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ESTADO DO. AMAPÁ . , · . 

Diário Oficial 
·DECRETO N9 DE 02 DE JANEIRO DE 1989 

Nº 0051 -MACA PÁ, 15 DE MARÇO DE 1'991 '- 6ª - FEIRA 

Vice-Governador do EsÍado do Amapá 
RONALDO PINHEIRO BORGES 

Governador do Estado do Amapá 
ANNIBAL BARCELLOS 

Chefe_ de Gabinete do .Go vernado r 
Maj. PM RONALDO PERE(RA DE OliVEIRA 

SECRETAR lAD-O 
Secretário de Estado da Adm i ni straçã o 

. Çlr. JOSÉ DIAS FAÇANHA 

Dr. 

Dr. 

Advo{ado Geral- do Estado do Amapá 
EMANUEL MOURA HREIRA 

Secretár io de Estado do Pl anejamento e Coo rdenação Ger al 
RAIMUNDO BRITO DE At.MEIDA . 

Secretário de Estado do Trabalho e da Promoção Social 
Dr'. MARIA DA GLÓRIA DE OLIVEIRA AMORIM 

Secretário de Estad o da Ag ricu l tura e do Abast eci men to 
Dr. PAU LO CELSO DA SILVA E SOUZA 

Dr. 
S ecretário de Estado da Just iça ·e Seg ura nçc:~ Púb lica 
A LUIZIO PEREIRA DA SILVA . 

.. 
Atos-ao Poder Executivo 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) Ng 1000 DE 14 DE MARÇO DE 1991 

, . 

J 

I . 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 25, § 19 da Constituição Federa l, § 29 do Artigo 14 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Lei Complementar n9 
41, de 22. 12.81, 

RESOLVE: 

Aft. 19 - Prorrogar o perfodo de que tra ta o Decreto (P) n9 0931, .de 
04 de março de 1.99 1, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá, até o 
dia 21 de março de 1. 991. 

Art. 29-- Revogam·_se as disposições em contrário. 

Macapá-AP, em 14 de março de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) NP 10cJt"~E 14 DE MAf!ÇO DE 1_991 

. - ~ 
O Governador do Estado do Amapá, usando-das atribuições que lhe 

são conferidas pelo Artigo 25, § 19 da Constituição Federal, § 29 dó, Artigo 14 
do Alo das Disposiçõps Constitucionais Transitórias e Lei.Complementar n9 
41, de 22.12.81, e tendo em vista o teor do OÍfcio n9 073191-CEMÀ,fAP, 

RESOLVE: 

Art. t 9 • Designar• ANTONIO CARLOS DA SIL VA FARIAS, Coorde
nador, da Coordenadoria Estadual do Meio Ambiente/GEMA, pára viajar da 
sede de suas .atribuições • MA CAPÁ_-AP, até o Municfpio de MONTE DOU
RADO-PA, no período de 20 a 22.03.9 1, a fim de participar de uma Reunião, 1 

Auditor : do Governo do Est ado 
__!!!' MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA 

Pro f. 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Sec retári o de Estado- da Ed uca ção Cultura e Esporte 
ANTONNEI PINTO UMA 

Secretár io de Estado da Fazenda 
JANARY CARVÃÓ NUNES , 

Secretári o de Estado de Obras e da Infra -Estru tura 
RICARDO OTERO AMOEDO SE NIOR 

Secr et áriÓ de Estado da Saúde 
OSVALDO A LVE S TEIXEIRA 

Secr etári o de Estado de Assuntos Extraordinár ios 
ROBERTO GARCIA SA LMERON 

com integrantes do IBAMAJDF, naquela localidade., 

Art. 29 - Revogam-se.às disposiçõe~ em contrário. 

Macapá-AP, em 14 de março de 1991 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

GOVERNO DO EST,ADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) Ng 1002 DE 14 DE MARi;O DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atfibuições que lhe 
s~o conferidas pelo Artigo 25, § 19 da Constituição Federal, § 29 do Artigo 14 
do Ato das Disposições Constituc_ionals Transitórias e Lei Complementar n9 
41, de 22.12.81, e tendo em vista o te~r do Ç)f(cio n9 073191-CEMA/AP, 

RESoLVE: 

Art. 19 - Designar JORGE GUIMARÃES COLARES, Chefe de Gabi· 
nete, Código _DAS-1 01 .2, para· e-xercer acutr)ulativamenle e em. substituição o 
cargo de Coordenador da Coordenadoria Estadual do Meio Ambiente-GEMA, 
no perfodo de 20 a 22.03.91, durante a ausência do respecti vo titular. 

Art. 29 - Revog{lm-se as disposições em contrá~io. 

Macapá-AP, em 14 de março de 1991 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

àOVERNO DO. ESTADO DO A~APÁ 

DECRETO (P) Ng 1003 DE 14 DE MARÇO DE 1991 

O Governador do Estâ'do do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 25, § · t9 da Constituição Federa l, § 29 do 'Artigo 1 { 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitó rias e Lei Complementar n9 
41, de 22.12.81, 

RESOLV~: 

Art. 19 - Atribuir a servidora LIJIZiANE AMANAJÁS CORREIA, ocu
pante do cargo de Agente Administrativo, Classe Nl-20; pertencénte ao Qua

-dro Permanente -do e-xtinto Território · Fe.1eral do Amapá, a Gratificação Tipo 
CC-C2, de que trata o Artigo 19 do Decreto (N' n9 0042, de 25 de fevereiro de 
1.991, a contar de 1P de março do corrent~ ano. 

_ Art. 29 - Revogam·;e as dispostções em contrário. 

,·. 
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Macapà-1\P. em 14 de março r!e 19.91. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO OOAMAPÁ 

DECRETO (P) N 9 1004 DE 14 DE MARÇO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá. usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 25, § 1° da Conslrluiçao Federa l, § 29 do Artigo 14 
do Alo das Disposições Constitucionais Transitórias e Lei Complementar n9 
41. de 22. 12 81. 

RESOLVE: 

Art. 1r - Atribuir a servidora NILDA MARIA GONÇALVES NEVES, 
o::upante do cargo de Agente Adminis trativo, N/·22. pertencente ao Quadro 
FIJrmanente do extinto Territó rio Federal do Amapá. a Gratificação Tipo 
CC.C2. de que tra ta o Ar trgo 19 do Decreto !N / nQ 0042. de 25 de fevereiro de 
1: ' 1. a contar de 1r de março do corrente ano. 

Art. 29 - Revogam -se as dispOSIÇÕes em contráno. 

Macapá-AP, em 14 de r'larço de 199 1. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO {P) Ng,1005 DE 14 DE MARÇO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atnbuições que lhe 
são contendas pelo Artigo 25, § 19 da ConstituiÇão Federal,§ 29 do Artigo 14 
do Ato das D1spos1ções Constitucionais Transitórias e Lei Complementar n9 
41, de 22. 12.81. 

RESOLVE: 

Arl. 19 · Atnbuir a servidora MARIA IRANEUDES ALMEIDA GOMES, 
ocupante do cargo de Agente .~rlminis tratrvo, Nl-32. pertencente ao Quadro 
Permanonte do extinto Territó rio Federal do Amapá. a Gratificação Tipo 
CC-C1, de que trata o Artigo (9 do Decreto (N) n9 0042, de 25 de leverelfo de 
199 1. a contar de 1ç de março do corrente ano. 

Art. 2ç- Revogam-se as disposições em contrJrio. 

Ma capá -AP. em 14 de março de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Go vernador 

GOVERNO f)O ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO {P) W 1006 DE 14 DE MARÇO DE 1991 

') Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
sao co::fendas pelo Artigo 25. § t9 da Constrtuição Federal.§ 29 do Artigo 14 
do Ato cas Disposições Conslllucwnars Transifonas e Le1 Complementar n9 
41 . de 22. 12.81, 

RESOL VE: 

Art. 1r · Atribuir ao servidor WELLINGTON SANTO$ DA SILVA, ocu· 
pante do cargo de Datilógrafo, Nl-20, pertencente ao Quadro Permanente do 
extinto Território Federal do Amapá. a Gratificação Tipo CC-C1, de que trata 
o Artigo 1 ~do Decreto (N) n? 0042. de 25 de fevereiro do 1991, a contar de 
1 e de março do corrente ano. 

Art. 29 - Re vogam-se as dispos1ções em contrário. 

Macapá- AP, em 14 de rr:arço de 199 1. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAP.Á 

DECRETO (P) N g 1007 DE 14 DE MARÇO DE 1991 

O Governador do ·Es tado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 25, § 19 da Con stituiçao Federal,§ 29 do Artigo 14 
do Ato das Drsposições Consti tucionais Transitórias e Lei Complementar n? 
41, de 22. 12.81, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Dispensar MARIA DE LOURDES DÇS SAN TOS, da função 
de Chefe do Se tor de Finanças, Código D AI-201.2, da Divisão de Apoio Ad
ministrativo, da Secretaria de Estado da Adminis tra(ao. 

Art. 2f - Revogam-se as disposições em contrário. 

Macapá -AP, em 14 de março de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO {P) N g 1008 DE 14 DE MARÇO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atflbu1ções que lhe 
são conferidas pelo Artrgo 25, § 1P da Consfltuiçao Federal.§ 2r do Artigo 14 
do Ato das Disposições Constitucionais Trarysrtóflas e Le1 Complementar n 9 

41, de 22.12.81, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Dispensar S ELMA FERREIRA PAIVA, da função de Cl!efe 
do Setor de Matenal. Código: DA/·201.2, da Divrsão de Apoio Administrativo. 
da Secretaria de Es tado da AdministrRção. 

Art. 29 - Re vogam-se as drsposições em contrário. 

Macapá-AP. em 14 de março de 199 1. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

GOVERNO DO ES"'(ADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) W 1009 DE 14 DE MARÇO DE 1991 

O Governador do Es tado do Amapa. usando das atribuições quo lhe 
s ilo contendas pelo llrt1go 25, § 1r da Consllturçao Federal,§ 29 do llr!lgo 14 
do Ato das Drspostções Conslltucwnars Tra .1sit6nas e Lei Complementar n' 
41, de 22. 12.81. 

RESOLVE: 

Art.. 1" - Designar ALCIONE BORGES OE OLIVEIRA. ocupante do 
cargo de Datilógrafo. Nl- 12, pertencente a Tabela Especial do extrnto Terntó
rio Federal do Amapá, para exercer a funçãc de Chefe do Setor de Matenal. 
Código .· DAI-201.2, da Oivis<lo de Apoio Adminrstrativo, da Secretaria de Es
tado da Administração. 

Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Ma capá- AP, em 14 de março de 1991 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAP.Á 

DECRETO (P) N 9 1010 DE 14 DE MARÇO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das a tribu ições que 111e 
sao conferidas pelo Artigo 25, § 19 da Cons tituição Federal,§ 2P do Artigo 14 
do Alo das Disposições Conslitucionars Transitórias e Lei Complementar n9 
41, de 22. 12.81, 

RESOLVE.· 

ESTADO DO AMAPA 
DIÁRIO OFICIAL 

Diretor do Departamento de Imprensa O ficial 

Dr. JOSÉ LUIZ BEZERRA PACHECO 

Chefe da D ivisão de Custos 
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. . Art. 19- Designar LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO, ·ocu{Jante 
do cargo de Agente de Portaria,' NA,06, pertencente ao Quadro Permanente 
do extinto Território Federal do Amapá; para exercer a função .de Chefe do 
Setor de Finanças, Código: DAI-201:2, da Divisão de Apoio Administrativo, 
éla Secretaria de Estado da .Administração. 

Art. 29 - Revogam-se as disposições em conúário. 

Macapá-AP, em 14 de março de 199L 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

Secretaria de 
da ~gricultura e do 
Abastecimento 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO QA AGRICULTURA E DO ABASTECIME~TO 

CONTRATO N9 004191-SEAGA/AP 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRÁM O GOVERNO DO. ESTA
DO DO AMAPÁ, COM A INTERVINIÊNCIA DA SEAGAIAP, .E A FIRMA SE
TRA - SEGURANÇA E TRANSPOR TES DE VALORES LTDA, PARA OS 
FINS NELE DECLARADOS. . . 

O Governo-do Estado do Amapá, neste ato representado pelo seu 
Governador Senhor ANNIBAL BARCELLOS, daqui em diante denominado 
simplesmente CONTRATANTE com a interviniéncia da SEAGAIAP, . repre-1;> 
sentada pelo senhor E'ngenheiro Agrónomo PAULO CELSO SILVA E SOUZA, 
e a firrria SETRA - SEGURANÇA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA, 
com sede nesta cidade de Macapá, Capital do Estado dO Amapá, sito à Av. 
Ernestino Borges, n9 1252, inscrita no CGC-MF,sob o n914.530.54710001-03, 
neste ato representada por seu Diretor, senhor Engenheiro Civil, EDILSON 
MACHADO DE BRITO, brasileiro, separado j udicialmenie, portador da OREA 
n9 25702/D-MG e CIC n9 133.005.206-49, adiante denominada simplesmente, 
CONTRATADA, resolvem de comum acordo celebrar o ·presente Contrato, 
mediante as Cláusulas e condiçõe~ seguintes: · 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO. FUNDAMEN-TO LEGAL: - 0 presente 
contrato encontra respaldo legal no que disppe' o § 2 9 do Art. 14 do ato das , 
Disposições Transitórias da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, 
da Lei Complementar ni> 41, de 22 de dezembro de 1981 e Art. 22- Item IV, 

· do Decreto-Lei n9 2.300 de 21 de novembro de 1986. -

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO: ·- O objetivo do· presente 
. contrato é a execução pela CONTRATADA, · dos serviços de vi9ilãncia, que 

devem ser efetuados nas Unidades da, Secretaria de Estado da Agricultura e 
Abastecim~nto, abaixo descri!a e caracterizadas como: 

- Secretaria de Agricultura e' Abastecimento (Sede Central) 
• Setor de Transpor te 
• Terminal do Produtor 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES: 

1- DO CONTRATANTe 

a) Fiscalizar os serviços executados pela CONTRATADA, através da 
Divisão de Apoio Administrativo, o qual deverá apresentar mensalmente, re
latório circunstanciado ao Exm~ Secretário de Agricultura e Abas·tecimento, 
sobre as atividapes da CONTRATADA, podendo inclusive exigir o afasta
mento -de qualquer empregado ou preposto que nao mereça· confiança ou em
bargue a fiscalização ou se conduza de, modo lnconviniente ou incompatível 
com o exercício das funções que lhe forem atribufdas, sem prejufzo da fisca 
lização indireta•. dos diretores, supervisores -e chefes de Seção de cada Uni-
dade. · 

b) Pelos serviços prestados o CONTRATANTE pagará a CONTRA
TADA, a quantia globàT de Cr$ 20.559.913,44(VINTE MILHÓES QUINHEN· 
TOS E CINQUEN-TA E NOVE MIL NOVECENTOS E TREZE CRUZEIROS E. 
QUARENTA E QUATRO CENTAVOS). 

11- DA CONTRATADA 

a) Executar os serviços objeto deste contrato, em regime de vigiiAn
cia, Diuturna mente iodos os dias da semana, devendo cada plantão ser. 
prestado pelo perfodo de 12 (DOZE) horas, tudo conforme descrito .1a pro
posta oferecida pela CONTRATADA e a Legislação Trabalhis ta vigente. 

b) Utilizar nos serviços a que se compromete a execução atrsvés 
deste instrumento, pessoal especializado e devidamente _habilila~o. 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO: - O valor do presente Con
trato, importa na' quantia de Cr$ 20.559.913,44(VJNTE MILHÓES QUINHEN
TOS E CINQUENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TREZE CRUZEIROS E 
QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), alocados do FPE-101 -. Programa 
04150882.025, Elemento de Despesa 3.4.g0.39- Pessoa Jurídica, conspante 
Nota' de Empenho n9 91NE00914, emitido em 22.02.1991, no valor acima 
mencionado. 

CLÁUSULA QUINTA - .DA FORMA DE Pf.GAMENTO: - O pagamento 
devido a CONTRATADA, será efetuado em parcelas mensais de Cr$ 
1.713.326, 12(HUM MILHÃO SETECENTO~ E TREZE MIL TREZENTOS E 
VINTE E SEIS CRUZEIROS E DOZe CEN,TAVOS). 

· CLÁUSULA SEXTA ·-·Óo REAJUSTAMENTO:- O preço aceito e es
tipulado na· Cláusula própria será reajustado de acordo com o Dissídio Cole ti- · 
vo da classe de vigilantes ou Lei do Governo Federal, conce'rnente ao as-
sunto. · 

CLÁUSULA SÉTIMA -DOS DANOS:- Quaisquer danos ou·prejuízos 
causados por empregados da CONTRATADA, ao património da CONTRA
~~NTE e que acarrete responsabilidade civil, serão de inteira responsabili
dade da CONTRATADA, e automaticamente descontados quando de seu pa
_aamenlo. 

CLAÚSULA OITA VA- DAS MULTÁS:- A' CONTRATADA fica sujeita 
a multa de 0,~% (LÇ_ero ·vtrguta cinco por cento) do valor do contrato, quando 
os serv1ços nao forem executados de acordo com o disposto nas Cláusulas 
Segunda e Terceira que ppssará a 1% (Um por cento), caso a Irregularidade 
não se1a san~da no prazo de 02 (dois)'dias. 

CLÁUSULA NONA - DO PESSOAL: - Será diretamehte vinculado a 
CONTRATADA, o pessoal que -a qualquer título for utilizado na execução 
deste CONTRATO, não tendo a CONTRATANTE, relação Jurfdica de qual-
quer natureza. ~ 

SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA: - Os trabalhadores da Contratada, em 
número de 12 (Doze) de verão apresentar-se nó local de trabalho devida
mente limpos, calçados, uniformizados e porlandÓ cartão de identificaÇao da 
firma. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA : - O presente Co~trato terá vi
gência de 12· (Doze) meses, a contar da data:de sua assinatura, ·podendo ser 
prorrogado por igual período mediante Termo Aditivo por mútuo acordo entre 
as partes. · 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA DA RESCISÃO: - Este Contrato 
ooderá se'r rescindido: · 

a) Por mútuo acordo dos CONTRATANTES atendida a conveniência 
dos serviços, e recebendo a CONTRATADA 'o valor dqs serviços executa
dos; · · ' 

b} Por iniciati va ' da CONTRATANTE, 'quando a CONTRATADA for 
desidiosa no cumprimento de suas obrigações contratuais;, ficar evidenciado 
pela Fiscalizaç·ao, suas incapacidades para o4tra6a.Jho; transferir no todo ou 
em parte os serviços sem prévia autorização do CONTRATANTE; falir; entrar 
em concordata ou dissolver a firma. -

CL ÁUSULA _DÉCIMA SEGUNDA DA PUBLICAÇÃO: - O presente 
instrumento será publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá; no prazo 
de 20.(\'inte) dias a contar da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA ·: DO FORO: - Fica eleito pefas 
partes CONTRATANTES o Foro da Comarca de Macapá, para dirimir quais- _ 
quer dúvidas oriundas deste-Contrato, com exclusão de qualquer outro, por 
mais previlegiado que sej a. ' 

E por estarem j ustos e contratados, firmam este instrumento e Con
trato em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, para o mesmo fim de direito, na 
presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

Macapá(AP, de de 1991. 
' 

ANNIBAL BI\RCEUOS 
Contratante 

EDILSON MACHADO DE BRITO 
Contratada 

PAULO CELSO SILVA·E SOUZA 
Interveniente 

Testemunhas: Ilegíveis 
c 

.. 
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Secretaria de Estado 
da Educação, 
Cultura e Esporte 
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COVEROO lXl ESTA!Xl 00 NWÀ 

5a'Rf:J'AHIA Df. FSTAOO DA ElllJ:AÇÀO, ÇU!.'ru!IA F: ESPOR'l'f. 
DEPARTMENI'O DE !NiiiD 

~:'::~= 0!: ~~-~~ 
EDITAL 01: O!'A.J!.OAÇh) DE RE.ALIZAÇÃO DCS EXA.'!ES DE SU?ilJitciA !lo! 

O~ G::RAL A NfVEL o!:' 11 E 21 GRAlJS .n.t«> I JUUD - 1991 

!DITAL N• 01/ 91 - DES\1/DE:r.:/s= 

A secretaria C.e Estado da. !:dl . .>t·ação, Cultura ! Sspor tes , ~tr~ 

vés da DivJ~, oo Ensino Stçlletivo. toma poj;,Jico pelo pre!.cnte EDITAL, que realizará 

Exares dt~ S~lênc1a em Edlca:;ào Geral a nÍvel c!.:! 1t e 2~ Gr.:u.lS , regulaT~ent..~o pelo ' 

dispositivo do CarÍt1.1lo IV, art igo 26 da Lei 5692/7! , Parecer 699/72-cEF e Resolução 

01/73-ct:rr,, CJ/"16-CF:rA, 14/67-C'l'E e 00/69 e Part>c"r 02/91-CFF. , ob<:<lc>eon<lo "" seguin

tes c ri té:-105 : 

I - DAS !NSCRIQ:lEs: 

a) Periodo: 

Inicio 

Tém.ino 

b) Local: 

!W:.JJ>Á 

20. C3. 91 

00 . 05. 91 

Divisão de Ensino Supletivo 

Pen1tef'lCiária Agricol a do Alrq)á 

EFG. Proft. Elizabet:h Picanço Esteves 

fllG. Pro!'• . Joanira Del Casti llo 

c) HorÚió: 

• Das 7:30 às 16 :30 hs (~ L~tcrvalo) 

Poderão se ins:re_ver todos oz candidatos que atel'ld311 os d.1!_ 

- Ter Idade minlma de 18 (oorol to) e 21 (viote e un) anos 

.carpletos. até o perÍodo estabel ecido para reali.ação da Últ!sm prova, para o 1' e 2• 

Graus, para os candidatos que 1rão concluir grau de ensino, ccof onne estabelece a Le

g is lação vigente; 

-Aqueles can 17 (dezessete) c 20 (vinte) 1r10s caq>Jetos no 

perÍodo de realização da Última prova , para o l t e 2t graus rcsPect.ivémente, desde 

que se inscrev"" no máxloo oo até 01 (quatrc•) e 00 (sei s) disciplinas , para o 1' e 2• 

graus e est.cjél'T! i n ic iando o processo de exare:; 

- O casoo-ento e/ru emancipação niio !senta o candlc'ato da i~ 

de minima est abe lec ida na Legi.slaçâo vigente ; 

- Será pcnnl tida inscriçÃo a través de lnstrunento pjbl i co e / 

ru partlcuiar (Procuração) reglst rn::lo em CartÓrio: 

- A efetivação do paeanento da t axa de inscr ição na Agê~ia 

do nane~ do Brasil, não Sit'J"lifica que o candidato esteja devi darente inscri to para f2_ 

zer o exare ; 

- Será cons lderado Inscrito, o candidato qt;e ate~dendo as 

ex igências legais , pr-ccnc}la e ass!ne dev1darente o fo rr.ulário prÓprio de- inscriçilO , 

fornecido pela Divi são de ::nsino Supletivo; 

- Inscr ição de ur.a éJXX•o nRo terá validade para outra; 

- NOO será permitida, sob Qualquer pretexto,· inscriçÕes er.. 

caráter condiciooal ; 

- A cçrrçrova:;ão ::!C' insc r içÕes não enquacirrtda.'5 r.os critérios 

legais ~xig idos , serão cancel~la$ c o c.:niic!ato, aJtcmatica-nr.nte, r;erdcrá o vLUor em 

dirflci ro, creditado na Agência 9ancár1a. 

II I - DOS ro:\JI1!MOS NECESSÁRIOS : 

QIJMdo da realizAção da inscriçM , o cancUí!al.o deverá apre-

sentar: 

- Docurer.to de Tdentidaclc C': i vll, Mili tar C(.l ~strange i ro, con 

fo :'lre a si tuaçào ; 

de 

inscrição no valor de 4%(qua.tro IX)r cento) do sa:ário miniliO vigente, por Ci s:iplina, 

confo nne est:.abt:>lcc-e o Pa:''('Cer n~ 4?/87 d.o Cot"'lselho Est.Ac'hJ.•tl de l::dut·ac;ão. 

IV - DA ORGA.\1ZAÇÀO DOS EXA.'I!S: 

- IIS provas serão ~laboradas por profe~res do ensino de 19 

c ~t graJS q.•e a.tuçrn no S·..1ple t tvo , os quA.is constituirão a Banca Cc Questões e OOcde~ 

cc:-do os coote~::bs progranáucos das õisc1pl irvl.S consbltes do NÚcleo Ccm.rn
1 

em segu...!_ 

da a!"'aliS€das p:~r técnicos rx:meados atr avé3 de Portaria pelo ExcelentÍsslrro semor ~ 

c retário de f::(Jucação ; 

- As provan &~rM clabor3C ... 1S a. penniti r a avaliação objetiva 

das r·cspostas ~ ques•.ôcs fo mulLldcr. ; 

-Cada ;JrovA ·c;onstará de- 40 (quanJnta) questÕes oh jeti o..:as , 

valendo O, ,... (v inte e c i nco cer.t é.sioos) r.acla acerto, coo exceção de Po:--tt;.guês qtx? 

constará dr. 2'.:; (vi n te e ci~o) questões , valcrx:)() 0 , 2 {:;:!.o is ctécirros) cH<la acert o , t ot a 

liz.at'Kio 5 , 0 {cinco) e a p;::t!'te subjcliva (RedaçX.,) vnl.er.<1o 5 ,0 (cinco), perfazendo 

10, 0 (clcz) pontos; 

- Af.; CcmiSSÔCs de: Coordenação, fisc-=tlizaçâo, Cor:--eç~. A 

pl i cação E' drnuis funções :-aecessárias Õ real ização dos E~s $4)lctivos, ::;erão "2 

r.eaC..as a~ravés Ce Po r taria baixada pelo St"crotário OC: Ec:!ucaçào, Cultura e Espor te; 

- A ocorrência de fraudes, em c;ua.lq-Jer f ase do pn:x·esso 

<!os Ex<mes. i"lJlica....;, em 1n11ação parcial ou total da(s) prova (s) , dever\do ser 

oferecida mv~ opor b.nic'.ade; 

- Ci"da carr.tdato inscr ito recc·bcrá l.l11 Cartão de Ident ifi-

c~ao . cor.ten<b info~s ~erca c!a 't:ata, horário e local das provas, o qual o 

crede~iará a t er x esso í'lO local de re:Utu.ção do Exa-ne. 

V - DA ENl'!lroA DE ~: 

- fica es tDbclcc ido o perÍodo de 26 à 2B.(); .91, pa ra os 

candidatos inscritos , receberem o Cartão de Identtf1caçõ.o no horário normal ele ex

pediente, na Divisão de Ensino Supl c t ivo/SE:Et.T., em Macapá e na Escola de 1 ~ Grw 

Jo.x1ira Del Castil lo, L'fTl SantõlT"Ic1.. 

- A entr-ega do Cartão de Identi ficação será fci ta sar.ente 

ao cérldidato ou oo seu representante legal, mcdiar.te Carteira de l clentidade e Can--

provante de Inscrição; 

- Não s~rá fel ta entrega de Cartão de ldent! fi cação no 

local c horário da realização do E>:ane; 

- :ica estabelecido o periodo de 2? .03 a 01.0'7 .91 tendo 

caro l()(.:al, a Divisão de Ensino ~.uplet1vo , para qua.l'q.Jer reelaraç:ão e / oo poss{vel 

c,:,rrcção no Cartão de ldentjricação, mediW~te apresentação do docurento n..~ebido 

no ato da inscrição . 

VI - DA REAI.I~O DAS PROVAS: 

As provas serão realizadas de acordo COTI o Calendário !! 

te b<jl:xo discriminado: 
l_!pos~~1t:1~vos~~l::e~ga1~s::_, ~obe~decendo~~~~os:_:se~guin~::,:.:::~•::,;-;::requl~~sl:_:tos:;:;.' --------------------------------- ---- - ----- .... -- ~-··· · .. ·-
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I DIA 
I I 29.C6.91 

I 3o.C6.91 

I I • 01.07.91 

I OZ.07 -~1 
I I 03.07.91 

I 04.07.91 
1 g;.w.n 

DIA 

CALENDÁRIO 

11 GRAU 

I Porrugues 

I 
I 
I 
I 
I . 
I 
I 
I 

História 

Geografia 

o. s. P . e,-
E. M. C. 

Mat.mát ica 

ciêrr;;ias . 

21 GRAU 

DIS::IPLINA 

19:00 as 21:00 hs 

19:00 às 21:00 hs 

19:00 às 21:00 hs 

19:00 às 21:00 hs 

19:00 às 21:00 hs 

19:00 às 21:00 hs 

19•00 às 21·00 M 

I KiXííÍÕ 

I 
I 
I 
1. 
I 
I 
I 
I 
I 

. I 
I. 
I 

29.C6.91 

29,(6,91 

30.C6,91 

30.C6.91 

01.07.91. 

02.07.91 

03.07,91 

.04.07.91 

(6,07.91 

C6.Ó7.91 

06 07 91 

?ortugues I , 16:oo i.s 1a:oo hs. · 
I 

Lingua Estrangeira I 

11 te.:atura. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

19:00 às 21:00 hs 

16:00 às 18:00 hs I 
I O. S. P. B. 19:00 às 21:00 hs, 
I 

História 19:00 às 21:00 hs I 
I Geografia 19:00 às 21:00 hs 
I 
I FÍsica 19:00 às 21:00 hs 

I i;Ulmica 19:00 às 21:00 hs 
I 

Biologia : . 19:00 às 21:00 hs I 
I E. M. C. . I 16:00 •às 18:00 hs 
I 

1 . Ma•emát~cª ! 19 • 00 às 21 •00 hs 

cooa. prova terá wração de 02 (wasl horas. 

- Para ter acesso ao l~al dê prova, o can:iidato deverá a

pre,.;,tar-se m.nido de docurento de Identidade e Cartão de Identificação, forneci do 

pela Divisão de Ensino 3upletivo; 

- Não ser{. coocedido ao candidato faltoso e/ru reprovado,' 

- Não será coocedido ao candidato, revisão W.sta de · prova 

e/ru folha resposta; 

' - As provas serão realizadas nos Estabel ecirrentos de Ensi-

no abaiXo rel<>Oicnados, confonre indica o Cartão de Identificação. 

- MJniclpio de Mecapá: 

• Escola Integra:ja de lo!acapá 

• Escola Ccmercial Professor Gabriel de Almei da Café 

. Centro Interescolar GraZlela Reis de Swza 

• EPG. rrmã Santina Riol1 

:nstib.ltc de Edu.•ação do~ 

Escola de Aplicaçãó llianabara 

• Escola de 1 • e 2' GraJS Alexandre va'i Tavares 

• EPG. Jesus de Nazaré 

• EPG. Barão do Rio Bmx:o 

• Pen! tenciária Agrícola do Amapá 

- IUlic!pio de Sant«la: 

. EPG. Prof'. Elizabeth · Picanço Esteves 

• EPG, Prof'. Joan!ra Del Castillo 

VII-DA~ DAS ·~AS: 

- As provas serOO corrigidas por una equipe ck! professo

res, especi almente desisnacta para essafinalidade. 

VIII - DA AVAUII;l/): 

- Será consi derado aprovado o candidato Q\<l obtiver not2 

mÍnilra de 5,0 (cinco) em cooa disciplina, .-...na ·~ala oe o (zero) a 10,0 (dez); 

- As notas fr<>Oionooas sofrerão arredcndarento, obedece!:'_ 

do os prin:Ípios estatÍsticos, isto é, as traçÕes i guais oo. malore~ QlE 0,5 (cin

co décim:>s) sofrerão arre~nto para mais e a5 inferiores a esse valor de

crescerão. 

- No prazo de 10 (dez) dias a contar da data de realiza

ção da Última prova, a secretaria de Estado da Ewcação, CUltura e Esporte, atra

vés da DiVisão de Ensino SUpletivo estará divulgando a rel~ .dos candidatos ~~ 

p~. através de list&.s afixadas na ante-sala da Divisão de Ensino SupletiVÇ> 

em Macapá e na Escola de 1' Grru Joanira Del Castillo, em Santana. 

- Os c..-.dldatos apl"'ooBBOs em todas as disciplinas terão 

.. direito ao Certificado de COnclusão de GraJ de Ensino, expedido P.Ola Divisão. de, 

Ensino· Supletivo medlan~ sol!ci tação do mesrro, observando o espaço de tenpo ne-

cessário para a p~ão; . 
- A expedição do certific; :lo para caxl.idatos· cooclu!ntes 

de grru de em!no, ocorrerá no !ntersdcio de 06 (aeis) reses, ~ da aprova

ção elo Relatório óe realização dos ExalEs, pelo Conselho EstaàJal de EáJcaçào; 

- Ao cald.i<lato aprovado no mht!Jro em 03( três) disoip~i-

nas, será fornecido Atestado de C<nl1usão Parcial, desde que haja eol.icitação elo 

oandl.dato, cbse,..,.,-m o espaço de tenpo necessário parn. sua coorecção.· 

~-. . março ,de 1991. 

' . 
~&.o~~~ 

...J ALCIUNE 00 SoXOilRO CXHlEIHJ !IAR!OlA 

- Olefe da DESU/Drn/SEECE - . 

:Prefeitura de S,antana 

E~T.lDO DO uurA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

LEI N2 053f9l:_Pl1S 

DISPOE SOJRE O REGIME JURIDICO DOS Ftm

CIONARIOS DA PREFEITURA W.1l1ICIPAL DE 

SANTANA 
' 

O P:lEFEITO MUNICIPAL DE SANTANA 

Faço s~ber que a Câmara M~nic~pal de Santana APRO

VOU e e•J. sancir:mn ~ s!!'guinte Lei: 

Tf TULO 

CAPIT'!LO Ú'NICO 

DISPOSIÇOES PRELmiliA~ES 

Art. 19 - Est~ Lei i n-stitui o Regilrie Jurídico 

.f'l~ncirmàrii')S p'~tlicos d,., t-!'J.nicipio de Santana . 

dos 

Art. 2Q . _ Para os efeitos · deste Est~tuto, funcioná-

, rio é ~ pessn""·leg~lme!lte i nveStida em cargo público, intêgrante do 

Q:'.::!dr';' de Pessr')al Permrmente de Prefei t11ra Municipal de Santan?.. 

F t 32 - Cargo P!lblico e. o conj u.nto de atJ•ibuições 

e r espQnsat ilidades previstas na est rut ur a organizacional, q1e .• de

vem ser come t idas a um Bu.~cionário . 

P2rá~~fo Onicn - Os Ca-rgo S P•1blic~s. criados por 

Lei , Cl)m de:tnmin~ç~n prôpri?. e remuner~ção Paga· cnm recursos do M't

ni cípi o, terão proviment o em carãter efetivo ou em comissão. 

Art. 42 - Os cargos serão distritu. idos em grupcis, es-

t es em categorias ~Jncionãis e estas em classes ou classe i so lada . a 

q•1e corresp"'ndem os níveis qu.e definirão os respectivos vencimentos. 

Art. 5~ - o gr· ~pry oper~ciorÍal e o conjunto de c ateg~ 

rias .E11ncionais, ~egundo C')rrelação e afinidade entre as atividades de 

cada ,~ ... a, a ~at•.!reza d9 tra. t àlho e/ou o· gr~u de conhec imento necessá

rio ao exerc1cio das respectivas atrit-'.t içõ~s. 

Art f2 - Categ11r i a Funcional .e o conj unto de ativi

dades desdot r?.veis em classes, identificadas pela nat•Jreza e pelo grau 

de crmheciment'> ex:igivel para o se•1 dese11penho. 

Art. 7 ~ - Classe ê b conjun t o de cargos da mesma na

t· rreza f•mciçnal e do mesmo grau . ?e responsabilidade. 

Art. 82 - o nivel .-identi.l'ica a posição salarial das 

Classes. 

§ H ·- As atribu ições de cada classe serão definidas 

·em Reg>ll>mento o•J Lei especi.l'iea. 

§ 2• - Respeitada essa regulament-ação aos .l'unCi'llnã-

rios da mesm;:, categoria podem s~r cometid.as as atrib·.t ições de suas dif!_ 

rentes classes. 

•. 
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§ 32 - g vedado atribtür ao funcionário encargos ou 

serviços diversos de sua classe ou categoria funcional. 

Art . 92 - Os c3rgos que integram o Quadro de Pessoal 

·Permanente, formam os seguinte-s gr•1pos: 

I - Grupo de Direção e Assessoramento Superior; 

II - Gr"'po de Atividade de Nrvel S••perior; 

III - Gr"1po de Atividade de Nivel KMio; 

IV - Grupo de Atividades Auxiliares; 

V - Grupo de Atividades Operacionais; 

VI - Grupo Magistério 

Art. 10- As ~lnções Gratific~das destina-se ~o aten

dintento de ativid~des de che_fia. e assessoramento a nív-el intermediário 

!"'a testrlt •ra organi.zacianal da Prefeitura e outras de confiança , sen

do L-'ri v21ti vas de funcionários. 

Art. 11 - As rem•merac;ões das funções gratificadas in~ 

ti t •lid?.s n? forma do ,..rtigo r..nterior, seri\o fíx21d2s atr21ves de Ato do 

Poder Exec•)t ivn, ot:servl'!d(1 a eq,Jivalêneia com os gr~;pos ocupacionais 

e ~ nível de responsal·ilidade. 

Parágrafo único - As Atividades ocupacionais de que 

trar3 este artig0 serão constituídas pelas funções e posições 

n;~is ;::~nÁlogas, deEinidas em lei s e regul fime:ftt.,s 
funcio 

c~rgn: 

. s; 

Art. 12 - l': vedada a prest?.ção de serviços gratuitos. 

T!T"LO II 

DO PROVIMENTO, VACÂNCIA E SUESTIIFUI~i'IO 

CAPIIFULO ,I 

DO PROVIMENTO 

SEÇM I 

DISPOSIÇOES GBRAIS 

Art 13 - Sã~ r eq·üsi tos t-âsicos par?~ Investidura em 

l - n~ci0n~lidad~ br~sileira; 

I I - gozo dos direitos politico s; 

III- quitação com ~s obr ' gações militares e eleitora-

IV - nivel de esco laridade exigido para o exercíci~ do 

cargf'l; 

v - id~de mínima de 18 anos; 

VI - ?..ptid~o fisici'l e me!1tal 

Pe.ragrafo único - As atrituições do cargo podem j ust i 

fic<'r a e xigêr:ci ~ de o·1 tros req'JÍSi tos estabelecidos em Lei. 

Art . 14- O provimento dos cargos far-se - a 

2to d0 Prefeito H;nicipal. 

mediante 

Perágrefn Onico - As investiduras em Cargo Público oco~ 

rerã~ com a posse . 

Art. 1 5 - são f rmas de provimento: 

Nnmeaçã,.,; 

II - Promoç ã~ ; 

III - Ascensão ; 

IV- Transferênci•; 

v- R<>ad3ptaçoro; 

VI - Rev~rsãn; 

VII Aproveitamento; 

VIII - Reintegração; 

IX - Recondunç ão 

SEÇÃO U 

DA NOMEAÇÃO 

Art. 16 A nomeação far-se-á: 

r - em carâter efetivo, quando se tratar de cargo 

de provimento efetivo ou de carreira; 

II - em comissão, para os cargos de confiança, de 

' livre exoneração. 

Art. 17 _ A nomeação para os ·cargos de carreira ou de 

provinlento efetivo depende da prévi-a habilitação em concurs"o público 

de provas e titulas, obedecidas a ordem de classificação e o pr~so Ae 

sua validade. 

SUB - SEÇÃO 

DO CONCURSO PúBLICO 

Art. lB - o con~•rso público serâ de Provas e Ti tu 

los e devera ser realizado e homologado no prazo de 120 (cento e vin

te dias, contados a partir da fbertura das inscrições. 

§ lQ - Concurso PÚblico teró validade de ate 02(dois) 

anos prorrogável 1.mta vez igu:al período . 

§ 22 - As normas e as condições que re§erão o concur 

so p!Íblico serão fix~d~s em Bdit~l. garantida a s1J.a ampla divu.lgação. 

SUB - SEÇÃO II 

DA POSSE E DO EXBRC!CIO 

Art. 19 -A po sse dar-se-à pela assinatura do respe~ 

ti vo !=ermo . 

§ lO - A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias, 

cont~dos da p!lbli c~ção do ll.to de Provimento, prorrogável u~a vez por 

ogual período , sob pena de nulidade do Ato de Provimento. 

e a.scenção 

ci?ol . 

22 - Só haverâ posse nos "c asos de nomeação, acesso 

39 - No ato d2. posse, o servidor apresentarã: 

- Declaração de bens e valores qt.te co nstituem se1z 

pê';trimônio ; 

Ir - Declaraç;;o quanto ao Pxerc:icio m~ não de ou-

t rf'l c~rgo, empregn O' l f '.mçãn pt1blicr\; 

III - Prest,._ç;;...., de C:::\UÇ~'l, q1;ando ~ n?!t•.1rez., d .. .:otivíd~

de prnfi ssion~ l ~ exigir. 

§ 4~ - A posse dependera de previ a inspeção médica ofí-

Art. 20 - O exercício é o efetivo desempenho das 

t-.üções à" c ~rg0 

atri-

§ lO - € de 30 (trinta) dias O prazo para O servidor en-
tr;o.r em exercicit) , cnnt~d()s d~ da tF1. dc1 posse, s ob per..?. de exonera-

§ 22 - ~ alltorid2de dirigente do órgão, p ara o· de 

design2doo o se~vidor, compete dar-lhe e;:erc:icio . 

for 

Art 21 - O t'"lcupa!lte de cargo de pl:-ovimento efetivo fie!:;_ 

:-â sujeiro a até 44 (qu r-renta e Çni'ltro) horas semanal de trabalho .. 

§ 12 - O h0r;;rio de trabalho normal estatelecido para to 

do s os f'1ncionãrios, t~em cnmo , o de f•mcionamento dos r1rgãos m1míci

pai.s, serão disciplin~dos pnr Ato do Prefei o H:.micip?.l ; 

& 2Q - O exerc-ício de cargo em comissã0 , exigir~ de seu 

ti tutar, integr>l dedic2~?o eo serviço, podendo seu oc••pante, 

vocado sempre qr1e ho1.tver i n teresse da administração 

SUP - SEÇÃO III 

DA BSTAEILIDADE 

ser C')n 

Art . 22 - O funcionário emp~ssado, em cargo de provimen

to efetivo, adquire estabi lidade ao cornpletzr 02 {dois) anos de efeti

vo exercício, denominando-se este período de estágío probatório, duran 

te o qual serã0 objeto da avaliação: 

I - assiduidade; 

Ir - disciplina: 

III - capacidade de iniciativa; 

IV - prodtlti Viclade 1 

V - responsabilidade. 

'Parágrafo On.ico - O ocupante ele cargo e:teti vo não 

aprovado no estágio proba tório, será di~nsado no in tere...., da a! 
lliniatração. 

Art. 23 - O funcionário ea11á-....l H perderá o oargo, 

ea rtrtud6 de sentença judicial,_ tramitada em Julpdo, ou ele procea 

ao adainistratiTO disaipl.inar, nÓ quaJ. ~ ae;ta ....,.gurada açla 

ele:teila. 

SEÇlo III 
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Art. 24 - ~ a passagem do funcionário a uma posição 

que lhe asaosure maior vencimento básico o dar-se~: 

I - progresSão horizontal; 

II - progressão vertical: 

§ 10 - A progressão horizontal pela elevação do fU;!! 

cionário a IÚ'"l imediatamente superior ao que nti'"r po.aicio~o 
dentro da meBII& claaae. 

§ 2.0 - A ~gres.são vertical,, !ar-se~ pela elevação 

do funcionário à classe iJlleiliatamente ~ruperior àquela a qlll! pertence 

dentro da mesma classe. 

SEÇlo IV 

DA ASCENçXO 

Art. 25 - A Ascenção é a passagem do ruricionário de 

lllllil para outra ca tagoria :f\mc1ol>8.1, d& grupos ocupaeionais di!er<O!! 

toe, desde que o funcionário, preel!Che os requisitos de escolarida!1e , 

e seja aprovado e clássificado em proceaso relativo i:llterno. 

Par;ágrafo Ónico - Ficam exclUÍdos de participação no 

proceaoo seletivo , de que trata este artigo; os funcionários posi

cionados em claaeea i:lliciais das diversas categorias funcionais. 

Art. 26 - Dependendo exclusivame~te de Va&as, . a 

cenaão será realizada CO!Il interstÍcio de 02 (doia) anos. 

SEçXO V 

Art. 27 - Transferência é o deslocamento do funcioná• 

rio estável de Ulll9 pará outro cargo . de•provimento efetivo , do m&BIDO 

n!vel de vencimento e integrante do !lleBIDO grupo operacional. 

Art. 28 - A Transferência será: 

I - a pedido, atendendo a conveniência do serviço; 

II - de ofÍcio , no interesse da adJninistração . 

Parágrafo Primeiro - A Transferência a pedido, será e~ 

mente deferida quando, apÓs chamamento pelo órgão competente , verii'! 

car-ee a i:lle:xietência de outros interesaedos, e depend~rá de habili

'taçi.o profi~sional ou prova objetiva de serviço, com verificação do 

grau de i:llstrução. 

Parágrafo Segund.o - Havendo i:llteresaedos e!ll maior n~ 

mero que o de vagas, a seleção será feita . por prova objetiva do ser, 

Viço. 

SEÇIO VI 

Art. 29 - Readaptação é a investid~ do fUncionário 
. ' 

estável, em cargo de .atribuições e responsabilidades "compatíveia colll 

a limitação que tenha sofrido ~11! .sua capacidade dsica ou mental, VJ!. 

ri!icada em inspeção médica oficial. 

§ 12 - Se julgado incapaz para o serviço , ·o readap

tando será aposentado. 

§ 22 - A readaptação será efetiva em cargoá de a tr!, 
buição a tina, respeita da a habili ~ção e:xie;ida. 

SEÇIO VII 

D,\ REVERSXO 

Art. 30 - Reversão é o retorno à atividade de funci2, 

mio apoaen tado por invalidez. quando. por Junta llédica O:ticial , f!!, 

rem declarado inaubsiatentee os motivos da aposentadoria. 

§ 10 - A reversão i'ar-ae~ no meBDIO cargo ou no cst 
go reaultente da sua transrcmoação. 

§ 20 - :Encontrando-se provido o cargo , o funcionário 

•:arcará INa8 atribuições com o:mcdente, até a ocorrência de va&a· 

§ 30 - Jlão p~derá rewrter o apoaentado com llàia da 

70 (aetenta) anos de idade. 

SEçXO VIII 

Art. 31 - Aproveitamento é o retorno à at1"fi.cJ8de, 

funcionário em disponibilidade. 

de . I 

§ 10 - O aproveitamento ru-ee~ em cargos .., atribU!, 

çõea e '"D.cimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. 

§ 20 - Será exonerado o functonári~ que co~o :pa-

ra aproveitamanto, não to.r posao ou não e~trar·ea e:xerdci.o clã~ 
tro do prazo legal. 

Art. 32 - .A rei:lltegração é a rei.ll:Yestidu:ra do fU;!! 
cionário estável no cargo anteriormente ocúpado ou no cargo reau.l~ 

te de I!U8 transformação, quando, i:llvalidada a I!U8 dllllli.s8ão_ por dec! 

são- aclminiatrativa ou j"'4cial,, com ressarc!Jllento da todas as van't!!, 

gene. 

§ 12 - 'Na hipÓ'teae ,da e~ção do cargo, o f'lm

cionário ficará. em disponibilidade. 

§ 22 - l!ncontrando-oe proVido o cargo, -o aeu 

eventual ocupante, será reconduzido ao cargo de o~, - direito 

·a indenização, ou aproveitado em outro cargo, ou aiiida, postp 

disponibilidade. 

SEçlO X 

DA IUX:ONDUNçXO 

Art. 33 - Recondução é o retorno do faDcionário . 

eetável ao cargo anteriormente ocupado o decorrerá de: 
' / 

I - InabÜitáção em estágio probatório relilt!_. 

vo e. outro cargo; 1 

II - Rei:lltegreção do a'nterior ocupante. · 

Parágrafo ~nico - :Encontrando-se proVido _Ó c~ 

go de origem, o servidor será ocupado em outro, de atribuições e ·vea 
cimentos compatÍveis. 

CAPÍTULO II 

DA VACINei! 

Art . 34 - A vacância do cargo, decorrerá de: 

I - exoneração; 

II - dellliaaã~; 

III - pro!lloção; 

IV - ·ascensão; 

V - transferência; 

VI - readaptação; 

VII - ~posentadoria; 

VIII - posse em outro cargo inacllllllll.ável; . 

IX - !alecilllento. 

Art: 35 - A exoneração de cargo efetivo, dar-se-á • 

a pedido ou de ofÍcio. 

se-é.: 

Parágrafo Ónico - A exoneração de oi'icio,dar-ee-6: 

I - quando não satiai'ei tas aa condições do est!, 

gio probatÓrio; 

II - ·quando., tendo tolllado posse, o .tlmcionário 

descumprir o prazo pará entrar ""! _ ~f 

ci~. 

Art. 36 - A exoneração de cargo ea ~OIIi.saão dar-

I - a jUÍzo do Gestor lllunicipal; 

II - a pedido do próprio serVidor. 

CAPÍTULO III 

DA SUBSTITUiçlO' 

Art. 37- Dar-ae-á a · subatituição da titular de 1m!: 
go ea colliaeão, ou de função gratificada, por ;tunciOuárto Mtâvel , 

preV'ialo8nte designado pelo Gestor. Municipal, nos afaa~tos ftSQ

lalllantares dos ti tularea. 

§ 12 - O eubatituto fará jÚS a ~ do ce

go em comiasão ou função gratificada , paga na propo;rção doa cUaa de 

afetiva substituição, podendo o~tar p;r auaa van~ fiJiaa,.'. ad,!, 
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TÍTULO III 
DOS Dll!l;liTOS E. DA REl!UllERAÇlO 

• <, •' , ·•' : ~. · : "':_~ . ~ -~r ' ·• ; 

· GAJ',!~lZW .· l " _ 

~o ~l!Ç~!ffq, ~ ~ ~~çlo . 

Ht: 38 .-: ~~nc~~to.~. ar~F"ib~são ~ec~!Íf~, . 
exerCÍcio de c~~orgo, com "VBlor fi:;ado em Lei. 

pe~ 

lP - Nenhüm servidor receberá, a t!tulo de vencimea 

to., importância inferior a salário mínimo. 

2P - t assegurada a is~~o~a de vencimentos para c~ 
81'S de atribuições iguais ou assemelha~ do meamo poder , ou entre 

eervido:re9 doe P?~~ree e'\'~ç'!.riY,o e :J.e!>i~lativo, /.reeervadae ae vanta

gens de c ar~ ter _;ndi v1,d)!a,l ~ ~e reli< ti '(B.I! à. ':" ~ifa 9u. ~Q l ocal. . de 
trabalho. 

" l' 

Ar t. 39 ~ Á remune~ção é o vencimento do cargo acres-
•. :":..·''". 

ci do das vantagens pecu.niáriae permanentes , ~~e~cidas em Lei. 

§ lP . A remuneraÇão d~~,c~~ e fe tivo é ~rr~~u~~:!e!: 
§ 22 - o funcionário .·perderá a remunéração : 

a - doe di~e em q~~ fal~ ao serviço ; 

b ~ quando sofrer pena ~e suepensão. 
.. .... -

Art . 40 - As reposiçÕes e indenizações ~'?- -~~io , ,. l!l~ 
nicipal, serão descontadas em parcelas .mensais, não excendentea à 
décima parte da remuneração ou provento em vilores atuali zados. 

Parágrafo ~nico - O funcionário que for demi tido, ou 

que ti ver cassada a sua apoeentado~i'~ '~u dt~p~nÚ>ilidade, terá o 

zo cl,e 60 (sessenta) dia s para :'l.uit!'r o débito, .. sob pena de sua 

cri~~~~ e~ ·-~rt~r.:~~y~;~~ , ·. ~~ • • ( ·: _'. I , - : , • A', ,, • 

111!. 

, . -~t •• 4~~-,~.-, s~;vo_ po! iJnl'~!lição legal, ou mandado ju

'-" 'iÚ'~"ial ·, · ·nénbum desconto incidirá sobre a remuneras~<\ ,9.)1 .llrqv~tjtO. 
Pará~!l_fo ll!lic.(\· ;-:-*díe,nte autorização do 1\lncio~ 

rio, n critério da administração e com reposição de cursos, pode

rá haver coneigne.ção"em'"folhá' de. pá'gamento . 

GAPÍTULO II 

DAS VAIITAGEliS 

Art . 42 - Além do vencimento , poderão ser pagaa 

funcionári p as eej;Uintel', vant'!gens: 

I - indenizações; 

II - gratificações ; 

III - adicionais. 

a c 

§ 10 - As indenizaçÕes nao se i ncorporam à reiiiUilel'! 

ção ou provento , para qual quer efeito. 

§ 20 - As gratificàções e oa adicionais incorpora~~>-

ae à remuneração ou provento, ~ nci ~ casos e con~içõee indicados em 

l ei. 

Art. 43 - As vantagens pecuniárias não s erão adici o

nadas, nem acumuladas para efeito de concessão dç, outros acrésci

mos ulteriores , s ob o me9111o t:Ítulo ou idêntico fundamento . 

. . ~ -
SEçXo I 

DAS IRDBRIZAçt)ES 

Art. 44 - Constituem indenização ao funcionário: 

I - ·diárias; 

II transporte . 

Parágrafo Ónico - Os valores das indenizações , a ssim 

como as condiQÕes para sua concessão, serão estabelecidos por ato ' do · 

Prefei to lllunicipal.l ·. · 

SUlHlEçlO I 

DAS DÚRIAS 

,. 
Art. 45 .,. O funcionário que , u:cluai Vu.ante am 

viç<;>, @t' ~~~ ~ ll!'d~ .,.. caráter e....,ptual , ou ~itórto 

outra l~c~1~!.• f!lri.- . jua à diiÍri.as para custeio ~ ~speaa.e 
pousada p al~~~ção,. 

8 8 !:, 

de 

§ 10 - A diária aerá concedida por dia de a.taatamaa 

to , .uendo .PII,P, .pela metade_, qjl&;!<J.O o, ~~s!oc~~o - níiq exigir perna!, 

~astar da sede , :fica obrigado a reati ~-las inte~nte no Pl"! 

'zo de 05 (cinco) diaà. 

§ 32 - Caso o funcionário retorne à sede 8111 prazo "'!!. 

nor do que o previsto , restituirá as diárias rec ebidas eJQ excesso ,no 

prazo previsto no parágrafo anterior. 

. , , , ~lfll;-,SEçXO .. n; •.'. 

DÁ INDENIZAÇXO DE mAIISPORTI! ·'·•'· 

~ ·• · ·Al't·: 46 - Conceder-:áê.:â in·denlzaÇio ·dtl.e transporte ao 

funo'ionário que, por força· dás átrt'bÜiç.Ees "Própriaa do ·c·argo, 'tittli

zar meio de locomoção própria para exe cução de'·àe~çcis e"itternÓÍI. 

Parágrafo tlnico - Os valor~.~ e '\~~;~QJ,ldiçÕes pare. 

sua concessão serão dieciplinadoe por Decre t o Municipal. 

a 

SEÇI O II 

-D~ ~T!IIlC,I.Çl)~:> ~- ADICIOJ{AlS . 

Art. 47 - Além 'cio veiú:imento' serão' defêridos a:os 1'Íi!!. 
cj,oP!4-ios, .af!· eeguin.tes grati:f.!i caçõoa e a:ai·o!one.ié': · '' ·: ··· · •· .. · 

,r - Gratificação pelo ·exerdcfo dà flujçâo dé c~ 

. fi~.' . ~~~~~~o~nto o~ .. ~se.~~};_~+~ t 
. II lq"'a~ific~ç~~ ~~i~;~ , . 

III ~~i~ io'?"l F~~ ~~~: de - ~~:nç~ ; ., 
IV - adicional pelo exerc!ci o de a t ividade insalubres 

~· ,!' • 9 perig()EUlÔf ' :.~M }' , 

v ., !!-4ic19nal pela ;prestação de •ee:rviçó. ext:i-aordillá'"' · 

r io; 

VI - adicional noturno ; · ~·. ,:. 

VII - adicional de f érias. 

·DÁ: 'd!iÁTIFic:AÇXo P»uh::ii:iidc ro ~f FúirÇxo · c· 
DE CHEFIA' ASSÊSSORA~iEnlro : ou· ASSISTtNb ii : . . . · .. 

Art. 48 - Ao :rUncío'háií~'-1iiile'at'1áo '~:In ·fuição de Direção , 

Che1'ia o)l J\.s~ol.lo:r:am<~Dt.o , _é q~,y.iQ,a- ~ ·~t.t!il:açã.o pelo seu exercí-

c i o . · , ·. · . . \ 

• • .. 
1 

§ ,1 ~, -:j ,0~_~,\oc~-~~ .!>u_ I?"';Ç,.e,r;,ma .. M• r'1':.~·~·ljicação, bem c~ 
~o. ,o,~ .cr ite r1o

0
s ,~e i';f~rpo~J~o, . u~~H~r:fç~?:, r;:o_g;;.e~~~~,:~ , ._!J:U]>,s ~?-;~. 

Ç~o- ser~o- es~~~l~r~~do~ -~~ 1~-~. ~~eP.~e~ :l.~~~~· r i ·~-~ ~::: . ~- _. _. 

SUB-sEÇÃO li . ' ' .. '-~ . : 

DA GRATIFI CAçXO NATALI NA 

_ ·v >:" "'''í..tt:'-·49'2"1.. -'j,ratl::tih'~ção 'n'âtii'lfne.''bco-;;;fé~}Ílnde a l/12 

(.um doié i\rhs) · ila ·fennméráçiíd 'ót' .i'-q"iió 'if'i\lh'i:'ió'l>ár'"i'ii-"iiz'l.'r 'j,JifF c ·;;~:: 
mês de dezembro , por mês do exercÍ ci o no respectivo ano. 

§ l P A grajificaçiio s erá pagà; ·até o.:-~: 20 (virite) do 

mêe de dezembro de cada ano. 
_ • :"f..~~A'l.c;.'.f"J-~...._ A':. 

§ 20 - A remuneraçao ou provento de j unho , será acre!!. 
. : / :,· . : ~~··~-..---=..t 1~ ; . ;1~~t:t'in!l.c5J: ·· f?~ . :~;. 

cidã de ~ (c~uenta por cent o} como ~diantamén~o ou gratificação 
' ~ -';f~ :.i.f~,:~n·:~t'!~i ê <H.~• ;· ::;~:·•:t· :'\!i o~·:.· ... 

§ ' 3~ ·:..: o ''i\iriúonlú"io~";x~e;,i'J~; 0~;.:6{\,";d".f ..li'1ifx:âtÚi 
cação natalina, proporciona.lmante· 'áO·~ '~·etf&: 1d~·:~;ei:?:c!.fc1.~ , "'ê~i~~cm= . 
sobre a· remuneràçíio- do mê·s -dáo ' e.XOillt:râQãll. ' ''" ·;' 

§ 42 - A gratificação natalina não áerá. c onsiderada pa

~,,cflcu}:o M. ~"f-lqp.e.r Y:!!f:t,~lf! .. Peq~_ia .•.... '· .. , .. 

SUB-sEQXO · 'Ui: ... ;.;·c: ·: ·-'·:! .• , : '. ·. ···;· , .. 

DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇo··, ·.í ·· .. 

Art. 50 - O adicional por tempo· A~ :B~rvi:ço é devido à 
razão de 01;: (um por cento) por ano de serviço efetivo, incidente 

~obre o vune-:imen-to·: . · '· · 

•§ 1 <i ·- .o :1:Unctonár1<>"·'1'ará -j us as adicional ·a 'partir .. do· 

mêe em que ooçl etu.r ·o. Blluênio .• ·• - !:. r .. 

.t6o - ,~.O S)ir4 .l:.~~~~~'hl'm:" -~ '! e_feHos deste artigo, 

o tampo de serviço que exceder o 1:~-~ !'0'1-Sti~_!!na;L à. a~""ll.~o
ria. 

• :~ <j ~. : • :~ ... 

DOS ADiéroru.':is DE . :rni.ümii~ ·E Pi!Í:Íc.tJr.&iiDADE 
·· !i.3~: .~ ~ ft ,. ·-~: 

Art. 51 - Oa funcionários qu~ :W~-.cOlll habitua--
te ,to~ 9<& ·.!!~•. · · _,. , ,.. · .. · :.· lidada 8JII l ocais i.nllalubrea, ou e111 contato pel'IIIW8nte com aubetÊn-

L=,...~~.,.;...,;..;,.,...~;;,· 2~~~.-~0;,;:func;·, ·~-:,i:o~~~- ;: ; .. :o:_:·;·'~::'"'~· .;;re~. :c~e.be::.:r~. _ -:aa::;,~:;~~~-·;!Írl.:. . .:.:.aa.:··~e-:na-:-~)~>-:M~. ·~·~".':':~'-:'""":":~~~~:-;:--:-:-:--:-:-~:-=::::-..:'~· ~;.·..;··~-:-·:-'· :.~-----·,..-"c"'·;;.• -:~~~--·...,..,. .~ .. t . 
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- ciàs tÓxic~s , radiotivas ~u com riscos de vida, fazem jus a um adi

cional sobre o vencimento do cargo efetivo . 

§ 12 - Ó funcionário que fizer jus aos adicionais de 

insalubridade e de periculosidade, opto.rá por um deles. 

§· 22 - O diroito aos adicionais previstos neste artigo, 

o essa com a eliminação das condi çpes ou dos riscos , que derem causa 

a sua conceSsão. 

§ 32 - !la concessão dos adicionai s de isalubridade e de 

periculosidade , bem como , no exerCÍcio dessas atividades,· serão qbseo: 

vadas as situações e. condiçÕes estabelecl.das em legisl a ção especifica . 

SUB-SEÇÃO V 

DO ADIC IOl!AL POR SERVIÇO EXTHAORDI!!Á.lliO 

Art. 52 - O. serviço extraordinári o será remunerado com a 

carência de :JO (cinquenta por cent o) , em relação à hor a normal. de 

·trabaUJo , 

Parágrafo Ónico - O serviço extraordinário será utili~ 

do para atender à situações excepcionai s e temporári as , respei tado o 

limite máximo de 02 (duas) horas p or jornada. 

SUB-SEÇAO VI 

DO ADI CIOtlAL llO'l'UllliO 

Art •. 53 - O ser viço noturno, prl!stado em horário 

preendido entre 2; (vinte o duas) horas de um dia e ~5 (cin6ol 

c;:om

horas 

do tlin segu~nte , terá o vi:llor-hora acrescido de 25r, (vinte e cinco por 

cen·to) co:nputando- se cada ho~a , com 52 (c i nquenta e dois) minutos 

e 30 ( trint::o.) sel!lffidos . 

Parágrafo único - Em se tratando de scrviç~ extraordi ná

rio , o o.cráocimo de que trato. este artigo, i ncidirá sobre a sua remu

neração .• 

Sli3;-SEÇÃO VI! 

:lO .\lliCIO;IAL DE ?t.'lL\S 

Art . 54 - Será peso ~o funcio~rio, por ocaoião das 
I 

férias , um ndicio~l correspondente a 1/3 (um terço) da remuneraçãb 

do perÍodo das féri as. 

Parágrafo Único - ;ro caso do funcionário exercer fun

ção de chefi a , asac soorament o ou assis tência, ou ocupar cargo Cm 

comissão , a respectivc \~ntagem será considerada no cálculo do adi

c:!.onal,•de que tro.t~ este urtiao. 

CAPÍTULO III 

;lAS :.1:ll,\S 

Art . 55 O funcio~rio f~rá jua a 30 (trinta) dias 

de iéri3~ , que podem oer acumuladas até 0 2 (doi s) per!odos, no in

teres~c da ~dninistração, ressalvadas as hipÓteses e~ que haja dis-

posi çÕes especÍficas . I 

§ lº Par~ o pril:leiro p~rÍodo aqqisi t i vo de 

ri~s , ser~o cxisidas 12 (doze) meses de efetiv~ exercicio . 

§ 2~ - i vedado levar à cont:> de férias qualquer 

! nl to. co serviço . 

§ )9 - l1s féi-ias poderão ser interrompidas , excl~ 

s i vamcntc, FOr ~otivo de cala.~dude pÚblica , conv ocação para juri 

ccrviço militar ou eleitoral, ou por motivo de superior 

se pÚblico . 

in teres-

A.rt. 5ó - O paeruuento do. remunero.çõ.o das férias será 

efetivado até 02 (dois) êias antes d i inicio do respecti vo per!odo . · 

§ 12 - 1l fccul tado co funcionário reverter l/3 
(um t~rço ) dco féri~s e3 abono pecuniário, desde que o 

com pelo menos 50 (sessenta) dias de antecedência. 

requeira 

§ 2q - lfo cál cul o do abono ,!)ecuniário , será cons! 

dorndo o valor do aclicio!lal de férias·. 

Art.. 57 - O funcionário que opern direta e pe~ente 

COiil raiO X' OU substâncias radioat1VUS,~ gozará 20 (Vinte) dias CO!l 

sccutivos de íéri~s, por senestre de r;:.tividc.de pr ofissi onal vedade. 

·em qualq~er hipÓtege a acumulação. 

P:u-ásrafo Único - c funcionário neste artigo não faz 

jus co abono pecUniário. 

CAP:tTULO IV 
D,ts LICENÇAS 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇOES GERAiS 

'Art. 58 - Conceder- se- á ao funcionário licença: 

I - Por motivo de doença em pessoa da família; 

II - Por motivo do afastamento do cÔnjuje ou compa

i:heiro; 

III - Para o serviç? militar; 

IV· - Para atividade poi ftica ; 

V - Prêmio por assiduidade ; 

· VI - Para tratar de interesses particulares; 

VII - Para dese~ponho de nandato c l assista: 

§ 1º - A licença prevista no Inciso I será precedida 

de. exnme ou junta médica oficial. 

·§ 2º - O funcionário não poder á permanecer em licen 

ça da mesma espécie por perfodo superior a 24 (vinte c qUjltro) me

ses, e inclusive os casos dos Incisos II, III , IV e VII. ' ' 

§ )2 - ll vedado o exercício de atividade renninerada , 

durante o período da licença prevista no Inciso I deste artico : 

Art. 59 - A licença ~oncedida dentro de 60 ( sessenta) 

comp 
I 

dias , d..o término de outra da mesma espécie , será considerada 

prorrogação . 

SEÇÃO II 

DA LICENÇA PO!l MOTIVO DE . DOENÇA 

EM PESSOA DA FAMÍLIA 

Art . 60 - Poderá ser concedi da l icença ao func i onário por 

motivo de doença do cÔnjuje ou companheiro , padras to ou ascende~ 

te; descendente, enteado e colateral consaguineo ou a fim, até 0 se

l!lffidO grau civi~ . 

§ 12 - A licença somente será deferida se a assistência 

direta ao funcionário for indispensável e i mpossibilitar a pres~ 

ção simultânea do exercíci o do careo . 

§ 2 2 - . A licença será conçcdiêa sem pre juÍzo da remune:11:, 

ção do carco efe tivo, até 90 (noventa) dias, ,prorrogável por' a t é 

90· (noventa) dias, mediante par ecer de Junta !.:édica Oficial, e , ex

cedendo estes prazos 1 seo rcmuneràção. 

SEÇÃO II~ 

DA LICE)TÇA POR AFASTA<•!Ei!TC DO CDNJUJE 

Art. 61 - Poderá ser concedida l i cença ao. f uncionári o pa

ra acompanhar cÔnjuje ou companheiro que fqi· deslocado para outTo 

ponto do terrirÓrio naci onal ou estrangeiro , ·ou para o .exercicio 

de ~~dat9 eletivo dos poderes execut;vo e leeiSlativo . 

Parágrafo ~nico· - A l i cença ~erá por prazo indeterminado 

e sem remuneração. 

S:lÇi\0 IV 

DA LICEJIÇA PAJ1A O SE!lVIÇO ~liLITAJ1 

1 
Art. 62 - i\o funcionário conv o::ado. para o serviço mi-

litar ; se.rá concedida licença na forma e condições previstas na Le

gisleç~o es pecÍfica . 

Parágraf o tni~o - Conclufdo o Serviço 1lilitar, o ser-

viço terá até 30 (trinta) dias , sem reouneraçõ.o , 'para reassumir 

exercÍcio do careo . 

o 

SEÇÃO, V 

DA LICE!IÇA P/u1A ATIVIDADE POLÍ TI CA 

Art. 63 - O funcionáriq terá direi to a licença, sem 

remuneràção, durante o periodo que mediar entre a sua escolha em 

convenção partidária, como candidato a carco eleti vo , e a véspera do 

registro de sua. candidatura. 

§ 12 - 9 funcionário , nandida to a cargo eletivo - na 

l ocalidade onde desempenha suas ~cções c que exerça cargo de di re

ção, chefi a , assessoramento , arr~ce.daçiio de fiscpli zação·, dele será 

afastado, 

ra, até· o 

a partir do dia ÍII\Cdiato ao do reeistro ,de sua candi~-

152· (décimo, quint o) di a seguinte ao do pleito. 

§ 20 - A partir do r egis tro da candidatura e até o 

152 (décimo quinto) dia seguinte ao da ele ição , o servidor fará j ua 

Pág. 9 
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·à licença , como se em efetivo exercÍcio estivesse . 

SEÇÃO VI 

DA LICE!IÇA- PRtr.rrO POR ASSIDUDADE 

Ar t. 64 - ApÓs cada quinquenho initerrJpto de exer

cÍcio 1 o funcionário fará. jus n 03 (trêS) oeses de licença, a tí ~ 

lo de prêmio por assiduidede com a remuneraç~o do cargo efetivo . 

12 - t facultado ao ÍU!lciorulrio f racionar a licen

ça de que trata este arLigo em :J.té 0 3 (três) parcelas . 

§ 22 - Os perÍodos de licet:ça- prêr.:io já adquiridos 

r ..ao gozados pelo funcionário que vier a falecer 1 e e rã o convertidos em. 

-p~c'JJ."lh.~, em favor de seus benefici.!rios da pensão , 

Art . 65 - !;5o será concedid~ licença-prêmio ao 

c .:. .11~:-~r.io que, ~10 ye.ri:ut.lo uqui:.:;iLivu: 

f;m-

I - Sofrer pe:mli;Jade Ui .a c iplinar de suspensão i 

II - Afastar-se do C:li'GO cr!i virtude de: 

~- Licença por motivo de doença em pessoa 

da família, ncn reouneração; 

b- licenç.:1 pa::-a tratar de interesses parti

cul<!.I"es; 

c- condenação a pena privativa de liberdane 

por ocnter.ça defi~i tivn; 

d- afastacen to pa:-a aco!t.pan."rl.-rr cÔnjuJe ou 

cornpa.11he i:=-o. 

§.lº - As faltas injus ·~iflcadas a o serVi ço , r e tarda-

c. :::o:1cessâo da lice.:wa previ~ta ~es te artieo , na proporção de 

0 1 (=) mês para cada :alta . 

§· 22 - Fica li!:li tado et:1 até 1/3 ( = terço) da 

ção , da re spocti~u unidade admi~istr~ ~i\~ , o nQ~e~o de 

e~ GOZO sim~ltâneo de l i cença-prêmio; 

§ Jº - ~ faculta do ao fu.>'lc i onário conver ter em dobre 

o :c~po de lice~ç~-prêmiô , par~ efeito de apcsentadorin . 

SEÇÃD T:I 

Art . 55 - Poderá ser concedida ao f uncionário 

'.'e l, c. cri tério de. ad:ninistraçã.o, l icença sem remuneração, pelo prazo 

·i c a tê 02 (doi s} anos consecutivos, par2 o t!<l t o de assuntos porticu-

§ l Q - A licença poderá se r interrompida a qualquer 
"'.::·J ·: : "~· :• pedido ou de ofÍ cio . 

SZÇÃO VII~ 

Art. 67 - 1 assegurado ao fmtciozd rio , o direi to a 

liccnç<J. pa:!"'a o desempellb.O de .mandato e:n associ ação de classe , Sindi -

cn~;ú re;rr·esc::1 t.at i vo de ·cateeo:::-ia ou entidade fisco.lizador a d;;! 

fissão , coo a rer.nu:er~çiio do carbo efe t ivo. 

pro-

5 l º ... So::nente poderá. ser licenci ado, funcíoruír i o ele!_ 

t o pa~a o c~~so ~xL~o das refe r idas cntidadeo. 

$ 29 - "\ lice~ça ter3. àuraçõ.o i t;"...Ial a do manda to, P2 

dendo se::- prorrogad:J. 1.0a vez, :w caso de r eelei ção . 

I":OS ~·l.FAST..'~:.S:lTOS 

SEÇÃO 

A-r~ . G8 - O funci onário podo::-á ser cedido p~ra 

exercÍcio em outro órgão .ou entidade : 

~ - Jo Joverno Federal , sedi3do ~o Sstado ; 

II - ~o Governo do Est3do do Amapá; 

I.,..,. - De outros r.:u.ru.c Ípios do Est ado. 

ter 

1 9 - r;as cedênc i 2.s preVistas :w s'.;e artiGO , o Ônus 

da reml..U"leração será do ór cão o·..1 enti dade cessi onári o. 

2Q- A cessão far- se-á •mediante Por taria puOlicada 

no :Di.!.rio ().!'ic ial do Estado; 

SEÇÃO II 

;JO A?AS'!'A!.1EllTO PARA EXERCÍCIO DE r.!AliDATO ELETIVO 

Art . 69 - Ao funcionário investido em mandato eletivo 

a_plicam-se as seguintes disposições: 

I - Tratando-se de mandato federal ou estadual, fi 
cará afastado do cargo; 

II- Invest ido ~o mandato de Prefeito, será afasta-

Uo Go cargo, sendo- lhe facultado optar 

dun remuneração i 

IJI - Inves tido no mandato Vereador : 

pela 

hr:.vendo compatibilidade de horário, perceb!:_ 

ru o.s vantagens de seu cart,;:o, sem prejuÍ zo 

da remw1eração cuxgo cfeti vo ; 

b- :tão ~mvendo compati "Oilidade de horári o, se

rá afastado do cargo, sendo- lhe facul tado 

opt<!.r pela sua rem~ne:raçüo . 

Paráo-.-.fo Único - r: o caso de cfastamento do cargo, o 

funcioP~rio contribuirá para u sc&~idade social, c omo se em exer

cÍcio estivesse . 

CAPÍTLíLC 

DAS CO?IGESS~ES 

Ar t . 70 - Sem qualquer prejuÍzo, .POde!'á o 

~ia, ausentar - Ge do serviço: 

- ? or 01 (um) àia para doação de sangue; 

II - Por 02 (dois ) dias pura se a l istar 

elei tor; 

III - Por 0 3 (oit o) dias consecutivos em 

de : 

a - casan::.entc .·; 

co:no 

razão 

b - falecimento do cÔnJUJe, companheir o 

pais, madastra ou pcdrasto, filhos, en 

t eados , menor sob guard~ ou tutela c · 

1rmãos . 

Ar t . 71 - ?oderú ser concetlido , hor &rio espec i a l ao 

f'.J11cionár io, estudn.n~e ~ qt<a.YldO con:prcvada n i!lcompat i bilid..ade entre 

o horário oscol<!r e o da repa.r t içâo , sem _prejUÍzo do exercÍcio do 

c arco . 

?ará~~o Único - Par~ efeito do ãi sposto ·neste arti 

go , seré exic ida a cocpensaç~o de horário na r epartição, rcspeit~da a 

jornada sema.t"'..al de trabalho . 

C/J'Í'rtiLO VII 

Art . 72 - Considernr - oo- á COIW tempo pÚb l i co, o pre~ 

t n.do à União~ .Sst t1dos , t.t1.micÍpios e autarquias ert gerLll . 

P~r~r,rnfo Ónico- Será'contado pnrn todo~ os 

tos o t en:po de Ger v iço pres tudo às f orças armatlas . 
c f e _i 

Art . 73 - A apuração do ternpo de ser v i ço será feita 

em d ias , que ~erão considcr2dcs em anos , consider ado o ano , coffio 

365 (trezo~tos' e s ennenta e c i nco) di as. 
de 

Parácrafo Único - Fei ta~ converGão, os diàs rcs

t~tes , até 182 ( ccn to e ~i :..en t;u c dois) não serão co.rr:put ados , arre-

Uondando-se po.ra 01 ( ~;.:: , ; ~nv qw:.ndo cxcedererr. a este n"..Ú'Je:-o , pí!ra cfei 

to à.e aposentadoria. 

Jt::.· L. 7 4 - AJ.é :n das ausências do servi ço , pr evist a::; 

no ar t iGO 77 , Gâ o cunsirler:::C.o~ como de efeti vo cxarc~c10 o::. afasta-

~cntos e~ virtude de : 

I - Fériaz; 

I I - e xercÍcio de c~reo em comissão Ot< equi va-

lente , em órcão ou enti dade doo Podere!.:! 

da linião , do .3stado e ;.tunicÍpio observada 

as dispooiçÕeH deste Zsta~to ; 

I II - desempenho de nuL~dnto eletivo federal , est~-

dual ou ounicipnl , exceto para promoção por 

mer ecimento; 

IV juri e outros s er viços obr i.g-..J.tÓrios por L-ei i 

V - licença : 

a- à gestant e , à adotante e à paternidade; 

b- para tratamento da prÓpr i u saÚde, a t é 0 2 

(dois) unos; 
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c- Jli;U'!l o desempenho de manda to classista. eas 
clusi ve . para efeito de promoção por msrt'C:!. 
mente; 

d- por motivo de acidente em serviço ou doen

ça· profissional; 
. r. 

. e- prêmio por assiduidade; 

f'- por convocação para o serviço militar; 

g-- participação em competiÇão desportiva lllllll;!_ 

cipal, estadual ou nacional. 

Art. 75 - Contar-se-á apenas para efei to de aposen

tadoria e disponibilidade: 

I O tempo de serviço pÚbÜco· prestado ~ União, 

aos Estados, Munic!pioe e Distrito Federal; 

II - A licença para tra t .amento de saúde de pessoa 

da f~lia do Íuncionru:io, c_om remuneração ; 

III - A licença para atividade pOl~tica, ·no caso do 

artigo 70 , § 22; 

IV - O tempo correspondente ao. desempenho de man~ • 

to eletivo federal, estadual e municipal , ant~ 

rior à investidura no cargo. 

Parágrafo dnico·. - ll vedafu. a cont~gem cUmulativa de 

tempo de seTviço, prestado concomitantemente em mais de um car~o ou 

função de órgão ou entidade dos Poderes da União, Estado , Di strito 

Federal, r.1wUc!pio, ã.utarquia, fundação pÚblica, sociedade de econo

mia mista e empresa pÚblica. 

CAPÍTULO VIII 

DIREITO DE PETIÇÃO 

Art •. 76 - ll assegurado ao funcio~io o direito de r~ • 

quer er em defesa de direi to ou interesse l egÍ t:iJllo , b em como repre

sentar. 

lQ - O requeri.ment~ será · dir i gido à autoridade com-

petente para decidi-l~ e encaminhado por intkrmédio daquela a g,ue 
esti ver imeài a tamente subordinado o requerente . 

§ 22· - Cabe o pedido de reconsideração à autoridade 

que houver expe dido o ato proferido a _primeira decisão, vedada a re

novação . 

§ 32 - O req_uerimento e o pedido ~e · reconsideração 

de que trata est e artigo , deverão ser despachados . e decididos 

prazos de 05 (cinco) e 30 (trinta) dias respectivamente . 

Art . 77 Caberá recurso : 

nos 

I - Do indeferime~to do pedido de reconsideração ; 

II - Das decisÕes sobre os recursos, sucessiv~ente 

-interpostos . 

12 - O recurs~ será dirigido à au tori dade imedi ata

mente superior à que ti~er expedido o ato ou pr'oferido a decisão . 

2g - O recurso será encaminhado por ·intermédio da .á~ 

toridade a que estiver ~ediatamente subordi nado o requ~rente . 

§ 32 - O prazo para i nterposição de reconSideração 
I 

ou de recurso, é de 30 (trinta) di as , a contar da publicação ou da 

ciência da decisão recorrida. 

TÍTULO IV· 

DO REGIME DISCIPLINAR 

CAPÍTULO I 

'DOS DEVERES •• 
Art. 78 - são deveres do funcionário: ·. ' 

I - - Exercer com zelo e dedicação as' atribuiçõe_s do 

cargo; 

·rr - ser leal às unidades administrativas a ~ue se~ 
vir; 

III - observar as noi'!PSS ~ 
legais e regulamentarei!; 

IV - cumprir as ordens superiores, exceto 

manifestamente ilegais 

V- atender com presteza( 

,quandô 

a- ao pliblico em,. geral, prestando as informa-

ções requeridas , resalvadas as 

por s i gil o; 

protegidas 

• b- à expedição de documentos req~bridos para 

a defeea de · lti:x;ei t o ou esclareciment o 

situações; 
de 

VI - l evar ao conhecimento da-autoridade supeÍi.or 

as i rregularidades que tiver ciência em ·razão 

do cargo ; • I 

VII - z~lar, pele economia do mat erial e a conser'V!. 
ção dq patrimÔnio pÚbl ico ; 

·VIII -:- guardar sigilo s obre assunto da repartição; . 

IX - manter condu ta compa~!vel com a 

administrativa; 

X - ser ass!du? e pontual ao serviço i 

XI - tratar com urbaoidade as pessoas; 

moralidade 

XII - repr!'sen tar contra ilegalidades, omissão. ou abuso, 

do poder. 

Parágrafo Úni co - A representação de que trata o 

so XII, será encaminhada pela via hierárquica, assegurando- se 

representando ampla defesa . 

inci-

ao 

CAPÍTULO II . 

DAS PROIJ3IÇ0ES 

Art. 19 - Ao funcionário é proibido : 

I - Ausentar-a~ do serviço durante o expediente , sem 

prévia autorizaç~o d~ chefe imediato ; 

II - retirar, sem autorização, qualquer documento ou 

objeto da r epartição; 

III - recusar fé a documentos Públi cos ; 

IV - re ter injusti f i cadament e , documentos, processos 
ou execução de serviços; 

·v - promover manifestação de apr eço ou desap;reço , no 

recinto da repartição; 

VI - cometer à pessoa estrexilia à repartição , o desemp~ 

nho ~e atri bui çÕes de sua responsabi l idade ou de 

seu subor di nado; 

VII - coaiír ou a~iciar subor dinado , no ·sentido de fil i! 

rem-se à asSociação profissional ou sindical , 

ou a partiuos pol íticos; 

VIII - manter sob sua cll'efia :iJllediata , em cargo ou fun-

ção dê confiança, c~njuj~ , companhe i ro ou parente 

até o segundo grau civi+; 

IX- valer-se do cargo para l oeiar provei to pessoal 

ou de ou trem, ·em' de tr:iJllen to da dignidade da fun

ção pÚblica ; 

X - participar de gerênb ia ou a~nistração de empre

sa privada, de 's oc iedade ·c1.vil , ou exercer o co

mércio, exceto na qualidade de acionista , .cotista 

ou, con\anda tário; 

XI - atuar, como procurador ou ~ntermediÚrio, junto às 

reparti ç.ões Púb·licas , . salvo quando se tratar 

de benefÍ ci os prev-idenci ários ou aseiBtenc-iai~ ,de 

cÔnjuje ou companheiro e de p~renteà . ate o se~- , 
do erau civil; 

XII - receber propina, comissão, presente ou vantagi,m 

.d~ qualquer e~pécie,. em razão de s uas atribuições; 

XIII - praticar recusa sob g,ualg,uer~e suas f ormas ; . 

XIV - pr oceder de fOI'!PS decidiosa; 

XV - u tilizar pessoal ou r~cursoá materiais de repart ;!_ 

ção em serviços ou at~vidad~s parti culares ; 

XVI - cometer a outro funcionário atribuiçÕes estra

nhas ao cargo que ocupa, salvo em situações de 

emergênci a e temporeriament e ; . 

XVII - exercer quai squer atividades que se.jam fncompat{

veis com 0 exe~icio do cargo ou função e c~m o 

horário d~ trabalho. 

CAPÍTULO III · 

" DA ACUMULAÇÃO 

· Art . 80 -'- ll vedada a accinulação remunerada de cargo pÚ-

blicos, ressalvados exclusiva~~nte os casos previstos na . 

tuição Federal-
Conati-· 

- § 12 .- A proib ição de ' cumular estende- ae ·a cergos , e! 

p:regos .e funções em autarqui aoa , fundaçÕes p1Í.blicas, 'el!lpresas pÚbli

·cas, soc~edade de economia mista da f nião, do Es tado ~ doa ~UlicÍpioa . 

-· , 
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§ 22 -A acumulação de cargos, ainda que l Í cita , 

ca r igorosamente condicionada à comprovação de compa tibil idade 

horários . 

fi

de 

§ 32 - O funcionário r egido por Esta Lei que acumular 

lici~ente 02 (dois) carcos efetivos , s e investido em cargo de pro

vimento em comissão , ficará afas t &do de ambos os cargoo efetivos . 

CA.PÍTULO IV 
JAS !13SPO:ISIJJILTIJADES 

Ar t . 81 - C funci onário responde civil , penal e a~ 

:listra ti VSJ!len te , pel~ exercÍcio i rregule.r de suas a tri bui ç:Õcs . 

Art . 12 -A responsabilidade civil , decorre de ato 

co:nissivo ou or..issivo , doloso ou culpos o , que resulte em prejUÍzo no 

erá.rio ou a te:-ceiros . 

~ 10 - A inder.ização de prejaizo dolosamente caudado 

~~ erário , somente nerá liquiàada na forma. prevista no a.r:t i go , na 

fol ;a de outros bens que assegurem a c xcct<ção do débito pela via ju

dicial. 

~ 2~ - ~ratando-~e de dano causado a terceiros , res

ponderP. o fw~cionário Per<.~n:..e a fazendo. do :.iunicÍpio , em ação rcgre! 

siva. 

:~rt . 8 3 - A responsabilidade pc:ml abranae os cri-

r:!C3 c contravenções i..r:lputadas ao :f\: .. :1.cionário , nessa qualidade . 

Ar~. 84- A rc~ponsc.'8ilida0e civil-ndminiotra tivn, r~ 

s\..l l~o. de o.'to or::.insi vo Ot< c;<xllssiWJ , praticado :w deoernpenho do ca.reo 

ou !"tUlÇã(' . 

Art . 85 - As sanções ciVis , penais e administrativas , 

são independente entre ai , podendo cumular-se . 

Art . 86 - A r esponsabilidade adminis~tiva do fun

c ionário , será afastada, nc caso de absolvição criminal, que negue • 

a eXistência do fato ou sua autoria. 

CAPÍTULO VI 

DAS PEIIALIDADES 

Art. 87 - São penalidades disciplinare a : 

- Adver tência ; 

II - Suspensão ; 

III - Demissão ; 

IV - Cassaç~o de aposentadoria ou disponibili dade 

V - De a t i tuição de cargo em comieaão i 

VI - Di spensa de função gri\ tifi cada . 

Parágrafo Único - Na aplicação das penalidade a, se-

rão considero.dno n natureza e n gravidade da infração cometida, os 

danos causados ao s erviço p·.Íblico, ao circunstâncias agravantes ou 

atenuantes e os antecedentes í'uncionaia . 

Art . 88 - A ~dvertência será apl icada por eecr ito ,noe 

casos de violação de proibição constante do artigo 79 , incisos I n 

VIII e de inobnervância de dever func i onal preVisto em Lei , regula- • 

mentação ou norma interna , que não justifique apl icação de penalida

de mais grove . 

Art . 89 - A suspensão será aplicada em caso do rei nei 

dência dos faltas, punidas com advertência c de Violação daa demais • 

proibiçÕes que não caracterizem infração sujei t a n penalidade de de

misseo, não podendo exceder de 90 (noventa ) dias . 

Pnrágrsfo Único - Quando houver conveniência adminia

~-tiva, ~ penalidade de suapenaão poderá ser converti da em multe 

ro base de 50\( (c inquen te por cento) por dia de reiiiUneráção , f i cando 

o funcionário obrigado a permanecer em serviço . 

Art. 90 - Ao penali dades de advertência e de suspan- • 

aao , terão acuo registros cancelados , apÓs o decurso de 0) (três) 

05 (ci.nco) anos de: efetivo exercÍci o , reopectivumente , se o !Uncion!_ 

rio nõ.o houvor, nesse p~rÍodo, praticado nova infração discipl ine.r. 

Parágraf o t!nico - O cancelamento da penalidade , não • 

aw·tirá efeitos retroativos. 

oost 

Art. 91 - A demissão será ~plicada nos seguintes ca-

I - Cr ime contra a adminis tração do municÍpio; 

II - Abandono do cargo ; 

III - Inassi duidade habitual ; 

IV - Impr obidade admini~trativaa; 

V - Incontinênci a pÚblica e conduta escandalosa 

na r epart i ção; 

VI - Insubordinação graTa SM 8BrviÇOI 

VII - Of ensa fÍsi ca , em serviço, a funcionári o ou a 

particular; salvo em l egft ims defesa pr Ópr ia • 

ou de ou trem; 

VIII ~ Aplicação i rregular d4 dinheiro pÚbli co; 

I X - Revelação de segredo do qual se apropriou em 

razão do cargo ; 

X - Lesão aos cofres e di l i pidaçno do patrimÔni o • 

municipal; 

XI - Corrupção ; 

XII - Acumulação ilegal de car gos, elJ!j)regoa ou fun

ções pÚblicas ; 

XIII - Tranagressão dos inci sos IY. a XV do artigo 79. 

Art . 92 - Ver ificada em processo di sci plinar a acumul~ 

çã~ pr oi bida e pr ovada a boa- fé, o funcionário optará por um dos car 

gos . 

§ 1• - Provada a má- fé, perderá também o cargos que e

xer c i a n mai s t empo , e r esti tu.irá o que tiver percebido inde vidamen-

te. 

20 - Na hi pÓtese do parágrafo anterior, sendo um dos 

·cargos, emprego ou função exercido em outra entidade , a demissã o L~e 

ecrá. comunicada . 

Art . 93 - Será enseada a aposentadori a ou. a disponibi

lidade do Inati vo que houver p11aticado, na atiVidade , f a lta punÍvel ' 

com a demissão . 

Art . 94 -A destituição de cargo em comissão , exercido 

por perisoaa e9tnu4~as ao quadro de pessoal , será aplicada nos casos ' 

de i nfração, sujeita às penalidades de 3uspenoão e de demissão . 

Parágrefo tlnico - Constsdaia e hipotese de que trata 

este ar~igo , a exoneração efetuado. nos Wrmos do artigo. 36, será co!l 

vertida em destituição de cargo em comissão . 

Ar•. 95 - A demissão ou destituição de cargo em comis

são, nos casos des inciao9 IV, VIII , X c XI , do artigo 91 , implica a 

indisponibil idade dos bena e o ressarcimento ao erário , sem pre jUÍzo 

da ação penal cabÍ vcl. 

Art . 96 - A demissão, ou a destituição de cargo em co

missão , por i nfri gência do arti go 79 '· :lmciooo IX e XI i ncompati bili 

za o ex-func i onári o 1 para novn investidura em cargo pÚblico muni c i - • 

pal, pelo prazo de 05 (cinco) anos. 

Parágraf= ~nico - Não poderá.rctornar ao serviço pÚ

blico munic i pal , o funcionário que for decitido Qu destituído do Cnf 
go em comissão por infrineência do artigo 91 , incisos I , IV, VIII , X 

e XI. 

Art . 97 - Configura abandono de cargo a ausêr:cia i!!_ 

t enci onal do funcionário ao serviço por caio de 30 (trinta) dias con 

secutivos . 

Art . 98- ~ntendc-se por inassiduidadc habitual, a 

falta ao s~rviço, sem causa justificada por 60 (sessenta) di as inte~ 

poladwnente , durante o per{odo de 12 (doze) ceseo. 

Art. 99 - C ato de imposição da penalidade , invocará 

seli!Jlre o fundamento legal c a causa da oanção q.isciplinar. 

das: 

Art. lOO - As penalidades disciplinares 3erão aplica~ 

I - Pelo Prefei to h.'unicipal , qunndQ se tratar de 

demissão , caoeação , de aposentadoria ou disp~ 

nibilidade , desti tuição ue cargo em comissão , 

e suspensão de maia de 30 ( tirn ta) dias; 

II- Pelo chefe da repartição, quando se tratar de 

suspensão de até 30 (trinta) di as ou advertê!l 

c i a . 

Art . 101 - A ação disciplinar prescreverá: 

I - Em 05 (cinco) ànos , quanto àa infraçÕes puni

veia com demissão , dassação de aposentadoria • 

ou disponibilidade e destituição de cargo em 

comis s ão ; 

I I - Em 02 (doia) anoa quanto à suspensão; 

III - Em 180 (cento e oi tenta) dias, quanto à adve~ 

tência. 



em que o :fato se tornou conhecido. 

§ 29 - Os p~~2s0~~3~rescrição preVistos ~ lei pe

nal, aplicam-se às ~~8~~ ~sg~~~fl· capituladas também como 

crime. 

, ., ;,;·,~·~ ·::o < s-r~:o~.,- 3.~;; ,1 .1~~n~.g5é~lf~=~r'i:ag\i,.a instalação de 
process.o discilll~ interrompe .a prescri cão, até a decisão .:final ' 

::h.: F: ·:':' S .~ --r~'t.r Str9.6 :l~ ' -::::..o r~_;;up ,o~?.OO sb i.J0 OB!u~.q r, , oqm~ :; "l.s;:p~sup !: 

:~-Ef~ggr~ga;. ~g~,3~~~~~5;:~~~~r.eg5e2 t~vl79~2UZ l S.t:x~!; 12fH!T!l::1 1!0 ?.CV 

· · § 4g - Inte~g}1~,o"m~~.s~;.f~,s~~I~~sl>~ :~z'[.~ 
I =~~~m~~ ~gn~~;!~ê~r:à~r:~~~ r~,~~U;Ó C~~~~ ro~ -~~1.~pção • 
~Cf..!.l'i':Y:: :: "!'9":':?-l;p!:'"!: .G·r:') é.•~ qT~1;1.VGb .60229Ç '::1Hpi :i.~.lp , O t '!.i:r'í'C.i:J."! :/! ~~ 

DO PROCESSO ADMIIIIS~TIVO DISCIPLINAR ' " 209 :X">'·! .,, ~; 
c.~ !s:!<t"S·:n ~1bstd: :).sr..s:H!..i: ~b ~2:-:;~, c·· ~~ ~ 

. ':'C!.HS 't~g~~.c~t-: ::.!!\ -:: r: ~~:·m:..:í~~~ 1:0':!~2 oL!.'!!:.r9 1: ,·; 

.r.b 2~~~gs~<f~.c~~·:"~\:~)~(l .. il:. (; .. .. :2[. ~? 
Art. 102 - A autoridade que tiver ciência ·d~'~ja~ 

; r~f.íad&~nó;!:·g~·rif·Çiif~~bÍl~éi~~o (~'6-fJ:fÓ· $' õbifliawi"'tJ.\ promqve; a 

sua apuração imediata, mediante sindicância em proce3i/8i.'JJp?fífi~s1kftf 
·hiá diSêfiii'~, 9~~~g;ira'\iá'~1)>PJdíkrtfà'~ álhPfál d~:r-eJJ. ~ 
~: · r~,~ .~_ ':).';~:t ::--::··~ 1 ' ' 5 .(rf;~~:ió3::ii '!As (H'l~é'fafi~ sdbr'Ef-~itfr.re-::~i&i'à>e-;~ r ')ákrii:ô' 
obje.to ·de aouração, desde que contenham a 2{tÍéf:i~·éi.?fi~Já~çã:& rff1;r.!:e~d'e~.,.<f?' . 

. .ão <·d:énwiéf&.tê'-"é' sé fBnf 'f'õniluíá'dííé·-:p'ór "escH't'ó'~ coJ:f:u:=mads a autenti-
·~ Cfdiid.'EiP) ~ ~ 2~!)~; :: :> e-::fm::·:..:-:J::.~!!.:2"s , 5bt '..~~;:.j~ B~ :>~: i' ~r>:· s.~ s. u :J l ~~;':!J .'1~':1 Z 
1 ~b!:t'!~>v:: .. J -~~:~,:~ P~ágfáfá;-tJ~Cà'bT ~liÔ~ét fâtó':nãri%.d8~<5'0d"óllt~gÚ!f> 

rar evidente in:fl"açã.o disciplinar, ou ilÍcito penal , a ·d"'éminC:fi·YSe~ 
~quinmdã:pori>f1fl:fa dioí'oblj'~"'}:--rq ()b ~·5:::lv9-r r.': - !: f. :. 

Art. 104 - A sindicância poderá: ~~;fB1i:l:'iar:r t •Ó :.~~,: ~.'i!.t:.V" 

JAr::oz 3<1A<!I5ru~~~G :\fi 

II - Aplicação ~e ~~~~}~~~de·de advertência ou sus

pensão de até 30 · (trinta) dias: 

III - InstauráÇ'i83d'e ?.pfl~~'~s\r'áisciplinar. 

excederá 30 (trinta~ dias . 

f ·u-f< 5 6 ? ! ' t ·üLZ..~ ;;b~,Mli!.'\\CJqufS:P cg:i,_-çf1;0-P'Mti;;~49. pelo funcion~ 

I riR tr-1l')"ll.~~9a,~Ml'!,~·;d~ ~Mll!k~d<;~'ta!!~~-Í!lf.Sª'?JiR'i J!!~S,A./!<;,~.Q.,; 

I 
~ttY!~a 1 s4'h~J!,,,cle 2~~~~.~g~se~w~s~t!e ~al!c;>~_e,1J:t.<~%>:r.i'!-:.<?~~PP.Jl;P:i,li L 

dade, ou destituição de cargo em cOJnissão, será obi:igat6ria a ::l'!.m»~;'I 

ra~~o de 0R,.t;%;%S~0'f:i't,~W'~~"a ~b 2·0! 9ro 'Ii:J.,s'!.b'J - ~ 

I 
'3 :1 !'i.0 b .: :J:; . , 9': i:di.9V , ~sbi ÍS'If1.i: , ;) ~):': 90b 

CAPITULO li 
:oS<:;.T io::·:. "'Z s o:? ~t~rr..i::>!-...~.s:. 19bGL: l·:í :: ~;::~ 

li 

I 2 0 !:: zobíf> <>:>~o~~;:;.J,<?,5 z"C;}i,~'!,.f!,'IA,~ _c'H!>WJll'JJ ,il:r~-~JI!ridade instau-

1 
ra<!_<fZ~~'l!'l:rJ'"29f'[,~'!,'l;v~'l,<;Hl.~r.tlMrul'~ dlJ!~;P .#.Jl-.,;~MJ:J'Y' ooo!'.OJ:l 

funcionf.rio envolvido em irregularidade , do exercicio d."cci=JUi!lP.<<PJ!l,H.l:>·,> 

I p~~;;d~d}S,"r_.Jj~"~~'j,S'1,')5i'rlq 'ifJ-~,o~"'\?..F.Jti~Jl'?. 1'l:l~ação. 
· - Parágrafo Onã:co - o afastamento poder~ ~l;llx!H!flff..:!_!!jld;>,: ,. 

1
! .. uma vez por igual prazo. fin~ooP.::.s'Rli':tl;~W~.9.trllJi~(~eJI!!r efeito•, ain

da que não concluido o processo . ; s.i:rrob e. :!tt:~ 2or.:~; _ !.· 

i 
I 
I 

i 
l 
I 
I 
I 

l 
! 

: 9.bsbi .C .G :t!.i: o .i:.i: .~ ~;::; 

. CAf}~,.,q 'li,HcÉ.!ê' 
- ·.r 

·~'i r. ~''""'<r '~."'ib6'r::.. 'b )ir'l:i2~~'$'tf! lfls'b'i~'lilV..r· ~' o ins~to de~ 
tinado a ap~ar responsabilidades de ~~i~~io, por infração · c~i 
t ids no exercicfO' aé'1'>!iúás1 a'ti'fb\'d'Ç'Q~s·;': o\í/'li(il!teiihà r ela;ão CO!II as ' 

atri buições do cargo 1!111 que' 'S'if''eru!Oritf.é' Íh\r~'S'l:'i.dõ." 
; : < ".' · 'i' .' "'~ ? !.-.:d>!vi .-...,ü ~..:9é?i:.Ót!0:l f·~ :::..i: :l'<:WY:i ' •· ··: 
I Art. 107 - o processo disc,ipl:j.nar será conduzido par i ; .: r3 .t'151 ~ j? ! J EZ ')fÍLf:;ds'!:; ~);.) .: ..z . .;:~ . 1 

[Comissão composta de 03 (três) ~j!Jl~~ 4!'~.lffi!\d,Ç)S.. P.~;ta a1ttoridade 

c
1
' ompetente que indicarj,, um d""n-e, .... J"". ; ~o ~,,p,rflsi.dent:e. . ' . . . ..c; .c~ .... ~-:tG lJ.!:í~"T~F..~._.r..:..~..,- ~v . >c._ , .a 

i § li -.A condssão t!if~· f~P.ffi'.l!I~i.\' funcionário de-' 

fsignado p_ar seu .pres idente, P~I1JIEP .~ l~.i'2'~".r~.'!-ir 1!11 um de . seus 

~~~~~, ·r o:;': .:.:~ ::,..!;.i:',r~.:. r:.±: O:!ó!~~~<~s:J9"t O -· o~l':f'J o'1.ü·:ri!t1:xr..":t 

I :.:, :~.~~A~·~ :-: ~D2~s;J::~~~IJ,'1e;;;~}}.~\i~:tft~!tidi;e;c~,,)s~~, 1J~;'i ~9;g~1:ffl?.:~<'\ 
'ou de inquérito , cônjuge , COJ!!I'anheirQ. ou parente do ,acusado consan-• l .. i.9V ..CÚS:" .i .f.f't.l.j'! O !i :;'11i . .51> ~~J:.Ut~!-'!<j :•iO\l' ,or;r.';(~o; u:r; .i.!;'l:.Yr 

[

•guineo ou al'illl, em linha reta ou col ateral , até o terceiro ~:'u. 

Art. 108 -A coais-sâo r~-4 !JUU atividades c011 in~ 

1 
end~ia e imparcialidade, asse,gm:O&lm.b!:-!lig;!l'o nec.essário à eluCida

rão do fato, ou exigido pelo interes~ ~aministraçã~ . 
I Parágrafo &nico ,>.;:fKs~ii<~ léi as audiências elas comi~ 

~õe5. te:rio caráter ~ervado. · 
i · :..~~ -~ •#~. ,.,-.~.-:: :;.tl:'." C'! ;.'":"::..-?1\ :··"": cfo't O ·- ~ ~· f .1·:" ... '\ 

~ . . 

·Jõ _,~, """''<~ "~~i1 F~~ •. ;; 2~~~~f,,~~~.fE1l~~ ~$.'v~~~~JV,J.::~~JI!r.; ' 
gui ntes :_!-g~~~'<""'''' "'' '" ''"""""'c ·.,b ,;n i" Yf.J .... ,,._,,;,,.~~"""''~~;, · ' "':' h ' •.' ' 

~·">t! o.::.!'!~: .,. ::.·~ô6).)i.!J~7.L: -~~~t~af~~~~r)?~a..,E~~-1l~~.Çã9~d~ ato que co~t! 
v :: .5"!<T't".L0~!1!J 9 ~fff,a\ ~~so:ro.~\r~ c :~)!3'!.1..• .) f>o"n:'?9:~: ~-. 11~~.-; . :-~~:n~·J:: S·I . 

li - Inquérito adJtini!ltratuvo, 'll;'" c011preende • . !r.•r·: 
c :\ ~" c::M;<;·nn"'.q -:92 ~J,~gl.( ~~~i!a,lj ~!~l!!j~i<;J: ~r i! 

' :"J:!f~:~ 1:~> ~} ;~·J~b 1~t~6ifQ!Q r!Ó ~J6;;~a ~~oii~f~ig do rt~t~e~so dis~i~li
·n~1~ifãÓ ~~~céd~á C·6o !) f;êg;'~·P~)' dli§;b cõrif'~d8if; di datã ·\1~1 t~bi:ic~~ig? d~r 
-.it'oõdé i'Rs·taiJ&çió",c!mft:Í\!á:"~ p;sH:~içi.8 ge~"i~ ''i;;i~i "t;i~6} ~~~o·;·: 
as circunstâncias o exigir~. · 2: :~SriJ!ur:~~~ ?..~ ~· ~~S!J~> 9~' S''=' .-~ .l.!~ 

.. ,, c:>r'1 _ ,;i::•"~ r,~.~~ '9 t>5~'f?, 1:fr~ ',!,~'i~1l:~~~ tl ~ 13~~~~9, dedicará tempo 

inte~~~}e;~~~~,;~~s -:.~a~~l:,~~~· ~{~~~j~l.~~s 0~bJ;g~. -~~:~ll~~~~g; ~o :-~;ca~:~-q -~ 
-:>1;é -~ :.~~~%~a -r~~J;e;~,t~~;9:~lb:-t . .i: o. f•2-~!l:v~fb.\~ ~ .C~.í . -s-.:;:_ 

· :n r<·~n;:. !~;<7 ~! .::-~ ~:t2'"fJ _.;; .i:;5f'"'-eunfõe~c.ai·r~t;lús~aõ~ls'êrâlfr~:giSt:l-a'~·: eJIÍ:':~ -~ti2; i 
que dever~o detalhar as delibéi-a'Ç;;:;s~do't\I'M'S'! ~·rr,q ' 1'"'·'" nha,,· "~.r:• ~b 

··;li-~.=,·;: .et~~~ c.;15i:·JUm 1" 0 i~v~"!: ;d:.e.-r.9~...C<!r:o:. .i ~.t~)r: - ·;~r .1·:J. 
DO I NQUÉRITO 

. Ü F'!9[ O·!.')r:q 0:1 .GZ~ll9b "!.GJt:::1~ !t'!<jS CÉ.: ~ 1 ::;{;·.c..J:·:· >;•.t:'.•:::r;"'~~.-.. ~· ~ 

é>!• ""'"s 2 0 , . cM'~ r B1 -;-r.9r.:HtOOil;q~ªd!\'}l.';i.~t;:a);iY~!lb~ec~á ao prin- i 
cipio do contradit6rio, assemª'4ª"'ªo6agu.J!i!dp~!l'!'l? lª IJ'l!'~l!.a, "'.cO!!l ;~., J,~,;:i.l!;1 i 

· zaçã\', ,,1,~.-'h'!!'l:i:J?,s .,e ,"1~~/fJd~dffbRd~?,S.,<5l!l~~-~~'~ . "< . . ~ . j 
- .: ~,, .• ,.,,,s.',gf~;,,}*·r7dó~ ,.~t;,o~,JI~. -rl.'hWR<;;.;r><;Mzf,~e_~~.ãq.,B ;·l?.li~,'l~5.9. i 

discip~~!.>trf?!'!"rJ11eç,'! ~tlY~ <\.~ ,~~~~~f:· ,o<; ·u.:> ·:f·. ''""":;•;·•: • :•· 

Parágrafo (Jnico - lia hipóte9e de o relatóri o da sindic~ 

cia ii~g;gfJfi ~'J~2~:-~fi~aÇfg~~~ai:t:;fli~;J'~\Ciii.rpé~ií\ a autoridad.e ,· 
::~ .t; -r.êrr:..1l ':);;:S::í ., ~'):ljr.t: ;~cb z!';;.a!~r~::-·lcr "!t):;!I·-= ~$ fo7im:n~''"· ~·f · "'• . . :-. . i::k:..~~-;- : () ·~ 

competente enca!IÚnhara copia dos autos ao Mfnisterio Público, indepen-' 
dentemente da irnediáti'ii~tâ~~Çi~ ··~~·=p;ocei's~~~~;g:lii'i~~ :--~f .: ~· ;:: ~ ·:•. ;.~ 

S v:t:u;up .A'1'lf~t.li1JtC.~ Nif.r:Fâ'5~ ;d'â~ti·qU:ê\:i~B:-; ~ comfs.6ão promoverá a 

tomada de depoimento, acai'oiãÇõê>f;>'?;í'lvês't i'ga'ç"3és';r2dHO:'§enéiá'il' 6á'Di~êi'ii} 

oll'jet-it'l'irrdi:S:>.i<J\toretá'f'dé'.'pióVi;"r:~'õh'erl:dc:i;"'<jii'íUi'd'8 rreêesiário, a · técni- • 

c6§<'e .peii't'o's'1' 'l:lé' 'm0déâ11.péi'Jfd!tti' i 'é151Óple'li'â -'eltil:n!daÇãd ·:·aôs' ~fatõ§.~:ü.o: o·> 
Art . 114 ... <t' '"âS!fé'g\fra\io :'átl "l'!úiíéfi'Onári-ó',~.i'd "di:r'é-ito~de"à"'" :j 

c0litpanhii:5->:d ,:plrocé'9!ro':pe~<~EiJml'<através ::d.,. próCurà'dor, arrolar e ~ 
'I reinqui:ri.>:; ftest~as';'!!S~ pi'õV'#.Fê 'con't:ráPfiéNàs "e "ióTri!ulá'i:i'~eii_! ' 
ri 

tos, quando se tratar de prova peric~al. ;! 
§' H - O pre•identié. dãll~ssão poderá denegar pedidos · ·! 

considerados impertinentes, mêrameWt~tprôtelatóri~s, ou de nenhum inte- . 

r'õ.~,'l,';-f~a z'r.~'!;'l,'i,~i'!e5A"1. 'fP~0~,~~sJ_at;_,9,S;no·r; " · - ·~ ; . 'J·õA ·1 
l 

. âe.ó,;l: r,J ~2 ir:ü~&:fb-An <J.,<:/.>'if~~~~;_o~~ll.O,fltà l!f<;i~ :!l.~t;'f'M:~ 0'!".~1~ ! 
a ,C:,~"$fu'?,v~çãg,,1,9.> J.,a~'!,,~!}~eJJ,&'1[ ,~'!,.>'i'lnlJ.'lS;i;l\',e~t'l,,_e'!.P'l!qi~l de perito. : .. ·! 

'L'i>~<ii:j:tOO> c,.,0 G':<~t ~1u s 'õ .,fHb!;'!~t\\"}1.l! &!i~~2 ::F!>~~~lj~~ ... d~por r,~!l.!:r 
T :f 

ante mandado expedid?,)J:H~ ~!;~~d~t\\·M~sg'!P- s.~~.o., 1Ml(!l'l~'2 i};,~~!Jl!(ld<!-r. ' í: 1 

1,~· co'))b~rRf~?lt·~i:d\1, bBJi~~\\~. ~~ ,,W'!P!~</:ac~~·~]\tQs •;; ·(- I 
' "'~·''~~~c o ,~if~~9,c,:P8~cç;.:;;; ;,~~·i! ute~t~~ f:%g1!~!~or, P,\!1?,:1;~~9. ~ I. 

a e><pedição do mandado será imediatamente c omunicada ao chefe da J;!!R~r' ) 
·I t~r,~o 'fr'ód~ a~m•if,!>bi't~~~ ,~.,1\'Íf <>'õ~'Pl'Z:.~~I'• .P~a :;inqnisição . I 

::.. .i: o:!> é 6 :> C•J ,,~h, tH6 .,- . ~~I!~P8.\~'BS'Vi.o;t'~cP~"L~~4~ ,,9;J1~.en,te .. !l;X:...e4~ 1 ,1 

2; ido a t ermo , não s~ndo ·p~tido tr~ê-lo pOr escri~q~,~; i.' :d~!p:!"~ 1;- ·;.z.~-:~"=·:·~ 
· § 12 - As testemunhas serão inquiridas separada!llente. f 

:::~::;::c',.::~.:~~Í~~~,:~J~~,,~~~!~;,:~i.::i~i~~~~t~/~~t~z~r~,~~-~;· T.;~,' I 
se >nf~. proceder-se- a a ac~eaçao entr" os depoentes . . . . : 
;. .~ ~r;o~ .s "j'";_f;:'"t·:ft:<lÁri~ 'J.f~-.---::78~1JfJ~-r;~i~'U;{~i.o ~~~~\!f~·;·t~~~;::~~ .:a r·· J i 

· ·-~?.2~;'1G'.t'1 o :.-·.-.;1 ~~b ~jfi;;t;·':'t: r. -i !:.!~i· G":~s·~ , f::.t?.: :. !J-::;.:-=:: ~-:c~:;.~ (:1:. c .~·:: ;_ ~) 1 ~ 
comissao promovera o interrogatorio do acusado, observados os procedi- t 
m~·~#;s ~,~~~t6~;~~6;~)~tfig;ulÍ~ ~Yís~:Jt!~~tc~.l: ut r) - r-r ? . r 

§ l.V - !'~o -caso de mais de um acusado, càd~ :;~~r.:~Jl.~~\s~;l ! 

' "' -- :. t~:.J "!:o :lt"~ c-$ ·;.d:.•l 'J;;· J '!:q .6 !, (:'.! ~n~ ·-x,JQ Q:.PJ ':'PS ~J b.\./~ !.'6 t. - ; ~ ;1 

ra óUV:i:do separadamente, havendo divérgencia ou contradiÇão sobre h - • 
-.. ~r! ~·r Ctf: . '/l" ·:JJ.;_.., :J :. · . .ff5~> .:ó ~~.r:-;;::-: .'.i t\ ~~:u • .t~.~ ! ... fc~ :;o:,.-;.i~")'l ~."'::l::z , :=: .:- :~ :::.·\:; ·::c.b . ....._.,;.,; , 
tos ou circunstancias, sera promovida a acareaçao elltre, eles, 

§ 2i - O procurador do acusado poderá assistir ao i:te" ' 
l#~ga€6rf3?.r~·~~~rg'11ritJ:Jiç~J: ·~J~!s ~t~1f~·s~-~~~nd~::lhe ~edado ~ 
r·: .:.h;!{ ~ ~·~ft~i."ifAJn~;:!~li <'!.L· :'{ r::!.•:.'! .-:;f> .:-::: : ;:h:>~·'! ~~ .~: - !:-:. :~.:::"l·",'fi'1 ·!.';.' :-..."zc: rl: ~"> .'> ,~ .. ~ ·.-.(.;7.;. ~· 
ter ferir nas perguntas e re~po~tas , faéUl tando-~e-lhe, porém, 'reinqui -
ri-las, por i ntermédio dq presidente da cOIIissão. ''""'"'"·'·; .. ;.,,,·: . (:;ó· ' · ; '·' ··' 

:).~: 4 ~;:.' Gr,;r) :) ~r~~lfi .~.:;1Ya ·s=:r~tg~·'íf~ ~s~· So~ a !'~~idade mental 

~6··l:J.ci1~'áãJ,11a ·86tM~Ji'o 0~iUrJfi~ ~JtgtÍJiJ~··!ct/$~t~t~· !:fJ~ >:ij;e r.~:j';;:~ 
"' . t.:' i.~:-.. 3::t"!: .. ~·-:.·::; e, .--: .·:_~~.:0..-4.:.: 

bmetido a exame por junta médica oficial, da qlial participe pelo menos 
. ~.r~di:CS '.!~~ic{lifla&i;'b'"";:-.~~z~~t: ~H r· o l: -,:6n-o t~r!-.r:t c :. eS't . ) ·,;A 

· ~! i•nr:r. t :~c ') ;}.;tc~"di~i.f'ó~i:~' .; ')Sií~~cfo (~~·ci~l~ ;~á iii~~ ·.>~o ·p~~; '· 
ce;ba~~.fiit~fp~l êii ~~iiWtg"::.;.fari:~d.rg;ü. .. ,q;r.:.~-., " ~ O\! ?.-~':'\)~q ·~-b- <'J~ .. :.r: .r-; :~~<; ~~ ;.· '< · 

,.,,._,uÀrt."i1'9'~ ::: · ~Piti&i"dltr:â': 'l.ftfi~Çãb ai~pl:i.rtãr, será~~ 

ladii·: a.·, '!iiàiêiaçãõ' a iii.fúliéíoíiâ:rt6;c'c om' ã" ii\iPêeihclição' dos fatos a ele:~ 
putadog e das resPeCtiru·!p~s-1~~ ~~ !:'!">-::.~ _s .; ,·.-:c::.: 

('~'·V~· F ,c,.c·ri..' §'•:U"-- ':;0 in\1ÍeÜ\iíPséilá'- t:%fàáõ p~ líaridado expedido pelo 

' ~ . . ~ · ~·~ ·~ ~ . . , · ·.:· . . ~- ... - ~ ~ ·· ~ ~ 
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pre5idente da coMissão para apresentar defesa escrita, no pr azo de 10 

(des. dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição. 

§ 2 R - P.avendo 02 (dois ) ou mais i ndiciados, o pr azo se

.rá COIIIUJII, c011 a mesma duração de 10 (dez ) dias, e decorrerá no mesmo pe

r1odo. 

§ 32 - o prazo de dfesa poderá ser prorrogado até o do

bro, para. diligências reputadas indispensáveis. 

§ 4• - l/o caso de recusa do indiciado, em ap6s o ciente • 

na c6pia da citação, o prazo para defesa contar-se-á da data declarada,, 

em termo pr6prio, pelo membro da comissão que fez a citação, com a assi

natura de duas testemunhas. 

Art. 120 - o indiciado que mudar de residência, Fica o

br igado a comunicar ·à comissão o lugar onde poderá ser encontrado . 

Art. 121 -Achando-se o indiciado em lugar incerto e não 

sabido, será citado por edital, publicado no Diário Oficia l e em Jornal' 

de circulação local, para apresentar defesa. 

Parágrafo Onico - l'a hi p6tese deste artigo , o prazo para 

defesa será de 15 (quinze) dias a part ir da publicação do edi tal. 

Art . 122 - será considerado r evel o i ndiciado que, regu

l armente ci tado. não apresentar defesa no prazo legal. 

§ 19 - A revelia será declarada. por termo, nos autos do 

processo e devolverá o prazo para a defesa. 

§ 2 • - Para defender o indiciado revel. a aut oridade 

instauradora do pr ocesso. designará um funcionaria como defensor dati

vo, ocupante de cargo de ni.vel igual ou superior ao do indiciado . 

Art. 123 - Apreciada a defesa, a co~ssão elaborará ' 

r elatrio , onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as 

. pr ovas em que se baseou para formar a sua convicção. 

§ lV - o relatório será sempre c onclusivo, quanto à 

inoc~ncia ou a responsabilidade do funcionário. 

§ 2R - Reconhecida a responsabilidade do funci onário. a 

comissão indicará o dispositwo legal ou regulalllente t ransgredido, bem 

como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. 

Art . 124- O processo discipl inar , com o relátorio da 

condssio, serão remetidos à autoridade instauradora , para jul gamento. 

sec;J;o Ir 
DO JULGAMENTO 

Art. 125 - " O prazo de 10 (de'!! ) dias, contados do rece

bimento do processo, a autor idade julgadora proferirá a sua decisão. 

§ 12 - se a penalidade a ser aplicada exceder á compe-' 

tência da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado' 

à autoridade superior, que dectdirá em igual prazo. 

§ 2R - Havendo mais de um indiciado e diversidade de 

sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a pena mais• 

grave. 

§ 32 - se a pe~alidade prevista for a dellissão, ou de! 

tituição de aposentad~ria ou disponi bilidade. o gulgamento caberá ao 

l'refei to lt.micipal. 

Art . 126 - o j ulgamento acatará o j ulgamento da condssão, 

salvo quando contrário às provas dos autos , quando a autori4ade j ulgado

ra declarará a nulidade total ou parcial do processo e or denará a const1 

tuição de outra comissão, para i nstauração de novo processo. 

§ 12 - o julgamento fo;a do prazo legal não implica nuli

dade do processo. 

22 - A autoridade que der c ausa a prescrição de qual- • 

quer dos pruos. será responsabili&ada na forma do Capitulo TV, do Titu

lo IV. 

Art. 127 -EXtinta a pu"ibilidade pela prescrição. a aut~ 

ridade julgadora determinará c registro do fato nos assentamentos indiV! 

duais do funcionário. 

Art. 128 - Quando a infração tiver capitulada como crime 

o processo disciplinar será remetido ao ocinistério público, ficando tra! 

l adado na repartição. 

Art. 129 - O fUncionário que responder a processo disci-• 

plinar, s6 poderá ser exonerado a édido, ou aposentado voluntariamente , 

após a concl usão do processo e o cumprimento, caso haja, da penalidade. 

Art. 130 - serão assegurados-. transporte e diárias: 

I - Ao fUnCionário intimado para prestar depoimento 

fora da sede de sua repartição; 

II - Aos memb~s da comissão e a• secretário, quando 

necessária a realização de mis5ão essencial ao 

escl~o dos f atos, foraa da sede dos tr~ 

balhos . 

SBçXO III 

DA RBVISXO DO PROCES90 

Art. 131 - O processo discipl i nar poderá ser revist o 

a qualquer tempo, a pedido ou de oficio , quando se aduzirem fatos n~ 

vos ou circunstâncias suscetiveis de justificar a inocência do punido 

ou a inadequação da penalidade aplicada. 

12 - Em caso de falecimento, ausência ou despareci- 1 

do funcionário, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão• 

do processo . 

§ 2• - ··o caso de incapacidade mental do funcionário , 

a revisão será requerida pelo respectivo curador . 

§ 30 - r·o processo revisional, o ônus da pr ova cabe ao 

requerente. 

Art , 132 - O julgamento caber á à autoridade que apli- ' 

cou a penalidade. 

§ 12 - O prazo para julganento será de 20 {vinte ) di

' as , contados ~o recebimerto do processo, facultada a autoridade julg~ 

dora determinar diligências. 

§ 20 - Julgada procedent e a revisão, será declarada 

sem efeito a penalidade aplicada, .estàbelecendo- se todos os direitos ' 

do funcionário, exceto em relação à destituição, que será convert ida' 

em exoneração. 

§ 32 - Da revisão do proces so não poderá r ésultar agr~ 

vamento de penalidade. 

Tl'l'IILO Vl 

DA SEGURIDADE SOCIAL 

CAPÍ'l'IILO I 

DI SPOSIÇOES GERAIS 

Art. 133 - o ~~nicipio manterá plano de seguridade so

e!a l para o funcionário e sua família. 

Art. 134 O plano de Seguridade Social visa a dar 

cobertura aos riscos a que estão sujei tos o fUncionário e sua f~

lia. e compreende beneficios e ações que estendam às seguintes fina 

lidades: 

f - Gara.'ltir mei os de subsistência nos eventos de 

doença . invalidez, vel hice, aci dente em serviço, 

i r.a.tividade, 'falecimento e r eclusão ; 

I I - l'rÓteção à maternid~de, à adoção e à paternidade 

III - Assistência à saúde. 

Parágrafo ünico Os beneficios serão concedidos mos 

termos e condições definidos em regulamento, observadas as disposi 

ções desta Lei. 

Art . 135 - Os beneficios do plano de Seguridade soei 

al , compreendem: 

- Qaun~ ao Funcionário; 

a - aposent adoria; 

~- auxílio natalidade; 

c - salário família; 

d - licença para tratamento de saúde; 

e - l icença à gestante, à adotante e licença pa-

ternidade; 

f licença por acidente e:rr sei-viço; 

g - assistência à saúde; 

h - garantia de c ondições individuais e ambien-' 

tai s de trabalho satisfat6ri&Jõ i 
II - quanto ao dependente: 

a - pensão vitalicia e temporária; 

b - auxilio funeral; 

c - as si stê""'ia à saúde . 

Parágrlfo Cnico - O recebimento indevido de beneficios 

havidos par •aúde, dolo ou roá fé, implicará d.,..ol ução ao ·herário do 

total auferido, sem pre juho .da ação penal c:abivel. 

CAPíTULO li 

DOS llB!IBI'1ClOS 

szçAo 1 

DA AJ'O~IA 

Art. 136 - o funcionário será aposentado: 
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I - Compolsariansente, ·aos 70 (setenta) anos de idade, 

· com proventos proporcionais ao teJ~!f>O de serviço·: 

II - Voluntariamente: 

a - aos 35 (Trinta e cinco) anos de _serviço, se ho-' 

mem, e aos_30 (trint~) se mulher, com proventos , . 

integrais: 

b - aos 30 (trinta) anos de efetivo exercicio em ,Fun

ÇÕJ!S de màgistério, se processos, e 35 (trinta e 

cinco) anos se professor~, com proventos integra

is: 

c - aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem e aos 

'25 (vinte e cinco) s'e mulher, com proventos pro-' 

pordona1s a este tempo: . 

d - aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade se ho-

mem, e aos 60 (sessenta)· anos se mulher, com pro

ventos ~roporcionai~ ao tempo de serViço. 

Parágrafo finico - ~os casos de exercícios. de atividades 

consideradas insalubres ou perigosas, a aposentadoria de que trata o 

inciso III, 11 a 11 e "c" , observará o disposto em lei específi~a .. 

Art. 137 -A aposentadoria compulsória será automati

ca, e declarada por ato, vigorando a aprtir do dia imediato àquele em 

que o funcionário atingir a idade-limite de permanênda no serviço ·a

tivo. 

Art. 138 -A aposentadoria voluntária ou por inval i-' 

de~. vigorará ·a .partir da data da publicação do respectivo àto. 

§ -H - A aposentadoriaa por Ínvalide~ será precedi dá_ 

de licença para tratamento de sáude, por período inferior a 24 (vinte 

e quatro) meses. 

§ 22 - Expirado o período de licença . e não estando em 

condições de reassumir o exercicio do cargo ou de ser readaptado, o 

Funcionário será aposentado . 

§ 32 - O lapso de tempo compreendido entre o -término' 

de licença e a publicação do ato da aposentadoria será considerado c2 

mo prorrogação de licença. 

Art. 138 -O provento da aposentadoria será calculado 

com base no vencimento do cargo eFetivo, acressido das vantagens de 

· caráter permanente, sendo irrédutivel e revisto na mc~ma dntn c pr?--

pDCÇão, sempre que se modificar a remuneração dos funcionários 

at.:ividades. 

em 

Parágrafo único - são estendidos aos inativos _ quai! 

quer beneficios ou vantagens posterio~ente concedidos aos Puncionár!os 

os em atividades, inclusive quando decorrentes de transformação ou · 

reclassificação do cargo ou função em que se deu_ a aposentadoria. 

Art . 140 - o funcionário aposentado com provento pro 

porcional ao tempo de serviço, se acometido:de qualquer ·das moléstias 

.especificadas no artigo 135, inciso I, passari a perceber pr ovento in 

tegr_al. 

Art. 141 - Quando proporcional ao t empo de serviço, o 

provento não será superior a. 1/3 (um terço) da remuneração da ativi

dade . 

Art . 142 - O funcionário que c!'ntar tempo de 

para aposentadoria com provênto integral, será aposentado. 

- Com a remuneração do padrão da classe imedio. t~ 

mente superi~r àquela em que se encontra posi

cionado; 

II - Quando o ocupante da Última classe da car-

reira com e. remuneração do padrão coiTespon-

dente, acrescida da diferença entre ~sse e o 

padrão da c~sse imediatamente anterior. 

Art. 143 - O funcionário que tiver 'exercido função de 

direção , chefia , asse~soramento, assiBtência ou cargo em comissão , 

por perÍodo de 05 (ci~co) anos consecutivos o~ 10 (dez) anos inter

polados • poderá apo sen tar:..ee com a gra tificaçã.o da 'função ou remune-' 

ração do cargo em comis são • de maior valor desde que exercido po_r um 

perÍodo mínimo de 02 (dois). anos . 

§ 12. - Quando o eXllrCÍcio da função ou cargo- em comi.!! 

sã o de maior valor , não corresponder ao perÍodo de 02 (dois) anos, 

s erá incorporada a gra tificaçiio ou remuneraÇão da ~função ou cargo em 
' comiss ão i.mediatamente in:rez:ior, dentre .os exercid?s · 

§ 29 - A aplicação do disposto neste artigo, exclui 

as vantagens previstas no artigo 141, .bem como a incorporação "de 

_quintos" , pelo exerCÍcio de função gratificada, ressalvado o direi

to de opção. 

Art. 144 ,... Ao funcionário aposentaclo será paga a gi'! 

tificação náta.lina, até o dia .20 (vinte) do-mês de .dezemoro, ~em -va

lor equivalente ao respectivo pr~vento, deduzido o adiantàmen~o rec! 

l!ido. 

. SEçXO II : 

DO AOX!LIO MTALIIlo\DE 

.Art ~ 145 - O auxilio-natalidade ~ devido à funcion.ária 

por motivo de na~cimento de filho, em quan~ia equivalente ao_menor 

venciment~ pago pelo municipio, inclusive no caso ~ natimorto . 

§ 19 - r!a hipótese de parto múltiplo, o valor será a

crescido de 50% (cinquenta por centq), por 'nacituro. 

§ Ú o auxilio será pago ao cônjjjge ou compaitlteiro • 

funcionário, quando a parturiente não for funcionaria. 

s&çXo III 

DO SAIÁRIO-FAM!tiA 

.. · 
Art' 146 O sàlário-familia é devido ao funcionário ! 

tivo ou ao inativo, por dependente econômico. 

Parágrafo finico - Consideram-se depender~jtes eco'nômico. 

I - O Cônjuge ou companheiro e · o s filhos, inclus~ 

ve os enteados_ até 21 (vin te e um) anos de i

dade ou, se estudante, até 24 (vinte e quatr~ 

anos de idade ou , se inválido, de qualquer i

dade; 

II- o menor de 21 (vinte e 'um) anos,que, mediant e 

autorização judicial, viver na companhia e as 

expensas do funcionário ou do inativo; 

III - a mãe e o pai sem economia propria, 

Art. 147 - r-~ ãose configura a dependência econômica 

quando ~ - beneficiári o do salário-família perceber rendimento do tra-

balho ou de qualquer outra, f onte, in_clusiv~ pensão ou provento de a-
pÓsento.dori "-r c:m. v::t.1n-r. :i aual -~~_superior a o salário mínimo .. 

Art. 148 - Quando pai e mae .t'orem r~ .. ... .r...-~.--~ ... "IC~ e vive 

rem em comum, o salário-família será pago a um dles, quando separadas 

será pago a um. e outro, de acordo com a di stribuição dos dependentes. 

Parágrafo Onico - ~o pai e à mãe equiparam-se o pa- 1 

drasto, a_madrasta e, na.falta destes , os r epresentantes legais dos ' 

incap11zes. 

Art. 149 - o salário-famflia não esta sujeito a qual-

quer t ributo, nem servirá de b~se para qualquer contribuição , inclus~ . 
v~ para aPrevidênciaosocial . 

Art • . l50 - O afastamento do c~go efetivo, sem r emune 

raÇão, não acarreta a suspensão do pagamento do salário-familia. 

SEçXO IV 

DA LICENÇA PARA ·mTAME:NTO DE SAfrDE-

Art. 151 - Será concelllida ao Funcionário licença para 

tratamento d; saúde, a pedido ou de oficio, com base em pericia médi

ca, sem prejuí~o da rémunerac;ão a que f izer jus·.-

§ 12 - Para licença ~e até 30 (trinta) dias , a inspe

ção poder_á ser Peita por médico do órgão de pesso:l.l e, se por pr azo ' 

superior, por junta médica judicial. 

§ 22 - Sempre que necessária, a inspeção médica será' 

'realizàda na r esidência do funcionário ou no estabelecimen to hospita

lar onde se encOntrar inteinê?-do; 

§ 32 - Inexistindo médico do át!gão ou entidade local, 

onde se encontre o funcionário , será aceito atest.ado passado pmo. méd~ 
co particular, que produzirá ef eitos depois de bomol~ados pelosetor' 

médico do municipio . 

Art. 1 52 - Findo o prazo da l icença, o funcio~i~ se

râ submetido a n?va inspeçãO médica que decidirá pela volta ao ser

Viço , pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria. 

Parágrafo Cnico - o_ a testado e . o laudo da junta médica 

não se r.iferirno ao nome ou natureza da doença, salvo quando se 

tratar de l esões produzidas por ac.i dentes em serviço ou doença esp.!!_ 

cificada em lei. 

Art. 15) - O funcionário que apresent;ar indÍcios de 

lesões orgâ.ni.cas ou f'unc i <'>nais será submetido a inap~ção ~dica. 

SEç10 V 

DA LICENÇA l GESTAllTE , l. ADoTANTE E DA 

LICENÇA l PATERH+OADE 
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Art . 154 - Será concedida licença à fUncionária ges

tante por 120 (cento e vinte ) diaa consecutivos, sem, pr ejU.Ízo da 

r ell.uneração. 

§ 12 - A licença poderá ter iníci o no primeiro dia do 

mês nono da gestação, salvo antecipação por prescrição médica. 

§ 22 - ~:o caso de nascimento prematuro, a licença terá 

inicio a p~tir do parto. 

§ )V - No caso de nati-morto ou de aborto , atestado pot 

médico oficial , p funcionária terá direito a )O (trinta) dias 

repouso remunerado . 

de 

Art . 155 - Pelo nascimento ou adoçãu de filhos , o fu!! 
cionário terá direito à licença paternidade de 05 (cinco) dias con

secutivos . 

Art . 156 - ?ara amamentar o próprio filho até a idade 

de 06 (seis) meses , a funcionária lactante ter~ direi to, durante a 

jor nada de t rabaL'>o, e. uma hora de descanso, que poderá· ser parceli!_ 

da em 02 (dois ) per{odos de meia hora. 

Art. 1~7 -A Funcionária que adotar ou obtiver gu~ 

da judicial de criança a té um a~o de idade, serão c oncedidos 90 ( no 

venta ) dias de l icença remunwrada. 

Parágrafo único - o ~so de adoção ou guarda Judi

cial da cr iança com mais de um ano de idade, o prazo de que t r ata es 

te artigo será de 30 ( trinta ) dias. 

SEÇÃO VI 

nA LICE' ÇA POR ACIDE"TE EH SERVIÇO 

Art. 1 ~ 8 - Será licenciado , com remuneração inte- ' 

gral o funcionário acidentado em serviço, 

Parágrafo fJnico - A pr ova do acidente será feita no 

prazo de 10 ( dez ) dias, prorrogável quando as circunstâncias o ex.!_ 

r, irem. 

Art. 1~"9 - Confirrura acidente em serviço o dar:o f í

stco ou mertal sofrido pelo f uncionário·, que s e relaciMe, mediara 

ou imediat amente, com as atribuicÕAe' ao '"cu. ~1u exercldo . 

co o dar:o: 

r'ara~afo Unico - Equipara-se a - acidente em servi 

- Deconente de agressão s ofr ida e r.ão provocada' 

pelo funcionári o no s.xercíc:in do cargo; 

II - Sofr ido no percurso da residência para o t rab! 

l ho e vice-versa. 

Art . . 160 - O ?uncionárin que necessite de tratamen

to especializado, poderá.ser tratado em r~stituição Privada, à con 

ta de 'recursos do ~~r.icípio. 

Parágrafo único - a tratamento recomendado por Jun

ta médica oficial constitui medida de excessão e somen te será admis 

sivel quando inexistirem meios e recursos adequados em instituição • 

Pública. 

SEÇ)\0 VII 

DA PE' ":;i(O 

Art. lSl - Por morte do ~~cior.ário , os dependentes 

~a-zem j u·s a uma pensão mer.sal de valor c orrespo::dente ao da resp~ 

tiva remuneração ou provento, a partir da data do óbi t~ . 

Art. 162 -As pensões distin!fUcm-se, quar.to a r.atu

re~a. em vitalícias e temporárias. 

§ 1• - A persão vitalícia é composta de co ta ou c~ 

t as perma.:,entes, que somente se extinruem ou revert em com a morte ' 

de seus benefici ários . 

§ 2• - A pensão temporária é composta de cota ou c~ 

tas que podem se extinguir ou reverter por motivo de morte, cessa-' 

ção de irvalidez ou mai or idade do beneficiário. 

Art. 15 3 - são beneficiários das per.sões : 

I - Vitalícias: 

a - o c ôr.juge; 

b - a pessoa desquit ada, separada judicialme~ 

te ou divorciada , com percepçã~ de pensão 

alimentícia; 

c - o companheiro ~ COMPanheira designado 

que comprove união estável como entidade• 

famili ar; 

d - a ~e e o pai que comprove dependência e

conômica do funcionário ; 

e- a pessoa designada,maior de 60 {seaaente.) anoa 

e e. pessoa por tadora de deficiêocie. , que Vivam 

sob s dependência econômica do funcionário. 

II - temporária: 

a- oa filhos ou enteados, até 21 (Vinte e um) anos 

de idade, ou se inválidas, enquant o durar a in

validez; 

b- o menor sob cuar de. ou tuteln até (vi nte e um) 
anos de i dade ; 

c- o i rmão Órfão , até 21 (Vinte e um) anos de i da 

de e o invál ido, enquanto durar a i nvalidez que 

promove dependênc i a econÔmica do funcionário ; 

d- a pessoa designada que viva na dependência eco

nÔmica do funcioruírio , até 21 (vinte e um) anos 

de idade ou se inválida, enquanto durar a inva

lidez. 

§ 1• -A concessão de pensão vitalÍcia aos benefi 

cüÍrioa de que trate:n as alíneas "n" e "c" do inciso I deste artieo 

exclui, desse direito os demais beneficiários referidos nas a l Í 

neas 11 d" e "e" . 

§ 29 - A CVi .r easão de _pensão temporária aos õeÍlefi 

ciários de que tratett: as alÍneun 11a" e 11 b11 do i ncis o II deste arti

r,o, cxcluso desse aireito os demais bcneficiárivs referidos nns o.li 

neas 11
C" e "d" . 

Art . 154 - A pennão será conC;edida integralmente ao 

titular da pensão vitalÍc ia , exceto ne exiotirem benefi c i ári os de 

pensão temporária . 

12 - Ocorrendo habili~nç~o de vários titulares 

à pensão vitalÍcia, o seu valor será dividido eJ:l partes iGUais entre 
Os be:1eficiários habilitndos . 

§ 2~ - Vcorrendo hubilitaç5c t omente as pensÕes vi-

talicias e t emporárias , metade dü valor caberá no titular ou titul~ 

res da pensão vitalÍc i a c a out.ra me tade mtc~da em partes i {;'lhlis en

l.re o c titulares d2. pensão t.emporá.ric.. 

J2 - Ocorrendo habili taçCo somcn te à pensão temp~ 

rárie, o val or integral do. pcnsio será rn ~eo.üo em par t es i~is , en

tre os que se habilitarem. 

Art. 155 - A pensao poderá ser r equerida a qual-

quer tempo, prescrevendo tõo somente as prestações cxi&~veiG h~ mais 
de c; (cinco) anos. 

Parágrafo 'tnico - Concedida o. pC!1::;ã o , qualquer pr o

vn. posterior ou habili "U:!.çCo tardia que impli,que exclusão de 'Jenefici~ 

r i o ou redução de pensão , só produzirá efeitos a purtir da data 

que for oferecida. 

em 

Art. lVG - ::ão f az jus a pensão 1 v benefici.!rio co!!. 

denado pela prát i c<! de cri:ne <.lo l oso de que· tenha resultado n ~orte do 

fU.i1Cionári.J. 

~.trt. 167 - Será concedida pensão pro,risÓr ia por 

:norte presllilÚda do funcionár io !103 sct,<Un teg casos: 

I - dcclaraçêo de ausência, pela ~u':.oridade com

petente; 

II - clesapnrccimento em dcsal.Jncento , inundação ,if:. 

cêndi o ou c.cidenie n3.o carcterizo.do como em 

serviÇO i 

III - desaparecimento no desempc~~o das atribui

ções do careo . 

Parágrafo C~ico- A pensCo pr ovisÓr io. será transfo!2, 

~da· C.'ll Vital{c i n. OU temporária, CO:Iforme O caso , decorridos 0~ (ci nco) 

nno5 ·ie suo. vigência , ress~lvado o eventual reapa.recii&:~cnto do 

;u!ri o 1 hipÓ~ese ec qti.e seró. aut ot1atica..-nen te cancelodn.. 
funcin-

rio: 
Art. ~G8 - Aca.~a~~ perda da quali dade de benefici~ 

- O seu faleci~ento; 

II - a anülação do co.san:ento, quando a decisão oco!: 

rer após n co:tcecão do. pensZo ao cÔnje je; 

I!I - a cessação de in~lidez , em se tratando de be:... 

neficiário inválido ; 

IV - a. maioridade de filho, ir:nâ.os órfãos ou pes

soa desicne.da aoo 21 (vi~te e um) anos de~dn

' de; L' 

V - a acumulação de pensão na f orma do artigo 169 ; 
VI - a renúncia .expr essa. 
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Art: 169 - Por morte ou perda da q~idade de benef~ 

ciário, a respecti~ cota reverterá: 

I - Da pensão vitalÍcia para os remanescentes des

ta pensão ou-para os' titulares da pensão- temp~ 

rária; se não houver remanescentes da pensão 

vital!~ia; 

II - da pensão temporária para os co-beneficiários 

ou ·para , digo, na falta destés_, para o. benef~ 

ciário da pensão vitalÍcia. 

Art. 170 _; As pensÕes serão atUalizadas na mesma data 

e na mesma proporção dos reajustes dos vencimentos dos · funcionár i os ; 

Ar~. 171 - ~essalvado o direito de opção , é vedada a 

percepção cumulativa de mais de duas pensões . 

SEÇXO V UI 

:>O AUXÍLI0:.rutwt 

Ar t . 172 - O auxílio- funeral é devido à f!lliÚlia do fun

ct'onário falecido na atividade ou aposentado , em valor equi val ente 

a um mês da remuneração do provento . 

§ 12 - llo · caso de acumulação leg:e.l de carsos, o aUXÍlio 

será pago somente em razão do cer~ de_ maior remuneração . · 

~ 2Q - O auxÍlio será pago no prazo de 48 (quarente e o~ 

to ) horas , através de processo sumarissico, à pessoa da família que 

houver custeado o funeral . 

32 - Se o ftmeml for custeado por terceiro, este se

rá indenizado, até o limite do valor fixado -no baput deste artigo , 

Art. 173 - Em caso de falecimento de funcionário em se~ 

viço fora çJ.o l ocal de trabalho, as despesas de remoção do corpo 'cor-· 

reção a COl)tC. de recursos do r::unicÍpio. 

SEÇÃC IX 

DO AUXÍLIO ~CLUSÃO 

Art. 174 - !. f3ll1Üia do funcionário ativo é devido o a!!_ 

XÍlio- reclusão nos ~egui~tes valores: 

I - 2/3 (dois terços) da remuneração quando afastado 

por mo tivo de prisão, em na&rante ou preve~t! 

vo , enquanto perdur<}I' a pressão. 

II -metade de remuneração , durante o afastamentq, em 

virtude de condenação , por setença definitiva, a 

per.~ que determine u perd~ de cargo. 

§ 12 - ~ pagamento do auxÍlio-1:ec lu são cessará a partir 

·do dia imediato àquele em que o funcionário f or posto e~ liberdade , i~ 
cluai ve condicional. 

§ 2t - 1'os casos previstos no i nciso I deste artigo, 

o funcionário terá dir ei to à i ntegralização da remun'eração desde 

que absolvido. 

CAPÍ TULO I II 

DA ASSIS'l'EIICIA A SACr!>E 

Art. 175 - A assistência à saúde do funcionário, ,at! 

vo ou i nativo, e de sua família, compreende assistência médi ca, ho! 

pi talar, odo~tológiaa, psicológica e farmacêutica , prestada diret a

mente pelo municipio, através de ór gão próprio, ou ainda, mediante • 

convênci o com entidades públicas ou privadas . 

CAP!TULO IV 

DO CUSTEI O 

Art. l7ó - O plano de Seguridade Scçial do funcionário 

será custeado c.om recursos oriundos de contribuições sociais obriga

tórios dos funcionári os do 'l.wric ipi o, ber.t como r ecursos especifica

mente orçados para esse fim. 

i 1~ - A contribuiçõa do Funcionári0, calculada em 

Função da remuneraÇão ~ensal, será fixada em lei. 

§ 2~ - O custeio da aposentadoria é de responsabilida
de integral do Tesouro Muni cipal . 

Tmll.O VII 

CAP!TULO iNICO 

DA CONn>.ATAÇ)IO T!':MPORÁRIA DE EXCEPCI ONAL 

II!TERESSE P!mLICO 

Art. 177 - Para atender ~ neceHidade temporárias de 

excepcional interesse pÚbl ico , poderão ser efetuadaa contratações de 

peBSoal, por tempo determinado , mediante contrato de locação de se~ 

viços, 

Art. 178 - Consideram-se como de necessi dade tempo-

rário de excep~ional·interesse pÚbl ico: • 
J; - Combater surtos epidêmicos; 

II f azer cadastr.amento i 

III - atender a s i tuações de calamidade pÚblÍca ; 

IV - substituir professor; 

V -
1
permi tir a execução d~ serviço por profisii!Ji o

nal de notótia eepecialiaação ; 

VI - a tender a outras si tuaçõea de tireênciá que vi!, 

rem a ser definidas em lei, 

§ 12 - As contratações de que trata est e artigo se

rão dotação especÍficas e obedecerão aos seguintes P~.os : 

I - !las hipÓteses dos incisos I, III, VI, até -06 

(seis) meses; 

II- Na hipÓtese dos -incisos II , IV , V, até 12 (d~ 

ze) meses. .. 
§ 22 - Os prazos referidos no parágrafo anterior são 

improrrogáveis . 

§ 32 - O recrutamento será feito medlantc processo 

seletivo simplificado . 

• Art. 179 - ~ vedado o desvio de função de· pessoa co~ 

tratada na forma deste t:ftl.\lo , bem como sua recontratação. 

Art. 180 - r:as contratações por tempo determinado s~ 

rão observados os p~drõea dc, voncimentoe do pessoal efetivo, exceto 

na hipÓtese do inciso v do artigo 177 , quando prevaleccr~o os valo

res do mer cado fie trabalho . 

TÍTULO VIII 

cAPí TULO muco 

DAS. D ISPOS I ç'OSS GSRA IS 

Al:t •. 181 - O dia do funcionário pÚblico do hluniCÍpio de 

Santana será comemorado a 28 (vinte e oito) de outubr o. 

Art. 182 - Os prazos previstos nestt>. Lei serão conta-

dos em dias corridos , excluindo- se o dia do começo e incluindo- se o 

do vencimento, ficando prorrogado, para o primeiro dia Útil seguin

te, o prazo vencido em dia em que não haja expediente. 

Art. 183 - Por moti vo de crença religiosa ou de convi!!_ 

ção filosÓfica ou polÍtica, o funcionário não 'poderá ser privado 

de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua, Vida 

funcional , nem eximir-se do cumprimento de seus deveres. 

Art. 184 ·- Ao funcionári o é a.ss~gurado , nos. termos da 

Constituição Federal , o d;;eito a l ivre associação sindical . 

~t. 185 ~ Para· os fins desta Lei , considera- se como 

sede do municÍpio a cidade de Santana , e para efeitos ~cionnis a 

l ocalidade onde a repartiÇ~Õ , em qu~ o JUncio~io .~otiver ~m exerci 

cio, encontrar-se instalada e~ caráter permanente . 

TÍ!I'ULO IX 

CAPÍ Tt."LO IDIICO 

DAS DISPOSIÇOES TRA!lsiTOOIAS E FiliAIS 

Art. 186 - Considerar-se-á como tempo de serviço para 

efeito de estágio proba t Ório, o tempo que o i'unciouário prestou ser

Viços para o Governo do MunicÍpio de Santana, sob o regime l e legis-
1 
l açao trabalhi sta. 

Art . 187 - Enquanto não for editada a Lei que defi-

na a nova estrutura administrativa da Prei'eitura Municipal de San-

tana, os órgã_os do Munidpio continuarão organizados em ·obediência \ ..,à 
legislação em Vigor à data da publicação desta Lei. 

Art . 188 - Fica l'l'Vogada, a Lél. n2 N6~ de 
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22 de outubro de 1990. 

Art. 189 - Es te Lei entrará em Vigor no. da ta de sua 

publicação, r e vogadas as disposiçÕes em contrário . 

Santana-Ap.' 28 do fevere iro do 1991 

RO O ROCHA l'RE!RES 

Prefeito Munic ipal 

Publlca~s Oiver~s li 
GOYblfO DO EITADO 00 .UC.UÂ 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ 

E D I T A L 

Cumpri ndo o estabelecido no artigo 44 do Decreto 

N• 21.981 de 19 de outubr o de 1932 , a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 

DO Ai~APÁ - JUCAP, comuni c a ·aos Órgãos pÚblicos e a <;uem 1ntere~ 

sar possa , a lista de LEILOEIROS PUBLICOS OFICIAIS, com as respe~ 

tivas matriculas e datas de nomeação : 

NO 11 E 

ANTONIO CARLOS PINTO CoJHEN 

ITAMAR COSTA SIMÕES 

FRANCISCO JOSÉ NUNES D!NIZ 

~CAPÁ. OA rte março de 1991 

Q~· 
41 o C c"• .!11M C GaflkgfltJ 

~tt.,u Gera.~ • .AJ:.N' 

MATRÍCULA 

0 1/87 

03/90 

04 /90 

PODER JtJDICI,(RIO 

JUSTI ÇA DO TRA~ALHO DA 8 1 REGiiO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JtJLG"MENTO DE MACAP,( 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 

DATA DE 

NOMEAÇÃO 

24.02.87 

30.~3.90 

30.03. 90 

Pelo presente EDITAL FICA NOT;FICADO O 

Sr . AMtRrco CORDEIRO , atualmente em lugar i ncerto e não sab ido , r! 

c l amante nos autos do Processo no 796/90 , em que M.A , NONATO é r! 

clamado nos autos do Processo supr_a , para ratificar o a cordo de 

n s. 27 d os autos . 

Secretaria da Junta de Conciliação 

Julga mento de Macapá , 11.3.91. 

').;' 

MARIA Emh~IL DE ARAOJO 

Diretora de Secretaria. Em 

ExercÍcio da J CJ/MCP 

PODER JllDICI!.RIO 

JUSTIÇA DO T!Wl.I.L!!O D.1. 81 RmilO 

J U!ITJ. DE COl!CILIJ.ÇlO E JUWJ.l.!ENTO DE M.I.C.I.PJ. 

li:OIT.I.L DE NOTD'IC.I.ClO 

PlWO DE o8(0ITO )DUS 

Pelo presente edital fica NOTIFIC.I.D.I. a 

Sra. ~ lW!IR.t. liENJiZBB S.I.NTJ.N.l, atualmente em lugar incerto e não 
aabido, litiaooneorte nos Blltos do Procoaso nA JCJ/l<VP--13/91, e111 

" que .1.4aloor Parreira Rodrigues é reclamante para ciê ncia 4e decisão' 

proferida por esta Jwrta, em audiência te 07 .03. 911 às 07: ~Ohoraa e 

cujo inteiro teor é o aeguillte: "l!ESOLVE .1. IIIP JU!l'U DI CO!ICILUÇlO 

R JUW~ Dli II.I.CJ.P{, SEM DIVE!IG!RCU. DE VOTOS, F.I.CR .1. REVXLU li 

OO!IFISSlO qtWITO .1. L:UKI!.U :OE :PJ.!rO, COliDX!Wl O Mli!IIC:tPIO li! C.I.L~li--
9-PREPEITUR.I. IIIJ!IICIPj,L E SOLID.t.RUllERTE SRNHOR.I. CI.Úl!I.RIR.I. lo!!:llliU,Il 

IWI'U!I.l, j, PAGJ.R IJ) RliCLü!.Ui'l!X JJWI>R l'il!l!&II!I. l!ODl!IGUlE, !l.l VIGb

CU lXl CO!ITJW.'O, .AS PAROXL!S DB .I. VISO PBF;VIO, 131 PliOPOROIOR.I.L, ~ -

RIJ.R PliOPOROIOUIB IIUS l/3 I a.I.Ul!IO l!E'IIDO K1'ITl!E JtmllO 1! Dl!l!lo!Bl!O/ 

90, l!OIWI EXTIWI COM DITB:i!U.LIUQlO 1 llliRlSITOS, ElTl!.I.TCS lXl JMS 

IWll 4"", .I.LD DE li!IJLT.I. COM B.I.IIB 1!0 .ll!TIGO 4 77 CLT, DE IX>IS S.I.LÁRIO~ 
liÚNIIDII PKW EZ:'I!l!J.VIO DE CPT31 .I.NOT.I.ÇI.O E RmiSTRO DE COIITl!I.TO DÉ 

C.ll!TEIR.t. COM OFiCIO .ls .I.UTORID.I.DES, .I.PLIQOE-SE JUROS E CORREÇIO lll

!IET~ll, C0!110!001 LIDIBL.I.QIO PERTII!EIITE • .1.1'U.I.LIZ.I.ÇIO DOS WITOS 

!rlW!J.LHisTJ.R. v llOR DE C.I.US.I. orne o S.I.LtRIO :M:tNrws. Custas pelos 

veooidos de C:32.l20,34. 

Secretaria da Junta de Conoiliação e J~ 

gamento de Uac apá, li de março de 1991. 

!W!U ~RIL DE ARÀUJO 

Diretor a de Secretari a, em exercÍcio 

PODER JUDIOURIO 

JUSTIÇA DO TRAB.UJIO D.1. 81 Rm!lO 

JUNT.I. DE CONCILUÇlO E JUI.G.&I.-;ENTO DE 14J.!;.I.PJ. 

l!DITAL DE NO'I:Il'IC.I.Çlo 

P!WO DE 08(0ITO )DUS 

Pelo presente edital fica NOTIFIC.I.DO o 

Sr. LUCAS l'ERREIR.t. DOS ~UNTOS , atualmente em 1 ugar incerto e nao 

sabido, reclamado nos autos do Proc esso JCJ/M:;P-065/91, em que 

Antonio Nobre da Silva é recla.mw1te , para ciência da decisão prof_! 

rida por esta Junta, em audiência de 18,02~91, às 08 :30horas e cu

jo inteiro teor é o seguinte: *ISTO POSTO, RESOLVE .1. JCJ/li!.I.C.I.PJ. 

SE!.! DIVERG~CU, Fi.CE REVELU E COlfFISSAO QtJAmO .1. lo!.I.TÉRU DE F! 

TO , OONDEN~Jl A EST.I.CON ENCENH.UU.l S/ .I.. E O SE!IHOR LUC.I.S l'ERREIR.t. 

D.l. SlLV.I. .1. P.lG!Rlil! .1. ANTONI O NOBRE D.l. SILVA, !l.l VIG~CU DO CO!ITB! 

ro REX:ONliEC!DO HOIUS EtTR.I.S NJ. ll .I.SE DE 50,( .1.LJru D.l. J ORIWJ.l DE 44 

HOIWI SEM.I.N.I.S , P.lUS JUROS E CORREÇlO DE I.CORDO COlo! .1. Lm ISL.I.Çl.o .1.-

TI NENTE .1. ll'UJ.LIUÇlO DOS DÉBITOS TIWI.I.Io'IIST.I.. ll!PROCEDERTES POR 

.lUS~CU DE PROV.I., RESP.I.LDO Fi.TICO E ' tm.I.L P.I.RCELAB li! DI.iRUS E 

HOR.I.S EXTR.lS NA B.I.SE DB 100:C, TUDO DE CO!ll'OIWID.I.DE .1.0 GR.I.V.I.DO lU. 

FUNDAMEN'UÇXO. Valor de Cauea Cz$200.ooo,oo. Pelas empresas revei• • 

cuataa de Cz$4.530,80" . 

Secretaria da Junta de conciliação e J~ 

gamento de Macapá, 07 de março de 1991. 

lo!.I.RU ~RIL DE ARÀIJJO 

Diretora de Secretaria,em exerc{cio 

PODER JUDICilRio 

JUSTIÇI. DO Tll.AB.I.LHO DI. 81 RmilO 

JIJNT.I. DE OONCILUÇJ.o E JUI.GI.!.íENTO DE lüC.I.PJ. 

EDITj,t DE NOTI7ICI.Çl 0 

Pel o presente edit al fica NOTD'IC.I.DO o Sr. 

IU.IliDNilO DOS SJ.NT03 PIN!!EIBO, cogoome " CJ.RI4ITO" , atualmente em lugar 

inserto e não sabi do , reclamado nos autoa do Processo JCJ/ MCP-NG 205 

/91, de que foi designado o prÓximo dia 11. 04.91, àa 07•40horas, a 

audiência de instrução e julgamento do processo, sendo reclamante o 

Sr, .PRIJICISCO FIDELIS DOS SJ.NTOS , 

Nessa audiência dorvérá o reclamado ofere-

cer as provas que julgar neoGoeár:f ao, oonotantoa do documentos ou 

testemunhas, estas no máximo de 3(três ). 

O nÃo compareci mento do rec~amado à rafe~ 
da audiencia importará no julgame nto da questão à sua revelia e na 

aplicação da pena de co!Üieeão quanto a me.t.ria de fato . 

!leoas audiencia deverá o reclamado estar 

preaento, independent emente do comparecimento de s~a repreaentantes 

sendo-lhe facultado faze:r-oe substituir pelo gereiõte ou por qualquer 

outro preposto que tenha ooJlhecimento do fato e cujas declarações o

brigarão o :proponent e • 

Secretaria da Jwrta de Conciliaçã.> e Jul@ 

manto de llacapá, 07 de março de 1991. 

lWill .BONI~ DJ: ARÀUJO 
Diretora de Se<>r8taria, elll exerc!oio 
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PODER JUDICIÁRIO . . 
i• CIRCUNSCRÍÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ 
CO!WlCA DE MAC,.:PÁ. - Var~ c{vel 

. EXPEDHN'l.E DO DIA 07.03·.91. PARA CI~CIA E AS DEVIDAS m-
TD1AÇÕES DAS PARTES./ . 

PROCESSO ~J/N - Am'NSO AO 21.1]8 - l!I•iBAl'OOS À EXEX.:UÇÃO - El!_ 
barga>Jte: C.R. ALMEIDA S/A - ENGEtrdA.RI.A E CONSTRUÇOES (Adv 

Carlos Alberto :Pillatti de Oli vei·ra e Luiz Alberto Machado) 
l!mba.rgado: .PEDRO PErcOV (em causa. prÓpria). Despacho: " ~ 
t endo sanada a deficiência indioada com referência à repre 
sentação da embargante, à luz do~ documentos de fls. 288 7 
239. Especi:fiGJ.u.em proVa.s, CJ.uerendo, no tr.Çp.uo. Intime-se • 

~1a.capá, 05.02.91. Marco Antonio da. Silva Lemos - Juiz de ' 
Direi to". 

PROCESSO NO 2.457 - :zJCEéuçio FISCAL - Exequen te: I NTER (Adv 

Maria. Benigna Oliveira do Nascim~to Jucá) Executado: ED~ 
Sa>N CA:LA..ZIUTS MARTE:L (Adv.:). Despacho: ·~ J. Indefiro por 
fa.l ta de amparo legal. r;ão se trata_ de local de llificila ! 
cesso como já foi decidido às fls. 19. Promova o autor o 
andamento do feito. i~aoapá, 05.03.91. Ainérico Pedro Bianc~ 
ni - Juiz de Direi to". . 

• 
PROC:ES.SO Ng 19·439- - REPETIÇÃO DO INDÉlÍTO - Requerente: S. 
A. · illliTE MARTINS (Adv. Sergio Machado da. Costa) Requerido : 
UNilo FEDERAL (Adv. ProcurB.dor da União). Despacho: 11 Sob:z:e 
os c~culos, digam as partes. Macap~, 04-03.91. Amérioo Pe-

. dro Biancb.ini - Juiz de .Direito". 

' NOS PROCESSOS A SIDUIR RELACIONADOS, FORAM PROFERIOOS· OS ;zi 
GUINTES DESPACHOS: 11 Sobre o prosseguimento · (andamento)' do 
feito, .diga a autora. 28.02t 02, OI, __ .05o03o91. América Pe
dro Biancbini - J uiz de Direi to" • · 

PROCESSO NG 18.554 - IN"m3TIGA"çÃO DE PABRNIDADE C/C AL~ ·. 
TOS - Requere.'lte: N. c. IXlS s. u. (Adv. l!laria do Socorro ' 
Cordeiro Pinto) Requertdo: N. ·A. N. (Adv.r). 

PRocmQQ Ng 20,.643- DfVEIITÁRIO - Inventariante: W.RIA DA• 
CONCEIÇÃO F.lslw.F.J:RA <DA CRUZ (Úv. César Augusto Souia Perei

ra) Inventariado: I•itRIO AlfTOlHO FERHEIRA (Fazenda PÚb~ica -
adv. larcus vinfciu3 a. 'Quintas - Estado - adv. Pail-Lard I 

Bentes da Silva). 

PROC:ESSO Nl 21.989 ,;_· REmTEGRAÇÃO DE POSSE - Requerentes J.Q 
SÉ FERREIRA BASTOS MONTEIRO e ORLA.NDINA .BA.NHA BASTOO (Adv. 1 

Vara de Jesus Pinheiro Corrêa) Requeridos: BAIMUNDO DA COS'.CA 

FILHO e }lABIA DAS GRAÇAS LEITE (Adv, Manoel de _Jesus Brito ) 

PRCCESSO NQ 24-235 - ·EXECUÇÃO - Ex.equente: PJ,IERICA.."'l ESPRESS 
DO .BRASIL S/A TURISMO (Adv. Evaldy Motta de Oliveira) Ex.eo~ ' 
tado: liARIA ROSA.NE VAIDAS n.IYD}IO (adv.: ). 

NOS PROCESSOS A SlirniiR REIACIONADOS7 ~RAJ.l PROFERIDOS OS ~ 
GUINTESDESPACIIOS r " Sobre a · oertidão do Oficial de Justiça 
diga a. atr~ora. Ma.capá, 28ó02 e 04-03.91'. Ám~;rioo Pedro Bi!IQ 

chini - Juiz de Direi to". 

PROCESSO Ng 18.885: - 11EINTEJRAÇIO DE POSSE C/ MANilA.DO DE ' 
REIN'J.'IDRAÇÃO DE POSSE "OOTIO LITTIS". - Requerente: .VERA ' 
LÚPIA CORD::HA DA COSTA (Adv. Edua.1'd.o Freire Contreras) Rec;.:. 

queridos; AURIZET::: GQU.:S DE MOURA e HAMILTON GO.ltfã! DE MOUIÍA 
(Adv. c{cero Borges Borda.lo) 

PROCESSO NQ 20.777 - Hfn<.:STIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C AL! 
MEN'IDS- RequE!rente.: L. v. To retifico, L. V. 'K. -DAs. To 
(Adv. Paulo Sérgio Braga Téixei-ra) Requerido: Lo DE M. ' 
c. (Adv.:). 

PRCCESSO NG 2.1.518 - EXllXlUÇÃO - Exe<l.uenteJ NN MODAS (Adir. 
Fá;tima. Pantoja) Executada: ANITA FERREIBA DA SILVA (Adv.) 
- 1im tEIDpo: a. advogada atual da exelluente ~ Gilma Alves 1 

. ' da Silva. 

PROCÉSSO Nl 24.332 - REVISIOJ:lAL DE ALDIEN'IQS - Requerente 
N. DE N. Ro R. e seus filhos inenores impÚberes (Adv. José 
Ou'ilhe:rme Bastos) Requerido: c. A. L. ~s· s. (Adv.&). · · 

PROCESSO Nl 19.325 - INTERDIÇÃO - Requerentes TELW!. ll.!l!IA 

DA SiLVA VAI$ (Adv. Eli ~Ímheiro de Oli.veira)· Requerida. r 
MARIA TEREZINH.A DA SILVA (Adv.: ). De,spa.cho: "Intime-se a 

Dra. Patrona da autora sobre o cumprimento da intimação ' 
de fls. 31- ·Ma.capá,, 28.02.91. Amé.noo Pedro Biancbini - ' 

Juiz de Direi to" • 

PROCESSO NR 19.753 - INDl!NIZAÇÃO OU REPARAÇio DE DANOS PCB 
ATO IL!CITO - Requerente! ALCINEIA AUXILIADOR.é: MA.Ç!E[, MELO 

· OAd.v. Ad.amor de Souza O li v eira) Requerido r FRANCISCO RIBE! 
RO :amsA. (Adv. CÍcero Borges Bordalo). Despacho: " Intime
se o patrono 4a autora para que, infome o atual endereço' 

da reCJ.uerente, . no prezo de 48 horàs. 1!acapá, 28.62.91,. Am;! 
ri oo Pedro Bianchini - Juiz de Direi to~~. 

. . . · 

PROCESSO Ng 21.174 ~DECLARATÓRIA DE DIREITO- Declarante: 

K. G. P. S. (Adv. iii~omi Sanada.) Declare.dor lf• . !~. IlA S. '( 
Wagner Fernando da. Silva)o lldespacho: " llet ermino que .se

ja designada nova data para audiência, EID virtude ~não 1 

in'timação da patrona da autora e de duas t estemunhas des -

t~ Ficando designiw.a para o dia 24 de mai'o, ~ 1):00 hs,. 
do c orrente, para a sua realização. A patrona deverá ser ' 
intimada pelo Diário Oficial. Macapá, 28.02.91." Amé;ti.co P~ . 
dro Bianchini - Juiz de Direito". 

PROCESSO NR 21.205 - PRESTAÇÃO DE CmPI;AS - · Requerente: ;uiiZ 
SOA!li'S CORRÊA (Adv. Pail-Lard BenteB da Silva) Requerido • 
JOSÉ )lONIZETE S!MIO (Adv. Margarete Santana). Despacho: " 
Às partes sobre a · certidão de fls.lll. Macapá, 28.02o9l· ' 
Amé:rioo ~edrO Biancbini :_ Juiz de Direi to" • . 

Pa::>GESSO NG 21.578 :. EJCEX;UÇIO - Exequente: M. NAZAR$ SAN'tOS 
ME (Adv. Vera de Jesus Pinheiro Corrêa) Ex.eautados: ·Jost 

BARRE'IO ROiliARIZ DOS SANTOS e MARIA DE NAZAflt MEND1!3 ROMARIZ 
(Adv. :) • Despac.lJ.~: . ., 1 - Expeça-se Carta de ArrrEDatação • 

2 - Expeça-se alvar~ em favor da autor8f para levantamento~ 
:tão somente, da imp~rtância de NCz$ 470,83. O que sobrar, ' · 
deverá. ser levantado pelo ré~ através de alv~ 3- SeguEI' 
sent~ça. Mcp, 27.09.89. Márto Gurty~ de "Lu.ei~·z . - Juiz de 

Direi to". 

NOS PROCESSoS A SIDUIR RELACIONADoS, FORül PROFERIDOS OS S_! 
aumTES DmPACHOS: " Cunpra.-se o v o acórdão. Intime-se~· Ma
oap~, 12.Í2.89 e 28.02.91. Jôsu~ Ribei:i:'O àe Sousa. e Amwico 

Pedro Bianchini - J~zes de Direi to" • . 

PRocESSO NG 21.845- HABILITAÇÃO DE JIERDEIROS - Requerente! 
JOSf P.A.NTOJA RODRIGUES- Adv. Pe'dro Petoov) Requeridg: NliL-. 
SON .ÍiONATO RICID:NE OODRIGUES (EspÓ,).io de José :&obo Rodrig\111!) 

Despacho: " 

PROCESSO NG 21.867-- DEm.ARA.çio PE NULillADE DE Ttmo CAM 
BIAL - ·Requerente! . FRIOOlÚFICOS :ilBAGA LTDA (Adv. Cristo : 
vam Ifascimento) Requerido: BANCO BIU.SILEIRO DE DESCONTOS• 
S/A (Adv. Andre Luiz Viatra. Lima e Marco Antonio Anjos . • 
Tangerina). ' 

POOCESSO N!! 21.868 - D:roLARAÇÃO DE NliLIDADE DE TiTULO ~ 
BIAL - Requerente& BRAGA & FILHOS LTM (üv. CristoVam. . 1 

Soares do NascimentO) Requerido& WCO BRADESCO. DE DESCO,!! 
TOS S/A (Advs. ~larcio Oli var Brandão da Costa) • . 

PROCESSO ~~~ - 22.038 - COBRANÇA - Requerente: COMPANHIA. DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CE1 (Adv. Selma Elizabete de La

cerda Mira.) Requ~ridasr PREFE;IT!JliA' MUNICIPAL DE KACAP~, <l:!_ 
go, FAZENDâ PÚBLICA DO MUNIC!PIO DE MA.CAPÁ (Advs. Seba.sti
~ Gomes d~ F~ias e 14arcus Vinicius Go\.tvêa. Quintas). Des

pachor 11 Aguard.~sE! por 30 ( tri~ta.) dias • . Nacap~, 28.02o 1 

91. Amírtco Pedro Bianchini - Juiz de Direi to"• 

PROC~ Ng 22~196 - EXECUÇÃO - Exequelktea FEHMA.CON - FER 
RAGENS E I.U.'l$BI.AL DE . CONSTRÜçlO L.TilA (A.dvo Ubirajara ~h.! 
na··va.lente) Executado: E.· GOMiii3 .lRlWO (Adv.:)o Despaob.os 
11 J. indefiro. Entregar a autora. bens da Üeoutàda. Macar

Pi, 05.03.91. héri.oo Pedro BianObini - Juiz de Direito". 

-PROCESSO Nl2 22.620 - DEPOOI'ID - Requerenter. AU'IDLATINA. FI 
· lWmiADORl S/A (Adv. Ba.!uiund.o Jos~ · Qusiroga e .Am~oo li-; 

Diniz). Desp&ohor " Jo Digam a.s partos sobre o laudo per.!, 
oiaJ.. Intimem-se. r.laoa}l~ 28.02.91. AmWtoo Pédro Bianch!. 
.ni - -Juiz de Direi to". 

PROC~ NG CONSIGNAÇÃO llM PMW!l:ti'ro - Req.ue~te~ Xi\.JW.' 
. -:----·---...........:.. 
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-CEUsTE CARVALHO DE SOUZA (Adv. Eva.ldy Motta de Oliveira) 
ReQ.I.leridot JO!W3 ALBEJm) ros SAN'IUS (A.d.v. Pa.ulo Alberto I 

dos Samtos). Despa.oho: " Digam sobre os oálol.llos. Kace.~ 
17.01.91. Marco Antonio da Silva Lemos - Juiz de Direi tal' 

l'llOCESSO lfG 24.831 - SEP.ARA.çio JUDICIAL CONSENSUAL • Re -
querentest M. DE F. O. DE S. e J. M. N. DE S. (Adv. Vera' 
de J esus Pinheiro Corrêa). Despa.ohot " A t onda-se a cot a ' 
do MP. Maoap"' 04.03.91 • .Américo Pedro Bianohlni - Juiz ' 
de Direi to". 

PROCESSO NG 24.912 - m::iPEJO - Re'l.uerentes EVARidTO CRUZ' 
:U.c~ (Adv. Orgeni Juc~ Lel te Franco) .Reqooridot AMADEU 
COSTA DA. SILVA (Advo:). Despacho: " J. Concado oportuoid!_ 
de para. 8!landar a. inicial. De fo:cna. clara e 8U.Oint& moti
va adequadamente o seu pedido de retorae.da, pena de indef! 
rimento. Macapá, 05.03.91. Amérioo Pedro llianohini - Juiz 
de Direito"• · 

P~ 11• 24.968- :SWCA E APílEENsio- Requerentec TAB
CISO llASCD!ENTO X!llANJll (Adv. Ed.UII.No Frei re Cont reras).' 
ReQ.ooridoa DELORIZOIO COSTJ. VILHEtU. .J.I'ILHO (Adv. a) • Despa
cho c " R. A. Vanha Caurão idÔnea. Uaoapá, 25.02.91. Am~.!, 
co Pedro Biancb.ini - Juiz de Direi to". 

PROCESSO li' 24.635 - l!KJ3RA.GOS À EX!iXmçio - »abargantec E
DUA.RDO P.UJL() ·~ DE :BABIDS (Adv. Sl.llamir Palmei ra Mo 
nassa de Almeida). lilrilba.rgadat ANTONIA POii'I'ELA CARVA.LIIO ( 
• • ). Despaohot Sobre o andamento do feito diga o autor. ' 
l!aoap&, 05.03.91• Américo )edro Bianohini - Juiz de Direi 
to" , ' -

PBOOESSO JiG 24<>998·- COBR.OrÇA - Rsqoorent et ~OH LTili 
(A.d.v. Ivana Franoo Cai e EDmilson Fa.riaa Monteiro) Req~ri 
dor MlNEIU.ÇÃO NOVO .&STBO S/ A (.ldv.s). Despacho r " R. A.' 
Faoulto emenda à inicial, em 10 (dez) dias, (llll relação ' 
ao pedido, pena .de indeferimento. lo!aoapá, 05o03o9lo Álll~ 
rioo Pedro Bianchini - Juiz de Direi to"• 

O presente expediente oerá ' 
afixado no lugar de oostuDe e publicado na f 
Dado e passado nesta cidade, aos oito dias 
90 d.o ano de hUII mil no~eoentos e noventa 
nia da. Silva Montenegro, auxiliar jl.di 1' o 
fei. 

Dloalc· : 

aJNSEU-10 REGIONAL DE 0 001\'1 DLOl;I;\ 00 AMAPÁ 

EOiiAl N€ 001/91 . 

[) Presidente do Consel ho Regi on<Ü de Odontologia do ll
mJpá no uso de suas atribuiç ões regimen tü i s , CONVOCA os pr~ 
fissionais da Odon tologi a do Amapá , inscritos nes la juris di 
çíio , qLJi tes com a t es our aria no e xer cí ci o de 19g0 , para pai 
Licipar e'll da ASSEMBL~IA GERAL, q ue será re,Üiz3da no dia 20 
de março de 1991 na a v : Henri que CalÚr.i o , n º 1999 (SENAC ) , 
com a maioria dos inscri to em 30 de de zembro de l !J!JO , as 
09 :00 :-,oras, em pr i meir a convocação e às 09 :30 hor as em se
guri da e Última convocação com qual quer número , com a f ina l:!:_ 
daúe de apreci a r o Processo d8 Prestação de Contas db Dire
t oria do Conselho Regional .w Odontologia do Amapá, do exer· 

cÍcio de 1990 . 

Macapá-AP, 13 de mar ço de 1991 . 

A 

EDIVAN BER TOLOO C05 SAtHOS CD 
.. Pre si den t e 

[01 TAL DE .r.GM/OC"AÇÃO 

1\ Prcsil.Jen t o d.:l Coni:.S.:Ío ue OrGanüaçcto Sindical convo 

::<..~ todos os Poli.::ic~i s oo Estado do Amapá pdra u:nu reuni.0o; 
Assem!:'leÍ c:. Cer:1l EYlr.Jor·àinár i :i .::: r~~li...-ar- ~,e no aia 15 de 

mo.rço ·do fluente Jno, nu audi~Ório do' ü[lHAil: , r.om inL ::i opre 
vi~Lo pcJ r u à s l'i :OO hs PdL.I dnli llHr'.:H,:uo il:l sesJiril.c arder.~ c:~. 
rJid : 

a ) - Fundd:;:ão e r:onLÜL-ir,:ão çJo Slndice.~o dos PoLr.:iai'i 
r.ivi l do Esta do do .C,·r.opá ( SIJI<POL/AP) ; 

") - E 1 eiçi:ío do Co-ri. ;.:.;Õo de O r! l•J•Ü 1nção Ele i corCJl . que 
diri!Jirv us tr,;t-:.~lhos da eleiç::Ío der pri.mej_rr. Din~t.oria e 

:;or.sel-lo fi!:.o:al rh t="nlidadc; 

u) - u ~ue o::orrnr' 

:VI . .;ni,\ I lO Ci\Ht,ID . J•.rtDOSO ClJS r,; CAN IU~Ri:A 

Presiden~e G..t :orr. do O:J. Sinulcal 

C".i1TÓI\TO J! J C~ 
PRnCLri··:As Dr r.AS/1.'-/ENTO 

O oíicia l do car:.Ório civi l rJe CCJS3r:ltmlo desta cidade 
de 1·/.ocdp~-TFA , Rep . Fed. do l:l:-;;sil , fa?. saber Qr...e r.retenoer." 
se Ci!Snl' : JOSt sr,:;"lA'.IE"~TO G;iR:'DS!\ co:n "·;'A!H 1\ o:- t•l!\ '•!.C :~ i EIRJ , 

El e é-nlho ae C-oninç;os Pereira :J;;r :Josr- e de '.'ar i a de• 

Niizf!ré Sacre~mento Unr tir.s , 

Ela é fi H:a :Je José SarrJt'lne. 1\lves e de '.luri c; ;\CÜ'llur> 
cJa Monteiro. 

Quern soubec de qJolquer i11pocti1'1C,"1 l o lec;c; l que os ini ba 
de ::t:iS:H' um com o outro , u~use-os n~ rorm;J dd le:L~ 

REr.V.Ji\ uj:.;IA GE\JA 1Jt. /\L'·~E[l)A 

Ti Lular Sub. 

Ci\H r(m 0 JUI:Â 
PFlO:;c..;r;,iS OE LASr'IME\J"U 

O Ofi cü ü do e2r ':Ório ci.vi l- Lie caso<fiento desk cida r...le 

de Macapá - C',ap. do Est.. do AnopcÍ- Hep . Fed . do :>rasil , fnz s9. 
t1Rr quP. fH 'PtPndem se t:asac : WALLJTK GlOV/\\1.\If ''.'.OREIR!\ DOS St\N 

TO com C:LÁUDT1\ CO SOCCf1<10 Gll330N MOUHI\ . 

El e é filho de '-lin t:on Bel trão elos Son t o s p citJ A de l ia ·\·:o 
reir a dos Santo s , 

Elu é fil ha de Expedi t o Alves de Moura oedeidu Ci bs on 
Moura . 

Quem soullcr r.Je qualquer impedi 'Tien to legal que os i ni
ba de casar um com o outro, acu~c~os na for ma da lei . 

Mucapá- ,'IP , 15 de março d~ 1991. 

REGINA LÚCI/\ SENA DE ~tMEIOA 
Ti tu1ar Sub. 


	

