprópri,as.

Art:. 14. A presente Lei entra em vigor na data da sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, aos vinte
e quatro (24) dias do mês de dezembro do ano de 1993.

-
BIO ANTONIO FOSCARINI

Prefeito Municipal

fsal


