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LEI Nº 1.668 DE 27 DE JUNHO DE 2003. 
 
 

“Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Anicuns e dá 
outras providências”. 

 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ANICUNS aprova e eu, Prefeito Municipal, 
sanciono à seguinte lei: 
 
 

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES 
 
Art. 1° - A presente Lei institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do 
Município de Anicuns e consubstancia o seu Estatuto. 
 
§1º - As disposições desta Lei e seus efeitos abrangem todos os Servidores 
Públicos da administração direta, autárquica e fundacional do Município de Anicuns. 
 
§2º - Os casos no presente Estatuto serão resolvidos pela Legislação pertinente 
em vigor. 
 
Art. 2° - Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
 

I -  Servidor Publico Civil: é a pessoa legalmente investida em cargo 
público; 

II -  Cargo Público: é o conjunto de atribuições e responsabilidades 
previstas na estrutura organizacional, confiadas a servidor público e que tenha como 
elementos constitutivos à criação por Lei, número certo, denominação e atribuição 
própria e vencimento pago pelos cofres públicos municipais, para provimento em 
caráter efetivo ou em comissão; 

III - Classe: é o agrupamento de cargos da mesma profissão, e com 
idênticas atribuições, responsabilidades e vencimentos, porém com níveis de 
especialização distintos; 

IV - Carreira: é o agrupamento de classes, escalonados segundo a 
hierarquia do serviço, da especialização técnica e do tempo de experiência, para 
acesso privativo dos titulares dos cargos de provimento efetivo que a integram; 

V -  Quadro de Pessoal - é o conjunto de carreiras que compõem os 
cargos públicos do Município de Anicuns; 
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VI -  Referência: é o símbolo atribuído ao conjunto de classes 
equivalentes quanto ao grau de dificuldade e responsabilidade para seu exercício, 
visando determinar a sua faixa salarial correspondente; 

VII -  Símbolo: é a atribuição dada ao conjunto de empregos públicos 
em comissão diferenciada segundo as dificuldades e responsabilidades para o seu 
exercício, visando determinar o respectivo grau; 

VIII -  Nível de Vencimento: é a posição distinta na faixa de 
vencimentos dentro de cada classe, identificado por letra, correspondente ao 
posicionamento de um ocupante de cargo efetivo em razão de seu tempo de serviço; 
 
Art. 3° -  São princípios norteadores: 
 

I -   adoção do princípio do merecimento e da antiguidade para 
desenvolvimento na carreira; 

II -  ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 
títulos, exceto nos casos dos cargos de livre nomeação e exoneração previstos em 
Lei; 

III-  aperfeiçoamento profissional continuado; 
IV -  remuneração condigna ao cargo; 
V -  progressão funcional baseada no nível de especialização ou no 

tempo líquido de serviço; 
VI -  condições adequadas de trabalho. 

 
CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO 
 

Art. 4° - O serviço público municipal pressupõe uma sistemática de permanente 
atualização e aperfeiçoamento dos seus integrantes, em ordem a permitir-lhes 
oportunidade de acesso gradual e sucessivo em razão da qualificação que venham 
a obter. 
 
Parágrafo Único - Baseado no disposto no caput, os cargos públicos, são 
organizados em classes distintas sendo que cada uma possuirá nível de 
especialização própria e progressiva dentro da atribuição do cargo, visando 
favorecer a uma continua especialização dos servidores municipais, garantindo-lhes 
progressão de classe devida a maior qualificação. 
 
Art. 5º - Os Servidores Públicos Municipais são distribuídos em cargos de 
provimento: 
 

I -   efetivo; 
II -  comissionado; 

 
§1º - Considera-se servidor efetivo aquele provido no cargo através de concurso 
público de provas, ou de provas e títulos. 
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§2º - O cargo comissionado é de livre nomeação e exoneração destinado às 
atribuições de direção, chefia e assessoramento. 
 
§3º -  Fica a Administração Pública, autorizada a realizar contratação de servidores 
por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional 
interesse público.  
 
Art. 6º -  São reservados no mínimo 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas 
em concurso público às pessoas portadoras de necessidades especiais, cujas 
atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. 
 
§1º -  A incompatibilidade será declarada mediante Junta Médica do Município, 
constituída de no mínimo 3 (três) médicos. 
 
§2º -  Da decisão proferida pela Junta Médica do Município somente caberá 
recursos, se contestada por laudo proferido por profissional médico com mesmo 
nível de especialização dos titulares da Junta Médica do Município. 
 
§3º -  A deficiência física e a limitação sensorial não servirão de fundamento à 
concessão de aposentadoria, salvo se adquiridas posteriormente ao ingresso no 
serviço público, observadas as disposições legais pertinentes. 

 
TÍTULO II 

DO PROVIMENTO 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 7º - O provimento é o ato pelo qual o Chefe da Administração Pública 
Municipal preenche os cargos vagos, sendo composto pelas fases do ingresso, da 
posse e do exercício. 
 
Parágrafo Único - São requisitos básicos para a investidura em cargo público 
municipal: 
 

 I -  a nacionalidade brasileira; 
II -  o gozo dos direitos políticos; 
III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais; 
IV - preenchimento dos pré-requisitos exigidos para o cargo; 
V -  idade mínima de 18 anos; 
VI - aptidão física e mental; 
 

Art. 8º -  O provimento dar-se-á por: 
 
I -  nomeação; 
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II -  promoção 
III -  readaptação; 
IV -  reversão 
V - aproveitamento; 
VI - reintegração; 
VII - recondução. 
 

Art. 9º - Compete exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo, o provimento 
dos cargos do quadro de pessoal do Município de Anicuns. 
 
Parágrafo Único - O Decreto de provimento deverá conter necessariamente, as 
seguintes indicações, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de seu autor: 
 

      I -   a determinação do cargo vago e demais elementos de 
identificação; 
            II -  o caráter efetivo ou comissionado da investidura; 
            III -  a indicação do nível de vencimento; 
            IV - a indicação de que o exercício do cargo far-se-á 

cumulativamente com o de outro cargo público quando for o caso. 
 

Seção I 
Da Nomeação 

 
Art. 10 - Realiza-se o provimento através da nomeação, que consiste na forma 
originária de investidura em cargo público e se exterioriza através de ato 
administrativo, que somente se completa através da posse e do posterior exercício.   
 
Art. 11 - A nomeação dar-se-á: 
 

I -  em caráter efetivo para os cargos precedidos de concurso 
público; 

II -  em comissão, para os cargos de confiança. 
 
Art. 12 - A primeira investidura em cargo de provimento efetivo dependerá de 
prévia habilitação em concurso público, nos termos do disposto na presente Lei, 
obedecida a ordem de classificação. 
 
Art. 13 - Os candidatos aprovados serão classificados até o limite das vagas, 
existentes à época e dispostas no Edital.  
 
Parágrafo único -  Os demais candidatos aprovados serão nomeados à medida que 
ocorrerem vagas, dentro do prazo de validade do concurso. 
 

Seção II 
Da Promoção 
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Art. 14 - Promoção é a progressão funcional do servidor ocupante de cargo 
efetivo ou estável. 
 
Parágrafo único -  É vedada à promoção de servidor em cumprimento do estágio 
probatório, uma vez que o cumprimento deste é requisito básico para o servidor 
adquirir a efetividade. 
 
Art. 15 - A promoção ocorrerá por tempo líquido de serviço ou qualificação do 
servidor, sendo a promoção decorrente da qualificação denominada progressão 
vertical e àquela decorrente de tempo líquido de serviço denominada progressão 
horizontal. 
 

Subseção I 
Da Progressão Horizontal 

 
Art. 16 - Consiste no provimento, de servidor efetivo ou estável, no nível de 
vencimento imediatamente superior àquela que ocupe, dentro do mesmo cargo e da 
mesma classe a que pertença, após completar 02 (dois) anos consecutivos de 
efetivo exercício das funções inerentes ao cargo. 
 
§1º - O servidor em estágio probatório iniciará a contagem do período aquisitivo 
para esta progressão, a partir do dia seguinte em que for aprovado. 
 
§2º - Não fará jus à progressão prevista no caput, o servidor que durante o período 
aquisitivo: 
 

I -  possuir mais de 10 (dez) faltas não justificadas; 
II -  sofrer qualquer tipo de penalidade disciplinar; 
III - afastar-se do cargo em virtude de: 

a) licença para tratar de interesse particular; 
b) condenação à pena privativa de liberdade por sentença 
definitiva. 

 
Art. 17 - As promoções previstas neste artigo serão realizadas por ato do 
Secretário de Administração, auxiliado pelo Chefe do Departamento de Pessoal e 
pela Assessoria Jurídica do Município. 
 
§1º - Ao verificar que um servidor completou 2 (dois) anos de efetivo exercício no 
seu cargo, o Chefe do Departamento Pessoal deverá, de ofício, montar processo 
administrativo de progressão horizontal iniciado por um requerimento direcionado ao 
Secretário Municipal de Administração, emitido pelo próprio Chefe do Departamento 
e instruído com os documentos pessoais do servidor e Informativo Funcional 
contendo: 
 

I -  nome do servidor; 
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II -  matrícula; 
III - cargo; 
IV -  data do início da contagem do período aquisitivo; 
V - o nível de vencimento atual; 
VI -  atestado de assiduidade, que confirme o cumprimento do 

requisito disposto no artigo 16, §2º, I, do presente Estatuo; 
VII - atestado negativo de punições disciplinares durante o período 

aquisitivo; 
VIII - confirmação de estar o servidor no exercício efetivo do cargo. 

 
§2º - O processo será encaminhado para a Assessoria Jurídica do Município que 
após avaliar a legalidade do ato emitirá parecer e encaminhará ao Secretário 
Municipal de Administração. 
 
§3º - O Secretário Municipal de Administração é a autoridade competente para 
conceder a progressão horizontal, devendo fazê-lo por ato administrativo próprio 
emitido com base nos autos do processo administrativo montado na forma disposta 
neste artigo. 
 
Art. 18 - Publicado o ato administrativo concedendo a progressão o servidor 
perceberá no mês subseqüente o vencimento referente ao nível imediatamente 
superior àquele em que se encontrava no mês anterior, devendo sua remuneração 
ser calculada com base no novo vencimento. 
 
Art. 19 - Será iniciada a contagem do período aquisitivo de 2 (dois) anos, de 
todos os servidores, a partir da data em que entrar em vigor o presente Estatuto.
  

Subseção II 
Da Progressão Vertical 

 
Art. 20 - Serão promovidos através da progressão vertical os servidores que 
através de especialização conseguirem cumprir os pré-requisitos de qualificação 
necessários para o ingresso na classe imediatamente superior àquele em que se 
encontrar. 
 
§1º - Ao servidor que estiver cumprindo o período de estágio probatório será 
vedada esta progressão, só fazendo jus à mesma a partir do dia seguinte em que for 
aprovado no estágio probatório. 
 
§2º - O servidor deverá comprovar a qualificação, de acordo com os pré-requisitos 
de cada classe dispostos na Lei de criação do cargo ao qual pertence.  
 
§3º - O servidor não será promovido se no período de 3 (três) anos que 
antecederem a promoção vertical, possuir: 
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I -  mais de 10 (dez) faltas não justificadas; 
II -  sofrer qualquer penalidade disciplinar; 
III - afastar-se do cargo em virtude de: 

a) licença para tratar de interesse particular; 
b) condenação a pena privativa de liberdade por sentença 

definitiva; 
IV - ter sido beneficiado por outra progressão vertical. 

 
Art. 21 - Para pleitear a progressão vertical, o servidor deverá protocolar 
requerimento, direcionado ao Chefe do Departamento de Pessoal, instruído com os 
documentos que comprovem inequivocamente o cumprimento dos pré-requisitos da 
classe pretendida. 
 
§1º - Recebido o requerimento, o Chefe do Departamento de Pessoal deverá 
imediatamente montar processo administrativo, ao qual deverá juntar os documentos 
pessoais do servidor, além de Informativo de Pessoal contendo: 
 

I -  nome do servidor; 
II -  matrícula; 
III - cargo; 
IV -  atestado negativo referente aos impeditivos constantes do §3º 

do artigo anterior; 
V - a classe atual; 
VI - confirmação de estar o servidor em atual efetivo exercício do 

cargo. 
 
§2º - O processo será encaminhado à Assessoria Jurídica para esta verificá-lo e 
emitir parecer. 
 
§3º - Caberá ao Secretário Municipal de Administração conceder o benefício e o 
fará, por ato administrativo próprio, baseado nos documentos do processo e no 
parecer da Assessoria Jurídica.  
 
Art. 22 - Ocorrerá a progressão vertical no mês subseqüente àquele em que for 
publicado o ato administrativo que conceder a promoção.  
 
Parágrafo único -  O servidor será posicionado no nível de vencimento inicial da 
classe a qual foi progredido, porém se houver diminuição no valor do vencimento, 
deverá o mesmo ser promovido até o nível de vencimento que seja suficiente para, 
no mínimo, equiparar o valor do seu vencimento. 
 
Art. 23 - As primeiras progressões verticais ocorrerão após o decurso de 3 (três) 
anos,  contados a partir da publicação da presente Lei.  
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Seção III 
Da Readaptação; 

 
Art. 24 - Readaptação é a investidura do servidor em cargo compatível com a 
sua capacidade física quando, comprovadamente, revelar-se inapto para o exercício 
das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo que venha 
ocupando, sem causa que justifique a sua demissão ou exoneração, podendo 
efetivar-se de ofício, por indicação da Junta Médica Oficial do Município ou a pedido. 
 
Art. 25 - A readaptação verificar-se-á: 
 

I -  quando ficar comprovada, após exame da Junta Médica Oficial 
do Município, a modificação do estado físico ou das condições de saúde do 
funcionário, que não permitam exercer sua função salvo quando o servidor se 
encontrar em Estágio Probatório; 

II -  quando o nível de desenvolvimento mental do funcionário não 
mais corresponder às exigências da função, salvo quando o servidor se encontrar 
em Estágio Probatório; 
 
§1º - O processo de readaptação será iniciado, por requerimento do servidor 
incapacitado direcionado ao Chefe do Departamento de Pessoal, que o encaminhará 
com os documentos necessários à Junta Médica Oficial, sendo que está emitirá 
laudo por escrito sobre a incapacidade alegada. 
 
§2º - Será iniciado de ofício o processo de readaptação, quando for verificada em 
exame da Junta Médica Oficial a incapacidade que impeça o exercício das funções 
do cargo ocupado, devendo assim, ser emitido laudo sugerindo a readaptação 
direcionado ao Chefe do Departamento de Pessoal, que iniciará o processo 
administrativo.  
 
Art. 26 - A readaptação dependerá da existência de vaga e não acarretará 
diminuição ou aumento de vencimento. 
 
Art. 27 - O funcionário readaptado que não se ajustar às condições de trabalho 
e atribuições do novo cargo será aposentado. 
 
Parágrafo único -  O disposto no caput valerá para o servidor incapacitado que não 
possuir cargo ou vaga para a readaptação. 
  

Seção IV 
Da Reversão 

 
Art. 28 - Reversão é o retorno à atividade do funcionário aposentado por 
invalidez, quando insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria, 
dependendo sempre da existência de vaga. 
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§1º - A reversão dar-se-á a requerimento do interessado ou de ofício. 
 
§2º - Em nenhum caso poderá reverter à atividade o aposentado que, em inspeção 
médica, não comprovar a capacidade para o exercício do cargo. 
 
§3º - A reversão dar-se-á, de preferência, no mesmo cargo ou no resultante de sua 
transformação. 
 
§4º - Em casos especiais, a critério do Chefe do Poder Executivo e respeitada a 
habilitação profissional, poderá o aposentado reverter ao serviço em outro cargo de 
vencimento ou remuneração equivalente. 
 
§5º - Em hipótese alguma a reversão poderá ser decretada em cargo de 
vencimento ou remuneração inferior ao provento da inatividade, excluídas, para este 
efeito, as vantagens já incorporadas por força de legislação anterior. 
 

Seção V  
Do Aproveitamento; 

 
Art. 29 - Aproveitamento é o retorno ao serviço ativo do funcionário em 
disponibilidade. 
 
Art. 30 - Será obrigatório o aproveitamento do funcionário efetivo ou estável: 
 

I -  em cargo de natureza e vencimento ou remuneração 
compatíveis com o anteriormente ocupado, respeitada sempre a habilitação 
profissional; 

II -  no cargo restabelecido, ainda que modificada a sua 
denominação, ressalvado o direito de opção por outro, desde que o aproveitamento 
já tenha ocorrido. 
 
Parágrafo único -  O aproveitamento dependerá de prova de capacidade física e 
mental mediante inspeção por Junta Médica Oficial do Município. 
 
Art. 31 - Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade 
se o servidor não entrar em exercício no prazo legal. 

 
Seção VI 

Da Reintegração; 
 

Art. 32 - Reintegração é o reingresso, no serviço público, do funcionário 
demitido, com ressarcimento de vencimento e vantagens inerentes ao cargo, por 
força de decisão administrativa ou judiciária. 
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Parágrafo único -  A decisão administrativa de reintegração será sempre proferida 
à vista de pedido de reconsideração, através de recurso ou revisão de processo. 
 
Art. 33 - A reintegração dar-se-á no cargo anteriormente ocupado, no que 
resultou de sua transformação ou, se extinto, em cargo equivalente, para cujo 
provimento seja exigida a mesma habilitação profissional, e tenha vencimento 
idêntico. 
 
Art. 34 - Invalidada por sentença a demissão, o funcionário será reintegrado e o 
eventual ocupante da vaga, se estável, retornará ao cargo de origem, sem direito a 
indenização, se extinto ou transformado o cargo, dar-se-á o retorno no resultante da 
transformação ou em outro de mesmo vencimento e atribuições equivalentes, 
observada a habilitação legal. 
 

Seção VII 
Da Recondução. 

 
Art. 35 - Recondução é o retorno ao cargo anteriormente ocupado, a pedido, de 
funcionário estável inabilitado em estágio probatório relativo a outro cargo, 
dependendo, sempre, da existência de vaga. 
 

CAPÍTULO II 
DO CONCURSO PÚBLICO 

 
Art. 36 - O concurso público é o meio pelo qual se dá provimento aos cargos 
efetivos do quadro de pessoal do Município de Anicuns. 
 
Parágrafo Único - Os princípios norteadores dos concursos públicos são: 
 

I -  legalidade; 
II -  moralidade; 
III - publicidade; 
IV - eficiência; 
V - impessoalidade. 

 
Art. 37 - O concurso público deve obrigatoriamente ser de provas ou de provas 
e títulos e deve ser precedido de uma regulamentação legal ou administrativa, 
amplamente divulgada.  
 
Art. 38 - Não será permitido em hipótese alguma a concessão de vantagem ou 
privilégio aos candidatos, devendo a ordem de classificação ser seguida quando do 
provimento dos cargos. 
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§1º - É exceção o caso dos candidatos remanescentes de concursos anteriores, 
enquanto não esgotar o prazo de validade, sendo que estes terão prioridade sobre 
os novos concursados, no provimento dos cargos na mesma carreira. 
 
§2º - Também é exceção o caso das pessoas portadoras de deficiência que 
possuirão reserva de vagas para o exercício de cargos cujas atribuições não sejam 
incompatíveis com a deficiência de que é portadora. 
 
Art. 39 - A aprovação no concurso público não gera direito absoluto à 
nomeação, possui o aprovado uma simples expectativa de direito à investidura no 
cargo disputado. 
 
Art. 40 - Os concursos para provimento de cargos na administração pública 
direta e autárquica do Poder Executivo serão realizados diretamente pelo seu Chefe 
auxiliado pelas respectivas Secretarias. 
 
Parágrafo Único -  Para os efeitos do disposto neste artigo, incumbirá à Secretaria 
da Administração: 
 

I -  publicar a relação das vagas, com base em certidão emitida pelo 
Chefe do Departamento de Pessoal; 

II -  elaborar os Editais que deverão conter os critérios, os 
programas e demais elementos indispensáveis e submetê-lo a aprovação da 
Comissão do Concurso escolhida e nomeada pelo Prefeito Municipal; 

III - publicar a relação dos candidatos concorrentes, cujas inscrições 
foram deferidas ou indeferidas; 

VI - decidir, em primeira instância, os recursos administrativos 
apresentados; 

V - publicar a relação dos candidatos aprovados, obedecida a 
ordem de classificação. 
 

CAPÍTULO III 
DA POSSE 

 
Art. 41 - Posse é o ato solene, reduzido a termo, em que o Município concede e 
o servidor aceita formalmente a investidura em cargo público e conseqüentemente 
suas atribuições, deveres e responsabilidades. 
 
Art. 42 - Antes da posse o servidor deverá ser submetido a exame das suas 
condições físicas e mentais, a ser realizado pela Junta Médica Oficial do Município,  
devendo apresentá-lo no ato da posse. 
 
Art. 43 - A posse deverá ser tomada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
data da publicação do ato no órgão oficial. 
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Parágrafo único - A posse poderá dar-se mediante procuração específica.  
 
Art. 44 - Para o ato da posse deverá o interessado apresentar: 
 

I -  carteira de identidade; 
II -  certidão de casamento com as devidas averbações e de 

nascimento dos filhos, se for o caso; 
III - título de eleitor e comprovante de votação nas últimas eleições; 
IV - certificado de quitação com as obrigações militares, para os 

homens; 
V - prova dos pré-requisitos exigidos para o cargo; 
VI - declaração de exercício de outros cargos públicos; 
VII - declaração de bens e patrimônio. 

 
§1º - Será vedada a posse do servidor que não obtiver aprovação das condições 
físicas e mentais, pela Junta Médica Oficial do Município de Anicuns. 
 
§2º - Todos os requisitos para a posse deverão ser comprovados por documentos 
de inequívoca procedência, sendo obrigatória a entrega à Administração Pública das 
cópias dos documentos apresentados, bem como os demais que venham a ser 
exigidos para o cadastramento do servidor. 
 
§3º - Sem a apresentação dos documentos dispostos no parágrafo anterior, não 
será realizada a posse. 
 
Art. 45 - É competente para dar posse o Chefe do Poder Executivo. 
 

CAPÍTULO IV 
DO EXERCÍCIO 

 
Art. 46 - O exercício, como ato personalíssimo, marca o momento em que o 
funcionário passa a desempenhar efetivamente suas funções, caracterizado pela 
freqüência e execução das atividades atribuídas ao cargo ou à função, adquirindo, 
assim, o direito às vantagens do cargo e à contraprestação pecuniária prevista em 
Lei. 
 
Parágrafo único -  Sem o exercício não se completa a nomeação não tendo, assim, 
o empossado, direito ao recebimento dos vencimentos. 
 
Art 47 - O início do efetivo exercício será contado a partir do exercício de suas 
atribuições, que deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 
data da posse. 
  
Parágrafo único -  Se o empossado não iniciar o exercício de seu cargo na data da 
posse, ou na data prevista pela administração, a nomeação e, conseqüentemente a 
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posse, passam a ser ineficazes, devendo assim ser declarado pela autoridade 
competente. 
 
Art 48 - O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no 
assentamento individual de cada funcionário. 
 
Art. 49 - O funcionário terá exercício no órgão ou autarquia em que for lotado, 
podendo ser deslocado para outro, atendida a conveniência do serviço. 
 
Art. 50 - Com ou sem ônus para o Município, o funcionário poderá ser colocado 
à disposição do Estado, da União, de outro Município ou órgão da administração 
municipal, desde que assim o designe o Prefeito Municipal. 
 

CAPÍTULO V 
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

 
Art. 51 - Completada a nomeação para cargo de provimento efetivo em virtude 
de concurso público, o servidor deverá passar por um estágio probatório de 3 (três) 
anos para adquirir a estabilidade. 
 
Art. 52 - O estágio probatório consiste num período de efetivo exercício de suas 
funções, onde será avaliado o servidor com base nos seguintes princípios: 
 

I -   idoneidade moral; 
II -  assiduidade e pontualidade; 
III - disciplina; 
IV - eficiência; 
V - aptidão. 

 
§1º -  O chefe imediato do funcionário em estágio probatório, informará a seu 
respeito reservadamente, durante todo o período do estágio ao órgão de pessoal da 
Prefeitura, com relação ao preenchimento dos requisitos mencionados no caput. 
 
§2º -  Considera-se como período de efetivo exercício, além dos feriados e pontos 
facultativos, o afastamento motivado por: 
 

I -  férias; 
II -  licença por motivo de casamento; 
III - licença por motivo de luto por falecimento pessoa da família; 
IV - licença para prestação de serviço militar; 
V - licença por convocação para júri e outros serviços obrigatórios; 
VI - licença maternidade; 
VII - licença paternidade; 
VIII - licença por motivo de doença ou tratamento de saúde; 
IX - licença por motivo de doença em pessoa da família; 
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X - licença para atividade política; 
XI - licença para exercício de cargo de provimento em comissão na 

administração municipal, direta ou indireta; 
XII - dispensa para participação em programa de treinamento 

regularmente instituído pela própria Administração Pública; 
XIII - comparecimento a congressos, encontros e afins, quando 

devidamente autorizados; 
 
Art. 53 - O descumprimento de qualquer um dos requisitos do estágio 
probatório, durante o seu período, acarretará na exoneração do servidor. 
 
§1º -  Fica, o responsável pela avaliação durante o estágio, encarregado de 
averiguar o descumprimento dos requisitos mencionados no caput. 
 
§2º -  Realizada a averiguação será iniciado procedimento administrativo para 
exoneração do servidor. 
 
§3º - O servidor será suspenso por 30 dias até que seja julgado, em última 
instância, o processo para sua exoneração. 
 
§4º - A suspensão será realizada através de ato administrativo exarado pelo Chefe 
Hierárquico, que deverá conter os motivos pelo qual está ocorrendo a exoneração, 
assim como determinar o prazo de 5 (cinco) dias para contestação do servidor. 
 
§5º - A contestação será direcionada ao Secretário Municipal de Administração, 
que será responsável pelo seu julgamento no prazo de 5 (cinco) dias. 
 
§6º - Se forem aceitos os motivos expostos pelo servidor, o Secretário Municipal de 
Administração, através de ato administrativo próprio deverá cassar a suspensão 
preventiva e recolocar o servidor no exercício de suas funções, caso os motivos não 
sejam aceitos, o mesmo publicará ato administrativo decidindo pela exoneração do 
servidor e abrirá prazo de 5 (cinco) dias para recurso. 
 
§7º -  Caso o servidor no prazo estipulado no parágrafo não apresente o recurso, 
será considerado como consentimento à decisão proferida pelo Secretário Municipal 
de Administração e assim deverá o Chefe do Departamento de Pessoal proceder a 
exoneração do mesmo.  
 

CAPÍTULO VI 
DA VACÂNCIA 

 
Art. 54 - É a abertura de vagas em Cargos Públicos Municipais, em decorrência 
de: 
 

I -   readaptação; 
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II -  aposentadoria; 
III -  exoneração; 
IV -  demissão; 
V - falecimento. 

 
Art. 55 - A aposentadoria ocorre quando o funcionário ingressa na inatividade 
passando a ser de responsabilidade do Regime Próprio de Previdência Social de 
Anicuns, devendo a mesma ser confirmada pelo Tribunal de Contas dos Municípios 
do Estado de Goiás (TCM-GO). 
 
Art. 56 - A exoneração é o desfazimento da relação jurídica de trabalho entre o 
servidor e a Administração Pública, que será feita: 
 

I -  a pedido formal do servidor; 
II -  de ofício: 

a) quando se tratar de cargo de provimento em comissão; 
b) mediante proposta dos Secretários Municipais quando for 
verificado que o servidor não tomou posse, ou não entrou em exercício 
no prazo legal. 

III - mediante processo administrativo regular, assegurado o direito 
ao contraditório e a ampla defesa, quando: 

a)  desatendimento de um dos requisitos do estágio probatório; 
b) abandono do cargo, assim entendido como a ausência por mais 
de 30 (trinta) dias consecutivos, ou 45 (quarenta e cinco) dias 
intercalados; 

 
Art. 57 - O servidor não poderá ser exonerado: 
 

I -  a pedido, se estiver respondendo a processo administrativo, ou 
cumprindo pena disciplinar; 

II -  de ofício, enquanto estiver usufruindo suas férias 
regulamentares, ou estiver no curso das licenças previstas na presente Lei. 
 

TÍTULO III 
DO REGIME DE TRABALHO 

 
CAPÍTULO I 

DO HORÁRIO DE TRABALHO 
 
Art. 58 - A jornada normal de trabalho do funcionário, exceto em casos previstos 
em Lei, será de 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 
 
Art. 59 - O horário de expediente das repartições municipais será fixada por 
decreto do Prefeito Municipal. 
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CAPÍTULO II 
DA LOTAÇÃO 

 
Art. 60 - Os servidores abrangidos por este Estatuto serão lotados, para o 
exercício de suas funções, nos estabelecimentos da Administração Pública 
Municipal de Anicuns, de acordo com a sua conveniência e discricionariedade. 
 
Art. 61 - A lotação será determinada pelo Chefe do Poder Executivo. 
 

CAPÍTULO III 
DA FREQÜÊNCIA 

 
Art. 62 - A freqüência é o comparecimento obrigatório do servidor ao local de 
sua lotação, no horário em que lhe cabe desempenhar as funções e atribuições 
inerentes ao cargo ocupado. 
 
Art. 63 - A comprovação da freqüência deverá ser realizada por prova de 
pontualidade, que deverá ser controlada em cada estabelecimento onde haja 
servidores, abrangidos por este Estatuto. 
 
§1º - Não cumprindo o servidor o estabelecido neste artigo, serão as horas 
trabalhadas sem comprovação de freqüência consideradas como falta, devendo 
estas serem descontadas do vencimento do servidor. 
 
§2º - As faltas justificadas pelas licenças autorizadas nesta Lei serão consideradas 
como horas trabalhadas se comprovadas, não havendo qualquer tipo de desconto 
no vencimento do servidor. 
 

CAPÍTULO IV 
Das Férias 

 
Art. 64 - A cada ano de exercício, o servidor, seja ele efetivo ou comissionado, 
fará jus às férias, nas seguintes proporções: 
 

I -  30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço 
mais de 5 (cinco) vezes; 

II -  24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 6 (seis) 
a 14 (quatorze) faltas; 

III - 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 
23 (vinte e três) faltas; 

IV - 12 (doze) dias corridos, quando tiver tido de 24 (vinte e quatro) a 
32 (trinta e duas) faltas. 

 
§1º - Para o período aquisitivo de férias serão exigidos 12 (doze) meses de 
exercício. 
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§2º - Durante o período de férias o servidor terá direito a perceber seu vencimento, 
acrescido de 1/3 (um terço), que será pago a título de abono. 
 
§3º - A concessão das férias será determinada por autoridade superior, de acordo 
com a conveniência dos estabelecimentos, devendo, as mesmas, serem concedidas 
no prazo máximo de 12 (doze meses) após a aquisição do direito. 
 
§4º - É permitido o parcelamento das férias em até três etapas, desde que assim 
requeridas pelo servidor e esteja de acordo com o interesse da Administração 
Pública. 
 
Art. 65 - O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 (dois) 
dias antes do início do respectivo período. 
 
§1º - O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá 
indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na 
proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 
14 (quatorze) dias. 
 
§2º - A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for 
publicado o ato exoneratório. 
 
Art. 66 - As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade 
pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por 
necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. 
 
Parágrafo único -  O restante do período interrompido será gozado de uma só vez. 

 
CAPÍTULO V 

DAS LICENÇAS 
 
Art. 67 - A licença é a permissão dada ao servidor para não freqüentar o 
serviço, devido a um dos motivos aqui estabelecidos e pelo período determinado 
neste Estatuto. 
 
Art. 68 - É direito dos servidores abrangidos por este Estatuto: 
 

I -  licença por motivo de casamento; 
II -  licença por motivo de luto por falecimento pessoa da família; 
III - licença para prestação de serviço militar; 
IV - licença maternidade 
V - licença paternidade; 
VI - licença por motivo de doença ou tratamento de saúde; 
VII - licença por motivo de doença em pessoa da família; 
VIII - licença para atividade política; 
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IX - licença para tratar de interesse particular; 
X - licença prêmio. 

 
Parágrafo único -   As licenças previstas nos incisos IX e X, não serão concedidas 
aos servidores que estiverem no período do estágio probatório, sendo que estes só 
começarão a contar tempo de serviço para o período aquisitivo destas licenças, a 
partir do dia em que terminarem com sucesso seus estágios. 
 
Art. 69 - Caberá ao Prefeito Municipal a concessão das licenças dispostas no 
artigo anterior, devendo faze-lo através de ato administrativo próprio, baseado em 
processo administrativo. 
 
§1º - O processo administrativo de que trata o caput, deverá ser iniciado por 
requerimento do servidor interessado, destinado ao Chefe do Departamento de 
Pessoal e instruído com os documentos necessários. 
 
§2º - O Chefe do Departamento de Pessoal deverá emitir Informativo Funcional 
contendo os dados pessoais do servidor e atestando o cumprimento dos requisitos 
legais necessários para a concessão da licença pleiteada. 
   

Seção I 
Da Licença Por Motivo de Casamento 

 
Art. 70 - Será concedida licença remunerada, pelo período de 8 (oito) dias 
consecutivos, para o servidor que adquirir núpcias. 
 
§1º -  É obrigatória a comprovação anterior do casamento. 
 
§2º -  Fica autorizada a concessão da licença antes do dia do casamento perante 
solicitação do servidor e autorização do Prefeito Municipal. 
 

Seção II 
Da Licença Por Falecimento na Família 

 
Art. 71 - Será concedida licença remunerada, pelo período de 8 (oito) dias 
consecutivos, para o servidor quando ocorrer o falecimento de membro da família do 
servidor, assim compreendido: 
 

I - Cônjuge; 
II - Companheiro ou companheira; 
III - Filhos e enteados; 
IV - Pais; 
V - Irmãos. 
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Parágrafo Único - É obrigatória a comprovação do falecimento, que poderá ser 
feita após o período de licença através da apresentação do atestado de óbito. 
 

Seção III 
Da Licença Para Prestação do Serviço Militar 

 
Art. 72 - Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença, no 
forma e condições previstas na legislação específica. 
 
Parágrafo único -   Concluído o serviço militar, o servidor terá 30 (trinta) dias sem 
remuneração para reassumir o exercício de seu cargo. 
 

Seção IV 
Da Licença Maternidade 

 
Art. 73 - É garantido a servidora gestante 120 (cento e vinte) dias de licença 
remunerada consecutivos, com início entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a 
data de ocorrência deste. 
 
§1º - O início da licença disposta no caput será determinado pelo médico da 
servidora através de laudo próprio a ser verificado e confirmado pela Junta Médica 
Oficial do Município. 
 
§2º - A remuneração da servidora, na vigência da licença maternidade, será paga 
pelo Regime Próprio de Previdência Social do Município de Anicuns, devendo a 
Administração Pública fornecer todos os documentos necessários para o processo 
de concessão do benefício. 
 
§3º - O aborto não criminoso, comprovado mediante atestado médico, dará à 
segurada o direito ao salário-maternidade correspondente a duas semanas. 
 
§4º -  Fica a cargo do Chefe do Poder Executivo, através de ato administrativo 
próprio a concessão da licença em tela. 
 
Art. 74 - Será concedida a licença maternidade à servidora que adotar recém-
nascido, nos mesmos moldes da servidora gestante. 
 
Art. 75 - A servidora disporá de intervalo de 30 (trinta) minutos para 
amamentação do filho(a) de até 6 (seis) meses de idade, a cada 3 (três) horas 
ininterruptas de trabalho. 
 

Seção V 
Da Licença Paternidade 
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Art. 76 -  Ao servidor que tornar-se pai devido a nascimento de seu filho ou por 
adoção de recém-nascido, será concedida licença paternidade de 8 (oito) dias, com 
manutenção da remuneração normal. 

 
Seção VI 

Da Licença Por Motivo De Doença Ou Tratamento De Saúde 
 
Art. 77 - O servidor será licenciado por motivo de doença que o incapacite de 
exercer as funções inerentes ao seu cargo. 
 
§1º - A licença será concedida aos servidores que ficarem incapacitados por motivo 
de acidente de trabalho, doença do trabalho ou tratamento de saúde na forma 
prevista na legislação previdenciária vigente. 
 
§2º - O servidor deverá requerer a licença prevista nesta Seção, junto ao Chefe de 
Departamento de Pessoal do Município, devendo fazê-lo mediante comprovação do 
mau, através de atestado médico particular. 
 
§3º - O Chefe do Departamento de Pessoal deverá encaminhá-lo imediatamente a 
exame com a Junta Médica Oficial do Município, que verificará: 
 

I - a necessidade da licença; 
II - a existência da doença; 
III - o período de licença. 

 
§4º - Se a Junta Médica Oficial do Município averiguar que não existe o mau 
incapacitante, ou discordar da necessidade de licença, ou de seu período, não será 
concedida a licença, ou será concedida de acordo com as determinações da Junta 
Médica Oficial, devendo o Chefe do Departamento de Pessoal indeferir o 
requerimento do servidor, que poderá contestar o indeferimento através da 
apresentação de outro laudo médico com os exames comprobatórios. 
 
Art. 78 - A remuneração do servidor será de responsabilidade da Administração 
Pública até 15º (décimo quinto) dia da licença, a partir do 16º (décimo sexto) dia em 
diante a responsabilidade passará a ser do Regime Próprio de Previdência Social do 
Município. 
 
Parágrafo único -  A forma de pagamento, valor da remuneração e demais regras 
relativas ao benefício previdenciário deverão ser regulamentados pela legislação 
previdenciária em vigor. 
 

Seção VII 
Da Licença por Motivo de Doença em Pessoas da Família 
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Art. 79 - O servidor poderá obter licença por motivo de doença do cônjuge, 
desde que dele não esteja separado, do companheiro, do ascendente, do 
descendente e irmãos. 
 
§1º - São condições indispensáveis para a concessão desta licença: 
 

I -  prova da doença através de avaliação da Junta Médica Oficial 
do Município; 

II -  quando a assistência pessoal do servidor se fizer necessária e 
esta seja incompatível com o exercício simultâneo do cargo. 

 
§2º - A licença a que se refere este artigo será: 
 

I -  com vencimento integral até o quarto mês; 
 
II -  com 2/3 (dois terços) do vencimento do quinto ao oitavo mês; 
 
III - com 1/3 (um terço) do vencimento do nono ao décimo segundo 

mês; 
 
IV - sem vencimento do décimo terceiro ao vigésimo quarto mês. 

 
Seção VIII 

Da Licença Para Atividade Política 
 

Art. 80 - O servidor terá direito a licença, sem remuneração, durante o período 
que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo 
eletivo e a véspera do registro da sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. 
 
Art. 81 - Ao servidor investido em mandato eletivo aplica-se as seguintes 
disposições: 
 

I -  tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará 
afastado do cargo; 

II -  investido no mandato de Prefeito ou Vice-prefeito, será afastado 
do cargo, sendo-lhe facultado optar pela remuneração que irá perceber; 

III -  investido em mandato de vereador: 
a) havendo compatibilidade de horário, poderá exercer as duas 
funções e perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da 
remuneração do cargo eletivo; 
b) não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, 
sendo-lhe facultado pela sua remuneração. 

 
Seção IX 

Da Licença Para Tratar De Interesse Particular 
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Art. 82 - A critério da administração e a pedido do servidor, poderá ser 
concedida ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em período 
de estágio probatório, licença não remunerada para o trato de assuntos particulares, 
pelo prazo de 2 (dois) anos consecutivos, prorrogável por igual período. 
 
Parágrafo Único - A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido 
do servidor ou no interesse do serviço público. 
 

Seção X 
Da Licença Prêmio 

 
Art. 83 - Após cada qüinqüênio ininterrupto de exercício, o servidor efetivo fará 
jus, a critério da administração, a 3 (três) meses de licença com direito a 
remuneração integral do cargo exercido. 
 
§1º - Será computado, para efeito de aquisição do direito a licença prevista pelo 
caput, o tempo de efetivo exercício cumprido pelo servidor. 
 
§2º - Os requerimentos de licença-prêmio deverão ser efetuados junto ao Chefe do 
Departamento de Pessoal, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 
 
§3º - Chefe do Departamento de Pessoal é obrigado a abrir processo administrativo 
para avaliar a possibilidade do requerimento, devendo averiguar, no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias, o cumprimento das exigências legais e do cumprimento do lapso 
temporal. 
 
§4º - A licença concedida não poderá ser revogada a qualquer título, com exceção 
da comprovação de erro ou utilização de má-fé dos responsáveis pela concessão. 
 
§5º -  Ao entrar em gozo da licença-prêmio o servidor perceberá, durante todo o 
período, a remuneração do cargo efetivo exercido. 
 
Art. 84 - Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 
aquisitivo: 
 

I -   sofrer penalidade disciplinar; 
II -   afastar-se do cargo em virtude de: 

a) licença para tratar de interesse particular; 
b) condenação a pena privativa de liberdade por sentença 
definitiva; 
c) possuir 30 (trinta) faltas não justificadas por um dos motivos 
dispostos neste Capítulo. 

 
Art. 85 -  O número de servidores em gozo simultâneo de licença-prêmio não 
poderá ser superior a 1/3 (um terço) da lotação da respectiva Secretaria Municipal. 
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Parágrafo único -   Sendo este número superior ao determinado no caput, o Chefe 
do Departamento de Pessoal deverá obrigatoriamente suspender a concessão de 
licença-prêmio, até que um servidor retorne ao exercício efetivo de seu cargo, 
permitindo a licença para outro. 
 

Seção XII 
Das Disposições Finais 

 
Art. 86 - É permitida a concessão de horário especial ao servidor estudante, 
quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, 
sem prejuízo do exercício do cargo. 
 
§1º -  Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário 
respeitada a duração semanal do trabalho. 
 
§2º - As concessões de horário especial deverão ser realizadas mediante 
requerimento formal do servidor interessado, que deverá ser instruído com os 
documentos comprobatórios da necessidade da concessão. 
 

TÍTULO IV 
DA REMUNERAÇÃO 

 
CAPÍTULO I 

DA COMPOSIÇÃO 
 
Art. 87 - A remuneração do Servidor Público Municipal será composta pelo 
vencimento e demais vantagens pecuniárias, previstas neste Estatuto, devendo ser 
observados os seguintes princípios: 
 

I -   garantia de pagamento de salário mínimo; 
II -  irredutibilidade do vencimento; 
III -  garantia de vencimento nunca inferior ao mínimo; 
IV -  décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no 

valor do provento previdenciário; 
V -  remuneração do trabalho noturno superior a do diurno; 
VI -  salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de 

baixa renda nos termos da Lei Previdenciária vigente; 
VII -  remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 

50% (cinqüenta por cento) à do normal. 
 
§1º - O valor do salário mínimo será o estipulado em Lei para todo o território 
nacional. 
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§2º - No caso do servidor possuir vencimento inferior ao valor do salário mínimo 
nacional, deverá de forma precária, até que ocorra o reajuste, ser o seu vencimento 
complementado para atingir o valor bruto igual ao do salário mínimo nacional. 
 
§3º - É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias 
para efeito de remuneração dos Servidores Públicos Municipais.  
 

Seção I 
Do Vencimento 

 
Art. 88 - Vencimento é a retribuição pecuniária devida ao Servidor Público 
Municipal, pelo efetivo exercício do seu cargo, correspondendo ao nível de 
vencimento, da classe em que se encontrar o mesmo. 
 
Art. 89 - Fica a Administração Pública autorizada a alterar as condições de 
serviço e pagamento aqui dispostos, desde que o faça através de Lei Municipal, sem 
discriminações pessoais, observando os princípios previstos nesta Lei e na 
Constituição Federal e de acordo com a sua necessidade e conveniência. 
 
Art. 90 - O servidor só terá direito a perceber o vencimento dos dias em que 
exercer as funções inerentes ao seu cargo, ou nos casos de licença ou afastamento 
justificado previstos nesta Lei, devendo ser descontadas as faltas não justificadas. 
 
Art. 91 - Ao servidor investido em cargo de provimento em comissão é dado 
optar pelo vencimento de seu cargo efetivo, sem prejuízo das gratificações 
respectivas ao cargo em comissão. 
 
Art. 92 - Os níveis de vencimento dispostos nas Leis de criação de cargos 
efetivos serão, obrigatoriamente, escalonados para garantir ao servidor a progressão 
dos seus valores, devido ao tempo líquido de serviço e de qualificação, desde que 
comprovado o cumprimento dos pré-requisitos da classe superior. 
 

CAPÍTULO II 
DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS 

 
Art. 93 - São vantagens pecuniárias garantidas ao Servidor Público Municipal: 
 

I -   adicional: 
a) por tempo de serviço; 
b) de titularidade; 

II -  gratificação: 
a) pela prestação de serviço extraordinário; 
b) por trabalho noturno; 
c) por exercício de atividade insalubre ou perigoso; 

III -  indenizações: 



 27 

a) ajuda de custo; 
b) diária; 

 
§1º -  Os adicionais são automaticamente incorporados aos vencimentos dos 
servidores que os perceberem, devendo, estes, serem aproveitados para efeito de 
cálculo de benefícios previdenciários. 
 
§2º -  As gratificações incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e 
condições indicados em lei. 
 
§3º -  As indenizações nunca se incorporam ao vencimento ou provento para 
qualquer efeito. 
 

Seção I 
Do Adicional Por Tempo De Serviço 

 
Art. 94 - O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 10% (dez por 
cento) a cada cinco anos de efetivo serviço público, incidente sobre o vencimento do 
seu cargo, até o limite máximo de 7 (sete) qüinqüênios. 
 
§1º -  O servidor fará jus a percepção da gratificação a partir do dia seguinte em que 
completar o qüinqüênio, sem necessidade de requerimento ou confirmação por ato 
administrativo, devendo o Chefe do Departamento de Pessoal adicionar a vantagem 
adquirida no primeiro pagamento subseqüente. 
 
§2º -  O servidor que exercer legalmente mais de um cargo no Município fará jus a 
este adicional, referente a ambos os cargos. 
 
§3º -  Ao servidor efetivo, que esteja provido em cargo comissionado, será garantido 
o adicional por tempo de serviço referente ao vencimento do cargo de provimento 
efetivo. 
 
§4º -  O adicional não será devido àquele servidor que não esteja em exercício de 
suas funções e por isso não esteja percebendo sua remuneração, exceto nos casos 
justificáveis prescritos na presente Lei. 
 

Seção II 
Do Adicional De Titularidade 

 
Art. 95 - Será concedido um adicional de titularidade ao servidor efetivo que 
comprovar a conclusão de curso de aprimoramento profissional e que não se 
beneficie de progressão vertical em razão deste. 
 



 28 

§1º -  É vedada a utilização de títulos que lhe tenha resultado concessão de 
progressão ou que tenha sido utilizado para preencher os pré-requisitos inerentes ao 
cargo exercido. 
 
§2º -  A concessão deste adicional é de competência do Chefe do Poder Executivo, 
que o fará no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia seguinte do 
protocolo do requerimento da mesma, após a confirmação da autenticidade do título 
e dos demais requisitos aqui previstos. 
 
§3º -  Serão considerados, para efeitos deste adicional, os cursos, reconhecidos 
pelo MEC, de nível superior em qualquer área, comprovados através de 
apresentação do Diploma de conclusão do curso. 
 
Art. 96 - O adicional previsto no artigo anterior será de 20% e incidirá sobre o 
vencimento do cargo efetivo. 
 
Parágrafo único - Ao servidor comissionado não será, em hipótese alguma, 
concedido o adicional de titularidade, com exceção para os servidores efetivos 
providos em cargos comissionados, que farão jus ao adicional aqui previsto em 
relação aos seus cargos de provimento efetivo. 
 
Art. 97 - O benefício deverá ser requerido pelo interessado, através de 
requerimento protocolado junto ao Chefe do Departamento de Pessoal e deverá 
conter a prova inequívoca de conclusão do curso de nível superior. 
 
§1º -  Recebido o requerimento o Chefe do Departamento de Pessoal deverá emitir 
Informativo de Pessoal contendo: 
 

I -  nome; 
II -  matrícula; 
III - cargo efetivo; 
IV - atestado de não ter utilizado a titularidade apresentada para 

obter progressão vertical. 
 
§2º -  Em seguida deverá encaminhar o processo administrativo à Assessoria 
Jurídica que emitirá parecer e encaminhará o mesmo ao Prefeito Municipal. 
 
§3º -  Estando o processo de acordo com os requisitos dispostos na presente Lei, o 
Prefeito Municipal concederá o adicional de titularidade, que deverá ser pago a partir 
do primeiro pagamento subseqüente à concessão. 
  

Seção III 
Da Gratificação Pela Prestação De Serviço Extraordinário 
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Art. 98 - A gratificação pela prestação de serviço extraordinário será devida ao 
servidor que prestar serviço fora da hora da jornada normal de trabalho, que estiver 
sujeito. 
 
§1º -  O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinqüenta 
por cento) em relação à hora normal de trabalho. 
 
§2º -  Somente será considerado serviço extraordinário àquele notificado e 
autorizado por escrito pelo Chefe imediato do servidor e devidamente encaminhado 
ao Departamento de Pessoal. 
 
§3º -  Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações 
excepcionais e temporárias. 
 

Seção IV 
Da Gratificação Por Trabalho Noturno 

 
Art. 99 - O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e 
duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido 
de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinqüenta e dois 
minutos e trinta segundos. 
 
Parágrafo único -  Quando o serviço noturno for realizado em concomitância com 
serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a 
remuneração prevista no art. 98. 
 

Seção V 
Gratificação Por Exercício de Atividade Insalubre ou Perigosa 

 
Art. 100 - Os servidores que trabalharem com habitualidade em locais insalubres 
ou em contrato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de 
vida, fazem jus ao adicional de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento do cargo. 
 
§1º -   O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade 
deverá optar por um deles. 
 
§2º -   O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a 
eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão. 
 
Art. 101 - Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações 
ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos. 
 
Parágrafo único -  A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar 
a gestação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas 
atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso. 
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Art. 102 - Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade 
e de periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em legislação 
específica. 
 
Art. 103 - Os locais de trabalho e os servidores que operam com Raio X ou 
substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as 
doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação 
própria. 
 
Parágrafo único -  Os servidores a que se refere este artigo serão submetidos a 
exames médicos a cada 6 (seis) meses. 
 

Seção VI 
Da Ajuda De Custo 

 
Art. 104 - A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de viagem do 
servidor, previamente autorizada pelo Prefeito Municipal, que, no interesse da 
administração, necessitar instalar-se em local fora do Município de Anicuns. 
 
§1º -   O valor da indenização será determinado pela autoridade que a conceder, 
devendo ser o suficiente para cobrir as despesas dispostas no caput. 
 
§2º -   O servidor que não completar a missão deverá obrigatoriamente reembolsar 
os cofres públicos no montante equivalente ao período que faltava para o término da 
sua missão. 
 

Seção VII 
Da Diária 

 
Art. 105 - O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou 
transitório, para outro ponto do território nacional, fará jus a diárias destinadas a 
indenizar as parcelas de despesas extraordinárias, conforme dispuser o ato 
administrativo que conceder a indenização. 
 
§1º -   A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade 
quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, ou quando o Município 
custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias. 
 
§2º -   Também não fará jus a diárias o servidor que se deslocar dentro da mesma 
região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituídas por 
municípios limítrofes, salvo se houver pernoite fora da sede. 
 
Art. 106 - O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer 
motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias. 
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Parágrafo único -  Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do 
que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, 
no prazo previsto no caput. 

 
TÍTULO V 

DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES 
 

CAPÍTULO I 
DOS DEVERES 

 
Art. 107 - São deveres do servidor Público Municipal: 
 

I -   exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; 
II -  ser leal às instituições a que servir; 
III -  observar as normas legais e regulamentares; 
IV -  cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente 

ilegais; 
V -  levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades 

de que tiver ciência 
VI -  zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio 

público; 
VII -  manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 
VIII -  ser assíduo e pontual ao serviço; 
IX -  tratar com urbanidade as pessoas; 
X -  representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. 

 
CAPÍTULO II 

DAS PROIBIÇÕES 
 
Art. 108 - Ao servidor é proibido: 
 

I -   ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia 
autorização do chefe imediato; 

II -  retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer 
documento ou objeto; 

III -  promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da 
repartição; 

IV -  cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos 
previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou 
de seu subordinado; 

V -  manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de 
confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil; 

VI -  valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em 
detrimento da dignidade da função pública; 
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VII -  participar de gerência ou administração de empresa privada, de 
sociedade civil, ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou 
comanditário; 

VIII -  atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições 
públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de 
parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro; 

IX -  receber propina, comissão, presente, ou vantagem de qualquer 
espécie, em razão de suas atribuições; 

X -  praticar usura sob qualquer de suas formas; 
XI -  proceder de forma desidiosa; 
XII -  utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços 

ou atividades particulares; 
XIII -  cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que 

ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias; 
XIV -  exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o 

exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. 
XV -  recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado; 
XVI -  deixar de dar agilidade aos procedimentos administrativos; 
XVII -  fazer acusação que saiba ser infundada; 
XVIII -  não comparecer a exame médica quando exigido por seus 

superiores; 
XIX -  revelar grave insubordinação em serviço; 
XX -  assumir qualquer tipo de comportamento ou conduta que seja 

incompatível com a função de bem educar e cumprir as funções inerentes ao cargo 
exercido. 
 
Art. 109 - Além das proibições especificadas no artigo anterior, também é vedado 
ao servidor qualquer ato que seja incompatível com as atribuições do funcionário 
público em geral. 
 

CAPÍTULO III 
DAS RESPONSABILIDADES 

 
Art. 110 - O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício 
irregular de suas atribuições. 
 
Art. 111 - A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso 
ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. 
 
§1º -  Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a 
Fazenda Pública, em ação regressiva. 
 
§2º -  A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será 
executada, até o limite do valor da herança recebida. 
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Art. 112 - A responsabilidade penal abrange os crimes de contravenções 
imputadas ao servidor, nessa qualidade. 
 
Art. 113 - A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato omissivo ou 
comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. 
 
Art. 114 - As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo 
independentes entre si. 
 
Art. 115 - A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de 
absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. 
 

CAPÍTULO IV 
Das Penalidades 

 
Art. 116 - São penalidades disciplinares: 
 

I -   advertência; 
II -  suspensão; 
III - demissão; 
IV - cassação de aposentadoria ou disponibilidade; 

 
Art. 117 - Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a 
gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, 
as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. 
 
Parágrafo único -  O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o 
fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. 
 
Art. 118 - A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de 
proibição constante do presente Estatuto e de inobservância de dever funcional 
previsto em Lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de 
penalidade mais grave. 
 
Art. 119 - A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas 
com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração 
sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 (noventa) dias. 
 
§1º -  Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o servidor que, 
injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela 
autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a 
determinação. 
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§2º -  Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão 
poderá ser convertida em multa, na base de 50% (cinqüenta por cento) por dia de 
vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. 
 
Art. 120 - A demissão será aplicada nos seguintes casos: 
 

I -   crime contra a administração pública; 
II -  abandono de cargo; 
III - inassiduidade habitual; 
IV -  improbidade administrativa; 
V - incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição; 
VI - insubordinação grave em serviço; 
VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em 

legítima defesa própria ou de outrem; 
VIII - aplicação irregular de dinheiros públicos; 
IX -  revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo; 
X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal; 
XI - corrupção; 
XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. 

 
Art. 121 - Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos públicos, o 
Chefe do Departamento de Pessoal notificará o servidor, para apresentar opção no 
prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados da data da notificação e, na hipótese 
de omissão, adotará procedimento para a sua apuração e regularização imediatas à 
revelia, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases: 
 

I -   instauração, com a publicação do ato que indicar a autoria e a 
materialidade da transgressão objeto da apuração; 

II -  instrução, que compreende indiciação, defesa e relatório; 
 
§1º -  A indicação da autoria de que trata o inciso I dar-se-á pelo nome e matrícula 
do servidor, e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções 
públicas em situação de acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, 
das datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente regime jurídico. 
 
§2º -  Promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, até 3 (três) dias após a 
publicação do ato previsto no parágrafo anterior, para tomar ciência dos fatos, bem 
como, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe 
vista do processo na repartição. 
 
§3º -  Apresentada a defesa, o processo será encaminhado a Assessoria Jurídica 
que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, elaborará relatório conclusivo quanto à 
inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais 
dos autos, opinará sobre a licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo 
dispositivo legal e remeterá o processo ao Secretario Municipal de Administração, 
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para julgamento, garantido o direito de recurso que será julgado, em segunda 
instância, pelo Prefeito Municipal. 
 
§4º -  A opção pelo servidor até o último dia de prazo para defesa configurará sua 
boa-fé, hipótese em que converter-se-á automaticamente em pedido de exoneração 
do outro cargo. 
 
§5º -  Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se-á a pena de 
demissão. 
 
Art. 122 - Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa 
justificada, por 60 (sessenta) dias, intercaladamente, durante o período de 12 (doze) 
meses. 
 
Art. 123 - Na apuração de abandono de cargo ou de inassiduidade habitual, 
também será adotado o procedimento sumário previsto no artigo 121, observando-se 
especialmente que: 
 

I -    a indicação da materialidade dar-se-á: 
a) na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do 
período de ausência intencional do servidor ao serviço superior a 30 
(trinta) dias; 
b) no caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de 
falta ao serviço sem causa justificada, por período igual ou superior a 
60 (sessenta) dias intercaladamente, durante o período de 12 (doze) 
meses; 

II -  após a apresentação da defesa a Assessoria Jurídica elaborará 
relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que 
resumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal, 
opinará, na hipótese de abandono de cargo, sobre a intencionalidade da ausência 
ao serviço superior a 30 (trinta) dias e remeterá o processo ao Secretário de 
Administração para julgamento. 
 

TÍTULO VI 
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 124 - Qualquer autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço 
público é obrigada a promover a sua apuração imediata, comunicando por escrito ao 
Chefe do Departamento de Pessoal, que por sua vez, tomará as medidas cabíveis. 
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§1º -  Confirmada pelo Chefe do Departamento de Pessoal a existência de 
irregularidade, deverá este iniciar sindicância ou processo administrativo disciplinar, 
assegurada ao acusado ampla defesa e o contraditório. 
 
§2º -  Inicia-se o processo através de comunicação para a Assessoria Jurídica, a 
qual deverá ser encaminhado o processo contendo as provas das irregularidades e 
demais documentos necessários. 
 
§3º -  Ficará a cargo do Secretário de Administração o julgamento do processo em 
primeira instância e a cargo do Prefeito Municipal, o julgamento em segunda 
instância, caberá a Assessoria Jurídica a tramitação e os procedimentos processuais 
cabíveis. 
 
Art. 125 - As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde 
que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por 
escrito, confirmada a autenticidade. 
 
Parágrafo único - Quando o fato narrado não configurar evidente infração 
disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto. 
 
Art. 126 - Da sindicância poderá resultar: 

 
I -   arquivamento do processo; 
II -  aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 

(trinta) dias; 
III -  instauração de processo disciplinar. 

 
Parágrafo único -  O prazo para conclusão da sindicância não excederá 30 (trinta) 
dias, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade julgadora. 
 
Art. 127 - Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de 
penalidade de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, de demissão, cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será 
obrigatória a instauração de processo disciplinar. 
 

CAPÍTULO II 
DO AFASTAMENTO PREVENTIVO 

 
Art. 128 - Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na 
apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá 
determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) 
dias, sem prejuízo da remuneração. 
 
Parágrafo único -  O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o 
qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo. 
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CAPÍTULO III 
DO PROCESSO DISCIPLINAR 

 
Art. 129 - O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar 
responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, 
ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. 
 
Art. 130 - O processo disciplinar será conduzido pela Assessoria Jurídica com 
independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato 
ou exigido pelo interesse da administração. 
 
Art. 131 - O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: 

 
I -   instauração; 
II -  inquérito administrativo; 
III - julgamento. 

 
Art. 132 - O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 
(sessenta) dias, contados da data de publicação do ato de instauração, admitida a 
sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. 
 
Parágrafo único -  Sempre que necessário, a Assessoria Jurídica dedicará tempo 
integral aos seus trabalhos. 
 

Seção I 
Do Inquérito 

 
Art. 133 - O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, 
assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos 
admitidos em direito. 
 
Art. 134 - Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como peça 
informativa da instrução. 
 
Parágrafo único -  Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração 
está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos 
autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do 
processo disciplinar. 
 
Art. 135 - Na fase do inquérito, serão tomados os depoimentos e realizadas as 
acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, 
recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa 
elucidação dos fatos. 
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Art. 136 - É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo 
pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, 
produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova 
pericial. 
 
§1º -  Serão denegados os pedidos considerados impertinentes, meramente 
protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. 
 
§2º -  Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato 
independer de conhecimento especial de perito. 
 
Art. 137 - As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado, devendo 
a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexado aos autos. 
 
Parágrafo único -  Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado 
será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação 
do dia e hora marcados para inquirição. 
 
Art. 138 - O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo 
lícito à testemunha trazê-lo por escrito. 
 
§1º -  As testemunhas serão inquiridas separadamente. 
 
§2º -  Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á 
à acareação entre os depoentes. 
 
Art. 139 - Concluída a inquirição das testemunhas, será promovido o 
interrogatório do acusado. 
 
§1º -  No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente, 
e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será 
promovida a acareação entre eles. 
 
§2º -  O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à 
inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, - 
sendo-lhe facultado, porém, reinquiri-las, por intermédio da Assessoria Jurídica. 
 
Art. 140 - Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do 
servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. 
 
§1º -  O indiciado será citado por mandado expedido pela própria Assessoria 
Jurídica para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, sendo-lhe 
assegurada vista do processo na repartição. 
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§2º -  Havendo 2 (dois) ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 (vinte) 
dias. 
 
§3º -  O prazo de defesa não poderá ser prorrogado em hipótese alguma. 
 
§4º -  No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo 
para defesa contar-se-á da data declarada, pelo membro da administração que 
promoveu a citação, com a assinatura de 2 (duas) testemunhas. 
 
Art. 141 - Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não 
apresentar defesa no prazo legal. 
 
Art. 142 - Apreciada a defesa, será elaborado relatório minucioso, onde resumirá 
as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para 
formar a sua convicção. 
 
§1º -  O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade 
do servidor. 
 
§2º -  Reconhecida a responsabilidade do servidor, será indicado o dispositivo legal 
ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou 
atenuantes. 
 
Art. 143 - O processo disciplinar, juntamente com o relatório final, será remetido 
ao Secretário de Administração, para julgamento em primeira instância. 

 
Seção II 

Do Julgamento 
 

Art. 144 - No prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo, a 
autoridade julgadora proferirá a sua decisão. 
 
Art. 145 - O julgamento acatará o parecer da Assessoria Jurídica, salvo quando 
contrário às provas dos autos. 
 
Parágrafo único - Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, 
a autoridade julgadora poderá motivadamente, agravar a penalidade proposta 
abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. 
 
Art. 146 - Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo 
disciplinar será remetido ao Ministério Público para instauração da ação penal, 
ficando trasladado na repartição. 
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Art. 147 - O servidor que responder a processo disciplinar, só poderá ser 
exonerado a pedido, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo 
e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada. 
 
Art. 148 - Da decisão do Secretário de Administração caberá recurso que deverá 
ser apresentado no prazo de 5 (cinco) dias, improrrogáveis. 
 
§1º -  Os recursos apresentados serão remitidos ao Prefeito Municipal que no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, improrrogáveis, decidirá em segunda instância sobre a 
procedência ou não do recurso. 
 
§2º -  Caso a decisão do recuso seja contrária ao servidor, não será permitido mais 
nenhum procedimento administrativo, esgotando-se os meios de defesa e será 
publicada a decisão final e ordenado o cumprimento imediato da mesma. 
 

Seção III 
Da Revisão do Processo 

 
Art. 149 - O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido 
ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de 
justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. 
 
§1º -  Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer 
pessoa da família poderá requerer a revisão do processo. 
 
§2º -  No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo 
respectivo curador. 
 
Art. 150 - No processo revisional, o ônus da prova cabe a quem alega. 
 
Art. 151 -  alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a 
revisão, que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário. 
 
Art. 152 - O requerimento de revisão do processo será dirigido ao Prefeito 
Municipal, que, se autorizar a revisão, encaminhará o pedido à Assessoria Jurídica. 
 
Parágrafo único - Deferida a petição, a autoridade competente providenciará a 
constituição de novo processo disciplinar. 
 
Art. 153 - A revisão correrá em apenso ao processo originário. 
 
Parágrafo único - Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a 
produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar. 
 



 41 

Art. 154 - A Assessoria Jurídica terá 60 (sessenta) dias para a conclusão dos 
trabalhos. 
 
Art. 155 - Aplicam-se aos trabalhos, no que couber, as normas e procedimentos 
próprios do processo disciplinar. 
 
Art. 156 - O julgamento caberá ao Prefeito Municipal. 
 
Parágrafo único -  O prazo para julgamento será de 20 (vinte) dias, contados do 
recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá 
determinar diligências. 
 
Art. 157 - Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade 
aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à 
destituição do cargo em comissão, que será convertida em exoneração. 
 
Parágrafo único -  Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de 
penalidade. 
 

TÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 158 - O Servidor Público Municipal de provimento efetivo será filiado 
obrigatório do Regime Próprio de Previdência Social de Anicuns, devendo se 
subordinar às normas legais específicas deste. 
 
§1º -  Os servidores comissionados, os contratados por tempo determinado e os 
cumpridores de mandato eletivo, serão obrigatoriamente filiados ao Regime Geral de 
Previdência Social. 
 
§2º -  Aqueles servidores efetivos que estiverem em exercício de cargo 
comissionado permanecerão filiados ao Regime Próprio de Previdência Social de 
Anicuns e deverão continuar contribuindo de acordo com o valor da remuneração do 
cargo efetivo. 
 
Art. 159 - O tempo líquido de serviço será computado normalmente, levando-se 
em conta os dias de efetivo exercício das funções inerentes ao cargo e aqueles 
assim considerados por força desta Lei e as faltas justificadas. 
 
Art. 160 - Não haverá trabalho nos dias de feriados e nos dias de ponto 
facultativo será regulamentado via Decreto. 
 
Art. 161 - Por motivo de sexo, idade, cor, estado civil, convicção religiosa, sexual, 
política ou filosófica, nenhum servidor poderá ser privado de qualquer de seus 
direitos, nem sofrer sanções ou qualquer tipo de alterações na sua vida profissional. 
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Art. 162 - As entidades que legalmente representam os servidores ou defendam 
seus interesses, poderão receber, mediante consignação em folha, as contribuições 
mensais de seus associados, desde que por estes expressamente autorizados.  
 
Art. 163 - Ao servidor eleito para o cargo de presidente a diretoria administrativa 
do sindicato dos servidores ou entidade representativa de classe equivalente é 
assegurado o direito de manter sua lotação, sendo-lhe garantida a licença 
remunerada, pelo período do mandato. 
 
Art. 164 - É assegurado ao servidor o direito a greve e a filiação junto a entidade 
representativa de sua classe, sem qualquer prejuízo. 
 
Art. 165 - O servidor efetivo investido em cargo de provimento em comissão é 
dado optar pela remuneração do cargo efetivo, sem prejuízo da gratificação de 
representação específica. 
 
Art. 166 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais 
que se fizerem necessários para o fiel cumprimento desta Lei. 
 
Art. 167 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 168 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal 
nº 1.153/91, de 23 de março de 1991. 
 
   GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANICUNS, aos 27 dias 
do mês de junho de 2003. 
 
 
 

Lourival Bueno De Souza 
Prefeito Municipal 

 


