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^írítura Municipal de Gurjao
Adnu José Martinho Cândido de Castro

De M do Junho de 1991

LEI N9 61/91

INSTITUI O REGIME JURÍDICO DOS SERVJ,

DORES PÚBLICOS MUNICIPmIS E DÁ OUTRaS
PROVI ntNCUS.

O:
^2
•1.

aUr. |9 - Será estatutário o rogime jurídico doè eer
vidores publtoos nunicipaisa

Parágrafo Único - hs ompres^^s publicas municipais o

as Fundações instituídas pelo Município adotarão o regime provis.
to no caput deste artigo*

^

rtRT. 29 - O Poder Executivo, no praso dê 60(sessenta

dias encaminhara, í.>ard aprovaçao do Legislativo, o Projeto de

'

Lei dispondo sobro o Estauto dos Servidores Públicos Municipais.
rtRT. 3^ ~ tsta Lei entrara em vigor na data de sua '

• M

Jf.

publicaçao.

ART« 4^ —Revogam-se as disposições em contrario*
'"'-Vj.

rosE Martin
-

CõNDlDO DE CASTR
ProPeito -

ESTADO DA paraíba

Prefeitura Municipal de Gurjào
LEI N» 93/92

E"# 27 áa outubf>0 «te 1992.
disp5e sobre o estatuto dos servidores

MUNICIPAIS de OÜRJ^O * PARAÍBA
O Pi*of«lto Munietpal cte Oupjão

F«ço''saber que a cênara Municipal aprovou a ouj sanelono
a seguinte Lei#

titulo

4,

I

CAPÍTULO ÚNICO

ART. I* - Eota Ul ^institui o ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚ*BLIC08 MUNICIPAIS 00 MUNICÍPIO D£ CURjSo. suas fènUa^ões e órgãos a
ate 1 Igaclos#

ARTo 2» - Para afeito desta Lei# servidor ó a pessoa Is *

galaante Inwstida sn oargo publico.

ARTo

** Caggo pubi loo ó o .conjunto de atrlbiilçSsa a ros

pensabMidades previstas na estrutura organisaeional que deves ser '
ooastidaa a um servidor'*

ART. .4* - Os cargos públicos sao acessíveis a todos os
«

'

brasileiros. Sao criados por lei# com dsnosini^çao própria e venelssn

tos pagos pelos cofres públicos# para provlmeil^to em carater efetivo'
ou es cosiseão.
TÍTULO II

r-

DO PROVIMENTO# VACÓNlA# REMOÇXo# REDiSTRIBUIÇão E SUBSTI»
TUIÇãO.
CAPÍTULO I
DO PROVIMENTO

ART. 5t • são requisitos básicos para a investidura
cargo publ.ieot

es

estado

da

PA-ííAIBA

Prefeitura Municipal de Gurjão
Adm» José Mattinho Cândido de Cfisfro

I -

Nacionalidade brasileira

II - Gozo dos direitos públicos

III - Quitação com as obrigações militares e eleitorais
IV - NÍvel de escolaridade exigido para o cargoV - Idade mínima de l8 anos

VI - Aptidão física e mental

krt-s"^~y A- investidiara emHíarga-publico^ocorrera"oom--a
Dosse,

Art o - 7 s- são formas de .provimento-de...cargo publico:

I -

Komeaçao

II - Promoção
III - AscençãoIV— Transferência

V - Readaptação
VI - Reversão
VII - Aproveitamento

VIII •- Reintegração
IX..- Recondução

DA NOíSAÇJíO

Art« 82 - A nomeação far-se-á:
I - Bm caráter efetivo, quando se tratar ôle cargo isolado
de provimento efetivo ou de carreira;'

II - Em comissão, para cargos-de confiança, de livre exone
raçãoo

Art« 92 ;- A nomeação para cargo.público de carreira ou

*

isoladoide-prcvrinento efetivo*-depende de prévia--habilitação-em con
curso público-de provas ou de provas e títulos,- obedecidos a ordem*
de classificação e o prazo de sua validade»

CSTADO

DA paraíba

Prefeitura Municipal de Gurjao
Adm. José MarHnho Cândido de Casfro
Çarágrafo Único - Os demais requisitos para o ingresso e
o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, as censão, serão estabelecidos por lei regulamentaro
102 - O concurso publico sera de provas ou de pro

vas de títuloè, podendo ser realizado em dx»s etapas-,- confoiine dis
posição-da -lei e de acordO-':fiom a categoriao
11? —O concurso "publico iterá-validade:-:.de.-v02i

'

anos,- podendO"-ser_vprorrogad^ juma..unicá vBz^^or ifijbal -perxfldo«r-§ 12'- Oprazo ^e validade do concurso-e ns-tsondições-de—•
sua realização serão fixados em edital, que eera publicado no Diá
rio Oficial do 3stad0o

j

§ 22 - liso se abrirá novo concurso enovianto houver can -

didato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expiradOo - -

§ 32 - o concurso será feito por categoria e. so realiza
do em relação'a outra,- quando a posse da anterior ja-hower se rea-lizado•....

DA-POSSE E DO EJOERCÍCIO

'

il

Arto 122 - A posse dar-se-á pela assinatrara do respecti

vo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres,"
>

as:

responsabilidadese os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não
podei^o'ser alterados unilateralmeneteo

4 le - A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da
data da convocação para o provimento, do cargo,

§ 22 - Em se tratando de servidos em licença ou afasta -

mentQ:L:P^or qualquer motivo legal, o prazo será contado do término »
do impedimento»-•-

ArílâSi-j^' A- posse--poderá ser dada por procuração. especifica,
e só haverá posse: hos casos de provimento por nomeação.

.

ESTADODAPARAIBA

Preíeitura Municipal de Gurjao
Adm. José Marímho Cândido de Castro
>

\

Art, 14s- Será tornado sem efeito o ato de provimento se a

posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo primeiro deste
artigo. Acitada posse dependerá também de inspeção médica le gal.

. :

Art. 15 s

o. .-u •

Exeircicio:- é o efetivo desempenho das atrxbua-

ções do cargOo

^

§_! fi— Será exonerado o servidor empossado-q.ue:não-en--

oontrar>«m-.exBr-oícla no prazo de -30 d^-cortados-dardate^a-Toec:
Q-i.

§ 29 - Aautoridade competente do órgão ou entidade para

onde for designado o servidor, compete dar-lhe exercício.
Art. 169^'- G início, a suspensão, a interrupção e o re início--do exercício ^-serão- registrados-no .assentamento 4ndivi

dual. dp servidor, tendo o mesmo q.ue no ato apresentar eleijjentos'
ne ceBsários "ffo"assentamento o"

2.72 —A promoção ou a ascençao nao interrompem

a

tempo-de-ereroíoto,-qoe é cortado no novo -posiclonamèrto na •oar-'

reiíe apártlrEam^aata da.prtlicasão do ato de-prcmove|- ou aacen•
der o servidorè "

' • i*'

Art. 182- Oocupante de cargo de provimento efetivo, fi=ca sujeito a 30 (trinta) horas semanais de trabalho, salvo aban
do a lei estabelecer dwaçao diversa.

^

§ 12 - Além do eu primento do estabelecido neste nrtigo,
o exeroício -do-cargo de .c lissão, exigirá do seu ocupante inte -

gral dedicação, podendo ser convocado sempre çtue houver:interes
se público.

Art. 199 - OKunicípio regulamentará um regime, complemen

tar de tempo integral T-40, ao Ministério Publico em caráter efe
tivov~y

« Ao-entrar em exercício, o servidor nomeado pa-

rav.carsffide.#r<ki3sentcíef«t;ivo, fiírUdqmrirá'esta efetividade ^<
após302 ;-;(dois>anD3}- neste período será avaliado o seu desempe

>

ESTADO

DA

PARAÍBA
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Adnu José Marfínho Cândido de Castro

xiho, observados os seguintes fatores;
I

-

II -

III IV
TE -

assiduidade

disciplina

capacidade de iniciativa
produtividade
resT>onsabilidade

Papágj?afoIÚní'co^«í O. servidor .-durante,-o -período de que .1-

j»

trata :o_ art .i_20vigera observado-'€^yal^

k

tente e caso não seja aprovado neste estágio, será-eDcancredso
se estável voltará ao cargo anteriorrente ccupaãOo

,

y

-y

por autoridade conpe -

ou

DA 3STA3ILIDADE

Art» 212 - ô servidor habilitado en concurso público e

empossado em -cargo de provimento efetivo, adquirirá sua estabili
dade no ~serviçòT)úbIdco-ao completar dois anos de efetivo exerci -1
CiOo.

Artí'^22 - O servidor estável só perderá p emprego, em
I

virti:d.e:Tde sentença judicial transitada em julgado

ie processo»

administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defie1

sao

DA TRANSFERÊNCIA

Art. 23 2 - Transferência á a passagem do servidor es
tável de cargo efetivo para outro de igual denominação, pertencen

te ao quadro de pessoal diverso, de órgão on instituição do mesmo(
podero

Parágr^o Únic_o.>i A transferência- ocorrerá de ofício »
ou a pedido .do-servidor," atendido o interesse do serviço, mediante

o preenchimento

vagas ?

.

CSTADO

DA paraíba

Prefeitura Municipal de Gurjão
Adnu José Marfínho Cândido de Castro
DA READAPTAÇXO

Arto -248

Readaptação é a investidtira do servidor em

cargo de atribuiçSea-erreoponsabilidaaes compatíveis com a limi
tação tenha" sofridòem-sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médicao

Parágr^onSnicov:-: Seváuligaiáo ::incapaz::.para o serviça-v*:
y

publicDy^ readaptado ,será apo'8entado,

)o

DA 'HETEHSAO

Reversão---é- o retorn-Ora ativídada .de-servi

dor aposentado por ifiválidez, quando por j^nta médica ofòcial
forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria.
Arte" 268 —A Reversão far—se—a rio mesmo cargo ou no

cargo-resultante^e sua transformação» .Não pod eãdo reverter o

funcionário que já completou 70 anos de idade^
il
DA REINTEaRAÇÃO

Arto 272 - A Reintegração é a investidura do -servidor

estável- no -cargo-Lanterlormente ooi^do -ou^no cargo.resultante de

sua transformação, çuando invalidada a sua demissão^por decisão-

administrativa ou Judicial, com ressarcimento de todas as vantagens..

' Parágrafo.JÓnico-- Na.-hipótese do cargo ter sido extin
to» .0 servidor.íicara em. disponibilidade,
DA RECOKDUÇXO

^

ESTADO

DA

PARAÍBA

Prefeitura Municipal de Gurjão
Adm, José Mariinho Cândido de Castro

Art, 28c - Recondução é o retorno do servidor estável ao
cargo anterioirmente ocupado e decorrerá de:
I - inabilidade em estágio probatório relativo a outro
f

cargo;

*

II- Reintegração do anterior ocupante»

r

/
J)ISP017IDILiI>AllS E 3)0 • APROVEITAJISfíTO

Art. 2Ss— O retorno .a atividade do servidor .em dis.por.ibi

lidride, far-se-á aproveitamento obrigatório-em cargo de atribijiif

ção e vencimentos compatíveis com o anteriormente, ocupado»
Art» 30B - Será tornadp sem efeito o aproveitamento e ces

sada a disponibilidade se. o. servidor _não-entrar..em .exercício no
prazo-legal-,- "salvo-doença comprovada por "junta médica'oficial, ~
',

CAPÍTULO II

^

•-

l

i! -

3)A IfACÂNCIA

Art, 31S - A vacância do cargo.público-decorrerá-de:.
I - exoneração.
II - demissão

.

III - promoção

IV - ascenção
Y - transferência

VI - aposentadoria

VXI"-? posse em outro cargo inacumulável'"''
VIII.-= falecimento.

Art» .322'.- À exoneração fie cargo .^efetivo dar-sç-á a pedido
do servidor ou de ofício»

^

estado da paraíba

,^^^5 Prefeitura Municipal de Gurjão
Ãdnu José Msrfínho Cândido de Casfro
I

parágrafo Único - A exoneração de ofício dar-se-á:
I - quando não satisfeitas m condições do estágio probatório
II - quando, tendo tomado posse, o servidor xiao entrar em exer

cícío# no praaò estabelecidoo

Arto 33S

A exoneração" de •cargo~em.~caiiriBsão dar-se-á:

I -s a juazd-de -autorldáde.Icompaterite^.-,

II.- a pedido do-próíjrio-servidor, r .
Parágrafo Único - O afastamento do sei*vidor de função de dire

i•

ção,. chefia e assessoramento dar-se-á:
I -

a pedido

II..- mediante dispensa, -por-promoção., .^astamento ^iaçsucargo
efetivo ou motivo relevante.

.

CAPlTüIO III

DA -HEIíOÇSO E DA REDISTHIBÜlÇlO.^v-:

IL

Arto 342 - Remoção á o deslocamento do servidor, a pedido ou •
de ofício.

Arto 352 - Redistribuição é o deslocamento do servidor e com o

respectivo cargo, para quadro de pessoal de outto ór£ão"HOU:-entidade'
do mesmo.poderf cujoai-planos de .cargos:.ou-vencimentoa.sejam.-J:guais^,

DA SUBSTITÜIÇffO •.

•

Art. 362 - Os servidores investido em função de direção chefia
e os ocupantes de cargos em comissão, serão substituidos nos-'afasta*-^
mentos óu impedimentos regalares, previamente de"sighad'ü"S'pela-autori
dade comnetentei:^

I

.

"

" '

estado

da

paraíba

Prefeitura Municipal de Gurjão
Adni» José Martinho Cândido de Castro
!

í

1 I

Título iii

- capítulo i

DOS DIREITOS E VAITTAGEKS

•;

Arte 372 - VencíTiento i a distribuição

sal pelo exercício do cargo público, coa-valor—fixado-lede Arti"t389

>

11^^

j

HemuneraçãaTé d vonc±meniro^tbcr^^í^dy='aca;ee'^^ —

cida::daa -jtfantagejia.fíff^uniárias.-periaaiiBjiitea;fZRS:tgbê1r
§ 19 ^ G vencimento ;ão-cargo efetivo, acrescidlo-das-i

vantagens eiL caráter psraianete, e irredutível o

§ 29 •— Ú assegurada sos sesrxí^iâores-ãa-aáin4i»^rítção^-'--

;

pública-direta, -isononiia de vencteierítos para cargos de atribuições

iguais—ou assenelhadas no.aesno poder .ou entre.-ros Tservi^r&S:=do-JL
poder executivo e legislativo municipais, .ressalvadas .as vantagens-de
caráter individual e as relativas natureza ou ao local do traba- _ _
\

lhOo

.

\

V

Arté 39s - Nenhum servidor poderá perceber lõdjãéfllmente^

a título de remuneração, importánoiB» superior, em espáciey^^q[uaÍV_--

quer título, no-âmbito dos respectripi poderes,..pelo; prefeito-epresidente da câmara.

Arto 409 - Salvo por imposição legal, ou mandato judi -

ciai, nenhm desconto inciderá sobre a remuneração ou provento— ,
salvo com autorização do servidor em favor de terceiros, para pa -

gamento-de'.pensão alimentícia ou contribuição sindical.-^'---Arto 419 - As reposições e indenizações ao erário serão
descontadas em parcelas mensais, não excendentes a décima-parte da
remuneração ou provento em valores atiializadosõ "

-

-

• —

.. Artv 422^5- O servidor, em débito com'o •eráriq_ que. f or de

mitidó "ou exonerado,; terá um prazo de 60 dias para quitar." o debito

a iiãg;.quitaçEq-.no ..prazo previsto implicará sun inscrição
ativa.

dívida
_7~

-J:
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i

I

CAPÍTULO II
DAS VAKTAGEKS

Art

432 - Além dos vencimentos,.Jjoderão'ser pagas-ao^

servidor.ras-seguintes vantagens;

I - idenizações. -

.

.

.. . II_- rfitificações
I I I — adi-eionaie •-

§ is - As indenizações r.ão se incorporam ao vencimen
to-ou prp-^nto para qualquer efeito «•

§ 2s - As ratificações e os adicionais inccrporam~se
-ao-vencimento-ou-provento,', nos casos e' condições indicados em
leio"

'

^

DASt-IUBENIZAÇOSS

.
•

Artí- 44® -

•

Consti-fcuen

I ~ ajuda de custo

indenizaçõe s

ao servidor;

•

II "- diárias
III -

transportes

Art.o 45.8,.- A. ajuda do custo destina-se a compensar '

as despesas, de instalação do servidor, que no interesse do ser -

viço, passa a ter exercício-em-nova -sede j" com mudança-de.rdomicílio.

Art o 46 b - não será concedida ajttda de custo ao ser
vidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude-de man dato eletivoó-

DAS DláHlAS

Ãrtv:47®-'^ O Servidor que-em serviço se -afastar... da

_sede._ém.,caráter eventual ou transitório, para outro ponto do Mu
nicípio ou do Território Racional, fará jus a passagens e diá -

rias, para co^brir as despesas de pousada, alinentação e locomo -

tSTADO

DA

paraíba

? Prefeitura Municipal de Gurjão
Adm, José Martínho Cândido de Castro

ção urljanae

Arte 489-0 sejrvldor que receber diária e não se a fastar da "sede Tpor qualquer juctivo» fica obrigado a resliilrui—Ias
integralmente no prazo-de .08, (óitò) diási
-!

Art. 492 - Além-do vencimento-e ^ias-vantagens previs-

tasrneata lei, serão-, deferidas -ao Bervidõf-,_Qutrassratificaçõest
.. I

pelo-Exercício-de-..£unção»;'-direjçao:f-^sseBseraaieatOi

11.-- ^oi^-produtividade de^acordo^-oom •a função "
III -«ratificação natalina
IV - adicional por tempo de serviço

V - adicional' por exercício de stividaces insalubres*
ou--perigosas

vr- adicional por prestação de serviços extraordiná -rios

VII--* adi-cional -noturno • •

VIII - adicionalr de férias
Daseratiflcaçoes pelo ej
Chefia-OU Asseosoraraento®

V

ercício de. função de Direto,

'

I

•
Art o-502 Gratificação de função-é a retribuição men sal-peTô-de-sempenhó de cargo de direção, chefia.e assessoramento*
e outros que a leu determinar»

Parágrafo -tfnico - Somente servidores municipais serão.*
designados "para—exercíciode-funçoes-gra-frifiçadas»
Arti 519 - A. designação para o exercício de função gra

tificada será feita pelo prefeito e não a perderá o servidor que
se ausentar em virtude de férias, luto, casamento, doença compro

vadat^ou servi"Ç0 ;obrigatório por lei» :
I

I-

PRODUTIVIDADE

ESTADO

DA

PARAÍBA
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Art, 52fi -A gratificação por produção e produtividade e a

retribuição mensal pelo desempenho de atividades de fiscalização '
tributária^-conforme, estabelecido era lei.

í >

Parágrafo -"Único - O servidor-cue-receber .gratificação ípre:
vista neste artigo não poderá receber c\miulativainente qualquer ou-

i.•í

I)AT.QRASE3GA^QrEATA3iIHA^:r-.
7^

.

•/ :
'
• ~ Arte "..53? r-^A graiificãçãornstaliná será paga.anualseiLte " a
todo servidor ravinicipal, independentemente de remuneração a que
fez ^USo •-

-

'

.

§ Tg A- gratificação--natalina oorresponde-a 1/12 avos.. da
remuneração a que_o- aervidor. fizfir_3US„no_m,êsL de .Dezembro-por. ..mês
em exercício no respectivo anoo

§ 22 —A=^ fração-igiaal ou superior .a 15 .dias.,,.será .consida-?.
rada com mês'integral«'

§ 32 - A gratificação

natalina será.-calcülada-somente so -

bre. oveneimênto do servidor,.! nela .nioLise - incluindo-as -vantagens

>

exceto em-caso -de -ooaissãoy qi]úando a gratificação natalina-será pa
ga tomando-se por baso e vencimento desse cargo.

§ 42 - A gratificação natalina será estendida a aposentados
e pensionistasI nos mesmos moldes dos da ativa.

§ 5'9 - A gratificação "natalina poderá ser paga em-duas par
celas e cada parcela far-se-á tomando por-base o mês em que ocor

rer o pagamento; sendo que a segunda parcelá será"calculada com ba
se =na remuneração em vigor no mês de dezembro, abatido-a- importân'»

cia da prime^igrei pelo valor pago.
Artí^n54^^ Na.rhipótese I.0 servidor exonarar-se bu-ser demi
tido, a gratifxcáçeo. natalina ser-Jhe-á pára.proporcionalmente., ao
número--d®--:inssas'-'.âszEaxercítcio:^dU)j?«n<;^'vcoitt:!basej.:-jna iremuneraçap
£0

mêi eín que ocorrer ár demissão òu èxõneraçSo-ó - . -

- -.

.

estado

da

paraíba
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^
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Art. 55fi - A gratificação natalina não será considerada pa

ra o cálculo de qualquer ventagem pecuniária»

D0JIDICI03AL-P03 TE-IPO -DS-SEmçO CO

f '
f

Art. 5|A_-

quinquanio-dfi-.efe±ivo exexcício.no-sersiço^

públãcojatu»icíi^)aly=se3P^-^oBceáido'=ao=i8e3?ròáor^'i^\sn—adie-i-oiutl—corres'^pondenteviai 5^5^i'nco:cpo2j.:«en.to)u4d!Oíjvenciinento ;de úeeuíioarro iefaiíi^ví;
até o limite -de -07' (sete ) "puinquênios.- -

§ 1? - O adicional é devido a partir do dia imediato aque
le. en que o servidor_..c.o|iipletar o tempo.de serviço exi^^ào.

5 2e - o servidor que exercer mais de um cargo, terá direi
to~ao'adicional calculado *Bo'bre o vencimento de maior valor, excs.

.

\

-

to-cargo-eai—eoinissãoc-: "
DOS>a-ADIGIOMS.3)?;:iNSA5BBB335ADE;:"EBRICDIiOSIDAPE'OU AIITI-

•

• "\ ' .

"

•

-

DADS, PEUOSA-::-.

Art o 572 -

•

" "L

Os sei^idores- que trabalham com habitualidade'

em locais insalubres ou ém •contato permanete com substancias tóxi

cas, radicati-vas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional

*

sobre o vencimento do cargo efetivo, sen, contudo, poder haver acu
mulado destas van-fcagens. :.

Parágrafo Único - Ha-verá controle permanente nos locais

*

considerados penosos, insalubres ou_perigosi)s e será. afastada..

a

servidora gestante, enquanto durar a gestação e lactação»
Art, SiSfi' - Os servidores de que trata o parágrafo.anterior
serão submetidos a exames médicos a cada .06 (seis) meses. r.

- „ "DOuAD.lGiOMÍErPOH^i&ES?I^S:t-E3aíRAORDlK^IQS-J£ JíOTUElía-.r.-

Àrt^^^ígô-^^WfvTço preWdò. em hofátio

en -

tre 22 horas de um dia e 05 do dia seguinte, terá o valor acres

ESTADODAPARAIBA

Preteitura Municipal de Gurjão
^

Adm. José Marfinho Cândido d. Casíro
1
oiao ae 25?í (vinte e oinco por cento) computanao-se caan hora oom
o tempo ae cinqüenta e aoie minutoe e trinta aegnnaos,

:
Arti -.609 *. Oserviaor-extraordinário será remuçeraao com
áoreadlmíteaeSOSÍ (.:oin<iuenta. por.xento) em relação a^hora noimial--'
àe trabalho e só será permitido"para atender sitnaçoes exoepcio -

naisie -tímporfiíás,,.tces™ttahao-o -limite-má^^^

lei.

DO-AdÍcIOíTAL'•UETÉRIA3''•"

Arte 6ie - independente de solicitação, será pagoa1/3
ao se£'
vidor/-T)ol-ooas4go-%e-ieWs7oiç-idióioBal-X!orrespondeate
d.a"Teiauneração-do-período das iférlas^^-

-ParásrçfB iSnlco -.Bo-oaso:ae-o servidor'exercerWnnção-''•

de direção,..cheíia ou-asseaaoramento,- o« aoumnlár oargo em ooáis-

sãoi-a respeotiva-vantagem: aerá-oonsiaerada,rLO.oálonla.do.adxoro.
hal de cua traia-&ste-artigo® .j.
\

i

OAÍÍTULO III"

PÉRIAS

Art. 629 - Oservidor fará Jus.a 30 (trinta).,dias oon-

seoutivos de férias que podem ser acumuladas até omáximo de dois

períodos,- no-caso -de neoessidade-do-serviçdi-

§19 - Para cada período aquisitivo de férias-serão exigidos. .l2 .-(doze.) nieses de exercício.

' § 22 - é permitido ao Servidor gozar de-férias., em.-dois
oeríodos de-ii Cqui^eJ.ídias, ;umí:dósV<üài-a;po^

em-espéoie,- -deead-'que:lrequeirá..eomipelemeao8^.30 •(trinta,):.diás do
antexiedêi^ia^-

_

- —

^

"""

í>fls'-iurceA/írnS

-

'

.j^rtr '63fi"^.:0oiiceder~se--á -ao -Servidor•licenças—

estado

da
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1

I - por notivo de doença;

II — por motivo de doença por pessoa da família;
III - por-Dwtivo de afastamento do conjtige ou companheiro;
IV:-:'parajirservxçd ifilitar;

V - para -atividadea .polxticas4:-_

Artw-i64S:i-i A- li

ál .Iliserá.i.li: '

pre^ce^ida de exame médico'a esteridâdg %"todos "Os psuTentaâ consan
{Tiiiíneos-até-o segundo- grau»
Arte 652

Poderá, ser.iconceàáaio-alioença -ao •^servidor pa-f" - •

ra acompanhar cônjuge ou companlieiro que foi deslocado para ou —

tro ponto do território nacional».-.a serviço-ou-interesse—próprio
.Parági^o Únicò - A licença será concedidja pro prazo de
terminado" e sem remuneraçãoi

.

"Aít. "66"S ~=i A;0 servidor -convocadxr^eio -Serviçõ-fíiii-tsâr--^ será concedidaíiicenç =ríiTia"íorâia^ condiçDes:eprevista;s=aaeleg±s-^- .
laçãp específica e t4 rminado este, terá 30 t^t^fiirta)-diasiremm^
rados para voltar-.ao.fâerviço.

DA LICENÇA" PAHÀ ATIVIDADE POLÍTICA"
Art. 672 - O Servidor que pretender disputar cargos ele

tivos, terão direito a licença remvinerada, de acordo com: a lei-'
Eleitoral vigente.

PARA DliSEKPERHC" DE liAKDATO CLASSISTA^"";

Art, 68s - á assegurado ao servidor publico o direito a

licenaça para desempenho de mandato classista, em conflederaçao ,
federação ou ã^ndicato representativo da-categoria, com rem'une —

ração do-cargo-efetivo e com duração "Tigual-â dbãaahdafo,*. .podendo.;
ser prorrogada por 'uma "únicá vez em caso de reeleiça"0o
DA. LICENÇA POR PRÊrSO" DA ASSOTIDADB.^-t^

estado

da

paraíba
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Adnu )osé Martinho Cândido de Castro

Arto 69s - Após cada decênio ini-berrupto de exercício
público municipal, o servidor fará
a 06 (seis) meses de li

cença, a título de prêmio .por .assiduidade^_com-a remunfiração^ do.
cargo efetivo i-v-

Art, 702 - Não se considera licença prêmio ao seivi -

i'

dor ^"**1 nn—períodQuflquiBitivo; . .

•

..

!

!

• I- j.-sofger^en£uLidáde=5de^u^Ha-nRão-f->.z -.-r

k

•

—— afastar—s5'do cargo_ppr mais"de'30*(tíinta) dias
sen comiinicSçãí);

III1-- sofrer-icondenação-a- pena :privàri?inra:vie^i^^

por sentença irrecorrível;

•IV

Afastar-se para-acompeíriiar •cônauge; eu-eoapánhe iro
por .tempo dateminâdOo"

\ .

Art» 712 —o número de servidores em caso de licença

prlmio...não deve/ser superior a V3 "dos-furici-onári^s^da eivttóáã-fr-'

OAÍÍT^]jo/.a/
o1^

il

U.

•

DOS A? iSTAÍllNTOS

servidar- pode3?a"^ser-•afastad^Ó^20iseu:-ca3>«- •

go nas- hipóteses ^previstas., por lei. e. mediante autorizàçã^í^-expi^--ssa pela autoridade., competente» .

Arto 732-— Será- concedido-horário .espeçiaX.ãojiê^lcyidflr:

estudante, quando comprovada necessidade e incopatibilidade.-en^>^
tre o horário escolar e o da repartição, .sem .pre^giiraõ ido exercí
cio do cargo.

Parágf^ o.Único..-^ Para .efeito''do ;disposto"-'nesta^tigõ _
serárexigida a compensação de horário na-repartiçfo--de-acor^^

com a ex^lncia-da função e sem pre juízo para a pop^ção»:--

ESTADO

1
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!

CAPÍTULO VI

DO TE-n^ DE SSHVIÇO

Axi:» 74® —á coiiuado para "bodos os efeitos o tempo
de serviço ^tãjüco federal, estadtial, municipal e o prestado a
empresa privada, observando o art. 34 da Constituição Estadtaal
Arto 75- —k apuraçao do tempo de serviço será fei
ta em dias, cue são convertidos em anos, considerando o ano •
; com trezentos s sessenta e cinco dias.

Pará^afo Único —Peita a conversão, os dias res —

tantes até cento e oitenta dias, não são computados, arredon dando-se para um ano, para feito de aposentadoria,

Art, 76b —Contar—se-a para efeito de aposentado —
ria e \disponibilidade;

ji

I - O tempo de serviço público prestado à União
\.
Estado, líunicípio e Distrito Federal;

,

Bi - A licença para tratamento de saúde de pessoa •

I.

da faunilia do sejrvidor cora remuneraçãç;
III - A licença para atividade política de acordo

*

com o Art, 67®.

IV - O tempo de serviço prestado a àtividade priva
da vinculada à Previdência Social,
V - O tempo de Serviço relativo ao Serviço I-Tilitar,

§ 19 - Será contado em dobro o tempo de serviço pres
tado às Forças Amadas em operação de guerra,

§ 29 - á vedada a contagem cumulativa de tempo de »
serviço prestado concomitanteraente em mais de um cargo ou fmnção
de orgaos ou entidades g)os poderes Federal, Estadml- e Municipal
autarquias, fTindação pública, sociedade de economia mista e em presa pública.

CSTADO
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CAPÍTULO VII

DO DIREITO DE PETIÇjÍO

Art. 772 - É assegurado ao servidor o direito de re~

querer aos poderes públicos em defesa de direito ou interesse le

)•
h

gítimo.

Parágrafo tJnico - Orequerimento será dirigido a au-

tokdade competente para decidi-lo e encaminhado por interoedioS
daouele a qv.e estiver èmediatamente subordinado o requerente, ca
tendo recurso do indeferimento do pedido de reconsideração»
irto 782 - Orecurso será dirigido a aujjoridade su -

i

perior a que tiverexpedido oato ou proferido a decisão, em es
cala ascendente e encaminhado por inteimádio de autoridade ime
diatamente superior ao requerente»

• Art, 792 - Oprazo para interposição de pedido de *

reoonsidíiração ouW Recurso e" 05 (cinco) dias, a oontar da ooên
cia da dioisão, piscrevendo caso 1^0 se exerça o praso oitado.
' "i Art» we - São fatais os prazos tratados neste capi-

tulo sall em oasòs de força maior, oo.ue será analisado.
TÍTULO IV

DO REGBUS DISCIPLINAR
CAPÍTULO I

Art. 81 - são deveres do servidor;

I - exercer com zelo e dedicação as atrih^uições

j.

do

cargo;
II

III

IV
V

observar as normas legais e regulamentares;

cumprir ordens superiores, exceto quando elegais
atender com presteza;

ser assíduo e pontual no serviço;

,

estado

da

paraíba
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VI - guardex sigilo sobre assvuito àa repatição;
yil - zelar pela econonia de material e conservação do
patrimônio ••'ublico;

VIII - Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso
de poder à autoridade hierarquicamente superior a que cometeu
um dos atos citados*

, CAPÍTULO II

3AS PHOIBIÇCSS

1•

'

Art* 822 - Ao servidor municipal e proibido:

I - axisentar-se do serviço dtarante o trabalho sem &
autorização previa do chefe amediato;

II - retirar, sem autorização", qualquer documento da
entidade ou outro objeto:

.*

III - promover manifiestação de apreço ou desapreço no
recinto

da repartição.

Tí - valer-se do caàígo para lograr proveito pessoal*

f

ou de oütrem

V - receber propina, comissão ou presente de .qual —

quer espécie para facilitar vantagens

VI - exercer qualquer atividade incompatível com

o

cargo

VII —ohegar atrasado ao serviço sem motivo justifica
do.

CAPÍTULO III

DA ACmiULAÇSO

Art. 832 - Hessalvados em caso de acumulação previs

tos na Constituição, é vedada a acumulação de cargos públicos.
Parágrafo Onico - A acumulação de cargos, ainda que
m.

lícita, fica condicionada à comprovação de compatibilidade

fie

ESTADO
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1

»

horárioso

Art. 845-0 servidor não poderá exercer maio de xnn car
go-em-"t3omissão :e. quando acTEDXilar dois •cargos efetivos e for in vesi;ido_.-^a:iarsoLjde -prov±iaejrto.tem;o.offl±asãcrí:'i-:£icarárd!e_fiaa'tE0S -os :'
cargos ie£e-tivoSti—

DA-S:;3ESPC»?SABILIDiCDES-;

CAPÍTÜLG IV--

Arte 652 •

O servidor responde civil, penal e adminis

trativa:nente pelofexercício .drrjegrfLar—de "suas ralnjihúiçãoése -Afto 869. - A responsabilidade civil-ãdninistrativa re_-?

i

sultã de "ato 'osissivo "OU 'coaissivd -^^ati-dádo^ò"'deWeis?etiho-"''dó'isa^--'

go ou função.

-

,^*r1í«

-

As sançõe.s—penais e civis"-'e .aâmâliistra1?iTO

podexão-acihiular-se-^ sendo-indopendentesr-entge-rSi»:-

:-

-

IAS PENALIDADES-

CAPÍTULO V

Arte 889- São penalidades disciplinaresí^

I

-

advertência

-

II - súspeneãoIII - deaissão

IVdestituição do cargo -em comissão- ou função-oomissienada.

Art, .89^-- Na. aplicação.áias. penalidades.wSerão Cbonsideira.
daa-a gravidade da-infração cometida r—e os-danos-provirem-para---o

serviço publico, começando pela advertência"qüando~levè Vde"^!!""Ir

~âfenso~do^'caso poderá" ser deraüidof ou-exonerado-^o^ai^o^^^^^eomáe^^
sao.

1

> 'CZ '^\

^

PARAÍBA

^^0- Prefeitura Municipal de Gurjão
Adm, José Maríinho Cândido de Castro

Art» 902 - A autoridade que tiver ciência de irregulari
dade no serviço publico é obrigada a promover a sua apuração •
imediata, mediante sindicância, sob pena de crime de omissão.

Parágrafo Único - Qtaando o fato narrado não constituir *
crime disci; linar ou ilícito penal, a denuncia deverá ser arqui
vada por falta de objeto,

^

TÍTULO V

i
CAPÍTULO ú::iao

.

DO P30CS3S0 DISCIPLINAR
\

Art. 912 - O process-^s disciplinar é o instrvtnento usado para apurar responsabilidade de servidor por infração'

praticada no exercício de stjas atribtjições,
t

Art.

922

Será formada comissão composta por

!;'ês ftincionários (jjstáveis de dignidade respeitável que exer —
rá suas atividades com independência e imparcialidade, asse

''
,

I

gurado sigilo à elucidação dos fatos, com audiência em caráter
reservado,

r

parágrafo Único - Ivão poderá participar dessa

'

comissão parente atá 39 grau (consangtàneo ao afim ou mesmo co
lateral)

Art, 932 - O prazo para conclusão do Processo

'

Disciplinar não poderá exceder de 60 (sessenta) dias e no fi nal será feito um relatório do que pode ser apurado,
•1.

Art, 949 - Os autos de sindicância integração o*

processo disciplinar, como peça informativa e o inquérito admi
nistrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada

ao acusado, ampla defesa e será praticado depoimento do seivi4o
dor e outro qualquer meio de defesa que poderá apresentar com
3

íá

patível ao caso.

estado
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TÍTULO VI
CAPÍTULO ÚXICO

'

Arte 952 - A assistência à saúde ao servidor, ativo
ou inativo e de sua família será prestada pelo SISTET-ÍA 15nIC0 DE'
SAÚDE, mediante convênio com a PrefeiturSo
9
TÍTULO VII

1

)A COILTHAIAÇrO TE::?0iLir:L4 DE ELCEPCIOIÍAL IKIISZSSE
PüDLICC

Arte 96s - Para atender as necessidades temporárias

de excepcional interesse puolico, poderão ser efetuadas contra tações de pessoal por tempo deteiminado'mediante contrato de lo
cação de serviço.

-se como necessidade temporária
i
dj(! excepcional interesse público,
Arto 972 -

Considera

as contratações que visam a;

I

II

-

atender em casos

•Ide epidemias

- atender em casos de calamidades pÚLlica

III- substituir professores

=

Art. 982 - è vedado o desvio da função a que foi con
tratado o funcionário, sob pena de nulidade do contrato e respon
sabilidade civil e administrativa da autoridade contratante o

TÍTULO VIII
CAPÍTULO I •

;

DOS BENEFÍCIOS

Art, 992 - Além das vantagens previstas nesta lei, se

rão concedid|S_o|^|jji^5e|3ji|5|g^cios:
a) aposentadoria

b) salário família
c) licença para tratamento de saúde
d) licença por acidente de serviço

e) assistência à saúde

,

CSTADODAPARAIBA
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II - Qiianto aos dependentes:

a) assistência à sax^de
"b) ausíxip fvineral

c) pensão vitalícia e temporária
1009 - A aposentadoria do servidor mimicipal obedece

rá 03 reiiuisitos exisidos pela Constituição Feieral, nos mesmos
aol#es por esta citados»

psrásrafo Únloo - Aaposentadoria compulsória será automá
tica e deolarad por ato, com vigência a partir do dia Imediato ao<
cue o servidor atingir a idade limite»

Arte 101E - A aposentadoria pór invalides sera precedida '

0 >

de licença para tratamento de saúde por período não excedente a 24
(vinte e o.uatro) meses cue extinto este prazo não estando o servi
dor em condições de reassumir o cargo, será aposentado. ^
• Parágrafo Único - Ooniidera-se doenças graves ou contagio-

• sasnpara efeito de aposentadoria a tuberculose, alienação mental ,
i esolerose múltipla, cegueira posterior ao seWiço público, oardiopatla grave, neoplastia maligna, haseníase, í.oença de Parkinson ,

i paralisia irreversível, Aida e outras qúe a |^i indicar oom base

41

na medicina especializada,

Art, 1029-0 provento da aposentadoria será calculado na

mesma proporção dos funcio.nários da ativa e pagos na mesma data.
pará;rafo Único - São estendidos aos inativos quaisauer*

benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos^servidores'
da ativa, inclusive guando decorrentes de transfomação ou reclassificação de cargos ou função sm aue se deu a aposentadoria,
•Art, 1039 - Ao servidor aposentada será paga a gratifica-

çSo natalina sm valor ec.uivalente ao respectivo provento, deduzido
o adiantamento recebido.

Art. 1049-0 servidor com tempo integral ou acometido de

qualquer doença anteriormente, citada, terá direito ao provento in
tegral.

.
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CAPÍTULO II

gaiíhio pai.-ílli

Art«I052 - O salário família e devido ao servidor
ativo ou inativo, por dependente econômico, como:
I — D cônjuge ou companheiro e os filhos, inclu -

j sive enteados até 21 (vinte etm)anos de idade, ou inválidos de qtaal quer idade»

II- Omenor de 21 ^viirtee um) anos de idade que*
mediante a autorização judicial, viver em companhia e as expensas

do

servidor, ou do inativo.

JZ!" A mãe cu pai ser: ecor.orr.ic própria»
/i,:rt.lOí:2 -

se ccmfi~."rr. dependência ecôncmico'

quando o beneficiário do salái^io família perceber' rendiménto-co traba • ' lho ou de qualquer outra fonte, inc>asix;e pensão ou provento da aposen

tadoria igual ou superior ao valor de referencio em viror no município»
Art. 1079- Fara efeito de Salário-f.amília, o ser -

vidor terá cue apresentar ho setor competente da Frefei"tura y.Tunicipal ,

<1
^

a certidão de nascimento do filho ou provas inccntestáveks da existen-'
cia de oujiras dependete(s) inclusive fornecendo os nadosiinec jssarios a
fim de ser implantado o benefício, caso contrário poderá|\|per ^ê-lo por
falta de informação,

j ' -

Art, 1089 - Cada cota do salário família correspon

\ *dera a 02 (dois por cento) do salário mínimo vigente e naõ se incorpo rara para nenhum efeito ao benefício,
Art, 1099- Cessa o direito do Salário Família.
I - por norte do dependente a contar do mês seguin
te ao óbito»

II - aliando o filho completar 21 (vinte e un) anos

de idade salvo*se inválido a contar do nês da data do aniversário
III .. Se houver recuperação total do filho invali

do maior de 21 (vinte e um) anos, a contar do mês seguinte da cura ou '
recuperação»
Art.1109

Em caso de falecimento do dependente

,

o servidor tem a obrigação de comunicar o óbito ao setor competente da

J
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Prefeit-ura Tíunicipal.

Arto 1112 - Quando o servidor ocupar nais de um careo no '

minicípio, o salário família será pa^o somente em relação a um de '
les,

Arti 1122 - O afastamento dovcar.ro _efetivo sem renuneração v:
f

.*

^P^(ypBn.PfrrrR±íí-:B. suspensão 'do "salário '?aiãxliã; '

• ' I)A:iJ03^A;^ASÃ=33Uffia5jEK!n^
Art •" "113

gerarrgoa.cftdÀdá:Sao^emrítv^^licença-;pàra^.trátâ.-._

r.er.tc-de "saiiàaf--a

-mi

ício^ -^easnreduízo da-a:^Eunsração^- •=

a ene fiser jvs.

?srá?:raf-o•'tíni^o

Será .Eprese-ntadc: 's-be-sraâo -médico -do -Ser-^v

vidor •Puolico ou.-particular que sten.ier o rervídoro

•

ArtrrlM?^^

:

d_e licençao servidor será sub-'

metldo~^~novo éxamer^~cagtf"aprasante~lesoes -orrãnicas'ou -funciona:^

cue õrimpo"s8Ímite dé'voltar'ão trabalho, será prorrogado~sou po ríodor: deirliij3ençat;rt>or«igua3í7-período 4- u.
Arts^U5Sf-—•Se'3pá*-"=c"OHüed4da--rlicençar_a servidora.;gestante -

uor-120•{cento e vinte) dias -eonse cutivos, semrpre ãuízo-de-remuneraçao»
.
^

^

Faiáfxafo 12 - Àlicença poderá ter início no 12"(primeiro,
dia do nono'mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médi-

1

« i t
I

ca..

"Pairési^fe-'22

-ífePcaso. .de-.-^s&aeiffienter-prenaturo, -a lioenç-s-

te gá=dní-e3;e==a: -parti r-d 0:::j)artOff^ -

jarágíaf0"32

No"rcaHDtde-^hx5ítD--Bte3-tado-por Tnedieo -of1 -

ciai ou partic\ilar,--a servidora terá direito a 30"(trinta -) dia"s de
re pouso- remuneTrad o-õ ; •

>
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(trinta) dias de repouso reciTMieraâo.

Art. 116s - Ao nascimento se equipara a adoção e em

qualquer dos casos, a licença paternidade será de 05 (cinco)'
dias.

BA LICENÇA POR ACIDEríTE BE TRABALHO

Arte 1176 - Será licenciado com remxineraçao inte^al
o servidor acidentado em serviço, seja um dano físico ou men
tal que se relacione mediata ou imediatamente com as atribui
ções do cargoo

nSs —O servidor acidentado em serviço o^-e ..e—

oessitar de tratamento espeolaliaado, poderá ser tratado por
A >•

conta dos recursos públicos.

I

DA PSNSSO

Art. 1192 - A pensão é devida aos dependentes do ser
vidor no valor correspondente ao da respectiva remuneração

i
* l

ou provento, a partir da data do obito.
*

Art. 1209 - Hao haverá adiatamento da concessão da
pensão pela falta de habilitação de outros possível dependen

te e çualouBr inscrição ou habilitação posterior qde importe
em inolusã"o ou exclusão de dependente, só produa efeito a
contarcda data em que é feita.

§ 19 - Acônjuge ausente, não exclui a companheira
designada do direito da pensão, ow só é devida aquele a oon
tar da ddta de sua habilitação e mediante prova de efetiva •
dependência e conomica•

§ 2a - OoSnjuse que embora separada judicialmente'
ou diviirciada, está'recebendo alimentos, tem direito ao va

lor da pensão alimentícia judicialmente arbitrada, destinan
do-se o restante a companheira ou ao dependente designado.

„

i
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§ 38 - A pensão alimentícia é ajustada na mesma ocasião

'

e nas mesmas "bases do reajustamento da Pensãoo

o pensionista inválido^ enquanto não completar
50 (cinqüenta) anos de idade} esta obrigado a submeter—se a exame
ou processo de recuperação, determinado e financiado pela Prefei
tura, sob pena de suspensão do benefício»

- Se houver morte presumida do Servidor, declara

da pela autoridade judiciária competente, depois de 06 (seis) me
ses de ausência, e concedida pensão provisória aos seiis familia
res ou na forma deste capítulo»

} le - Havendo desaparecimento do Cerv^idor em conseqüência
de acidente, desastre ou catar-trofe, seus dependentes fasem jus*
a Pensão 1provis6ria»

§ 22 - Se p servidor reaparecer, cessa imediatamente

o

paranento da pensão e os dependentes estão desobrigados *^e repor
as cotas recebidas»

—A cota da Pensão se extingue:
pela TiOrte de pensionista

lijii- pelo casamento para o pensionista do sexo flemihino

IIo! - Para o filho òu irmão, quando não sendo inválida ,
completa 21 anos

IV - para a filha ou irmã, quando não sendo inválida

•

completa 21 anos;

V - Para dependente designado do sexo masculino que
completa 21 anos .

VI - para o pensionista inválido, pela cessação da inf

I

validez

§ 12 -,Salvo na hipótese do item II não se extingvie

a

cota do dependente designado, que por motivo de idade avançada,
condições de saúde ou encargos domésticos continua impossibili
tado de angariar meios para o seu svistento»

§ 22 - Para extinção da Pensão, devido a cessação da

invalidez á preciso haver exames médicos pagos pela; Prefeitura,
a fim de comprovar a cura»

-r 5a
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I

§ 32 - Se o núnero de dependentes passa de 5 (cinco) a
exclusão do pensionista, nas hipóteses deste artigo, só afeta

li

o valor da pensão, ouando o núaero se reduz a 4 (q\iatro) ou •

;

menoso

DA SSSISTÊNOIA k SAÚDE

'/ Art. Art. 1242 - A assistência a saúde do servidor ^tiv.
vo ou inativo e de sua família será prestada pelo'Sistema Úni
co de Saúde mediante convênio, na forma estabelecida por Lei ,
e regiJlamentO'®

- Oiauxílio funeral será pago no prazo de 72'

(setenta e dois) horas, depois de requerido, à pessoa da famÍA
lia que ..houver custeado o funeralo
Se o funeral for custeado por terceiros, es

te será indenizado, lohservado o disposto no arto anterior»

TÍTULO IX
,1^

I.

CAPÍTULO ÚOTCO

. DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1272 - O dia do servidor público será comemorado no
dia 28 de outubro»

Art. 1282 - Os prazos previstos nesta lei serão contados
em dias corridos, excl-ú-ndo 1 I2 dia e incluindo-se o do venci
mento, ficando prorrogado para o primeiro dia util seguinte, o
prazo vencido em dia em que haja expediente»

Artl 1292 - AO servidor público municipal á assegurado
nos termos da Constituição Pederal, o direito à livre associa
ção sindical»

•'

:

stado
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k

Art. 130fi - Considera-se família do servidor, além do cônjugVB e filhos, cualquér pessoa qiie viva as suas expensas e cons

-

tem do assentamento individual»

•:

. Artl ,312 - Squipara-se ao CÔnjugge o companheiro ou compan-

héira que comprove união estável como entidade familiar»

Art» 1329 - São isentos de taxas, cistos, requerimentos, cer

tidões ou outros papéis que, na esfera administrativa interessarem

ao servidor municipal, ativo ou inativo, nessa qualidade» ^
Art» 1332 - A presente Lei aplicar-se-á aos servidores da »
câmara ITunicipal, cabendo ao Presidente destas atribuições reser

vadas ao irefeito, quando necessárias»
Arte 1349 - A fornada de -t^balho nas repartições municii

-

pais será fixada por decreto do prefeito Ilunicipal»

TÍTULO X

CAPÍTULO ÚiíICO

•gAS DISPOSIÇÕES PIKAIS
Art. 1359 - Picam submetidos ao regime desta lei, todos

03 funcionários da administração direta, das autarqiiias e funda

ções públicas qúa por ventura forem criadas neste município.
Art. 1369 - Os empregos • ocupados

pelos servidores in

cluidos no regime instituído por lei, ficam transformados em car

gos na data da sua publicação»

Àrt. 1372 - O pagamento da licença premia não gozada

•

corresponde cada uma a seis meses de remuneração integral do fun
cionparia a época do pagamento, era caso de falecimento ou, ao se

aposentar, quando a contagem deste tempo, não se tornar necessá
rio para efeito de aposentadoria.

ESTADO DA PARAÍBA

Prefeitura Municipal de Gurjào
ART* I38> * PoiHi efeito de «posentederie seré contado
e« dobfN» o teefw do I leençe fii*õnlOf de quo o eervidor nao houver fl|£
sedo ou pego*

ART* I39B - são oonsldeiredee eictintoe e partir da pji

blieagõo doete Lei# oe contretoe individuqie de trabalho doe eervl**

dores que peseoe ao regime Jurfdioo inetituído por eeta Lei# oontajj^
do teepe de servido anterior# eweetp pare licença prêmio*
ART* I40tt «f Ao servidor que se. aposentar nos termos '

deste lei e de Constituição Federal# eer*ihe«^a garantldoi
I • provento correspondente ao vencimento ou remunera*

ção de classe imddiatemente supericu*«
;I

11 * provento aumentado de 20^ quando ocupado da ultima
ciasee de carreiro*

III;* Outros critérios previstos em Lei Complementar*

ART* I4lt * Este Estatuto dos funcionários do Município
de Gurjãe*P8# pode ser modificado# desde que haja necessidade) e com
a maioria de 2/3 dos votos dos vereadores*
•I

, i

Gobtinete do Prefeito# em 27 de outubro de 1992*

t
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