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LEI Nº 221/93 
(Origem do Projeto de Lei nº 010/93) 
 

REGULAMENTA O REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO, 
DISPÕE SOBRE A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE, CRIA O FUNDO  
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA REGULAMENTADA O REGIME  

JURÍDICO E DA OUTRAS DISPOSIÇÕES. 
 
 

 
TITULO I 

DO REGIME JURIDICO ÚNICO 
 

Art. 1º - A relação de trabalho dos servidores municipais de Campo do Tenente, regida pelo 
Regime Estatutário, instituído pela Lei nº 211, de 17/06/93, e regulamentadas nas disposições 
desta Lei e em Legislação Complementar. 
 
Art. 1º - São submetidas ao Regime Estatutário os servidores nas seguintes situações: 
 
a) Servidores celetistas estáveis (artigo 19 Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – 
Constituição Federal, desde que o tempo faltante para a aposentadoria por tempo de servi;o, idade 
ou compulsória, seja superior a 5(cinco) anos; 
 
b) Servidores admitidos em virtude de habilitação em concurso publico, independente do Regime 
de admissão, ainda que durante o estagio probatório. 
 
c) – Servidores ocupantes de Cargos de Comissão  
 
Parágrafo Único – Os servidores que não forem enquadrados numa das situações neste artigo, 
permanecerão num Quadro Celetista em extinção e enquanto permanecerem nesse quadro ficarão 
filiados a previdência social urbana. 
 
Art. 3º - A submissão dos servidores ao Regime Jurídico Estatutário na automática transformação 
das Funções ou Empregos Públicos, criados pela Lei nº 173, de 15/02/91, em Cargos de 
Provimento Efetivo por eles ocupados. 
 
Art. 4º - Em virtude da transformação dos empregos públicos em cargos de provimento efetivo., 
estabelecida nesta Lei, os servidores celetista submetidos ao Regime Estatutário, de conformidade 
com o dispositivo no artigo 2º e alíneas, terão seus contratos de trabalho considerados extintos, 
que implicitamente se desligarão do regime de Consolidação das Leis do Trabalho – C.L.T., sendo-
lhes assegurados os direitos trabalhistas relativo a liberação dos saldos das contas do F.G.T.S., na 
forma prevista em legislação federal pertinente.Art. 5º - O tempo de serviço efetivamente prestado 
ao Município pelo servidor submetido as normas estatuídas nesta Lei, independente do Regime 
Jurídico que originou o vinculo de trabalho com a Prefeitura Municipal, será computado para todos 
os efeitos Legais. 
 

CAPITULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
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Art. 6º - Para efeito deste Regulamento, o Regime Jurídico Único dos servidores Municipais, 
decorrerão dos seguintes fundamentos: 
 
I – Valorização e dignificação da função  
II – profissionalização e aperfeiçoamento dos serviços municipais: 
III – constituição dos quadros de acordo com os critérios estabelecidos: 
IV – Sistema de méritos objetivamente apurados para o ingresso e desenvolvimento na carreira: 
V – remuneração adequada; 
VI – tratamento uniforme no que se refere a concessão de índice de reajuste ou desenvolvimento 
na carreira. 
 
§ 1º - Decorrerão ainda: 
I – Servidor é a pessoa legalmente investida em função pública e de provimento de comissão: 
 
II – função é o conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades cometidas ao servidor, criado 
por Lei, com denominação própria e a que corresponde salários ou vencimentos específicos: 
 
III – grupo é um conjunto de series de classes reunidas segundo a correlação e a afinidades entre 
as atividades de cada uma, a natureza do trabalho ou o grau de conhecimento necessário ao 
exercício das respectivas atribuições. 
 
§ 2º - Será assegurado aos servidores municipais isonomia de vencimentos para empregos de 
atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder, nesta inclui-se o Poder Legislativo individual, 
que não poderão ultrapassar 15%(quinze por cento) do salário base do servidor. 
 
Art.7º -  São direitos dos servidores municipais, entre outros: 
 
I – Salários ou vencimentos não inferiores ao salário mínimo: 
II – irredutibilidade dos vencimentos, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo: 
III – garantia de vencimentos nunca inferior ao salário mínimo, para os que percebem remuneração 
variável; 
IV – 13º - (décimo terceiro) vencimento com base do trabalho na remuneração do trabalho integral; 
V – remuneração do trabalho noturno superior a do quadro diurno; 
VI – salário família para os dependentes; 
VII – duração da jornada normal de trabalho não superior a 8(oito) horas diárias, e 44(quarenta e 
quatro) horas semanais, facultando a compensação de horários e redução de jornada; 
VIII – proteção do salário na forma de Lei,. 
IX – constituindo crime sua retenção dolosa jornada de 6 (seis) horas para trabalho realização em 
turnos ininterruptos de revezamento, Salvo negociações coletiva; 
X – repouso semanal remuneração, preferencialmente aos domingos; 
XI – remuneração do servi;o extraordinário superior no mínio em 50%(cinqüenta por cento) do 
normal; 
XII – gozo de férias remunerado com pelo menos 1/3 (um terço) a mais que a remuneração normal, 
vedada a transformação do período de férias em tempo de serviço; 
XIII – licença a gestantes,sem prejuízo do emprego e dos vencimentos e com duração de 120 
(cento e vinte) dias; 
XIV – licenca paternidade, nos termos da Lei  
XV proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da Lei; 
XVI – redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança: 
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XVII – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma de 
Lei; 
XVIII – proibição de diferença de vencimentos de exercício de função e de critérios de admissão 
por motivo de sexo, idade, cor, ou estado civil; 
XIX – adicionais por tempo de serviço, na forma de Lei; 
XX – gratificação pelo exercício de função de chefia e assessoramento, não podendo ultrapassar 
15% (quinze por cento) do salário base do mesmo servidor; 
XXI – assistência gratuita aos filhos desde o nascimento ate 6(seis) anos de idade em creches e 
pré-escolas; 
XXII – proteção em fase de automação na forma de Lei; 
XXIII – promoção, observando-se rigorosamente os critérios de antiguidade e merecimento; 
XXIV – seguro contra acidentes do trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a 
que está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa; 
XXV – igualdade de direito entre o trabalhador com vinculo empregatício e o trabalhador avulso. 
 
Art. 8º - Os Vencimentos dos servidores municipal devem ser pagos ate o dia 5 (cinco) do mês 
seguinte,. Corrigindo-se os seus valores se tal prazo for ultrapassado. 
 
Art. 9º - A sonegação e fornecimento incompleto ou incorreto ou a demora na prestação de 
informações publicas importarão em responsabilidade punível na forma da Lei. 
 

SEÇÃO I 
DAS FUNÇÕES PÚBLICAS 

 
Art. 10º - As funções publicas dividem-se em classe singulares ou series de classes. 
Parágrafo Único -  Declarados extintos ao vagarem as Funções não precisam conformar-se ao 
disposto neste artigo. 
 
Art. 11º - As classes e series de classes integram grupos ocupacionais que se compõe em 
serviços  
 
Art. 12º - A primeira investidura na função depende da aprovação previa em concurso publico. 
 
Art. 13º - As funções cujo exercício exigir nível técnico ou superior, poderá ser preenchido por 
prestador de serviço. 
 

SEÇÃO II 
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

 
Art. 14º - Os cargos de provimento em comissão se destinam a atender encargos de direção de 
chefia de consulta ou de assessoramento. 
 
§ 1º - Os cargos de que trata este artigo mediante livre escolha do Prefeito Municipal, serão 
exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional. 
 
§ 2º - A posse em cargos de Comissão determina os concomitantes afastamentos do serviço do 
cargo estabilizado de que for titular ressalvados os casos de acumulação permitida legalmente. 
 

CAPITULO II 
DOS PROVIMENTOS E DA VACANCIA 
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SEÇÃO I 

DAS FORMAS DE PROVIMENTO 
 

Art. 15º - Os cargos ou Emprego Publico serão providos por: 
I – contratação, dependendo de aprovação em concurso publico; 
II – nomeação  
III – promoção; 
IV – reintegração; 
V – reintegração; 
VI – aproveitamento; 
VII – reversão  
VIII – readaptação. 
 
Art. 16º - Compete ao Prefeito Municipal prover por Decreto as funções publicas do Executivo 
observadas as prescrições legais. 
 
Parágrafo Único – O ato de provimento deverá conter necessariamente as seguintes indicações, 
sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem der posse: 
 
I – a denominação da Função ou Emprego Publico vago e demais elementos de identificação o 
motivo da vacância e o nome do Ex – ocupante quando for o caso: 
II – o caráter jurídico – estatutário ou comissionado da investidura: 
III – a indicação do padrão de salário ou vencimento do cargo; 
VI – a indicação de que o exercício da função fará cumulativamente com o de outra função quando 
for o caso. 
 

SEÇÃO II 
 

DA NOMEAÇÃO 
 

 Art. 17º - A nomeação ou contratação se dará mediante portaria: 
 
I – em caráter estável para função pública; 
II – em comissão quando se tratar de cargo assim deva ser provido. 
 

SUBSEÇÃO I 
 

DO CONCURSO PÚBLICO 
 

Art. 18º - A realização de concurso publico para provimento das Funções Publicas caberá ao órgão 
encarregado da administração de pessoal do Município. 
 
Art. 19º - Os concursos são de provas escritas, podendo ser utilizados também provas práticos-
orais. 
 
Parágrafo Único – No concurso para provimento de emprego de nível universitário haverá também 
provas de títulos. 
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SUBVENÇÃO II 
DA POSSE 

 
Art. 20º - Posse é a investidura em emprego publico, sendo dispensadas nos casos de promoção, 
acesso e reintegração. 
 
Art. 21º - A posse em emprego púbico municipal se dará quem alem de outras prescrições legais, 
atender aos seguintes requisitos; 
 
I – ter idade compreendida entre 18 (dezoito) anos completos, ressalvadas. 
 
Outras disposições legais em sentido contrário para cargos específicos; 
 
II – ser julgado apto em exame de sanidade física e mental. 
 
Art. 22º - Ocorrendo hipótese e acumulação proibida a posse será suspensa ate que respeitados 
os prazos fixados no artigo 20, se comprove a inexistência daquela. 
 
Art. 23º - O servidor ocupante de cargo em comissão declarará, o ato da posse os bens e valores 
que constituem seu patrimônio. 
 
Art. 24º - A posse devera verificar se no prazo de 30(trinta) dias, convocados da publicação do ato 
de provimento. 
 
Parágrafo Único – Se à posse não se der dentro do prazo previsto o ato de contratação ficará 
automaticamente sem efeito. 

 
SUBSEÇÃO III 

DO ESTAGIO PROBATORIO 
 

Art. 25º - Estagio probatório e o período inicial de 730 (setecentos e trinta) dias de exercício do 
servidor contratado para emprego publico qual são apuradas suas qualidades e aptidões pára o 
exercício da função e julgada a conveniência de sua permanecia. 
 
Parágrafo Único – Os requisitos a serem apurados no período probatório são os seguintes: 
 
I – idoneidade moral; 
II – disciplinas: 
III – pontualidade: 
IV – assiduidade: 
V – eficiência; 
VI – aptidão. 
 
Art. 26º - O chefe do servidor em estagio probatório informará a seu respeito, reservadamente, 
60(sessenta) dias antes do termino do período, ao órgão de pessoal da Prefeitura com relação ao 
preenchimento dos requisitos mencionados no artigo anterior. 
 § 1º - De posse da informação, o órgão de pessoal emitira parecer concluído a favor ou 
contra a confirmação do servidor em estagio; 
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 § 2º -Se o parecer for contrario a permanência do servidor, dar-lhe-a conhecimento deste, 
para efeito de apresentação de defesa escrita por prazo de 10(dez) dias: 
 
 § 3º -O órgão de pessoal encaminhará o parecer e a defesa ao Prefeito Municipal, que 
decidirá sobre a demissão ou a manutenção do servidor: 
 
 § 4º -Se o Prefeito Municipal considerar aconselhável a demissão do ser idor, ser-lhe à 
encaminhado o respectivo ato, o Caso contrario fica automaticamente retificado o ato de 
contratação. 
 
 § 5º -A Apuração dos requisitos mencionados no parágrafo único do artigo 2º devera 
processar-se de modo que a demissão se houver, possa ser feito antes de fundo o período de 
estagio probatório. 
 

SUBÇÃO IV 
DO EXERCICIO 

 
Art. 27º - Exercício é o período de desempenho das atribuições de determinada função. 
 
Art. 28º -O Inicio, a interrupção e o reinicio do exercício serão registrados no assentamento 
individual do servidor pelo órgão de Pessoal. 
 
Art. 29º -O exercício da Função terá inicio do prazo de 30(trinta) dias contados: 
 
 I – da data da publicação oficial do ato, no caso de reintegração: 
 II – da data da posse, nos demais casos. 
 
 Parágrafo Único – A promoção e o acesso não interrompem o exercício, que é contado da 
nova classe a partir da data da publicação do ato respectivo. 
 
Art. 30º - O servidor não poderá ausentar-se do Município, para estudos ou missão de qualquer 
natureza, com ou sem vencimento, sem previa autorizado ou designação do Prefeito. 
 
Art. 30º - O servidor preso preventivamente em flagrante ou em virtude de pronuncia ou ainda 
condenado por crime infalível em processo da função ate a decisão final passada em julgado. 

 
SUBSEÇÃO 

 
DAS GARANTIAS 

 
Art. 31º - A substituição será automática ou dependerá de ato da administração. 
 
 § 1º - A substituição será gratuita, salvo se exceder a 30(trinta) dias, quando  sra 
remunerada e por todo o período: 
 
 § 2º -No caso de substituição remunerada o substituto percebera o vencimento do cargo em 
que se der a substituição, salvo se optar pelo da sua função: 
 
 § 3º - Em caso excepcional atendias a conveniência da Administração o titular do cargo de 
direção ou chefia poderá ser nomeado ou designado, cumulativamente como substituto para outros 
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cargos da mesma natureza, nesse caso, somente perceberá o vencimento correspondente a um 
cargo. 

 
SEÇÃO III 

 
DA PROMOÇÃO 

 
Art. 33º - promoção e a elevação do servidor efetivo ao nível imediatamente superior do mesmo 
grupo, pelo critério exclusivo e promoção vertical, através de teste seletivo. 
 
Art. 34º -A promoção fira do grupo ocupacional, só será feita após submetida teste seletivo. 
Mediante critério de avaliação da comissão. 
 
Art. 35º -Caso a promoção não possa ser realizada por inexistir servidor que preencha os 
requisitos exigidos poderá a função a critério da administração ser provido por concurso publico. 
 
Art. 36º -O servidor para concorrer a promoção deverá satisfazer aos requisitos especiais e a 
habilitação legal exigidos para o desempenho da função. 
 
Art. 37º - É de 730(setecentos e trinta) dias, de efetivo exercício na classe o interstício mínimo para 
concorrer a promoção. 
 
Art. 38º - O chefe do Executivo constituirá a Comissão de Promoção que se reunirá no mês de 
janeiro d cada ano, para preparar as listas de promoção sempre que houver função que desta 
forma sejam providos. 
 
Art. 39º - Para concorrer a Promoção deverá o servidor comprovar capacidade funcional para o 
exercício das atribuições da classe a que  concorra e, ainda obter numero mínimo de pontos no 
Boletim de Merecimento, na forma a ser estabelecida em regulamento. 
 
 Parágrafo Único – A comprovação da capa cidade funcional far-se-á através de provas de 
conhecimento especifico. 
 

SEÇÃO IV 
 

DO ACESSO 
 
Art. 40º -Acesso é a passagem pelo critério de merecimento ocupante de função estável a classe 
de nível mais elevado, isolada ou inicial de serie de classes. 
 
 Parágrafo Único – Aplicam-se ao provimento por acesso, no que couber as regras e 
condições constantes da Seção III deste capítulo. 

SEÇÃO V 
 

DA REINTEGRAÇÃO 
 

Art. 41º -Reintegração é o reingresso no serviço publico de servidor demitido ou exonerado 
ilegalmente com ressarcimento dos prejuízos decorrentes do afastamento. 
 
 § 1º - A reintegração decorrera sempre de decisão judicial: 
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 § 2º - A reintegração será feita na função anteriormente ocupada se esta houver sido 
transformadas, na função resultante da transformação. Se extinto em função com salário 
equivalente respeitada a habilitação profissional. 
 
 § 3º - Reintegrado o servidor quem lhe houver ocupado o lugar será demitido ou a este será 
reconduzido a função anterior, sem direito a indenização. 
 
 § 4º - O servidor reintegrado será submetido a inspeção medica e aposentado, quando 
julgado incapaz. 
 

SEÇÃO VI 
 

DO APROVEITAMENTO 
 
Art. 42º - Aproveitamento e o reingresso no Serviço Publico do servidor em disponibilidade em 
função igual ou equivalente, quanto à natureza e remuneração a anteriormente ocupada. 
 
 § 1º - O aproveitamento do Servidor será obrigatório: 
 
 I – quando for recriada a função de cuja extinção decorreu a disponibilidade; 
 II – quando houver necessidade declarada desnecessária. 
 
 § 2º -O aproveitamento dependera de comprovação de capacidade física e mental. 
 
Art. 43º - Havendo mais de uma concorrente a mesma vaga, terá preferência o de mais tempo de 
disponibilidade e, no caso de emprego, o de mais tempo de serviço publico municipal. 
 
Art. 44º - Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor  não 
tomar posse no prazo legal, salvo caso doença comprovada em inspeção medica. 
 
 Parágrafo Único – Provada a incapacidade definitiva em inspeção medica, será o servidor 
aposentado. 
 

SEÇÃO VII 
 

DA REVERSÃO 
 

Art. 45º - Reversão é o ingresso no serviço publico de servidor aposentado por invalidez, quando 
insubsistentes os motivos da aposentadoria. 
 
 § 1º - Para que a reversão se efetive é necessário que o aposentado: 
 
I – Não haja completado 70(setenta) anos de idade; 
II – não conte mais de 35(trinta e cinco) anos de serviço publico, incluindo o tempo de inatividade, 
se sexo masculino ou 30(trinta) anos, se o sexo feminino. 
III – seja julgado apto em inspeção medica. 
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 § 1º - No caso de servidor do magistério municipal, os limites estabelecidos no item II do 
parágrafo anterior, serão de 30(trinta) anos para o sexo masculino e de 25(vinte e cinco ) anos para 
o sexo feminino. 
 
Art. 46º - A reversão se dará a pedido ou ex – oficio, na função em que se deu a aposentadoria, ou 
naquela em que tiver sido transformada. 
 
Parágrafo Único – A reversão ex-officio não poderá dar-se em função com salário inferior ao 
prevento da inatividade. 
 

SEÇÃO VIII 
 

DA READAPTAÇÃO 
 

Art. 47º - Readaptação é o provimento do servidor em função mais compatível com sua 
capacidade física e intelectual ser realizada “ex –officio” ou a pedido quando ficar devidamente 
comprovado que: 
 
 I – a modificação do estado físico ou das condições de saúde do servidor diminui sua 
eficiência na função que exerce: 
 II – o estado mental não correspondente de mais as exigências da função. 
 
§ 1º - A readaptação prevista neste artigo não acarretará redução do salário do servidor. 
 
§ 2º - O processo de readaptação será iniciado mediante laudo medico fornecido pelo órgão 
pericial do Município. 
 

 
 
 
 

SEÇÃO IX 
 

DA VACÂNCIA 
 
Art. 48º -  A vacância da função decorrera de: 
 
I – demissão; 
II – promoção; 
III – acesso; 
IV – aposentadoria; 
V – posse de outro cargo de acumulação proibida; 
VI falecimento; 
VII – readaptação. 
 
Art. 49º - A demissão dar-se-á a pedido ou ex – officio. 
 Parágrafo Único - A demissão ex-officio ocorrerá quando não satisfeita as condições do 
estagio probatório e quando o servidor não assumir o exercício da função no prazo legal. 
 
Art. 50º - A vaga ocorrera na data: 



Prefeitura Municipal de Campo do Tenente 
Estado do Paraná 

                      Av. Miguel Komarchewski, 900 – Centro – Fone/Fax:  41-628-1313           
83.870-000  –  Campo do Tenente    -   Paraná 

________________________________________________________________________ 
   

 

 
I do falecimento; 
II – imediatamente aquela em que o servidor completar 70(setenta) anos de idade; 
III – da publicação; 

a) Da lei que criar o emprego e conceder dotação para o seu provimento ou da que 
determinar esta ultima mediante a função já estiver criada; 

b) Do ato de exonerar, demitir ou conceder promoção ou acesso. 
 
IV – da posse em outra função de acumulação proibida. 
 

CAPÍTULO III 
 

DOS DIREITOS 
 

SEÇÃO I 
 

DO TERMO DE SERVIÇO 
 

Art. 51º - A apuração do tempo de serviço se fará em dias. 
 
 Parágrafo Único – O numero de dias será convertido em anos, considerando o ano de 
365(trezentos e sessenta e cinco) dias. 
 
Art. 52º -Será considerada como de efetivo exercício o afastamento em virtude de: 
I – férias 
II – casamento, at 03(três) dias consecutivos contados da realização do ato; 
III – luto pelo falecimento de pais, mãe, cônjuge, filho, ou irmão, ate 03(três) dias consecutivos; 
IV – licença por acidente de serviço ou doença profissional; 
V – licença a servidora gestante; 
VI – convocação para o serviço militar, júri e outros serviços obrigatórios por Lei; 
VII – missão ou estudo de interesse do Município quando o afastamento tiver sido autorizado pelo 
Prefeito Municipal; 
VIII – expressa determinação legal, em outros casos; 
IX – licença paternidade; 
X – afastamento para tratar de assuntos particulares. 
 
Art. 53º -É vedada a soma de tempo de serviço simultaneamente prestado. 
 

SEÇÃO II 
 

DA ESTABILIDADE 
 
Art. 54º - A estabilidade é adquirida após 02(dois) anos de exercício em emprego efetivo, quando 
contratado por concurso. 
 
Art. 55º - O servidor será demitido, quando estável, em virtude de sentença judicial ou mediante 
processo administrativo em que tenha assegurado ampla defesa. 
 
Art. 56º - O servidor em estagio probatório somente poderá ser: 
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I – demitido, após observância do disposto nesta Lei. 
II – demitido mediante processo administrativo se este se impuser antes de concluído estagio. 

 
SEÇÃO III 

DAS FÉRIAS 
 

Art. 57º - Os servidores gozarão obrigatoriamente, 30(trinta) dias consecutivos de férias por ano, 
concedidos de acordo com escala organizada pela chefia imediata. 
 
 Parágrafo Único - O gozo de férias será remunerada com pelo menos 1/3(um terço) a 
mais do que a remuneração normal. 
 
Art. 58º - Aos servidores, de que trata o artigo anterior, e proibido a acumulação de férias, salvo 
por imperiosa necessidade do serviço e pelo Maximo de 02(dois) períodos atestada a necessidade 
pelo chefe imediato. 
 
 
 

SEÇÃO IV 
 

DAS LICENÇAS 
 

SUBSEÇÃO I 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 59º - Conceder-se-á licença: 
 
I – para tratamento de saúde: 
II – para repouso a gestante; 
III – para serviço militar; 
IV – para licença paternidade; 
V – por motivo de doença ou morte em pessoa sua dependente; 
VI – para concorrer a cargo eletivo; 
VII – para tratar de assuntos particulares. 
 
Art. 60º - Terminada a licença o servidor reassumira imediatamente o exercício se houver 
prorrogação. 
 
 Parágrafo Único - O pedido de prorrogação devera ser apresentado antes de função o 
prazo de licença; se indefinido, contar-se-á como licença o período compreendido entre a data do 
termino e a do conhecimento oficial do despacho. 
 
Art. 61º - O servidor não poderá permanecer em licença por prazo superior a 24(vinte e quatro) 
meses, salvo no caso dos itens III e VI do art. 59. 
 
Art. 62º - A licença depende de inspeção medica será concedida pelo prazo indicação no laudo, 
finco o prazo haverá nova inspeção devendo o laudo medico concluir pela volta ao serviço pela 
prorrogação da licença ou pela aposentadoria. 
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 Parágrafo Único – A licença superior a 15(quinze) dias dar-se-á mediantes laudo do órgão 
previdenciário. 
 

SUBSEÇÃO II 
 

DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 
 
Art. 63º - A licença para tratamento de saúde será concedida mediante inspeção medica. 
 
Art. 64º - No curso da licença o servidor abster-se-á de exerce qualquer atividade, remunerada ou 
gratuita, sob pena de cassação imediata da licença, com perda total do salário correspondente ao 
período já gozado a suspensão disciplinar. 
 
 Parágrafo Único – O servidor poderá ser examinado a pedido ou ex-officio, ficando 
obrigado a reassumir imediatamente sua função se for considerado apto para o trabalho sob pena 
de se apurarem com falta os dias de ausência. 
 
Art. 65º - A licença para tratamento de moléstia grave contagiosa, ou incurável, especificada em lei 
especial, será concedida quando a inspeção medica concluir pela aposentadoria imediata do 
servidor. 
 

SUBSEÇÃO III 
 

DA LICENÇA A GESTANTE 
 
Art. 66º - As servidoras Gestantes serão concedidos 120(cento e vinte) dias de licença com todas 
as vantagens mediante inspeção medica. 
 Parágrafo Único – A licença poderá ser concedida a partir do 8º (oitavo) mês de gestação. 
 
Art. 67º - Se ocorrer parto prematuro, antes de concedida a licença medica, o inciso se contará a 
partir da data do parto. 
 

Parágrafo Único – Em caso de aborto justificado, ou seja, não criminoso, comprovado por 
inspeção medica, será concedida licença a servidora por 15(quinze) dias. 

 
SUBSEÇÃO IV 

 
DA LICNCA PARA O SERVIÇOI MILITAR 

 
Art. 68º - Ao servidor convocado para o serviço militar e outros encargos de segurança 

nacional será concedida licença à vista de documentos oficial. 
 
 Parágrafo Único – Ao servidor desincorporado será concedido prazo excelente a 

7(sete) dias para reassumir o exercício sm perda do vencimento. 
 

SUBSEÇÃO V 
 

DA LICENÇA PATERNIDADE 
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Art. 69º - A licença paternidade será concedida nos termos fixados em lei, quando 
requerida e devidamente comprovada. 

 
SUBSEÇÃO VI 

 
DA LICENÇA PARA CONCORRER A CARGO SELETIVO 

 
Art. 70º -  O servidor publico, candidato a cargo eletivo terá licença por período 

determinado Por lei eleitoral. 
 

CAPÍTULO  IV 
 

DOS SALÁRIOS E DAS VANTAGENS 
 

SEÇÃO I 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 71º - Alem dos salários o servidor, dependendo de haver preenchido as condições para 

a sua percepção, fará jus as seguintes vantagens. 
 
I – ajuda de custo; 
II – diárias 
III – salário família; 
IV – gratificação; 
V – décimo terceiro salário; 
VI – adicional por tempo de serviço. 

 
SEÇÃO II 

 
DOS SALÁRIOS 

 
Art. 72º - Salário é a retribuição ao servidor pelo exercício do cargo ou função publica, 

correspondente ao padrão fixados em Lei. 
 
Art. 73º - O servidor perderá o salário da função ou emprego publico: 
 
I – quando no exercício de mandato eletivo, federal ou estadual; 
II – quando designado para servir em qualquer órgão da União do Estado e dos Municípios. 
 
Art. 74º - O servidor que não vier a ser nomeado em cargo de comissão poderá optar pelo 

vencimento de seu cargo, ou função publica. 
 
Art. 75º - Será descontado do salário do servidor as faltas não justificadas. 

 
SEÇÃO III 

 
DA AJUDA DE CUSTO 
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Art. 76º - Será concedida ajuda de custeio ao servidor que for designado para serviço ou 
outra atividades fora do município, por período superior a 30(trinta) dias. 

 
 § 1º - A ajuda de custo destina-se a compensação das despesa de viagem e ser 

fixada pelo Prefeito Municipal. 
 
 § 2º - A ajuda de custo será calculada sobre o vencimento do cargo ou função 

ocupado pelo servidor. 
 
 § 3º - O servidor restituirá a ajuda de custo quando, antes terminada a incumbência, 

regressa, pedir exoneração ou abandonar o serviço. 
 
 § 4º - A restituição é de exclusiva responsabilidade pessoal e será proporcional aos 

dias de serviços não prestados. 
 

SEÇÃO IV 
DAS DIARIAS 

 
Art. 77º - Serão concedidas diárias ao servidor que for designado para o serviço curso ou 
outra atividade fora do Município, por período inferior a 30(trinta) dias a titulo de indenização 
das despesas de viagem. 
 
 Parágrafo Único – A concessão de diárias e seu valor serão regularmente por decreto 
do Prefeito Municipal. 
 
Art. 78º - A concessão de ajuda de custeio a concessão de diárias e vice-versa. 
 
 

SEÇÃO v 
DO SÁLARIO FAMILIA 

 
Art. 79º - Será concedido salário – família ao servidor ativo ou inativo da Prefeitura Municipal 
de acordo com o que estabelece a legislação federal. 
 
Art. 80º - O valor do abono família será o valor determinado pela legislação federal ser pago a 
partir da data em que for protocolado o requerimento. 
 
Art. 81º - Todo aquele que por ação ou omissão der causa a pagamento indevido de abono-
familia, ficara obrigado a sua restituição sem prejuízo das demais cominações legais. 
 

 
SEÇÃO VI 

DAS GRATIFICAÇÕES 
 

Art. 82º - Conceder-se a gratificações: 
 
I – de função  



Prefeitura Municipal de Campo do Tenente 
Estado do Paraná 

                      Av. Miguel Komarchewski, 900 – Centro – Fone/Fax:  41-628-1313           
83.870-000  –  Campo do Tenente    -   Paraná 

________________________________________________________________________ 
   

 

II – pela prestação de serviço em regime de tempo integral e dedicação exclusiva aos 
ocupantes de cargos e comissão. 
 
Art. 83º - Gratificação de função e a retribuição mensal pelo desempenho de encargos de 
chefia, de assessoramento e outros que a lei determinar. 
 
Art. 84º - Somente servidores municipais serão designados para o exercício de funções 
gratificadas. 
 
 § 1º - A designação para o exercício de função gratificada será feita pelo Prefeito 
Municipal, que não executará a 15%(quinze por cento) do salário base. 
 § 2º - É vedada concessão de gratificação de função ao servidor pelo exercício de 
chefia ou assessoramento quando atividade for inerente ao exercício do cargo. 
 
Art. 85º - Não perderá a gratificação de função o servidor que se ausentar e virtude de férias 
luto, casamento, doença comprovada ou serviço obrigatório por lei. 
 
Art. 86º - O ocupante de cargos de direção ou chefia, em comissão ou não, e o servidor que 
não estiver no exercício da função não terá direito ao recebimento de gratificação por serviço 
extraordinário. 
 
 Parágrafo Único – Os ocupantes de cargos em comissão, receberão gratificação pela 
prestação de serviço e regime de tempo integral e dedicação exclusiva, cujo percentual ficara 
a critério do chefe do Executivo Municipal através de Decreto. 
 
 

SEÇÃO VII 
DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 

 
Art. 87º - A gratificação de natal será paga, anualmente a todos servidores municipais, 
independentemente da remuneração a que fizer jus. 
 
 § 1º - A gratificação de natal correspondera a 1/12(um doze avos) por mês de efetivo 
exercício do salário devido em dezembro do ano correspondente. 
 
 § 2º - A fração igual ou superior a 15(quinze) dias de exercício será tomado como mês 
integral para efeito do parágrafo anterior. 
 
 § 3º - A gratificação de Natal será calculado somente sobre o salário do servidor nela 
não incluída quaisquer vantagens exceto no caso de emprego em comissão, quando a 
gratificação de natal será paga tomando-se por base o vencimento desse cargo. 
 
 § 5º - O pagamento de cada parcela fará tomando por base o vencimento do mês em 
que ocorrer o pagamento. 
 
 § 6º - A segunda parcela será calculada com base no vencimento em vigor no mês de 
dezembro abatida a importância da primeira parcela. 
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Art. 88º - Caso o servidor deixe o serviço municipal o décimo terceiro salário ser-lhe-á pago 
proporcionalmente ao numero de meses de exercício no ano, com base no vencimento do mês 
em que ocorrer a exoneração ou demissão. 
 
 

SEÇÃO VIII 
DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 

 
Art. 89º - Por qüinqüênio de efetivo exercício publico municipal será concedido ao servidor 
estável um adicional correspondente a 5%(cinco por cento) do salário de seu cargo, ate o 
limite de 07(sete) qüinqüênios. 
 
 Parágrafo Único – O adicional é devido a partir do dia imediato aquele em que o 
servidor completar o tempo de serviço exigido. 
 
 

CAPITULO V 
DO DIREITO DE PETIÇÃO 

 
Art. 90º - É assegurado ao servidor o direito de requerer e representar devendo a petição ser 
dirigida a autoridade competente a qual terá 20(vinte) dias para decidir. 
 
Art. 91º - Da decisão a que se refere o Artigo 90 caberá recurso no prazo de 30(trinta) dias ao 
Prefeito Municipal, salvo se este o proferir. 
 
Art. 92º - Os recursos não terá efeito suspensivo se for provido retroativo nos seus efetivos do 
ato impugnado. 
 
Art. 93º - O direito de pleitear na esfera administrativa prescreverá: 
 
 I – em 02(dois) anos aos atos de que decorrem demissão e cassação de 
disponibilidade: 
 II – em 620(sessenta) dias, nos demais casos. 
 
Parágrafo Único – O prazo de prescrição contar-se-á da data de publicação do ato 
impugnado: quando este for de natureza reservada, da data em que o interessado dele tiver 
ciência. 
 
Art. 94º - O recurso interrompe a prescrição uma única vez recomeçando esta correr pela 
metade do prazo da data do ato que a interrompeu. 
 

 
CAPITULO VI 

 
DO REGIME DISCIPLINAR 
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SEÇÃO I 
 

DA ACUMULAÇÃO 
 
Art. 95º - A acumulação remunerada sempre será permitida nos casos previstos pela 
Constituição da Republica. 
 
Art. 96º - Verificada em processo administrativo acumulação proibida e comprovada a boa fé o 
servidor optará por uma das funções se não fizer e 15(quinze) dias, será exonerado de 
qualquer e delas, a critério do Prefeito Municipal. 
 
 § 1º - Provada a existência de ma fé o servidor demitido do serviço publico e restituirá o 
que tiver percebido indevidamente. 
 
 § 2º - Se a acumulação proibida envolver cargo função ou emprego em outra atividade 
estatal ou para estatal será o servidor demitido do cargo municipal. 
 

 
SEÇÃO II 

 
DO EXERCICIO DE MANDATO ELETIVO 

 
Art. 97º - O exercício de mandato eletivo por servidor municipal obedecerá as determinações 
estabelecidas pela Constituição da Republica e pela Lei Orgânica do Município. 
 

SEÇÃO III 
 

DOS DEVERES E DAS PROIBIÇÕES 
 
Art. 98º - É dever do servidor observar as normas em vigor na Prefeitura Municipal assim 
como manter comportamento condizente, de acordo com os costumes éticos e morais da 
sociedade. 
 
Art. 99º -  É dever do servidor: 
 
I – cumprir as ordens dos superiores hierárquicos; 
II – manter espírito de cooperação e solidariedade humana com os colegas; 
III – comparecer ao serviço nas horas estabelecidas em regulamento; 
IV – sugerir medidas que visem a eficiência dos serviços; 
V – participar no processo de planejamento de atividade relacionadas ao seu serviço; 
VI – zelar pela economia de material utilizado no serviço bem como pela conservação dos 
bens confiados a sua guarda e uso; 
VII – guardar sigilo sobre assuntos de atividades a seu cargo não devem ser divulgados; 
VIII – utilizar processos de trabalho que não afete o conceito da administração municipal  
IX – tratar com urbanidade e respeito os munícipes atendendo-os sem preferência: 
X – apresentar-se decentemente trajado em serviço; 
XI – freqüentar cursos de aperfeiçoamento, quando designado: 
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XII – levar ao conhecimento da chefia imediata as irregularidades de que tiver ciência em 
razão do cargo ou função. 
 
Art. 100º - É proibido ao servidor: 
 
I – referir-se de modo depreciativo as autoridades e atos da administração publica, permitida a 
crítica, em trabalho assinado do ponto de vista doutrinário ou de organização do serviço; 
II – retirar qualquer documento ou objeto de repartição sem previa autorização competente: 
III – participar de gerencia ou administração de estabelecimento que mantenha transações 
com o município: 
IV – valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou para terceiro, em prejuízo da dignidade 
do cargo; 
V - pleitear como procurador ou intermediário, junto às repartições municipais, exceto quando 
se tratar de percepção de vencimento e vantagens de dependentes; 
VI – Cometer pessoa estranha, a repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de 
encargos que lhe competir ou a seus subordinados: 
VII – utilizar material da repartição em serviço particular; 
VIII – descumprir ordens de superiores hierárquicos: 
IX – omitir informações quando solicitadas; 
X – praticar qualquer outro ato ou exercer atividade proibida por lei ou incompatível com suas 
atribuições. 
Art. 101º - Pelo exercício irregular de sua função, o servidor responde administrativa e 
penalmente. 
 
Parágrafo Único – A responsabilidade administrativa resulta de atos ou omissão que 
contravenham o regulamento dos deveres, atribuições e responsabilidades que s leis os 
regulamentos cometem ao servidor. 
 
Art. 102º - Considera-se infração disciplinar o ato praticado pelo servidor com violação 
deveres e das proibições decorrentes do cargo ou função que exerce. 
 
Art. 103º - São penas disciplinares, na ordem crescentes de gravidade: 
 
I – advertência escrita: 
II – multa; 
III – suspensão; 
IV – demissão: 
 
Parágrafo Único – Na aplicação das penas disciplinares serão considerada a natureza e a 
gravidade da infração, dos danos que dela provierem para o serviço publico e os antecedentes 
do servidor. 
 
Art. 104º - A pena de repreensão será aplicada por decreto nos casos de desobediência ou 
falta de cumprimento dos deveres. 
 
Art. 105º - A pena de suspensão será nos casos de falta grave ou de reincidência. 
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§ 1º - O servidor enquanto suspensão perderá todos os direitos e vantagens decorrentes d 
exercício da função exceto o salário família. 
 
§ 2º -Quando houver conveniência para o serviço a pena de suspensão poderá ser convertida 
em multa base de 50%(cinqüenta por cento) por dia de salário, obrigado neste caso o servidor 
a permanecer em serviço. 
 
Art. 106º - A pena de demissão será aplicada nos casos de: 
I – crime contra a Administração Pública nos termos da lei penal; 
II – abandono de função u emprego: 
III – incontinência publicas escandalosas, vicio de jogos proibidos e embriaguez habitual ou em 
serviço. 
IV – ofensa física ou moral e servidor contra servidor ou particular, salvo se em legitima 
defesa: 
V – aplicação irregular dos dinheiros públicos: 
Vi – Lesão aos cofres públicos e dilapidação do Patrimônio Publico: 
VII – revelação de segredo de que tenha conhecido em razão de sua funções: 
VIII – acumulação proibida: 
IX – a reincidência em qualquer das proibições de que trata os itens VI e VII do Art. 100. 
X – ofensa à hora ou a boa fama contra superiores hierárquicos; 
XI – aplicação irregular do dinheiro publico. 
 
Parágrafo Único – Considera-se abandono de emprego a ausência do servidor, Sem causa  
justificada, por ,mais de 30(trinta) dias consecutivas. 
 
Art. 107º - O ato que demitir o servidor municipal mencionara sempre a causa da penalidade e 
a disposição em que se fundamente. 
 
Parágrafo Único – Considera a gravidade da falta, a demissão poderá ser aplicada com a 
nota e bem do serviço publico, que constara nos atos de demissão fundamentados nos itens I, 
VI, e VII do art. 106. 
 
Art. 108º -Para a imposição de penas disciplinares são competentes: 
I – o prefeito no caso de demissão e suspensão 
II – os chefes de Divisões nos demais casos. 
 
Parágrafo Único – A pena de multa será aplicada de conformidade com que dispuser a 
legislação federal. 
 
Art. 109º - As penas poderão ser atenuadas pela seguinte circunstância: 
I – confissão espontânea da infração; 
 
Art. 110º - As penas poderão ser agravadas pelas seguintes circunstâncias: 
I – concluir para pratica de infração: 
II – acumulação de infração: 
III – reincidência genérica ou especifica na infração; 
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Art. 111º - As faltas prescreverão contados os prazos a partir da data de infração: 
I – em 1(um) quando sujeitas a pena de repreensão: 
II – em 2(dois) anos, quando sujeitas as penas de multa ou suspensão: 
III – em 4(quatro) anos quando sujeitas as penas de demissão cassação de disponibilidade. 
 
Parágrafo Único – A falta administrativa também como crime na lei penal, prescreverá 
juntamente com este. 
 

CAPÍTULO  VII 
 

DO PROCESSO DISCIPLINAR SEÇÃO I 
DO PROCESSO 

Art. 112º - A aplicação da penas de demissão e de cassação de disponibilidade depende de 
processo disciplinar prévio. 
 
§ 1º - Compete ao Prefeito Municipal determinar a instauração de processo administrativo. 
§ 2º - A autoridade ou servidor que tiver ciência de qualquer irregularidade no serviço publico é 
obrigado a denunciá-la para que seja provida sua apuração imediata.  
 
Art. 113º - Promoverá o processo uma comissão designada pelo Prefeito Municipal composto 
de 3(três) servidores estáveis e que não esteja, na ocasião, exercendo função de que sejam 
exoneráveis “ad nutum”. 
 
Parágrafo Único - O Prefeito Municipal designara os servidores que devem atuar como 
Presidente e como Secretario da Comissão. 
 

§ 1º - Dentro de 48(quarenta e oito) horas seguintes a sua lavratura. A comissão 
remeterá ao acusado copia do termo citando-o para todos os atos do processo, sob pena de 
revelia. 
 
 § 2º - Achando-se o acusado em lugar incerto será citado por edital, que se publicará 
3(três) vezes consecutivas na forma oficial adotada pelo Município, para no prazo de 10(dez) 
dias  contar da ultima publicação apresentar-se para a defesa. 
 
Art. 114º - O acusado terá direito de acompanhar por si, ou por procurador todos os termos e 
atos do processo e produzir as provas em direito permitido em sua defesa. 
 
Art. 115º - Decorrido o prazo  que se refere o Parágrafo 2º do artigo 113. A Comissão 
promoverá os atos que julgar convenientes a instrução do processo, inclusive os requeridos 
pelo acusado. 
 
 Parágrafo Único – A perícia, quando cabível será realizada por técnico escolhido pela 
comissão, que poderá ser assistido por outro indicado pelo acusado. 
 
Art. 116º - Encerrada a fase de que trata o artigo anterior, será concedida ao acusado prazo 
de 10(dez) dias e oferecimento de sua razoes finais de defesa. 
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 Parágrafo Único – O prazo de defesa será prorrogado pelo dobro diligencia reputadas 
indisponíveis a critério da comissão. 
 
Art. 117º - A comissão terá o prazo de 60(sessenta) dias, prorrogáveis por motivo justificado, 
para concluir o processo disciplinar, fundo o qual será encaminhado para julgamento do 
Prefeito Municipal, acompanhado de relatório que proporá a solução adequada ao caso. 
 
 § 1º - Recebido o processo com o relatório final, o prefeito Municipal proferirá o 
julgamento no prazo de 20(vinte) doas salvo se baixar os autos em diligencia quando se 
renovará o prazo para conclusão desta. 
 
 § 2º - Não decidido o processo nos prazos previstos neste artigo o indicado reassumirá 
automaticamente o exercício do cargo e aguardará o julgamento. 
 
Art. 118º - Quando a irregularidade objeto de processo administrativo concluir crime, o prefeito 
comunica´ra o fato a autoridade judicial, para os devidos fins e, concluído o processo na esfera 
administrativa, remeterá os outros a autoridades judicial competente, ficando o translado na 
Prefeitura Municipal. 
 
Art. 119º - O servidor somente poderá ser demitido a pedido, após a conclusão do processo 
disciplinar que responde e em que tenha sido reconhecida sua inocência. 
 
Art. 120º - A comissão sempre que necessário dedicará todo tempo aos trabalhos do 
processo, ficando seus membros dispensados de suas atribuições normais durante o curso 
das diligencia e elaboração do relatório. 
 
Art. 121º - Ao processo disciplinar aplicar-se-ão subsidiariamente, as disposições da 
legislação processual civil e penal. 

 
SEÇÃO III 

 
DA SUSPENSÃO 

 
Art. 122º - o Prefeito Municipal, poderá determinar a suspensão preventiva do servidor por 
mais de 30(trinta) dias, para que este não venha a influir na apuração da falta cometida. 
 

§ 1º - Findo prazo de que trata este artigo, cessarão os efeitos da suspensão 
preventiva, ainda que o processo não esteja concluído. 
 § 2º - No caso do processo que vise a apurar faltas sujeitas a pena de comissão, o 
afastamento se prolongará ate a decisão final do processo disciplinar. 
 
Art. 123º - O servidor terá direito, desde que reconhecida sua inocência: 
 
  I – A contagem do tempo de serviço relativo ao período de que tenha estado 
suspenso preventivamente, se do processo não resultar a pena disciplinar ou esta se limitar a 
repreensão: 
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  II – contagem do período de afastamento que exceder o prazo da suspensão 
disciplinar aplicada: 
  III – A contagem do período de suspensão preventiva e ao pagamento do 
salário e de todas as vantagens. 
 

 
SEÇÃO III 

 
DA REVISÃO 

 
Art. 124º - Dentro do prazo de 2(dois) anos, contados da data da publicação, poderá ser 
requerida a revisão do processo de que resultou pena disciplinar, quando se aduzam fatos ou 
circunstancia suscetíveis de justificar a inocência do servidor. 
 
  § 1º - Tratando-se de servidor falecido, desaparecido ou incapacitado de 
requerer, a revisão poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, pelos pais ou pelos filhos, 
inclusive adotivos. 
 
  § 2º - Correrá a revisão em apenso ao processo originário. 
 
Art. 125º - O requerimento devidamente instruído, será encaminhado ao Prefeito Municipal, 
que procederá de conformidade com o disposto na seção I, deste Capitulo, inclusive quanto 
aos prazos para revisão do processo e para seu julgamento. 
 
Parágrafo Único – Julgada procedente a revisão, a penalidade imposta se tornará sem efeito, 
restabelecendo-se todos os direitos por ela atingidos. 
 

CAPÍTULO  VIII 
 

DO MAGISTÉRIO 
 

SEÇÃO I 
 

DAS DISPONIBILIDADES 
 
Art. 126º - Os servidores que ocupam cargos ou funções de Magistério, nas unidades 
escolares e demais órgãos da estrutura do Departamento de Educação e Cultura, enquadram-
se nas seguintes categorias: 
 
  I – PROFESSORES – Os encarregados de ministrar o ensino e a educação ao 
aluno em quaisquer atividades áreas de estudo e disciplinas constantes do currículo escolar: 
 
II – ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO – Os que executam tarefas de assessoramento, 
planejamento promogracao supervisão, coordenação, controle, avaliação orientação, inspeção 
e outras, respeitadas as prescrições contidas na Lei Federal nº 5692, de 11 de agosto de 
1971: 
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III – AUXILIARES – Os serviços que nas unidades escolares exerçam atividades 
administrativas e dr apoio às atividades de ensino. 
 
Art. 127º - O quadro de magistério compõe-se de 15(quinze)níveis de elevação e respectivo 
salário, conforme anexo do plano de classificação de empregos e salários. 
 

SEÇÃO II 
 

DOS DEVERES E DAS PROIBIÇÕES 
 
Art. 128º - O professor tem o dever constante de considerara a relevância social de suas 
atribuições, cabendo-lhe manter conduta moral, funcional e profissional adequada à dignidade 
do magistério, observada as normas seguintes: 
 
 I – quanto aos deveres: 
 

a) Cumprir as ordens dos superiores hierárquicos: 
b) Manter espírito de cooperação e solidariedade com os colegas: 
c) Utilizar processos de ensino que não se afastem do conceito atual de Educação e 

Aprendizagem: 
d) Manter os alunos, por exemplo, o espírito de solidariedade, o respeito as autoridades 

constituídas e o amor a Pátria: 
e) Empenhar-se pela educação integral do educando: 
f) Comparecer ao estabelecimento de ensino nas horas de trabalho ordinário que lhes 

forem atribuídas e quando convocado as de extraordinária, bem como as 
comemorações cívicas e outras atividades executando os serviços que lhe competirem: 

g) Sugerir providências que visem a melhoria do ensino e ao seu aperfeiçoamento: 
h) Participar do processo de planejamento de atividades relacionadas, com a educação 

para o estabelecimento de ensino em que atuar: 
i) Zelar pela economia de material do município e pela conservação do que for confiado a 

sua guarda e uso: 
j) Guardar sigilo sobre assuntos do estabelecimento de ensino que não devam ser 

divulgados: 
k) Tratar com urbanidade az partes, atendendo sem preferência: 
l)  - freqüentar, quando designado, cursos legalmente instituídos para aperfeiçoamento 

profissional: 
m) Apresentar-se descentemente trajado em serviço com uniformes que for destinado a 

cada caso: 
n) Providenciar para que esteja sempre em ordem na ficha individual, o numero de 

dependentes; 
o) Providencias para que estejam sempre em ordem na ficha individual, o numero de 

dependentes. 
p) Atender prontamente, com preferência sobre qualquer outro serviço às requisições de 

documentos informações ou providencias que lhe forem feitas pelas autoridades 
judiciárias, na defesa do Município em juízo; 

q) .Proceder na vida publica e privada de forma a dignificar sempre a função publica: 
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r) Levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidade de que tiver ciência em 
razão do cargo ou Função; 

s) Submeter a inspeção medica que for determinada pela autoridade competente. 
 
II – quanto às proibições: 
 

a) – Referir-se desrespeitosamente, por qual quer meio, as autoridades constituídas e aos 
atos da administração, podendo porem em trabalho devidamente assinado a critica-los 
de maneira elevada impessoal e construtiva do ponto de vista doutrinário e da 
organização e eficiências do serviço de ensino: 

b) Exercer comercio entre os colegas de trabalho, promover ou subscrever listas de 
donativos ou praticar a usura em qualquer de sua formas: 

c) Fazer contratos de natureza comercial ou industrial com o poder executivo municipal 
para si ou como representante: 

d) Ocupar cargo ou exercer funções em empresas, estabelecimentos ou instituições que 
mantenham relações contratuais ou de dependência com o governo do Município: 

e) Aceitar representações de estados estrangeiros: 
f) Retirar, sem previa permissão das autoridades competentes, qualquer matéria. Ou 

documento existente no estabelecimento de ensino: 
g) Receber comissões, presentes e vantagens de qualquer espécie, em razão de suas 

atribuições: 
h) Cometer a outra pessoa, fora dos casos previstos em lei, o desempenho da função 

quer lhe compete: 
i) Participar, enquanto na atividade de diretoria, querência, administração, conselho 

técnico ou administrativo de empresas ou sociedade comercial ou industrial, quando 
contratante ou concessionária de serviço publico municipal ou fornecedora de 
equipamentos ou material de qualquer natureza ou espécie a qualquer órgão municipal, 
mesmo como procurador. 

 
Parágrafo Único – Não está compreendida na proibição o inciso II, alínea”d” deste artigo, a 
participação do professor em cooperativas e associações de classe na qualidade de associado 
ou dirigente. 

SEÇÃO III 
 

DO APERFEIÇOAMENTO E DA ESPECIALIZAÇÃO 
 
Art. 129º - Fica institucionalizado como atividade permanente da divisão de educação o 
treinamento de seus servidores tendo como objetivo: 
 
 I – incrementar a produtividade e criar condições para constantes aperfeiçoamentos do 
ensino publico municipal; 
 
 II – Integrar os objetivos de cada função as finalidades da administração como um todo; 
 III – atualizar conhecimentos adquiridos para melhor qualificação do pessoal docente. 
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Art. 130º - O integrante do quadro do magistério deverá freqüentar cursos de aperfeiçoamento 
ou de especialização profissional para as quais seja expressamente designado ou convocado 
pela administração. 
 
Art. 131º - O município deverá promover e organizar anualmente cursos ou encontros de 
aperfeiçoamento e especialização sobre novas técnicas e orientações pedagógicas, aplicáveis 
a distinta atividade, áreas de estudos e disciplinas. 
 
Art. 132º - Compete a divisão da Educação e Cultura a elaboração e desenvolvimento dos 
programas de treinamento de seus servidores. 
 
 Parágrafo Único – os programas de treinamento serão elaborados, anualmente a 
tempo de se prever, na proposta orçamentária os recursos indispensáveis a sua realização. 
 
Art. 133º - O Treinamento terá sempre caráter objetivo e pratico e será administrado: 
 I – sempre que possível diretamente pela Prefeitura Municipal utilizando servidores do 
Quadro do Magistério e recursos humanos locais: 
 II – através de contratação com entidades especializadas: 

III – Mediante o encaminhamento de servidores a organização especializada sediada 
ou não no município. 
 
Art. 134º - O educador educacional é o integrante do quadro do Magistério que tem de prestar 
assistência ao educando individualmente ou em grupo, coordenada e integrado os elementos 
que exercem influencia em sua formação preparando-os para o exercício de opções básicas. 
 
Art. 135º - O supervisor escola pe o integrante do quadro do magistério que tem função de 
coordenar o planejamento, a execução e a avaliação do processo pedagógico na escola, para 
que seja cumprida a finalidade da mesma. 
 
 Parágrafo Único – O orientador educacional e o supervisor escolar exercerão sua 
respectivos cargos obedecendo aos critérios de lotação fixados pelo departamento de 
educação, cultura e esportes. 

 
SEÇÃO IV 

 
DA DIREÇÃO DA ESCOLA 

 
Art. 136º - O diretor da escola é o integrante do quadro do magistério que tem a função de 
administrar a escola para que ela cumpra sua finalidade. 
 

Parágrafo Único - Fica o Prefeito Municipal autorizado a criar funções gratificadas, 
relativas a diretor d unidade escolar e assessoramento pedagógico. 

 
SEÇAO V 

 
DA LOTAÇÃO 
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Art. 137º -  lotação do pessoal do quadro do magistério será aprovada anualmente, pelo 
Diretor do Departamento de Educação e cultura tendo em vista as necessidades do ensino 
Publico municipal e a qualificação do corpo docente. 
 
Art. 138º - É facultado ao servidor solicitar nova lotação mediante remoção que poderá ser 
atendida, a critério da administração, desde que: 
 
 I – não traga prejuízo ao funcionamento da unidade onde o servidor estiver lotado; 

II – exista vaga na unidade para onde é solicitada a nova lotação. 
 
 Parágrafo Único – Terá preferência em caso de haver mais de um candidato à 

mesma vaga, o que contar com mais tempo de serviço publico municipal,  e, em caso de 
empate, o mais idoso. 
 
Art. 139º - A remoção pode ser solicitada por permuta. 
 
 § 1º - A permuta será processada mediante pedido escrito de ambos os interessados. 
 
 § 2º - Não poderá permutar o que estiver licenciado ou suspenso disciplinarmente. 
 
Art. 140º - Antes do final dos anos letivo, o Diretor de Departamento de Educação e cultura 
submeterá a provação do Prefeito Municipal, o plano de lotação o ano seguinte, do pessoal 
que trata deste artigo. 
 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO  IX 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 141º - Os instrumentos públicos de procurações utilizados para recebimento de direitos ou 
vantagens de servidores municipais, terão validade por 12(doze) meses, devendo ser 
renovado após findo esse prazo. 
 
Art. 142º - Para os efeitos previstos nessa Lei e em Lei do Município, os exames de 
sanidade física e mental será obrigatoriamente realizados por medico da Prefeitura ou 
na sua falta, por medico credenciando pelo Prefeito Municipal. 
 
 § 1º - Em casos especiais atendendo a natureza da enfermidade o Prefeito 
Municipal, poderá designar partes, obrigatoriamente, o medico da Prefeitura ou medico 
credenciado pelo Prefeito. 
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 § 2º - Os atestados médicos concedidos dos servidores municipais, quando em 
tratamento fora do Município, terão sua validade condicionada a ratificação posterior 
pelo medico da Prefeitura Municipal. 
 
Art. 143º - Contar-se-ão por dias corridos os prazos previstos nesta Lei. 
 
 Parágrafo Único – Não se computará no prazo o dia inicial, prorrogando-se 
para o primeiro dia útil o vencimento que incidir em sábado, domingo ou feriado. 
 
Art. 144º - É vedado ao servidor servir sob chefia imediato de cônjuge ou parente ate o 
2º (segundo) grau. 
 
Art. 145º - São isentos de taxa, emolumentos ou custas os requerimentos certidões e 
outros papeis que, n esfera administrativa, interessarem ao servidor municipal,ativo ou 
inativo nessa qualidade. 
 
Art. 146º - É vedado exigir atestado de ideologia como condição de posse ou exercício 
em cargo publico. 
 
Art. 147º - A presente Lei se aplicará aos servidores da Câmara Municipal, cabendo 
ao Presidente desta as atribuições reservadas ao Prefeito Municipal, quando for o 
caso. 
 
Art. 148º - A aplicação de penas disciplinares aos integrantes do quadro do Magistério 
obedecerá o que estabelece a Seção IV do Capitulo VI, desta Lei. 
 
Art. 149º - Poderão ser admitido para funções adequados, servidores de capacidade 
física reduzida aplicando-se processos especiais de seleção. 
Art. 150º - O dia do Professor, será comemorado no dia 15 de outubro. 
 
Art. 151º - O dia 28 de outubro ser consagrado ao Servidor Publico Municipal. 
 
Art. 152º - Aos integrantes do Grupo Ocupacional Magistério aplicam-se ao 
provimento por acesso, no que couber, a regra e condição constante da seção IV do 
Capitulo II, desta Lei. 
 
Art. 153º - Aplicam-se no que couber aos integrantes do Magistério, condições 
relativas a Integração, Aproveitamento, Revisão, e readaptação constantes desta Lei. 
 
Art. 154º - As vantagens do Magistério, serão procedidas de acordo com as regras e 
condições estabelecidas nesta Lei. 
 



Prefeitura Municipal de Campo do Tenente 
Estado do Paraná 

                      Av. Miguel Komarchewski, 900 – Centro – Fone/Fax:  41-628-1313           
83.870-000  –  Campo do Tenente    -   Paraná 

________________________________________________________________________ 
   

 

Art. 155º - O processo disciplinar constante do Capitulo VI desta Lei é extensivo aos 
ocupantes de cargos ou funções do Grupo Ocupacional Magistério. 
 
Art. 156º - A jornada de trabalho nas repartições municipais será fixada por decreto do 
Prefeito Municipal. 
 
Art. 157º - As regras omissas no capitulo VII referente aos servidores do Magistério, 
serão aplicadas no que couber, os demais dispositivos fundamentais nesta Lei. 
 
Art. 158º - O Prefeito Municipal,baixará por decreto, os regulamentos necessários à 
execução da presente Lei. 
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TITULO II 
 

DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 
 
 
 

CAPÍTULO  I 
 

DO PLANO DE PREVIDÊNCIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 159º - O Município do campo, Estado do Paraná, promovera a previdência social 
de sus servidores e respectivos dependentes mediante contribuição que assegure 
meios indispensáveis a manutenção doa benefícios previdenciários. 
 
Art. 160º - A previdência social do servidor municipal abrange: 
 
I – quanto ao segurado: 
 

a) Aposentadoria por invalidez permanente; 
b) Aposentadoria Compulsória; 
c) Aposentadoria voluntária; 
d) Aposentadoria por tempo de serviço. 

 
II – Quanto aos dependentes: 
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a) Pensão por morte. 
 
Art. 161º - Para os fins previstos no artigo anterior, fica criado o Fundo de Previdência 
Municipal  a ser constituído e gerido na forma estabelecida nesta lei. 
 
Art. 162º - Para fins previstos nesta Lei, são considerados; 
I – Segurado: O servidor submetido ao regime jurídico estatutário, ocupante de cargo 
de provimento efetivo ou em cargo de provimento de comissão ou ainda, o servidor 
inativo cuja aposentadoria esteja sendo custeada pelo Fundo de Previdência 
Municipal. 
 
II – Dependente: assim as pessoas com ou sem relação consangüínea com o 
segurado, conforme estabelecido nesta Lei. 
 
Art. 163º - A assistência a saúde dos servidores e de seus dependentes será prestada 
através do Sistema único de Saúde (SUS) ou mediante convenio com entidades da 
iniciativa privada. 
 
 Parágrafo Único – Na hipótese da assistência a saúde dos servidores e seus 
dependentes ser prestada por entidade dos servidores e seus dependentes ser 
prestada por entidade da iniciativa privada, o custeio dar-se-á nos termos 
estabelecidos pelo Convênio. 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO  II 
DOS BENEFICIOS 

 
SEÇÃO I 

 
DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE 

 
Art. 164º - A aposentadoria por invalidez permanente será concedida a segurado ativo 
que for considerado definitivamente incapacitado para o exercício da atividade relativa 
ao cargo função publica que ocupa por motivo de deficiência física ou fisiológica. 
 
Art. 165º - A aposentadoria por invalidez permanente será precedida de licença para 
tratamento de saúde ou por acidente, por motivo não excedente a 24(vinte e quatro) 
meses. 
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Art. 166º - A concessão de aposentadoria por invalidez permanente dependerá da 
verificação da condição de incapacidade mediante exame medico-pericial a cargo de 
junta medica oficial do Município. 
 
Art. 167º - A aposentadoria por invalidez permanente será devida a partir do mês da 
publicação do ato concessório. 
 
Art. 168º - Em caso de doença que necessite de afastamento compulsório com base 
em laudo conclusivo da medicina especializada retificado por junta medica oficial do 
Município, a aposentadoria por invalidez permanente independerá de licença para 
tratamento de saúde e será devido nos termos do disposto no artigo anterior. 
 
Art. 169º - A aposentadoria por invalidez permanente terá proventos proporcionais ao 
tempo de serviço do segurado, salvo quando decorrentes de acidente em serviço, 
moléstia profissional ou doença grave contagiosa ou incurável, avaliadas por junta 
medica oficial do Município, quando então os proventos serão integrais. 
 
Art. 170º - A aposentadoria compulsória será devida ao segurado ativo que completar 
70(setenta) nos de idade se mulher e homem terá proventos proporcionais ao tempo 
de serviço. 
 
 Parágrafo Único – A aposentadoria compulsória será devida na forma do 
disposto  no artigo 168 desta Lei. 
 
 
 
 

 
SEÇÃO III 

 
DA APOSENTADORIA VOLUNTARIA 

 
Art. 171º - A aposentadoria voluntária será devida ao segurado que requerer depois de 
completar 30(trinta) anos de serviço, se homem ou 25(vinte e cinco) anos se mulher, 
ou 65 (sessenta e cinco) anos se homem e 60 (sessenta) anos se mulher, com 
proventos proporcionais ao tempo de serviço. 
 

SEÇÃO IV 
DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO 

 
Art. 172 – A aposentadoria por tempo de serviço será devida ao segurado que a 
requerer, depois de completar 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem ou 
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30(trinta) anos, se mulher e 30 (trinta) anos de efetivo exercício de magistério, se 
professor, e aos 25 (vinte e cinco) anos se professora, com proventos integrais, 
observando o dispositivo no artigo 40. Parágrafo 1º da Constituição Federal. 
 
Art. 173 – A aposentadoria voluntária e por tempo de serviço, será devida nos termos 
do disposto no artigo 172 desta Lei, e só será deferido aos servidores que tiverem 
mantido sua condição de contribuinte do regime, durante os 60(sessenta) meses 
imediatamente anteriores ao da entrada do requerimento da solicitação da 
aposentadoria ao da entrada do disposto nesta Lei. 
 
Art. 174 – É vedado ao Poder Publico Municipal a concessão de aposentadorias com 
outra de natureza publica. 
 
§ 1º - O disposto neste artigo não se aplica a aposentadoria decorrente da legitima 
acumulação de cargos públicos nos termos da Constituição Federal. 
 
§ 2º - Verificada a inobservância do disposto neste artigo, será o beneficiário notificado 
para que exerça, no prazo de 30 (trinta) dias, o direito de opção, sob pena de 
suspensão de pagamento dos proventos e devolução das importâncias indevidamente 
recebidas. 
 
Art. 175 – Para os efeitos no artigo 174 desta Lei, será computado integralmente o 
tempo de serviço publico federal, estadual, e municipal, prestado sob a égide de 
qualquer regime jurídico, bem como as contribuições feitas para instituições oficiais de 
previdência social brasileira. 
 
Parágrafo Único – É vedada a contagem repetida de um mesmo lapso de tempo, 
para os efeitos previstos nesta Lei. 
 

SEÇÃO V 
DA PENSÃO 

 
Art. 176 – A pensão será devida ao conjunto de dependentes do servidor segurado 
que falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito ou de decisão judicial, no 
caso de morte presumida. 
 
Art. 177 – A pensão correspondera a 80% (oitenta por cento) da remuneração ou 
provento do servidor falecido, observado para esta finalidade o limite a ser fixado pelo 
Executivo Municipal, através de Decreto de acordo com os vencimentos dos 
servidores. 
 
Art. 178 –  A pensão será rateada em cotas proporcionais entre todos os dependentes 
inscritos cabendo 50%(cinqüenta por cento) para a (o) viúva (o) ou companheiro(a) e 
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os 50%(cinqüenta por cento) restantes ratados em cotas iguais para os demais 
dependentes, ano s adiando a concessão por falta de habilitação de outros possíveis 
dependentes. 
 
 § 1º - A pensão será deferida por inteiro a viúva (o) ou companheiro (a) na falta 
de outros dependentes legais. 
 § 2º - Se o cônjuge sobrevivente ou companheiro (a) não tiver direito a pensão, 
será o beneficio pago integralmente em partes iguais para os demais dependentes se 
houver na forma desta Lei. 
 
Art. 180 – A cota da pensão será extinta pelo casamento ou morte de beneficiário ou 
pela ocorrência de qualquer evento que o motive o cancelamento da inscrição. 
 
 § 1º - Sempre que se extinguir uma cota de pensão, professar-se-á novo rateio 
entre os dependentes remanescentes. 
 
 § 2º - Com a extinção da cota do ultimo pensionista extinguir-se-á também a 
pensão. 
 
Art. 180 – Perdera o direito a pensão o pensionista que contrair núpcias, ou filhos que 
atingem a maioridade ou possuam recursos próprias para sua subsistência. 
 
Art. 181 – A pensão devida aos beneficiários legais do servidor será revista na mesma 
proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores 
em atividades, sendo entendido aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens 
concedidas ao funcionalismo ativo, inclusive quando decorrente de transformação de 
cargos ou funções na forma de Lei. 
 
 

CAPÍTULO  III 
DOS BENFICIARIOS 

 
Art. 182 – Os beneficiários da previdência social de que trata esta classificam-se como 
segurado e dependentes nos termos da seções I e II deste capitulo. 
 
 

SEÇÃO I 
DOS SEGURADOS 

 
Art. 183 – São segurados obrigatório do regime de Previdência Social estabelecida 
por esta Lei; 
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 I – Na qualidade de ativos os servidores dos órgãos pública municipal dos 
poderes Executivo e Legislativo os ocupantes de cargos de provimento em comissão, 
quando servidores públicos. 
 
 II – Na qualidade de pensionista, o conjunto de dependentes do segurado que 
falecer aposentado ou não, observando o disposto no artigo 176 desta Lei. 
 
 

SEÇÃO II 
DOS DEPENDENTES 

 
Art. 184 – São beneficiários do regime de Previdência Social estabelecido por esta 
Lei, na condição de dependentes do segurado respeitados os direitos adquiridos; 
 
I – O cônjuge, a (o) companheira(o), o filho de qualquer condição, menor de 21(Vinte e 
um) anos ou invalido: 
 
 § 1º - Equiparam a filho, nas condições do inciso I, mediante declaração do 
segurado: o enteado, o menor que por determinação judicial, esteja sob sua guarda: e 
o menor que esteja sob tutela e não possua condições suficientes para o próprio 
sustento e educação. 
 

§ 2º - Considera-se companheira ou companheiro, a pessoa que, sem ser 
casada, mantém união estável, com o segurado ou a segurada, desde que verificada a 
coabitação em regime marital, por lapso de tempo igual ou superior a 5(cinco) (anos 
consecutivos). 

 
§ 3º - Para os efeitos do parágrafo terceiro deste artigo não ser computado o 

tempo de coabitação simultânea no regime marital, mesmo em teto e distintos entre o 
segurado e mais de uma pessoa. 

 
§ 4º - A dependência econômica das pessoas no inciso I é presumida e a das 

demais deve ser comprovada. 
§ 5º - São considerado as pessoas sem recurso para os fins desta Lei, aquelas 

cujos rendimentos brutos mensais sejam inferiores a um salário mínimo. 
 

SEÇÃO III 
DAS INSCRIÇÕES 

Art. 185 – O segurado será inscrito “ex-officio”, como beneficiário da Previdência 
Social instituída por esta Lei. 

 
§ 1º - Imcumbe ao segurado a inscrição de seus dependentes, os quais poderão 

promove-la se ele falecer sem te-lá efetivado. 
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§ 2º - O cancelamento da inscrição se processa em face de separação judicial 

ou divórcio, sem direito a alimento, certidão de anulação de casamento, certidão de 
óbito ou sentença transitada em julgado. 

 
 

SEÇÃO IV 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS RELATIVAS AS PRESTAÇÕES 
 

Art. 186 – O segurado em gozo de aposentadoria por invalidez permanente e 
pensionista invalido, enquanto não completarem 55(cinqüenta e cinco) nos de idade, 
estão obrigados, sob pena de suspensão do beneficiário,m a se submeterem, 
periodicamente, a exame medico, a cargo de junta medica oficial do Município, para 
efeito de comprovarem se persiste a causa determinante de invalidez. 

 
Art. 187 – Sem prejuízo do direito ao beneficiário prescreve em 5(cinco) anos as 
prestações não pagas, em reclamadas na época própria resguardada os direitos dos 
menores dependentes dos incapazes ou dos ausentes. 
 
Art. 188 – O beneficio será pago diretamente ao beneficiário, salvo em caso de 
ausência, moléstia contagiosa ou impossibilitada de locomoções, quando pago a 
procurados pelo mandato não terá prazo superior a 6(seis) meses, podendo ser 
renovado. 
 
Art. 189 – O beneficio devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz, será fito 
ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se na falta e por período superior a 
6(seis) meses, o pagamento do herdeiro, mediante termo de compromisso firmado no 
ato do recebimento. 
 
Art. 190 – O valor não recebido em vida pelo segurado, só será pago aos seus 
dependentes habilitados a pensão por morte ou na falta deles, dos seus sucessores na 
forma de Lei civil, independente de inventários ou arrolamento. 
 
Art. 191 – O beneficio poderá ser pago mediante deposito em cont corrente ou por 
autorização de pagamento. 
 
Art. 192 – Será Fornecido mensalmente, ao segurado ou pensionista, demonstrativo 
das importâncias recebidas ou como valor discriminado de todos os descontos 
ocorridos. 
 
Art. 193 – Salvo quanto ao valor devido ao Fundo de previdência Municipal, ou 
derivado de obrigada de prestar alimentos reconhecidos em sentença Judiciais, o 
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beneficio não poder ser objeto de penhora, arresto ou seqüestro, sendo nula de pleno 
direito a sua venda ou cessão ou constituição de qualquer ônus sobre eles, bem como 
a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu recebimento. 
 
Art. 194 – Podem ser descontados os benefícios: 
 
 I – contribuição devida pelo segurado ou pensionista o Fundo de Previdências 
Municipal: 
 II – pagamento de beneficio alem do devido: 
 III – imposto de renda retido na fonte: 
 IV – pensão de alimentos decretadas em sentença judicial. 
 
  Parágrafo Único – Na hipótese do inciso II o desconto será feito em ate 
6(seis) parcelas, salvo má fé. 
 
Art. 195 – Os provenientes da aposentadoria serão revistos nas mesmas proporções a 
data, sempre que se modificar a dos servidores em atividade. 
 
Art. 196 – Por morto presumido  declarada por autoridade judiciária competente, será 
concedida pensão provisória aos dependentes, na forma estabelecida na Seção V. 
Capitulo II deste artigo. 
 

§ 1º - Os dependentes do segurado desaparecido m virtude de acidente ou 
catástrofe, farão jus a pensão provisória, dispensada a declaração a que se refere este 
artigo mediante prova inequívoca. 
 
 § 2° - Verificando o reaparecimento do segurado, cessará imediatamente o 
pagamento da pensão, desobrigados os beneficiários de reembolso de quaisquer 
quantias recebidas. 
 
Art. 197 – Executado o caso de recolhimento indevido, não haverá restituição de 
contribuições. 
 
Art. 198 – Mediante justificação judicial suprir-se falta de qualquer documento ou 
fazer-se prova de fato de interesse dos beneficiários, salvo os que se referirem a 
registros públicos. 
 
Art. 199 – Nenhum dos benefícios previstos nesta Lei, terá valor inferior a 1(um) 
salário mínimo. 
 
Art. 200 – O décimo terceiro salário será concedido em duas parcelas sobre o valor 
igual ao mês de referencias as aposentadorias e pensões e sobre ambas incidirás as 
contribuições correspondentes. 
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TITULO III 

DO CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 
 

CAPÍTULO I 
DO PLANO DE CUSTEIO 

 
Art. 201 – A previdência social estabelecida nesta Lei será financiada pelo Município, 
mediante recursos designados e por contribuições dos seguintes e pensionistas. 
 
Art. 202 – As receitas as rendas e o recurso de aplicação dos recursos disponíveis do 
fundo, serão empregados exclusivamente na concessão das finalidades previstas 
nesta Lei, n manutenção ou aumento ao custeio de suas atividades-fins. 
 
Art. 203 – O orçamento da previdência social de que trata esta Lei, será composto das 
seguintes receitas: 
 
I – Receitas do Poder Publico Municipal: 
II – receitas das contribuições sociais: 
III – receitas de outras fontes. 
 
Parágrafo Único – Constituem contribuições sociais as dos servidores segurados 
ativos e inativos e, dos pensionistas incidentes sobre sua remuneração e dos 
pensionistas, incidentes sobre sua remuneração provento e pensão respectivamente. 
 
Art. 204 – Para os efeitos desta Lei, entende-se por base de contribuição. 
 
I – Os proventos de aposentadoria, no caso do segurado inativo: 
 
II – O valor bruto da remuneração recebida no decorres do mês, exceto o salário 
família e indenizações previstas m Lei, quando segurado ativo: 
 
III – O valor da pensão, no caso de pensionista; 
IV – Para o Poder Publico Municipal, a soma total dos valores creditados em folha de 
pagamento a segurados ativos, inativos e pensionistas, exceto as pagas a titulo de 
salário família e indenizações. 
 
§ 1º - A base de contribuição cargos em Comissão na forma de Lei, será sobre a soma 
da remuneração. 
 
§ 2º - No caso de acumulação de cargo, na forma da Lei a contribuição será sobre a 
soma salários percebidos. 
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CAPÍTULO  II 

DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO 
 
Art. 205 – A contribuição do Município é constituído de recursos oriundos do 
orçamento e será progressivo. Iniciando com 8%(oito por cento), ate atingir 10%9dez 
por cento) contendo-se 1%(um por cento) pó cada período de 2(dois) anos. 
 
Art. 206 – A contribuição será recolhida mensalmente ao Fundo Municipal de 
Previdência, ate o 10º (décimo) dia útil subseqüente ao mês de competência. 
 
 I – Parágrafo Único – Decorrido prazo contendo neste artigo, as contribuições 
a serem repassadas sujeitar-se-ão a atualização monetária segundo os mesmo 
índices utilizados, para efeito de correção dos tributos municipais ao mês, incidentes 
sobre os valores integrais das contribuições, atualizadas monetariamente ate a data do 
pagamento. 
 
 

CAPÍTULO  III 
DA CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS 

 
Art. 207  - A contribuição dos segurados ativos e inativos e dos pensionistas será de 
8%(oito) por cento da base de contribuição prevista no artigo 205. 
 
Art. 209 – A contribuição dos segurados será descontada compulsoriamente pelo 
órgão competente encarregado da elaboração da folha de pagamento de pessoal, e 
recolhida ao Fundo Municipal e Previdência ate o 10º (décimo) dia útil subseqüente ao 
mês de competência observado o disposto no parágrafo único do artigo 206 desta Lei. 
 
 I – dotações orçamentárias: 
II – legados, dotados e quais outros recursos de entes públicos e privados. 
III – receitas de aplicações financeiras e societárias; 
IV – rendas eventuais. 
 
Art. 210 – O Prefeito Municipal, o Presidente da Câmara Municipal, o Diretor do 
Departamento de finanças e o Diretor do Departamento de Administração, serão 
responsabilizadas na forma da Lei, caso o recolhimento das contribuições do 
Município dos segurados e de terceiro não ocorram nas condições estabelecidas nesta 
Lei. 
 
 Parágrafo Único – Todo segurado, dependente ou entidade de classe 
representativa dos servidores municipais, detém a legalidades ativa para requerer em 
justos a prestação de contas por parte dos gerentes do Fundo Municipal de 
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Previdência e, para cobrar do município o recolhimento das parcelas de contribuições 
em favor do Fundo. 
 
 

CAPÍTULO  V 
DA GERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 

 
Art. 211 – O fundo municipal de previdência será gerido: 
I – Na instancia deliberativa por um Conselho Curador: 
II – na instancia executiva, pelos Departamentos de Administração e de Finanças. 
 
Art. 212 – O conselho Curador Municipal de Previdência será composto por 5(cinco) 
membros e seus respectivos suplentes nomeados dentre servidores municipais ativos 
e inativos, pelo Prefeito Municipal e indicados; 
I – 01(um) pelo Poder Executivo  
II – 01(um) pelo Poder Legislativo 
III – 03(três) pela entidade representativa dos servidores públicos municipais. 
 
§ 1º - O ato de indicação e de nomeação devera ser gratificado ou retificado a cada 
dois anos de mandato. 
 
§ 2º - Qualquer dos membros do Conselho Curador será substituído a qualquer tempo, 
por iniciativa fundamentada de titular da indicação, mediante ato do Prefeito. 
 
§ 3º - O presidente e o vice-presidente do Conselho Curador serão escolhidos 
mediante eleição procedida pelo próprio conselho. 
 
§ 4º - Os três representantes da entidade de classe dos servidores serão indicados 
mediante eleição. 
 
Art. 213 – Compete ao Conselho Curador deliberar sobre as seguintes matérias: 
 
I – planos de custeio de aplicação de recursos e patrimônio e orçamento programa: 
II – prestação de contas e relatórios anuais: 
III – aceitação de doações e legados: 
IV – outras situações previstas nesta Lei. 
 
§ 1º - A prestação de contas  o relatório anual referidos no inciso II deverão ser 
publicados no órgão oficial do Município. 
 
§ 2º - Os departamentos de Administração de Fiança e o Conselho Curador, farão 
publicar trimestralmente, demonstrativo financeiros e contábil, que reflita o 
gerenciamento do Fundo. 
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Art. 214 – Cabe ainda, ao conselho Curador: 
 
I – propor o Prefeito Municipal expedição de regulamento de benefícios previdenciários 
nos termos da Constituição e legislação própria. 
II – Elaborar seu próprio regime interno: 
III -  contratar, obrigatoriamente, ainda para avaliação doa atos de administração dos 
recursos; 
IV – representar ao Prefeito Municipal com relação a atos irregulares dos 
administradores. 
 
Art. 215 – A administração do recurso financeiro do fundo ficará a cargo do 
Departamento de Finanças. 
 
§ 1º - Para fins de administrar os recursos financeiros do Fundo Municipal de 
previdência, Departamento de Finanças fica autorizado a contratar estabelecimento de 
rede bancaria oficial. 
 
§ 2º - A taxa de administração de carteira de aplicação não será superior as 1%(um 
por cento) calculado sobre seu resultado real. 
 
Art. 216 – Os recursos financeiros do Fundo confiados a estabelecimento de rede 
bancaria oficial, deverão ser destinados as seguintes formas de aplicação. 
 
I – empréstimo simples e servidores públicos municipais, ativos, inativos e 
pensionistas; 
 
II – empréstimos imobiliários para servidores públicos municipais, ativos inativos e 
pensionistas, de imóveis prontos, sob forma de carta de crédito ao adquirente e com 
garantia hipotecaria do próprio imóvel; 
III – debêntures simples ou conversíveis de companhias abertas com clausula de 
remuneração realce superior a 6% (seis por cento) ao ano; 
IV – títulos públicos com clausula de correção cambial ou outra clausula de atualização 
do valor do principal e taxa de juro real igual ou superior a 6(seis por cento). 
V – certificado de deposito de ouro; 
VI – letras de cambio com clausula de correção monetária pós-fixada com taxa de 
juros real superior as 6%(seis por cento) ao ano; 
 
VII – financiamento de operações de arrendamento mercantil. 
 
§ 1º - Nenhum empréstimo concedido pelos gestores da carteira do Fundo poderá 
prever regras de amortização que impliquem em redução real do valor mutuo. 
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§ 2º - Serão permitida aplicações de curto prazo, para efeito de questão de caixa, 
observada critérios de previdência e rentabilidade.  
 
§ 3º - Estão vedada às aplicações em mercados futuros a termo e de opções. 
 
Art. 217 – O controle contábil dos recursos do Fundo será feito em separado e 
observará integralmente, os preceitos da Lei nº 4.320, de 17/03/64, com alterações 
posteriores. 
 

CAPÍTULO  VI 
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 218 – Os proventos dos servidores municipais que vierem a se aposentar a partir 
de 60(sessenta) meses da data desta Lei, correrão as contas do Fundo Municipais de 
Previdência. 
 
Art. 219 – As receitas do Fundo Municipal de Previdência, serão integralmente 
destinados a capitalização durante 02(dois) nos a partir da vigência desta Lei. 
 
Art. 220 – O décimo terceiro salário de que trata o artigo 201 desta Lei, no que se 
refere as pensos, no próximo ano de concessão do beneficio será proporcional ao 
numero de meses em que o beneficio for pago. 
 
Art. 221 – Nenhum beneficio da previdência social poderá ser criado maiorado ou 
estendido, sem a correspondente fonte de custeio. 
 
Art. 222 – O orçamento anual da Prefeitura de Campo do Tenente, deve consignar 
dotações necessárias ao pagamento d Contribuição previdenciária prevista no art. 
...desta Lei, de modo a assegurar a sua regular liquidação do exercício. 
 
Art. 223 – Está Lei terá Egito retroativo a 1º de junho de 1993, ficando revogada a Lei 
nº 172, de 15/02/91, Lei nº 178 de 26/06/91 e demais disposições em contrario. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal, 08 de outubro de 1993 
 
 

CELSO WENSKI 
Prefeito Municipal 

 


