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L E I NQ 427/92- --

TiTULO II
DO DLANO DE C :\R.."lEIRA,CARGOS I~SALÁRIOS DO SER
VIDOR PÚBLICO ~IDNICIPAL

CAPiTULO I

smilULA; - ESTABELECE O lLEGIME JURtDICO lWICO DOS
SERVIDORES DO I~I0ipIO DE GRANDES RI-
OS, ESTADO DO PARANÁ, CaIA O QUADRO DE
PESSOAL, INSTITUI o PLANO DE CARREIRA'
E DA OUTRAS PROVIDfuTCIAs.

A CÂMARA ~rrnfX8IPALDE GRANDES RIOS, Estado do Pa
Prefeito Municipal sanciono a se5~nte Lei;

TiTULO I
DO REGIME JUl!lltDICO
CAPiTULO lWICO

GRANDE' RI G' - ••• ,",.Iri ••••••• C•••!oh. ~ '

,

Os atuais Careos serão tranBposto e inceridos confonme o anexo I
~eta Lei.

I •

,)

DAS DISPOSIÇÕE~ GERAIS
A presente Lei, estabelece como Regime Jurídico Único dos Servi-
dores do Município de Grandes Rios, Estado do Paraná, as disposi,.., ~ ,-çoes contid,as na "CONSOLIDAÇAO DAS LEIS DO TRABAIJI0-CLT"., _.

PhR,\GRAFO ÚNICO - O regime "ESTNI'UTÁl1IO';para JS cargos efetivos existen-8
: te~, permanece como Quadro em Extinção.

AkT.2W - Servidor IÚblico Municipal é a pessoa legalmente investida em "
C~go ou Emprego PÚblico, ctiado por esta Lei, em número determi
nado, com denominação própria, cujo exercício será pago pelos cõ
fres Públicos Municipaia. -
~~cionários são ocupantes de argos ~licos Municipais, estabe
4,ecidos por esta Lei, e a eles"aplicam as normas relativas aOE -j
SerVidores, inseridas na Constituição Federal.
"4~- Servidores Estáveis no serviço PÚblico são os amp?xados pelo Ar-
tiso 19 do ato das Dis,osiçies Transitórias da Constituição Fe~1
deral de 05 de outubro de 1.988.
Os empreeos PÚblicOG Municipais são acessíveis a todos os braSi,-I'
lei:t:'osque proencham os requisitos estabelecidos em Lei, vedada
qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admis:
são pro motivo de sexo, idade, cor ou estado civil do proponente

ART. 69 - Cargo ou 1mprego é o conjunto de atribuições e responsabilidades
conferidas a todos os servidores, identificando-se pela criação'
em Lei, denominaç&o própria, númex'o cerJ,;Oe pe.gamentos pelos co'
fres PÚblicos muniCipais.

raná, decretou, e Eu,
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DAS DISFOSIÇÕES GERAIS
ART. 82 - O Presente Plano de Carreira, Cargos e Salários d.o Servidor Muni

paI estabelece Normas e procedioentos relativos a estruturação 7
e provimento de Cargos, Promoção, Acesso, bem como disposições /
Gerais e Trensi tórias relarivas ao servidor da Prefeitura Munic.!
paI de Grandes Rios.

CAPITULO IT
DAS ATIVIDADES

ART. 92 - são consideradas atividades do Servidor ~unicipal de Grandes Ri-
os:
I - As'relacionadas com a permanente manutenção necessária ao'

cumPrimento dos Objetivos da Prefeitura Municipal;
1+ - As inerentes ao exerc{cio de Direção; Chefia, Coordenação, /

Assessoramento, Assistência e Execução; ,
rrr.- As relativas a apoio e desenvolvimento de ativid'1des que ob-

jetivam proporcionar condições essenciais a haroonia, duran-
te e quando da execução dos serviços públicos de Encargos da
Prefeitura ~unicipal.

CAPITULO ITr

olassificados t

das atividades'
estruturados em

1.1

DA EST~UTURA DE CARGOS
ART. 10 - Os Cargos e Empregos do'Servidor Munioipal[se~ão

em Grupos Coupacionais, de acordo com a nature~a
e 00 requisitos neceossrios ao provimento, serão
~rupos e Subgrupos,
r - Grupo Ocupacional Básico - GOB: Compreende os cargos e empre

. -gos permanentes a que forem inerentes atividades de apoio o-
peracional, que poderam ser espeoiali~adas ou não, e requer~
rem do ocupante o Grau de Escolaridade espeoificado nos Sub-
grupos abaixo mencionados:
Subgrupo Ocupacional BáSico 01: Compreendera as funções cu-
jas tarefas requerem conhecimentos práticos de Trabalho, li
mitados a uma rotina e predominantemente de esforço Físico:

(.?

"

','\uxiliarde Carpini€iro~
Auxiliar de Marceneiro
'\uxiliar de Mestre de rbr3 (j.-

,\~iliar de Operador de ':;igUiURC""'--
-lorraolleiro
,Canteiro
,Copeira
'Co~inheira
-Coveiro
Empacotnd,or

, Gari
-Guqrd'l rioturno
Inãpet6rde Alunos

G R A N D E S R lOS - Desenvolvimento é o Caminho &J J
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Horticultor
Jardineiro
Lavador de Veículos
Lavadeira.
Lubrificador
1~ntenedor de Guincho
~erendeira de Unidade Escolar
Poceiro
Servente de Unidade Escolar
Trabalhador Braçal
Viveirista
Zelador de Cemitário
Zelador Padrão R
Auxiliar de Serviços Gerais

1.2. - Subgrupo Ocupacional Básico 02: Conpreende os C"lrgos pa-
ra.cujo exercício será exigido que o ocupante possua es-
colaridade correspondente ao Prineiro Grau Incompleto e
experiência. a ser comprovada de acordo com os requisitos
const3ntes do Regulamento que o Concurso prover:

Berçarista
Auxilia r de Eletricista
Carpinteiro de Obras
Encarregado Posto Telefônico
Construtor de rontes
Peclreiro de Obras
Pintor de Paredes

1.3. - Subgrupo Ocupacional BásicO 03: Compreende os cargos pa-, ,ra cujo exercicio sera exigido que o ocupante possua es-
colaridade correspondente ao Trimeiro Grau Incompleto e
experiência a ser comprovada de acordo com requisitos /
constantes no Regulamento do Concurso:

Auxiliar de Mecânico
Atendente de ~~tadouro

~ContJ.nuo
Soldador

1.4. - Subgrupo Ocupacional B3sico 04: Compreende os Crgospa.-, ,ra cujo exercicio sera exigido que o ocup:õlntepossua es.
colaridade correspondente ao Primeiro Grau Incompleto e
experiência a ser comprovada de acordo com requisitos /
constantes do Regulamento do CQncurso:Operador de Vaca Ueca.nicaAuxiliar de Ensino Fundr:ll1:ental

Auxiliar de Biblioteca
Auxiliar de Inspetoria
Auxiliar de Laboratório
Apont'.1dor
Auxiliar de Enfermagem
Encarregado de Identificação
Encarregado do Posto de Saúde

\,-------- G R A N D E S R lOS - Desenvolvimento é o Caminho .J
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,-aetriÇli tJ,ta,
Escriturario
FotÓgrafo
J.<'unileiro
Maroeneiro
Ueoânioo
Mestre de Obras
'Monitora
Motorista de Veíoulos Leves
Motor1sta~de Veículos Pesados
Operador'.de Motoniveladora
. .

Operador de Pa Carregadeira
Operador de Retro"Escavadeira
Operador de Rolo Compressor
Operador de RX
Recepcionista
Tratorista
Telefonista
Padeiro

2 •••Grupo Ocupacional Médio•• GOM,Compreendeos Cargos e Empr
gos permanentes que forem ineren1bes a atividades Técnicas
Administrativas que apresentarem certo Grau de Complexida••
de, para cujo exercício sera exigida a formação específica
da nos subgrupos mencionados e Grau de Experiênoia a ser
comprovadaI

2.1.. Subgrupo Ooupacional Médio" 01. CompreendeCargos para cu;lo
jo exercício será exigido no mínimo, que o ocupante do Car,
go possua o primeiro Grau Completo ou Curso especializado
Técnico e/ou espeoíficol

Atendente Social, .

Fiscal Tributário
Encarregado de Trânsito Municipal
Encarregado MercadoPopular
Professora de Corte e Costura
Pasteurizadox:

,2.2.. Subgrupo Ocupacional Medio•• 021 CompreendeCargo para (lU"
jo exerc:1cio será exigido, no mínimo, que o ocupante poss
Nível de Escolaridade correspondente ao SegundoGrau inc
pleto e experiência a ser comprovadade acordo comos Req
sitos constantes do Regulamentode Concursol

,

,

'Fiscal Sanitarista
Auxiliar de Estatística
.Desenhista
TopÓgrafo

2.3.. Subgrupo Ocupacional Médio" 031 CompreendeCargo para cu••'
jo exercício será exigida Escolaridade correspondente ao
SegundoGrau Completoe experiência a ser oomprovadade a
cordo comrequisitos constantes do Regulamentodo Concurso

,
'Agente de Sauda
'Auxiliar Administrativo
'jAuxiliar de Contabilidade .....

I
\. G R A N D E S R lOS - Desenvolvimento é o Caminho



Auxiliar de Regência/
Assistente de Administração
AuXiliar de Receitas
.Assistente de Formação Profissional.
Assistente ao Educando
Auxiliar de Tesouraria
Assistente 60cial
Almoxarife...-
Calculista
Coordenador Educacional
Coordenador da Creche

,Coordenador do CEMIC
'Encarregado de Eeportes
~ncarregado do mIe
"Empenhador
'Digitador de Computador
,Fiscal de Obra e e Posturas
,Inseminador . ,.Instrutor de Praticas Esportivas
--InspetoraMunicipal de Ensino
'MecanÓgrafo
.Nutricionista.
Orientador Educacional
Orientador de Ensino Pedagógico,Protetico
Supervisor de Alimentação Escolar
Técnioo Agrícola .
Técnico em Radiologia,Tecnico em Contabilidade,Tecnico em Datilografia
Tesoureiro
Tributador
Torneiro Mecânioo
Dire.,torAdministrativo- Grupo OcupaciOnal. ::>uperior••GOS, Compreende os Cargos e

empregos permanentes a que sejam inerentes atividades Téc-
nica - Administrativas para cujo exerc1cio será eminente' ••
mente exigida a formação de terceiro Grau, 8.0 nível de ba-
charelado e Registro no Conselho Superior Competente, se '
for o caso,

,
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'Advogado- .
Arqui teto.,
.Epgenheiro Agronômo
~hgenheiro Civil

"Bioquímico
Cirurgião Dentista
Contador

.....Enfermeiro (a)
-Fisioterapêuta,Medioo
Pedagoga I , _

3ibliotecario ~
"'------- G R A N D E S R lOS - Desenvolvimento é o Caminho ~ 1 .I
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ART. 14 - As normas para a realização do Concurso serão elaboradas e
provadas pelo Departamento de Recursos Humanos, referendadas
lo Prefeito Municipal mediante a elaboração de Decreto.

a-
pe.-
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parágrafo III - No Edital de Concurso deverá constar, obrigatoriamente:
a) O Cargo a ser provido pelo postulante;
b) O Nível de escolarid~de, Diploma, Títulos exigido, qua~

r

•

•

for o caso;
c) As matérias, os programa0 e os tipos de testes, entre-'

vistas ou tarefas que constituirão as provas;
d) O prdzo de válidade do Concurso;
e) O número de vagas previstas por Concurso.

Parágrafo 211- Será nula a Admissão que não obedecer ao previsto neste Ao!:
tigo, axceto, quando tratar de servidores amparados pelo '
Artigo 11 ~esta Lei e Parágrafo.

ART. 15 - A Prefeitura Municipal de Grandes Rios ée obrigará a admi tir, ~
té o limite de vagas publicadas em Edital, os Candidatos AprO'/!!;
dos em Concurso, obedecendo a ordem decrescente de Classifica-'-çao.

Parágrafo lI!- O Concurso terá válidade de até 02 (dois) anos, a partir '
da Publicação dos resultados, podendo ser prorrogado por i, , - -gual perJ.odo a criterio da Comi'ssao Fiscalizadora de Con-'
curso e Ad'Referendum do Prefeito Municipal.

Parágrafo 29 - A Aprov:'lçãoem Concurso, não implica na obrigação da Pre-'
feitura Municipal, de admitir os Candidatos aprovados, os
06 que execederem o numero de va5~s, podendo ser contrata-
dos dependendo da abertun é/ou exiotência de novas vagas.

AH~. 16 - Serão considerados Requisitos ~Bicos para a Admissão:- - - ,I - Aprovaçao em Concurso Publico:
11- Apresentação dos Dooumeútos eXigidos por Lei e pelas Normas

próprias da Prefeitura Municipal, bem como, quando necessáp
rio, o Rsgistro no Conselho e Órgãos Competentes.

ART. 17 - O Servidor aprovado em Concurso Público, será admitido e tera '
sua estabilidade assegurada, após vencido o prazo de Estágio ~,
Probatório disposto no Artigo 41 e parágrafos da Constituição '
Federal vigente •.

ART. 18 - O Servidor Público, ao ser Admitido, passará por um processo de
integração no ambiente de trabalho, devendo o Órgão de Adminis-
tração de Pessoal (Departamento de Recurso Humanos), através de
programas de treinamentos, xevar ao conhecimento do servidor as
normas da Prefeitura !Junicipal, seus direi tos e deveres, bem co- ,-mo, outras info~Bçoes que forem julgadas necessarias ao desem-
penh? de suas funções.

ART. 19 - A Admissão do Servidor não vinculará o em uma Unidade e/ou área
especifica da Prefeitura r:unicir-al.

'-------- G R A N D E S R lOS - Desenvolvimento é o Caminho .I



FL. 08
Prefeitura Municipal de Grandes Rios

Av. Brasil, 967 - Fone (0434) 74-1222 -----------,
CEP 86845-000 - GRANDES RIOS - Paraná

~~

~

CAPITULO V
DA PROmOçÃO FUNCIONAL

AHT, 20 ••A promoção funcional ocorrerá quando o Servidor passar a ocu _,
par Cargo pertencente a Subgrupo ou Grupo Superior à aquele em'

,que estiver engWidrado.
ART, 21 ••A promoção funcional far-se-a para nível inicial de outro Csr-'

go, mediante Concurso interno, verificada a existência de vaga.
. ,.~...... , ,Paragrafo 12 •• O Concurso Publico se destinara ao preenchimento de vagas'

que restarem após a promoção funcional.
Parágrafo 22 - Na hipótese de o Salário do nível inicial do Cargo para o

qual se realizar a promoção, ser inferior ao anteriorment
percebido pelo Servidor, será este enquadrado no n{vel illl::
diatamente superior, reiniciando-se a contagem de tempo ~
ra o acesso funcional.

Parágrafo 3!l••Sómente poderá concorrer a promoção funcional o Servidor
que possuir, nc m{nimo, 12 (doze) meses de efetivos serv
ços na Prefeitura Municipal.

Parágrafo 49 - Serão obed.ecidas, para o Concurso interno de que trata e
te Capítl,'llo,as formalidades previstas no Capitulo IV de
ta Lei.

Parágrafo 51l - A aprovação em Concurso interno determinará o remanejamen,
to de Servidores para o Órgão onde' existir vaga •.

Parágrago 61l - O tempo do Servidor em serviço na Prefeitura Municipal de
Grandes Rios, será considerado para efeito de desempate' •
caso o empate permaneça será escolhido o Servidor que con-i
tar com mais idade e, em caso de persistir o empate, será':
escolhido então o Servidor com maior numero de depl9ndentee'

IParágrafo 72 ••• Para os Cargos que exijam experiência, esta podam ser su-
. bstituida por provas específicas ou testes práticos.

CAPITULO VI

DO ACESSO FUNCIONAL
. , ,ART. 22 - Acesso funcio!18l e a passagem do Servidor de Nivel para outro '

dentro do mesmo Cargo.
\JU'{T. 'c a3-... O Acesso funcional ocorrerá I

I ••.Por tempo de perman~ncia no Cargo, automátioamente, para o:
Nível imediatamente superior a aquele que se encontrar, a:
cada intertioiO de 24 (Vinte e quatro) meses de efetivo! li
exercíoio na Preft1tura Municipal.

, - ,II - Por merito, intercalado com a promoçao automatica mediant
mediante,Concurso interno, destinado ao acesso funcional,'
para o Nível imediatamente superior aquele .em que se enoon
trar, a cada intert{cio de 24 (vinte e quatro) meses de e=
fetivo exercício, iniciando-se nova contagem de tempo.

r•

-
"
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Parágrafo ~nico - O sistema de Concurso interno de acesso será Regulamen-
tado pela Prefeitura Municipal no prazo de 12 (doze) me
ses, a partir da aprovação desta Lei. -

ART. 24 - A contagem de tempo para efeito de promoção por permanência no
Cargo não considerará o período em que o Servidor estiver afas-
tado em decorrência de :

I'

oi

•

\
\
\

I - Prisão Judicial;
11 - Suspensão do Contruto de Trabalho, exceto por motivo de d~

ença ou acidente de trabalho;
m - Suspensão Disciplinar;
IV - Suspensão preventiva, salvo se dela não 'resl4-tarpena mais

grave de que a repreensão;
V - Faltas não justificadas por mais de le (dez) dias, interca

lados ou não, durante um período; -
VI - Por Licença concedida sem vencimentos.

CAPITULO VII

DA LOTAÇlo E Movr1ENTAçXO
ART. 25 - A lotação e movimentação do Servidor na Unidades da Prefeitura'

Municipal será feita pelo Prefeito, respeitados os disposto de,!!
ta Lei.

ART. 26 - O Servidor Concursado pOderá ser movimentado de uma unidade pa-
ra outra, a seu pedido ou por solicitação da Unidade interessa-
da, de acordo com sua formação ou especialização e ainda neces-
sidade do trabalho.

Parágrafo ~niao - Nahipótese de extinção do Órgão em que estiver lotado 6
Servidor, este deverá ser remanejado em Órgão que admi
ta as mesmas atribuições e habilidades profissionais,
sendo-lhe assegurado treinamento e adpptação para as n.
vas funções •..'

~C4?ITULO VIII

DA,P~,US3Io

2
N

d
_, fi ,ART. 7 - A Demissao o Se~idor •.quando nao voluntaria. so podera ocorre

por justa causa definida em Lei.
Parágrafo Único - A Demissão deverá ser proposta pela Chefia imediatamen-

te Sup~rior do Servidor e de forma imediata e só ocorre" ..ra mediante inQuerito Administrativo, observados os dis
posi tivos internos da Preiei tura rfunicipal e a Legisla:
ção vigente, assegurados todos os direitos de ampla def
sa e Recurso

CAPITULO IX

DA TABELA SALARIAL
ART. 28 - A Tabela Salarial comtemplará os Cargos e Níveis previstos no •

Artigo 10 desta Lei, conforme anexo 2.

, G R A NOE S RI O S - D~~ •• lvlm~" é o Com;oho ~
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CAPITULO :z:
DA DURAÇXODO HORiRIO DE TRABALHO

29 ••. A 4uraçio 40 vablllho nOl'lllal40 S.nidor não e.rá II11perlor a
40 (qUU'enta) horas ••manals. " •• 1.••40. 08 ca.o •• Dl que a :r.e.
Si.lação .sp.cífica •• tabelec.r 30rMda .ap.o1&l.

!I!OLO UI

DO JlAGISHaIO
• #.. • - #30 ••.O!faglsterto Plibl100Munioipal • r •• ponu .•.•l pelO Erleino JIlo •• I.

oolar • 4&•• ino J'uD4am&ntal,omapr•• n4en40 o Bne1no4. 11 à •
4. séri •• do 11 Grau no Mun101pio.

• •31 ••.EI1l1.nd•••• por pe.soal 40 JIllgi.terto Plibl100Munioipal o oon3un.. -1104. S.J'Y14or•• que ocupamcargo. ou rello •• na. Uni4a4•• 180,2
lar •• , oCllPl"•• nd.n40 8S 8.gu1nt.s categoria81
I ••.Doo.nt••••. S.J'Yi4or••• noarregados 4. m1n1strar o Eneino'

•• 1 •• a !duoaçao ao a uno .11quaillquer atiYidad.s, ar.a. d& '
. :lneino, • Di801pl1nas 00118tant.8do Ourr1oulo Iscolar.

n ...P.seoal "_011100d. apoio .duoacio.l. o. a.n1dor.e que .!
xeoutaa tar.fa. 4••••••• oram.nto. Plan.3all.nto. Programa- ..• -.. ..lIaO, Sup.ni.o, Coord'l18gao,Aoompanhamento.Oontrol.. A

~ - . ~ftl1&gao. In.p.gao. • outras que 8. ti.sr n.c •• 8Iir1a. 4ên. . -toro do con".~o adm1nistrati"t'o. di4ãt1oo pedagõS1co, reG-
peitando as pr.scriçõ •• oontida •• Lei re4.ral .15.692/-
71 d. 11 d. agosto d. 1.971.

In - A4m1ni.trador•• - o. S.nidor •• que DaeUl11dad..Escolar'
.x.rçam atindads. adm11l18tra1l1ft8• d. apoio à. at1"t'1da-
d•• d. lQaino.

CAPI!OIO XI
DO QUADRO DO MAGISHaIO

32 ••.o. oargo. 40 Jrag1.lIerio Cla88itioaa- •• d. acordo oomo .anero •
4. trabalho. o•• í"t'ei. 4. ooapl.X:l.dad.da. atr:Lbuiçõ••• r ••••.•
pon.b1114ad. atribu1da. ao. seu. ocupant•••
I ••.carBo • o oon3unto 4e 4•.•.•r •• , atribuições • r.epon.bili

dad•• oonferida. pelo tcunicíplo 4. Gran4•• Bio. a UI/l PrO:
t•••or. ..pecialista emIduoaçio • Adll1l11.1lredor•• que •••;
z.rçaa a1l1"t'1dad••••• e unidad•••• 001&re.. I

tI •• Ola... e umoon~unto4. .noarao. 0011"t'.n01ll1.nto.ou r~
neraçio tixado. s.gundo o nível d. habilitação, qualifioA
ção, "t'olum.4. trabalho. Grau 4. r.sponsabilidad ••

33 - A .struturação 40 QuadroPróprio 40 JllSi."Ú'1o. Oompõe-8S4. 03
(tria) áreas d. atuação a .bera .
I •• Doc.nte••• Pré-Esoolar • 11 à 41 -.ér1•• 40 l' Grau.

AR'!'.

AR'!'.

AR!.

ART.

AllT.

•

• r
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11 - Mm'D1.tradores - DiretOJ', SeOl'etá1'10Geral, Awd.l1ar de
S.oretaria • A•• lstente a saúd••

UI - P••• cal ,éonico d. apo~o EducaciOnal, Ol'1.ntador Bdu.caOl_
. nal, Ooord.nador Peda8óB1oo, Ooo1'deMdOl'lMucaciollAl • o;,.

1"1.ntadOl'd. En.ino pedasócloo,
AR!. 34 - A oarr.1ra 1bicla-.e, _1l1~e1ta. a. normas, e/ou disposlções '

de.ta Lel, OUc;ela decorrente., para umdOBoar80. das Class •• '1
lnioiai. das .e1'1• ., d. OlaS8•• constante. do Plano d. Carr.1ft 'I,
GrupOJIasi.terio.

Puáera:to il •••A. Ola.OI .0 em nw.ro de 05 (oinoo),
l1tagio a.em oompo.ta.
CUBBlI4 - Prot'••• ore. lio Habill tadoe,
OLABSIl» - 1'I'ot'.&lIor•• Que pOSIJUDB"abil1taoio .in,. e
o:k1oa 4. ,. Grau. Cur.o 4e "p.tmo, OCllllduração d. 3
(trê.) ano.,

I CLASSEC - Prot'a.sor •• OCllllCur.o de IIIS18té1'1o 0= duraçi
d. 4 (qua1lro) anoe 011 3 (1lrb) ano•• _1. 1 (Ulll)ano de •
•• tudo. adioiOl'.l&i.' ..
OLASSBD •••Prot ••• ore. que pO.lIU" Bab111:.0i~pi{b1- •
peo:kloa 4. Grau Superior, obU4a em Curso 4. Lio.nciatura
curta 4, 18 Grau, -. t.O, .
oasa!: B - Prof.soore. <luapoesuem:Hab111tação _ Grau 5-
porior obUIIa etllCul'Bo4. Lioeno:latura 1'1•• - LP.

Puflsrafo 28 - O Prof ••• or 'lua nao po.suir Curso 4. _1stériO ou ou1lrotj'
. equiftl.nte li oonsiderado 00lIODlo bab1l1tla40, 1ndependea,...

te 4. poa8\Ur Ourso Superior,
pmgrdo 3' - o. Professor •• aprOft408 •• OOftOunoPÚblioo .erio 'nqua-'

4ft40. no mnl 4. olass., oon:t01'lll •• habl1i taQio tepeo:
C&til Grau 4e tOl'llagãO.

Parágrafo 41 •• O ~'1J.01" que apr8Dentar P1"Oftde Hab1Utação, .so.I14 •.•••
ré 4a sua cnasge • 1nio1t& 4. outra <na••••

ART. 3' - J"lU'aoe Professore. amparado. d. aoordo OCllll.• OOruJUtuição 1'.
4eral d. O!J4. outubro 4e 1.988, apl101l". os •••• o. dispo.Ui..
y•• oonti40' 4•• ta Lei no Art, U , 1fn1oo,

ART.36 - .AOarre11"a40 Kag1Dtl1'1O4a Pr.te1tura Ku.n101pal4. Onn4e. li
O. OOllPl'.en4eraala.oe e .!.••1. oontorsa eapeoUl" o anexo m
d•• ta Lei.

Puásrafo l-..ola •••• ocapr"n4.:rio aQu.la. ..peo1f1oa4as no 41"t1&o34, /
PartltJ:t'Of o 11,

Parásrafo al-calla Cla••• OClllP1"eend.:rá30 (trinta) !ÚVe1••
ART. 37 •.• O aoouo ooOlmá nas HBU1ntes hipót •••• ,

t •.•POl"".tlpo de Sen1çoa 'prestados à lflm1olpal1c!ade,

, G 8 A NO' S 8' G S - D••••• 'I.;moolo" C.mi,h, .~
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a) •••Cada24 (Vinte eq~t%'o) mnea ele e.fElt"voe ee;rv1çoe. o P.r£'
.. feeeozoavan;uá wi1 NÍvel' . ,. .... .-

tI ••.Pai- reaÚzação de cursoo desde que VlÍAou1a4oB a área do e,.,
'. '. tuaoio Ma ee8U1ntee Ocnd1çõeB' ' . .'.",., . '. ' , t'

a) •• ~oo de aper.re1çoamento. desde Que ClbedeÇltas nortlBs 40
, . OOJU'o1hoJi'ede4'al 4e' Edu.oa~o. o Professor avanc;anâ '1 <,um).'

n! 1 11m1tad Últ1mon! 1 da . Ola .",.. VEl.. . .' .I? ap .•...... ' ,ve . S1»;1 -... - SSG. .. .

bl • 01#001de espeoialização. deêd. QU:e obe4eça as llCll'll8e4o'.
,; '''O~nselho,.'e4eral de Educação" 'o PJoofeesor avangaN a (4.01(1)

rd,ve1c:J,~'11m1tado /lO Último nl."el de; WlJC1aeQe. .
o....... '..,. " .' •

:t11•••P01l' COncurlo de aoeeeo 0\1;108 0l'1tlil'10B aeJ'aO Be8':tlamen1;ad
" '1- P.it f ••••.•- ,_.;...:1 '1'" . . ~•••_- d' 01 ( ••~..... _e .••••.••.••••••••••••o PIll ato .prazo ~--...,e _ .,. iUl().

ART.)8 •••As téna~do ProfeaaOJ' ou eGpeo1aliGta de Educação, eerão ~,
fru14a.Q em pen040 de .receeso EQoo1lU", aegundo o,Calen4ik10 11l1Jl
borado de ao0r4o OOl!!.normB PI'W1s't;ae eIl L<t1 pertinente. " -

PaN€;refo 1111100.•• 00 ProflilseOXOlii!J ou tepoc1au,etae tm Eduoagão 4eS".J.szadoe"
pnoa exeroerem ati~dadoe admin1cm-atlWlll 40 S.ta'bf.J1,cã
. mento 4~ Ene1no li DÍvel Muni01J1ell torio 30 (trintQc) 41.
as 40 fenas por PEl1":C04ode ,trabalho ~e1at1vo a um ano., .

"',: ~1'AIlT. 39 •.•O Pro1"es.~or Q oepeo1alieta de Educaçio, a: reAtuno..:Nç.lo., dQ,féria ..'"
\~ de 'Ut tNta O.1nueo. XVII 20 Art1So. 746: ..0.OJWt1tu1çio 'ederal'
\.. '. eera ~ sobre a nmuneragao 40 miQ ,4e julho., " .
amtsrato 1111100 ••• li ~lllWle:;oção de que trata e~te An~04\WeZ'áser ~ •

., , . " tI ate o dia antenOJ" do fmv-o das teJ'1ae 4e wna ún1ca •
.\. .'; :~vel1e caloulada sobre a l'elllW1sração 6;0 1n1c10 da fU1çio

'. . "Q.ue eventualemte eera no do de julho.

,4R:ej 40 •.•O Proteee..ar eecolh1do para exeroer • tunçio de DU'etOll'ou seu.!,. . ' .•. ~', tario .Geral tel'll1assegurado a relllW1eraçao oon-eepondentt ao nua
mero de turnos de tuncionamonto, em eendo P;'ofeosor comDÍvel ,• • •de llilg1eteno e L1ceno1atur!5: e ou GX'8USUpe1"101", teN um palt,i .• '
1'10 por turno, maio erat1f1cação oo:rrespondente. 'o Carso.

AR'l., 41 .,Concede~se..a grat;l.f"cação ao 1'¥'otese01" ou eSpQo1alieta em Edu•.•- . .caça0'
;J; ••• Gratificação de 10.' <de~) por cen1ó aos professores Que ih

D1strar$lll au1aB para turM.de PrhBooolae de l' i 4' tAn. 40 Pl'ime1ro Grau, ..

1J •.•Gratificação de l'~(quinZe) poroento, aoe 1'¥'ofeaeore, ,
que Ill.~strarem aulae para turma.,1'Ili\1t1ese1"1a4a.,

:J;JI•••GratU1cação d. 3~ (triJÍw) por oento 1;\'0$ Proteeeore. /
Que m:1nlEltl'arem aulas .m Olaeste Elpeo1alp" .

ART.,42 'Il' AO.~eeMl 40 ~etél"10 em efetivo. exeroíOiO ame funçõe, de ~,
. BietÕ1"10.e~ assegurados aposeutadorta nos termo. do Arttgo
, 40, :tnQleo XII" .1inea D, <la eo~t1tu1gãoFederal •.

\", .. ' ). G R A N D E S R lOS - Desenvolvimento é o Caminho ".1
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ART. 44 -

AH~. 4B- P~ra contratação de período extr~crdir-srio, será instituida nor
I113S complemcntares pela administração f1unicipal, conforme as ne
cesoidades dos ~stabelecimentos de Bnsino, de competência do t~
nicípio, resguardando-se os direitos dos Professores estáveis'
que ministram 2 (dois) períodos, obedecendo-se a oferta de vu-
[;as e e OU::lpridasas deter:ninações leg3is.
Ao Professor eotável que, na data da Pro:o.ulgação desta Lei, mi-
nistrar 2 (dois) perfodos, ficam assegurados seus direitos, en-
enquanto houver vacas.

TITULO IV
DOS CARGOS ~ FROvr:SliTO DE CO:.rrSSÃO

CAl?ITULO I

DISPCSIÇG~S GE~AIS
ART. 45 - Os oargos de'provimerrto em Comiscão são os constantos do anexo

IV desta. Lei~ .
Parágrafo 1Q - Os C'lr:;;osem Comissão são de livre mO;:leaçãoe exoneração 'I

, do Chefe do Poder Executivo Uunicipa+, devendo recair em
pessoas que reunam condições nedossárias e com experiência
e competôncia profissiop~l co~provada.

Paráerafo. 2\1 - Os Cargos e"lCo:nissão serão exercidos, preferencialmente, I

por Gervidores "l)llicipais ocupantes de Cargos de Carreira'
tácnic;leu Iro£iSsiona1, I"' '""11ta deste por Gervidores com '
experiencin comprovada no :::rviço Publico.

Paragr1f.o 32 - No C3CO da ,oecolha para o C)rgo de Comissão recair em fun-
cionário de órgão Publico não subordinado ao Poder PÚblico
~unicipa1, o Ato de nomeação será precedido de necessária'
autorização do Autoridade Competente.

Art. 46 - O Servidor empos~do e8 C~rgo de provimento em Co~áasão será a-
fastado do empre30 ou do C~rgo efetivo de que é ocupante.

Parágrafo In - O Gervidor poderá optar:
a) Pela percepção do vencimento do Cargo em CODiSSDÓ, acr~

cida do Adicional por tc.:apode serviço relativo ao Car-
go efetivo, ou.

b) Pela percepção do vencimento do Cargo acrescida da fun-
ção cratificada.

Paráerafo 2\1 - a Tabela de vencimentos doe CalCos em Comissão esta conti~
do no ane:.o V dGsta Lei.

Art. 47 - Quando cessar o Cargo de provimento de Cargo eo Comissão previs
.~o no Titulo IV, Artigo 45 e ~, o Servidor retornará ao Quadro'
efe'~ivo se for da CateGoria, sem prejuilllOde sua reouneração I

be.m como con".;agcmde tempo de serviços.,

•.. G R A.N D E S R lOS - Desenvolvimento é o Caminho ~.1



OAPITULOU....
" DAmelo GRATIfIOADA

. .' - , - - -. - # - " ,
ART.,48 •• A i':unçao Gratificada e vantagem aoessona1nserida ao Galano '

, ' do ServidOl" concursado e é atribuida 110 exercc!io do Oargo, de'
Chefia, Assessoramento, de Encarregados , Seoretariado.

Parágrafo \tmco ~ 'QUandooessa~o cargo, de Chefia doServidor~ automát1.••
", " oamente deimnl de perceber a vantagem aoessor1a 1ns•••.

r1da 'no seu provento oomofunção gratificada.
ART. 49 •• Oonstituem funções gl'.'atifioadas as oonstant •• do anexo YI~ ca••

cabendo ao Prefeito Munioipal a respeotiva designação OU d1epe~
sa.

JL.14
Prefeitura Municipal de Grandes Rios

Av. Brasil, 967 - Fone (0434) 74-1222 -----------'"\
CEP 86845.00~, - GRANDES RIOS - P8r~~

lt~,41r'

•

.I

., .

TImO V
DOSA!l!UAISl'ONOIOmIOS :s3TA1'UTlRIOS
OAPI!rULOmoo
DISPOSIÇOESGERAIS., - .

ART. 50 •• Os :tI1noionarios inuniclpals ocupantes de oarg08 de provimento ,_
efetivo oonstante!" no Quadro de tranepoe:1ção anexo (8ituação a.s
t1.BQ)passam.a integrar os Cargos .noionadoe no mesmoanexo da
transposição Ceituação nove), oomnova denominação. olassUio!.
ção de níveis de venoimentos.

Paráerafo 111•• 08 1'uncio~oe 1ntegl'.'antes do Oargo de provimento efeti,vo
são lhes adquirido!" todo. os d11'eito.' assegurado. como Se.!.
VidOl", 1nClusive de isonom1a sala1'1al.

Parásrafo 28 •• O. níveis e valores de venoimentoe serão equivalentes aos'
Iconstantes da !abela de S&lár:1.os, anexa, al!J1J1moomopro~

são, ac.s.o~ asoenÃo e promoçõ.s, Obede.mo ao dispostO' .1
desta Lei. '

#. . # .r

ART. 51 •• k~~'funCionarios ooupantes ••do Oarg08.,.deptovimsnto efetivo, ",J!,
.:taCu11âdo o direito d. opçao, pelo R,g1mt Jur;i!d1oo l1nido 1nst1.
tuido por esta Lei, .

i'arásrafo tln100 •• O funoionário ocupante do 0argo de provimento efetivo,
Que não optar pelo Regime Jurídioo Insti tuido Por eeta

. Lel,. :J,ntegará Quadro em Extinção, anexo ("i tuação nova
assegurados os direitos adquiridos.. .

ART. 52 •• O" Cargos de P:rovimento Efetivo oonstantes do anexo da !rrane1çã
(situaoio ant19) ficam extintOl!J, e 08 (rargos mencionados no me
mo anexo (.ituaoio nova), serão extintos automát1oamente ao .,...:-
garem , vedada. as nomeações para o seu provimento •, -

'.. A" _ •.•:farásrafo l,Inioo .••A .,.ganoia doe cargos de provimento efetivo em ext1nçao
darws..... .m v1Btüde de I

1 •• Opção pelo Regime Jur!4too O.L.!,
11 •• Exoneração,
111•• Dtm1ssiol _

, G • A N G "S "I G S - D•••• "him ••to'. C.m'.h. ,
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IV •• A,ouentadona,' o.

V • hleo1mento., . . .
, . • 'I '

AR1'.'J ~Ao tun01Q,t\l!irtoooup,anttdo Oargq de. ~~ntoeteti.o. optlulte1 ne ' ."'~.-~A.o:r I' 8 ., f. .' .pe o . B1me••un. •.••O . nst1u1 o por • ta .•••1., loam aseesuradoB
. 08 dueU,o, aOCo à data da opção. . "..., ,

• 'I C."" .• ").... .
., • ~.. • ,.J I •.• .• _ -, ' _ '__ "

AR!l.54 •••O direito .d" opção dt Re~Jund1oo para o. tWio:lOI:llU'1'oOOUPlA
,.,,/.' .,.:t~~~::~r804'~tnto .feUvo,,~ acaUDlquer tempo. '

::"1"' '. ~"0 :-':1n4e~il.Ilonto':da'.x11i1teno'" d',vasa•• . '.' . . .: ~sz.aio l1D1ÓQ';;_,Jâ,pÓt~S'A~~O ex1llt1:l"~. cauandoda opOio, ,o ~
so do funoionario optante BeJ'll tra.nsf'Ol'DIldoem Jbill.•eso'.
PÚbUQOIpenu.ente •. integrando o Qut),drotJD1CO4e pe• .,o.

': ,)~, oomsaláno' eQu1wlente .0 q~ 1I'(lOtbSàoomoEetaw...
.1' '.' " ",tú1o.' . . " " .

• .:; •• o',, • I ' :', ,_ , • _ . #

ART," •••fica assesurado ao O~up e a08 filholl do hnoló~io Vlln101:
•• A-- •.

, ' , stlll pre3U1zoda, POJUlllOdevida pelo w-gao pnv:IAenotóno, Oben'
',' ,", f'" '.•' .A~ .•.•.• ' .ort Cl A_A' t -".And d ,•••0•••0 _ penoaOo,porm', qu: oan'GDP_era a . o...............e o.

~ < .,' VeJl01montolOUpioovetlto. dotunOionlÍrio falecido. ' "
All!l1.~'6 ...o valor da ponaão prev1eta no Artigo anterior será revista 'sGlDo!o'
:.' , " 11ft q"ô.' por motivoI de aI tetr!lçio 40 pcd.er ~ttlr1do da l4oe4a ,
, ~ord~ oaráttl' pOÃtivo; se JlIQdificaremos ven01ment08dos S
, ,- - -- 'dfe, Im atividade I eeioá eellP'O na meBlllll. ~C)pOl'Ção.

(IAR'I,56 ••.;~ ceGOdo taleo1monto do Oo~uge, e pe~o oon~ sendo
-.........' ~sa aOIllfilhos mtnore. O" 1nváUdos, atrave. de _ tI1tor na f
"~,,. , q"B .Ptabel'o, o OÓ41go0i'f11 brasileiro' ~ suas e1teyaçõee.

All~. 57 •••OO'oso,40 qu.t trata o !rUgo antenaJ"., o wlorb-ponaão 8WJC14
ta soa d1stribu1dae empartel' 1S,ua:lOaos tl1.hoe llJ.lJno:reuein~
Udo""

JlaZ'ágrafol~ ~v4 00. da p.nsão se est1~Quando o filho completaJt"
.' '.:........ 21 o h 18 8111" •••.•.4.' . ,JlUA,l,Uft" .. an.' t.. Olllttm.. ano., . .vo... 1nW..... 08.

. ,

1'aJ'Etgrato 2' •••1'0 caso d. tll}1oe 1nVIÍ11~08," oota da pensão cont:ltual'fÍ /
sendo paga ate" o.seanao da inValidez ou.morte•

."

. "", 'nwr.o vx" '
DOS OELE!nSTAS EST.tVEIS

OAPIroLO moo
DISPOSIÇOES GERAIS

,
ART.'89;;'AOsSemdoro. oetávei. no Serviço PÚblioo f&m1c1pal 4e Grandes

, :aiol, • lhts assegurado o 1JJereHono quadro 4e OU:rolft ietaQ:
1001donesta Lei. mediante o aprovação emOOftOUl'.ode Efetiva-."T.

. ção 40 Ol"dem lnterm.
AR~.59 ••.o. Servldore. eetávo:l. no seniço Públioo ,J4Un101pe.l,qu.enão /

pree~m 0fD.oure~ interno de etetiV!oão e O\ldelo iliio 106X'8l"a
provaç.o, MO t~ direito as promogc.s e aooesos oo--"\Stante.dO
Plano.de O'arre11'ada Prefe1tlu'a ttun1clpal 4QOrondes1U.og~

\. G R A N D E S R lOS - Desenvolvimento é o Caminho ~
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AR!. 60 - •• r,alUagáo 40 Oonouraopara efeit() 4e UlIltlvaçiO. oonfOl'Jlt '
pre'l18t. no ARflGO11 40 Ato da. DiÇOlt1Qõ" 1'nna1"". da
OortlUtu1t1o J'e4ma1, .- "rlbu.t.4aponu{lão 4a Pro •• b tli"1.. Ia .'C\d.nte rara.
I ••.:Da :J!lIp4tl"1ênol& Prot'Ue101la1

.) - !el" aqu1l"14o •• tabt114aAe oOlfloCl.Ueta ".e aocmto oca'
. '. OouU tuiQio J'e4eral. JJOl' Wl" aas.. 4. 05 (otnoo) a-'

'. no. A. atuação no 1Im11o!p1o, em 05 4e ouwllll'o 4. 1988,
.-llndo 30 (V1nta) pont08'

b) - hmpo 4. SIn100 la ,"114a41 4. 8tr¥i4ar no JIim1oípl0
4. Grand•• alo., valeDelo10 (4•• ) pontoa .pu'a Pda o.s'
(o:lJ1oo)uo. a•• rlu •• lIIl"Y190. prl.1a408 li JIlm1ClJl&
lidad••

ti -Do AperfeS.OOlMnto Proi'l •• 1ona1•
•) • !ti' Diploaa 4. oonoluão b Cura0 4. rdvel S\UIU'1ar, •

.-1eDelo 10 (4•• ) pont. POl' 011n0 OOD01uí4ot oca lStd-
t•• XSmo 4. 02 (401a) Cur&OllI

b) • _ Ceri1tloado d. pert101paglo d. Oul"aoa d. Apertei.'
VOllN1'.lto botl •• 1ema1cemo S'rri40l' Plibl1.o •• 181101-
a1 4,ntro 4, _ área d, atuagáo, quan40ror o .ao •
• tml eXSB1doo mln1!1O de ao hona, .-llDelo 05 (OlMo)'
ponto. pua cada Oul"ttOer._40 OCIAUmi te .rZ1ao d. '
05 (o1Mo) Oul"'oa.

Paftsrefo t1D10G- A nota .na 4a pro.,. 4. Htu1 • ..rã iBUal • 100 (o••
P!ftto.. ainda 'UI o oaD41dato raça ~ • _101" pontua /..
çao.

flfOLO VII
])O QUADRO DE PESSOAL

CAPItULO l1IfIoo
DA SIS!'Jl3li'ttCA DOS EMPREGOS

Al"1l. 61 ••.11.,dada • &cmmn'apo d. careoe • RllIW1tNPO, 'xoeto,
:l • De do1. oU'goa d. ~go. PIfb1100e d. Pl"ot"'OlPI
:tI - De ,. Cargo •• emprego d. bot •••Ol' •• outro Nonioo ou

01.ttt!floo, .
IX!.••De 4018 08%'soaou tmpr.s. Pdblloo. 4. Jll4100 ••

~to l' ••Ela,ualQ.UAIr 40. ~'O', 8 80"1-)]8010 lIOMnte•• l"Il l*'IIlt 11148
qU&ll4o2la~ oat'l".laçio 4e _'Ctl"1&1 •• OCllÇ&ts.bW4ad. ~
ho:rtlr1o ••

~o , •.•• A pr01b1po .nt.Del••••• awumulaç'o d. eare •• ou eapr'Sotl ~
. b110. 40 JIim10ípl0 OCllll da Umo. Eetado. outr •• l!wUoí»1

. 011,Ent14ad'., Au1lal"Clu1a'f .I!lIIIi'n.' lu.~lioae • 800114&4••••
4. Itcmam1a •• ta.

" G R A N D E S R lOS - Desenvolvimento é o Caminho ~.1
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Prefeitura Munidpa' de Grandes Rios
Av. Brasil, 967 - Fone (0434) 74-1222 -----------''1

CEP 86845.000 - GRANDES RIOS - Paraná J'L. 11

~to 3••• :4 proib:lgio de aC'.ll.r J,1I'O'N%1toe não •• aplica ao. aPOllC
.dClll, ,uan4o no e:aro!eio de .1"''''0 B1n1••.•, Cargoe-.T
~. Pub1loOlld.' vrovuento _ 0-.1l1li0 ou. .0 OClltntet
df pn.tação d. S'JI'Y190' 'fMn1oN Z8pCloiaU.doe. '

AM. 62 •. Te11'ioada a • .,.,].910, emproa.a.o acJJD1n1nrati"f'o, • P'O•• 4a 1i

a boa ti, o S...ndCll' optaft P<Ilt Wl 400 caraClll ou. ••••• 011M\l'M.
~to tfm.eo ••• Pl"owa4aa .• t., o Sen140r pml_ o carao ou ~,

COPu"b1100 que ex.roia 'hl at. teapo, • re.Utu1rIt' o li
tue ti.er reo.b1do iadn1dulent.. ,

CAPIfOLO,n
DOS DEVERJ:S DO Sl5RV:tDOll

" A!l!. 6) •. são 4•.••0' •• 40 S.JI'Y14orMUlo 40 JIlm10:lpio d. Gftnd•• 810"
I

I •••:4.tdAQ:l.4a«. I
tI •••PalMU4ad',
m. Diaorivlol
1T •. Wbu:ldade,
1' •• r.ta1da4. a. Inat1tu10~'OClUUtv.oiOllU.,
'Yt•• ~ a. lfOl'a' lepl •• a.IU18Mn .•••.•• '
vn- 0'be4eoer ••• ClI'd'na 1Super1c::we., .1.•.0 •• • •.••• ait ••.•••.•

te tCC' 11•• 1., repre"ntan4o por .1IOft"o, .-n40 lno o-8,*,1.'
nu- r.nu ao tonheolaenilo 4a autoridade S••••••.••ment. Superior

~naa ••• da qualU.,.r 'lhoia •• rulo 40 OUCo I
ClIlttIiPJ"Co PúbUoo IIU' exero.,

U.. Z.lar pela eoOftCll1a e ooDftr'ftlvão 40 ll'ater:t.al qu. lh. tCll"t
.enfiado,

J: ••• Pron.4'noiar para que tet.". HIIlPft em Cl'd•• o a•• etaan.-
to lr.I41'f'i4ual, inolui •• .,. Dtolaraolo4e PuÍlia1n... Ate•• r a OonYooaolod. '.n10oe 4. cultuo ••• ClI"41Dh1o
• JIIft ••• l',

XII •• bdcU1" no local onde eDro. o Ouco ClIlI'II;pncOl
mx... J'nquent.ar CuN•• 1fB1l11lW1lt. iutltu140e pma apert.10aa-t

Mftt. • ..peeiaU.gloI
Df- COIll)jIU'4IOera. OOfIlHo.raOÕt.o:!fttaB, Quu40 OonYocado,
X'f • "',,",m""l' em intuh:t.to • S1n4lo&noia. ""'nsatraU"'.,
%VI• .lpn ••fttar••••• 0000ni'nte.nte tra~acto e. •• rr10o CNoca o

un:Ltctt"l!lt pa4l'l0 1:040 lhe tCll' 4ettl'lll1na4o,
XVII. Apre•• ntar r.1at 04. _. aUYlda4 •••• h1pott •••• n

pra.o. prft'iatoe ta Lft1 ouRteu1&aento,

\. G R A N D E S R lOS - Desenvolvimento é o Caminho ~j
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Prefeitura Munieipal de Grandes Rios -----------.

Av. Brasil, 967 - Fone (0434) 74-1222
CEP 86845.000 - GRANDES RIOS. - . paranâ

xx

o •• ,' .•

,.' -,~..m~I""Atender prontamentu ...
. .. a) •• A. Rellu:1e1çÕte para defesa da heenaaPÚbl10a • da

Justiça ,tm oe~l,'-.. -,"'. . . .b) •• A Exped1çao de Oert!4õse requeridas. pU'a defesa d8'..dire1toe.
o) •• Aos pedidOS de Woruações da ~ Mun101}:alf

XXX •.• Apresontu eusoetõ,e 18r8 • plhOl14 doe eerf100S. e I
., .... ' . Btl'lrdw sS8110 eobn IlBsutOI, ela Adm1n1B~çiO' .

• . N•••!4'1'Bta;o.o Plibl100 001DlIOUdez. eduoaçao, respeito fllgoro.
te814.,

~
.~

r•

CAPITULO UI
., . DAS PROmçOES

ART. 64 •.•40 Serv;t.4or Nb1100 ela ITefei ~ J6Im101pa1é prOibido.
I •.•Refersr-.e oommenospreco, em 1ato~Qõ.e. parecereI' ou '

deepaobo~,c ainda pela tmprenea,. ou qualquer me~ode UVU!
gação., 8' aut01'1elades e Atou da Administração Plibl1O$, p~
den40. porém, em trabalho aeaUlado, 01'1ttoá ••.l0 dO ponto •
de V1eta dou1lr1lláno ou 4a orSSn1l1l8çãp4o BOrv1c;o, .

Il •••RCltÜ'u-ee, sem prêv1a aut01'1l1l8ção da autoridade oCllllPetell
wi' qualquer dooumento ou ob3eto existente na J'opartiçãoT
. de 80rvl90 ou outra rellUtigão quslquGr,. .

In ..•l'rOlllOVer lIISn1festação de apreço 011deeaPJ'800 • aln4a de -
1a$ pU'tioipU • taC$%" ououlaJ" ou eubeorever l1etae de '
.4oMt1vO. no recinto da "paruoão;. ealve oemIlut~oic:
ela autondade oom~tenteJ ,/. .

IV ""Valer.••sG40 Oarso para losrar proveito "es081 o~ pn'll t~
oe1r08, em pre3u1zo ela 41Shidade 40 Oar80f .

V - Qoas1r OUa11olO Il11bor41Dado., oom o ob3etivo do M~'•la foliUoo-flu't1dv1a; . ,
VI •••Envolver-" com psl.streu, ou lei t1D'as que !lio 8a :referem'•ao serv1c;o ftibl1oo, emhOJ'll prevista de ~edle!\'tet

. .
. ., .

VII - Pleitear, oomoproourad~ OU 1ntermed1lino, ~W2.tO as re-.;.
p;l1't1çõeemuniCipais, salvo Quando se traw deperoepoão
do 'Veuo1m,entoe ou vantageu de JlUentefl ate o segun40 I
G:raUl' ~

nu- irOUoat' a usu:'B em qu,âlQuU' de fAma tllrDes;
1% • Jazer aden1l1'ar pessoa e est:raJ2has 8. repartiçio, fora 0.08 ,

oasoe provietoe emLoi, ou encargo q~e lhe oqetU' ou •
a.,uslUbo:rdtnal08,

X •• SeI" Diretor, reaponsável OUge"nte de Imlpeea" de Socle..
dade 01v11, ou 1!':U'ma Comerc:l.al, tSUbvenciOJlllda pelO G~
no Mun101pal'

I.. G R A N D E S R lOS - Desenvolvimento é o Camínho ~ ~
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• Av. Brasil, 967 - Fone (0434) 74-1222
CEP 86845-000 - GRANDES RIOS - Paraná n.19 "'

Xl •• Icoitia' representação ae Batado X.Usnge1ro1
DI •..~~ ato do .botasem contra o Ress•• ou ao 8en1ço •

NbUoo,
nu ...Jmv~r-ee ao nOlo da Ibbr1asue.. tmoo., w ~OSO.bldo~ .

CAPIm,o XV
DAS BESP01fSAJ'ILIDADES

AliT,65 ••.~el0 ex.roloto bTegu1ar 4. 8\aO atr1bu1qõe., ou ~.s~.
40. 4nere., o SU"Y1d~reepond., 01v11, "lWol o acJm1nhtfttiv.!,
monte.

Ali'!. 66 •••A nspcmab:1l:l4ado o1YU decorre 40 pzocoed1mento401080 Ol.l ou1-
poeo do Sel"V14ar,quo importe empro"utao para a tallonda xumo1
paI ou llU'OOboa d. teroeiro.,

Ali", 67 •• A 1ndeDlIlagÕopele- pre3u:l.o. 04U*ldoepoderá Hr l1qu14ada •
diante de.oonto. u. pre.taçi, mec.l,Dio excedente, oada Ulla,t
a déo!mapuoto dos veno1mentc. do aern4w, lia tel ta de outro.'
beu que reçor.4am "la 1ndeD1lGGçio.

amtsrato 1111100•.•se t:l'otllr de dano. 'gauea40. 11 "tcrceüo ••, "apoDA.' o I
serrid~. puaJ:"te•. :ra.'Dl1ai i'lÍbUoa. eu. açãoregnulft
depoi. 4t tx'aD*1tu em 3Ulsl40 Q 4001.0 de Últ1Da 1U-
tano1a, quo ho~er oondenado• tasen4a • 1n4e:tlU%'o t.
oe11'oprejwUoado. GIl 40 aoClL'doeWP"l, aed1D.nte
oer da Pl"0QU1'll4ar1e,jurídica 40 Jrtlnio!pl0, delll4equo
:_ proco•• o acJm1nbt2'llUTOemque .0 toMa apUrado. "
llOnllISbll1dadodo SVV14or.

AR!. 68 •• A rellpon.b11ida4. pelWolabranp 0tI Or1Jaee • oontlra.•••nçõ••
1a4as, ne••• qu.l:ldade.

Pa1'Ilsrato t1n100•..Oompr'c'l1~e noet. Artl1SO,puotlOUl..arl11ent..•• :falta','
4ano.. a"f'lU'ia•• qualllquer p"3uiBO. qu•.• oh'ft'em o.
D8 • oa atonai •• ob auaNa... 40 se1'Y1dori.ou.SQ.381toa_
.eu Imml: • tiseaUNção, bem oomoa aw:Míno1a ou 1I1Osa
dão da, 90 ••• 1da4•• Dotas d. 4'(ll*oho, SU1a" outro.
documentooda Reoeita Ol.l De._.

ART.S' ..;,4 r.sponab111dade !"m'nlGtratift 40 Servi40r rtwlta 4. atoa
..•..., ou om1s.õ•• pratioado. no •••• mpenho4&. atr1bu1qõoa tunoioDUa.

ART." •.•A. Oom1•• õe. 01'91.•• pel'lrl1•• dUctpl1""re., poderão aouM••lar"H,
son4oWID• outraa indopendente. entre Â. bemoomo_. 1nl!Itânoi.
•• c1v1•• penais o adm1n1strativae •

•• ". '71..,. xo caso de repoaiçio o indon1.ção • Pazen4a IIun101pe.1,.o Sem.,
dor •• rJ o'br1&ado• repor, 40 ~ .ó voa, a importinoi8 40 pr ••..•
3u1.o oa1188do,tIll 'rirtudo do alcance, deBtalqu., "101•• 0 011 o'
m1eeãoemo:totuu> o reoolhimento ou entrega no, pZ'fllloelegais.

, ORANO" RI OS - D,,""",I.lm•• Io', C.ml." ~
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Prefeitura Municipal de Grandes Rios .

Av. Brasil, 967 - Fone (0434) 74-1222 1i'1i .- "'
CEP 86845.000 - GRANDES RIOS - Paraná • ••.,

CAPImLO T
DAS PENALIDADES

Df. 12- Oone1dew.a. ~rt1ção d1GQ1p11àu', O'tato pratioadO' pelo SeX"'f1,
d<lrt: OClll tra~do 408 dover.. • pxo01b19õee da tulloão que •
zerot.

Pullsre~o tfzuco •• A vanrrareuão • pWUv.l, quer oons1eta emação ou. _
si"" :Ln4opcu'lI1ontolllente do ter pxo04lU1ido OOJl::JGQueno~
peMubadora dO' Sontoo •

.ARf. 73 ••• são Oone1dera4ae "MS DiIlO1pl1.llI're_,
J • Bepreenliol
IJ ••JIulte.
In ••~n.o,
xv - Dtl1lU1lâgio da Ohd1a'
V •••DeIll1BIilãOl

VI - OaeeaQio da ApOBontadCl'1a 011 D:ll»pon:lb1Udade.
JIlIftsrafo tfoiQO'•• Ra apl1aaçio da. penas d1SOipl1t!AU'.s, !leNo oOlUd.dem.'

. 4t1/i1 a rll1 'WrGZQ, " a graVic!ado aa ~çiío, • oe danO. ri~ .~8Ultante" puoa O !lenço Públioo.
ART.,4 •••do se apl1ca ao 9QI'Vi!O:' Publioo Uun10i~ .• 1. de. WJa pea. '

lliw:l:Pl:1Jll,1r 1)01." 1n1'rayao ecnnnn1a<1a., que De3U apreoiadas tIA u;
00 I/X'OOQUilO.

AB'J!• ." •••A pau 4e ftpreonçiio B"~ ap11oada, POI' 'solL'1to, nOGlcaao. 4e'
dOlJobad1ôncia 0Il nasllsinoia: 40 S0rv:14w, no oumpr1mento d08 /
seus dovOl'GlI. . !

h Df. 76 •• A pena 4. euspensSo" que não 8:medV d. 90 (noventa) cl1a:a, será
apl1oa~ noa OIlBOB do falta Bl"l"e 0Il zoe1Doidênoia. •

Pa:nlsrato 1t .••O Sen140r PM'doá. durant!J Openodo 4e lJU8PeruJão, ",odo.' I
00 c1ire:L1;olJ ~igna;l. 'b8lll oomo 49 vantagene 40 OlU'BO OU'
t'unçio eoupa4n.. .

Parésrato 20 •• A pena 4. susponsio poderá .er OODvert1da _ amlta, na .•••
118d. 5~ (~1nqlJ.n~) pOl'cllnto 400 ~'f'.I101mento8, quandohOJl
velL' OOnftn1onc:1a. para o Serviço PUbUoo. da permaneno1a. ,
40 se1"Y1dor na 1'WlçiO.

AB!l'. 77 •• Siio, entro -CIlltrOl3" moU'f'OS~d.t""'J:lllnt•• lKU"ll a destituição 40
Oargo li ChefiaI .
J ••.Atestar, tBloa:mente. a pr90taçSO do serviços extraoX'cU"':.nOB, oU outJ'llIl modalidades ~uolc;UQ"

n - Rio ~ ou tolerar :lue mo so crumpra • jornada de va
~ . -bslho no Serviço PUblico Uun:lo:l.pal,

DI •••:9l'omover ou tole7.'ll1" o deS'l1o do 1r.t'e8t1lU'14ad.. llIl tunção
que .seroe,

•

\. G R A N D E S R lOS - Desenvolvimento é o Caminho ~ .I
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, , • ,Av. Brasil, 967 - Fone (0434) 74~1222,
, CEP86845.000 - GRANDESRIOS - ,P,ár~nã, FL•• 21 "

"

,..'

IV •. Ro~a;- li Instrução, '~' andamento do prOO8B80I'

V ••.Coagir OU aUo~ En,lboN1nadOIJ C)0ll1 ob3etivoS 4$ nattuoQze.
.' :Pol11l10~t1ã.ãnai' '

ART, 78 ""A Vtm1seio .omeuto eE4'á .pUcada ao Sorvido:> 4ev1damlmW Está.
, " ,"1 nQ Sern.ço PÚbUco Mw1101pa1 de 1b'andee 1I10s1 '

% •. EmviJ'tudEl do sentença Ju41e1a11. , .

n.~nt~ Pl:'OQoeeoA4m1metraUvo ~, que lhe se3~asse~
e.a ampla defe_.' ,

~~, '. 4 ~M' de :Dtinseaãoeerá t:lplieada nos êlUIO£l de,
a) ""Or1me'contraa Adm;i:nistraçio 'pú'buoa n08 t01'll1OU ~ Le~,

1>01W11
. b) • Al)àmiono 40 C.1'80 OUBlQpregoPúbl1oo;,. - -

c) ••.Jngontwnc1$ Pública oscaQd.Bloss, nüo 41!1 3060:pS'o1b1Oo>
doe li QJll'wiaguOS Habitual,

4) .•• IQJJu.bOl'd1nsçio em sernçQt, .

o) •. OfeMa t!S1C4, em:SU'V1ço" oontl'a 3en14w ou pll'tioalq
:ealvo em leg:lt:lma doteus,

t),.,APi~cação ~~ de Reo.ureou iUbl100Bt
g)' •••R!,,~iaçiode, Se~40! de Quevenha te oonheo1mento~ t'B:

FAO:' de suao atr1bu1ço."1 I' ~

h) '.••Lesão .OS ~otre8 PlÍbl1coe • 41UPl4aoão 40 Patrtmôn10 PlÍWa~ .,

1) •••~~~Qseão do qwilquer doa 1nc1solil%Vi VIl. VIIi. XI,.
!t, Xl,. xn, , UI% 40 Ari1so 64 desta'Le:l. "

.'Perrlgre10 ali ,'li ~tçnd@~ Paz.- abandono de oargo@ 011 Emp;roSO.PlÍb1:loo, • $U
, ' e3na~ (lo ~lrVid~. som cauta 3wrtU1oa.da. pw ~18 de 30"

(;tr1nta) d:i,as ooneeQul:t1voG~ ' . ,
.i'arásrafo , •• O:.\to de D;mie~omeno1ortlU'lÍ, ~mpre, a oaueada penaUda4
. ' , do • a d1epoe1çao do Gnu em quo ae tunl3amentll"
Parágrafo 4g •••Nos l:aQQB de .102" graVidade. a Dem1eeãodo Servidos- pod•••

• ' 1!á £Ie1;'aplioad4 oom a nota liA l)IU' DO SERVIÇOi't1BLICO.', •
qual eOnBtaI'â dos reçotiVOI atos.:

AB~.79. iL, impOt,l$çio <1aepeJUII41eo:tp1imree, são Q~tonte".
J .••o Prefa:lto. nos casoe de DiiD1!3aão~OIleeac;io 'de apoeenta4.!!

ria. ou. d:iepcnibll:1dl1de deaUv.uçio d., Ch'Na , SU$peneioT
,8UPN':l~• l' ClJu.1llZe) 4ia£l' ". , .

:1% • O C~1'edo Crgão...elll Quete. QXero!c1Qo semdor,. nos'
" ~eoe de euapenlOao dI) atl 15 (1)\\1%lZe) \Use, ','

1%1•••o Ohofe ~d1uto do Sl)rv;l.do;o no casc de :repretneio.

,

'-------GRANDES RIOS Desenvolvimento é ti Caminho 1\.1
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P1.- 22,I:..Prefeitura Jlfullieipal de Grande8 Rio8
,.v.. ' Av. Brasil, 967 - Fone (0434) 74-1222

CEP 86845-000 - GRANDES RIOS - Paraná~ . _. --

Parásratot1niOf;l'" A pena de multa sen; op11oad$ pe:1a liu1;ozo1dade Q~e~
- "', '. ' ser a susPeJWao., o

Alt!r., 80 • são olrcunatâne1a atenWlntea a aplicação da pena;, :
. ,

J ~ A prestação de mais de 15 (quinze) anoel de ~et1VOS.Bern.••
900' oomprovado. la Prete:!. t\:lro: Munioipal ds~ndee Bios". I
oom e:a:emplar~iel0 e oomporta~nto ~'oI1es;l.oral, '

~. . .

" , tI ."" li oon:fie54o (1XllQntânea aa: infração_; • ,
ABl'. 81 •• são oti'c~at&nola~gr&vanteD ti: aplicação 'd~'pêim, ' 'o:, ;...

. I • ' .-, "" ~:r: - O ooJ)lu1o para li pratica da;.nfraÇ$O'. _#-U •• .A ~o"mula~ao de 11UrSÇMe.
AliT. 82 .•.Oontados da data ao 1Iltração, p:l"eso:revorão, na eefera adm1n1••••

1n'at1wu '
I -~au. doil1lanoe, la falta sujeita as :Penas de repreenÃo ou I

'Gl1GPGnoão; ,
.: , .. '. -n ..Em'c1noo anos, a falta sujei.Ul a penal!! de Dem1eeao. Ç\l Ca.fl
~¥io de oposentadona ouD1epon1blli4ado. " .

P"mpfo t1n;lCO' Aof~lta prevista. como criIne !3/l.L01Penal, tambémpre"C%'£
vera comesto. .'

I'

'" !lr.ti'OLO XX
DO mOOEE;SOADMI!iIS~A~1VO E SUAREVIstO
OAPITULO I
DA APOIlAQXO DE DREGULADIDADES

AB'2•. 83 • A ~uto:'~dade qUQ tiVU1' oiênoia ou. notioia. oonOl'etu 40 inegu1e-
, ntladE)o no Servigo P!iblicó MuniCipal, ou de falta" tuno1oDail!J •

#Obr1gado, eob pena de as t01'rlfl%' OC>o:reev~vel, a promover O l-
o, ~:l,ata a;pu:raçiodoe fatos. . .
PlU'Úf3Z'6fo'moolA apuraçio dosfatoe poderá ser efetuada.

1 •••DJ. 'r:rr-m Sumária, se o' caBO cO~igurat!o t~ posei.
vttl de apl:loação c!e penalidades. previat.'r noe InC!
80. I, U, e IU doArtj80ndos~' Lei, quando a
tal ta for ooDfesSada, dooum..ntalmfJnte provada 0\\'
lllalUteatamente oons1deraaa eV~dent.f},

11 ~. M'ed1ante e1ndloânoia, de PJ.'OVIlÇio • imPosição da
pena" nos Qaios possivolmente enquaaradoe nos dis-
pos! tivoa refe%'1dOElno Ino1\'!o enter10z0, desde que .
não ouona qualquer das bipóteeoe al1 fo:rmuladae,

UX .• Atravde de S1nd1~n01ae como cen.d1<;ãopreHmina~ a- - *.1netauraçoo de prooesso adm1n1etrlil-tivo, _ oaratel'
obr1gatÓl':to, nos cases Q\ljOs el'1QWldralll9nto ooona'
no~ 1n01eos IV, V, e v,; do An~o 13, desta Lei,

\. .. G R,A N D E S R lOS - Desenvolvimento é o Caminho ~ .I
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.' Prefeitura Municipal de Grande8 Rio8
. .'.'"' Av. Brasil, 967 - Fone (0434) 74-1222
" CEP 86845.000 - GRANDES RroS - Paraná JL. 2) "'
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~

xv •• Por meio 4e processo a4m1D18trat1YOsem prel1m1!'!Ar,quando
a falta enlluacJrável emUJIl dOs dispolt1tivos nO 1Ile1H ante-
rior tor oontes.da, 4oowunta1mente pronda ou anitesta-
mente no14ent••

OAPITULO 11
DA SI1'fDIOlBOU

ART.84 •• A s1n4icÂnoia "vá instaurada por ordem40 Ohet. da Repartição'
'a que estiver subordinado o tunOionÁrio, podendo oonstituir-se'
'empeça ou.tase 40 processo adllliD1a'b'aUYorespec1l1yo.

ART.85 •• Praverá a 8indicância uua Oom1•• o Delt1snadapela Autorldade /
QU' hounr deteZ'Jll1Jladoe composta 4. O) (trêa) funcionárioa .I,!
ti'Yo. de alta h1l11'U'Quiatunolonal.

• •• •Paraçafo 11 •• Aodesisnar a 00m1"0, a autorldad. indicara entre oa me!!
bros, o reapeotl'YO Presidente.

, . - . #Parásrafo 21 - OPresidente da Oomia•• o, coneeQuentelll8ntedeaignara o me!!
bro que 4ef'1 .eoretaria-la. .

AR'!'.86 - A Oomi_o, sempre que neoee.rio, dedioaft ~odo UIlltempo aos
1lrabalhoa da sin41c&ncia, floando aewt membroa,em tal oaso 4i.l
pe~dos 40 Sern.go Que executtlll liaS .,.s reepeoUvas reparti-'
çio, durante o our.o das 41118eno188e a elabol'açâo 40 ralat'

AR!. 87 •• A sindicância AdIIliD1strativa dnerá ser lD101ada"denvo do pn-
ao de O) (trla) dia" oontados de de.ignaçio dos membro.da 00-
m1sllio e oonoluida no praao de 15 (quinze) dias, improrTosávei
a oonta". da data do seu 1nÍoio. .

ART.88 •• A oomissão derá 0U'Y11"as pes.oas Que tenham oonhe01lllentoou que
pos•• prestar esc18".eo1.m8ntoaa respeito do tato, VUl 0GlI0 pro-
oeder a todas .a dil1Bênoias que juIsar nec••• r1ae •...••• 1.1UOJ.
4ãõio. .

ART.89 - Ultimada a .indicânoia, remeterá a Oomis.o a autoridad. que a'. "1Detaurau, relatório Que oont18U1'eo tato, iAdlcendO o ee8\Üllte
pareoera I "
X •• se 011ta~o. ';0 ev1den",., UZ'.auJ,ares 0\1aio irreauJ,are.J
XI - 0•• 0 -1&, qual. o. 4170Il11i1"0. Violados • •• há prennQà

4. autoria,
Parásralo tfn100 - Orelatmo Dio deyerá propor qualquer medida, .xaeu

a abertul'a d. proc.e.eo adm1D1etrat1yo, 11lll1tando-.. a
"- responder o. qu~.l ~o. 40 lrUyO anterior. - ."

AR'!'.90 •• DeoorT1doo preao 40 .trUBO 87 desta L.i, .em que aeja apresen-
tado r81atmo, a autOridade cOJllpeten~edenrá promoyer a reBp
tIJI1Uda~ elos iIIIIIlbroada Com1••• 0.

OAPI'l'ULO 111
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
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ART,. 91 •• são oompetente. pua determ1aar • 1Datauração de Pl'ooe.l5o .l4m1-
nilJtratiTO, o Pret.ito 1Itm10ipa1 e 08 Ohet•• 40. arpoe.

Parágrato 1fniOO•. O llX'ooeesoprooed.rá • ap11oação de 8UIlp.nãO, por ai.
de 'O (trinta) dia., destUU19ão d. função, d'llI1s"o e '
oassação d. apos'ntadoria e 4e di.ponibilidade.

AR!!'. 92 •• PromoY.n o llI'ooe•• o WllI. Oolll1_o densnada pela Autori48de Que
hO\l'Y8rdetel"lldJlado a _ instauração e compo.ta de 03 (m.) ti
CioDÚ'1o etetiTo. e de alta h1e1'lU'Q\l1afunoioDll1•.

Parágrafo 11 •• Do ato ded"1BDllção oonstará a lndloação do membroda 00-'
•• • ••••m1SetlOQue d••• 1'& pr.81 •.••-1&.

• •• # 'Pa:l"llSJ'llto28 •••A Oomi•• o .'ra •• oretariada por \IIllumbJ:"oeteUTO da P.r••••
te1tura Kun101pal.

, .. ,. .•Parli(p'ato 3' •..A Oomi•• o ••• pre Que neoesBãJ:"1o•• dedicara 1Iodoo tempo .o
esped1&nte ao. u.balho. do 1r:IQuer11l0.dm1nill1lrat1TO em t 'our.o.

ART. 93 •.•O Pl"ooe•• o AdIIl1ni.tratiTO d•• erá .el" 1n101ado denvo do proa.o de
03 (trê.) dla., oontado. da 4• .,1(pIação do. umbr08 da OOlll1•• o e
d••• rá lIer oonoluído no proa.o de 90 (noventa) 41&21,a contQ- a.'
44a wdiato da P\lbl1oa~o, no drpo Ofl0ial, 40 Ato de de.
ção da 0Olll1•• 0, prarrQ6á •• l 1lUO••• lvaunte por penodo de 30 '
(1lr1nta) d18s, no oa.o de tarça _101', a ~u1.0 do Diretor 40 4
pUta.nto 4••••• ini.Vação, .té O .nmo de 1'0 (oento e 0111-'
Quen1l8)418s.

Paráe,rato 1fniOO- A lIio ob•• nânoia 4e.lI" pro..OIInioaoarretará nulldade ,
. do proae.so, 1mportando porém em responsabilidade adm1•.'

nistraUft 40••• 1IIbI'08da 0om1••• 0.
AR!!'. 94 •.• A Gom1.são Pl'ooe4.rá a todas •• dil1gênoia. nece •• ri •• , reoCIN

rendo, 1rJ.o1u1Te a lIéOniOo•• pu'it08.
, t" - - -,PaJ:"àBrCo ",ruoo •• Os orsaos Kun1cipa1. atenderao 0011.xiDa preste. as 8

1101tagõe. da Cca1•• o, 4•• _n40 OOlll'IJn:tOarPl'QDtamente•
po•• ib1114ade de a'en4i!llAD.totIll oaso de torça _101".

AR!!'. 9' ...O funo10Wl0 Que for 1n4101a40 no Ouno 40 prooe •• o poderá. no.
01noo 4ias posteriore •• _ 1n41cação. "quererno.a inQu1riçã
da. telttnlllllhllo, ouJo. depoimento. o OCDPl"CDtterem.

ARl'. 915 •• Ao laTZ'SdOl"o tempo 4e ulUação da instrução, oa.o "conheça .,
ez:i.e1lbcia 40 11101110adlll1n1etrátiTO, 1n4iom o. nome. do 1Jl41...
oia40 •• t"""1&4ot, ••• 41.poll1çõ•• 1.1. Que entender
sredida.,. - .AR!!'. 97 •••Apo. a lavratura 40 tel'lllO4e 1Jl8truçao, .era t_Ua no pra.o d. ,
03 (tris) dias, a oitação de>1nd1018do ou 1JI.di01adoa, I8ra a
e.ntaçio d•• dete., -no proa.o 4. 10 (d•• )dia., taoultada neta 40
proo••• o ao ir'i:"ic]JL1,l() durante todo o praSO, na d.pendinoia onde
funo10ne a reBpect1va~ ••• 0.

, 'ato li - Hay_ndo 4018 OUmais 1n4Hiado8 O pNSO •• rá 00118 e d. ~
t. 41•••

f"
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Puásra~O 21 - AobaD4O-" O iDUo1a40 tm lupr iDoerio .uaa1.40 ~ ••
41.1; Públioado •• Orsio 4e 41wl&avlo oti01&l, l'iD1hiO
~lo1aldo Xetado,a ~alta 4est•• 301'Dll da •• stão 4"1
da.nte, aullCll'1.4o, 4U1'11nte " (QUinao) dia.,. oClll8.oulU'Y
4. Plbl1oação.

Par8srato )1 _ O pre.o 4. ae~.a 40 aouado podm "1' Pl'OI'rop4o pelo 4£
. brO, para 4U1alnoia. juls&dae lapr•• c!nd1wl'.
ARf. 98 - .0 ouo 4. r.wUa, ..n aee1cna40 , •• ofioio, pilo Pr •• 14.nte '

. 4a 00111•••• \Ia tun01onb1o .~.t1'Yo pUll :I.JIowDb:ll' da 4~.. 40
.aouaa4o.

ARf. 99 - Ult1Dada a 4.~._. a Clom1•• 0 r •• terá o proce •• o, atrav •• da •
. lna1hoSA. OOlllP8tent •• , ao D1r.lIor do :De~lIlIInto de A4m1n1
ção, aOQllli*D!ladod~ re1allÓJ'1Ot onde adUllirllloda _t';ria 4. ta .•
• ondl •• oonolU1l"à pila 1nOOll1Oiaou. reepOllMb1l1dad. 40 acua,
do.

hI"llsrato li - A 00lIl1_0 iMiOU'lCa. di.ponçõ •• 1.&&1. QUI ,ntlnder I
~41c1a. I a pea que ~'a]proab!v.l a tia 41 taoUi-
tu o lUlaa••nto 40 proo"'o, ••. que a aUllCll'1dad.~ul&a4
ra fiQuI' obl"1a&da ou TÍnou1ada a tala BIaI_l1tÕt ••

Paftareto 21 - Dt't.rá,' também.a 0Olll1_0, ••••• u rllatcSno, ••.•erir Qua;L.'
quer ou.tft. Pl"O'1,dinoia. QUI lhl JlU'f9lUl 41 interc... lo'
bem40 Str'f1ço MUoo.

AR!.lOO - Apr,"nta40 .~.1"t1&1I&.10, a 00lIl1"0 tlo.rá a U.po'lv1o da AutS
J'14&4eqUI hcnrflr .nddo ll111taUl'llr o iDquc:rUO, para a pr •••••
ção 4. qualquer .tIOlareo1lllento ~ul&adonect••• no, U •• ol.•••ndo-
.e 10 (4•• ) 4ia. ap&. • data Im que tar prol'rielo o 3ul&allltnto.

ARf.10l •• 1.lbido o Proo ••• o•• o Dlro'er 40 :Depu"tamanto 4e A4m1n1etftVão'
1Iun101p&1, .oter1rà o,3u1p~"0 no pl'ltSO d. 20 (nnte) 4ia8' '
4e.4. que • pea apUoa'Y.1 •• .nqua4ft entre aqu.las 4. _ 4,
da oClllPlltlnoia. ., ....

l'a:rácraao tfn100t- Verificada QU' a impa.ição 4, ptll8 f.moUIlbe ao Ohet. 40 •
p04.f"' •• outiVO, ••••• 1h... eubmet140nopraso 4. 08 (01,
,o) 4ia', o p:roo,'.o para que o ~ulgu. no. 20 (Vinte)
4ia. .'B\I1nte. ao .tu r.eb1mtnto.

ot;.'. Aautorida4e 'nUrreaada 4. ~ o proc'''o, •• oon814erar tulo
o. tatoe não tONa aparado. 4maa_nte. POdlrá 4•• 1par I'ora O'
rd.•• o 41 _u,",'o.

Alf.10) - Durante o Cur'o 40 proo •• so, ••n: pend.t1da • 1ntenenção 40 •
8840 0114. 'IN 4It.uOl'.

ARf.104 - Se o proc ••• o não ter 3u1sa40 no preso iDUoa4o no u"tBo 102 "
de.ta Lei, o 1n4101a40 rea.8UIIi:rá .u .•..eticamente o •• !rolOl0
40 HU carao ou. tunvlo, • quar4ará tIIl e.ro!o1o o 3ulaalll8nto,
salTo 00&80 4e pl'1.0 Ac1IIIin1.tNtiw que a1D.4a per4we.

Alf.105 - se a 1nlltl"'flnçáo proteJ'1aa no Al"t140 10a ~0Jf.'r~u.l'1da .p&. o I,
latcfrs.o • o 11ft 4.ter1mtDto •• ~a", a 3Uiao 40 D1I'etozo 40 Del
tamento d. A4m1n1.traçio, quando t01"tlll .pn••n1a40' eltmeJltoa
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pren•• O8pa••• 40 aUuar O prommi:tiuento da OOlll1uio.
ARt. 106 •• se O Sen1dor houver Dldo .~a.ta40 40 ftU'0!010 do "11 C-erso '

011 flmvio PO:l" alO8DOo 011 _lveração do eUnh.1I'0 HblJ.co, •
oh.tamento •• Pl'o1onaerá até a 4.01.0 ftllal 40 proce.so A_
D18tz'eU'fo.

AR!. 107 •• O fw1O:loDÍl'io.cS podere ser eZOIlorado & pe41dO após • cone1u-'.0 do Ps'oo."o A4m1niairativo • que "BPDD4w. do qual do
BU1tlU'peJlll 4e ..,.pena0.

ART. 108 •• COnf18UJ'll4o o abandono 4. OUso ou. l'unoio, & Com:l_o 4. 1Dqu1

1'1"0 ini01aJ'l 0fI .eua trabalhOfl ta'.ndo pu"oUoar, no dJLtpo
0181, o. E41taia 4e obaada 40 aousado, dw:an't. 10 (Ae.) A1aIl~
oonaeou1i1voe.

~. '109 .• AtII4eo1eõo. pro:tor14as n prooes80f1 alIm1nlatrativo. serão
"o11oa40f1!lO Ch-s10 ono1al, no praso sWdmo 4, 08 (01",0) diaa.

# .
AR!. no ••Se o tunolcmlirio •• lIDpu:tu orime, pratioado Jlll !s~.raa4m1~

trlluva, a auto:r1clAde que determ'Mr a 1nStaw:açao 40 proa •••
Ac'm1nS.t1'aU'fO proridonosant plro que .e lnata1n'9. aimu1.

#IIlltnte. o 1nquerito poUoial.
ParJsra~o1fn1oo•••tl'nUoo prooed!mtnto oOl%lPGt •• autoridade poliOial,

IJuan40 De tratar de 0r1IIIa praUoado ~on.da .~era .&
niatrat1va.

1" 'ART. lU •••Ali au'to1'141lde. Adm'nietrativa. , PoUoiai', a, .,,'11 1•••••0 1lU8i
que ambos 08 iDqUÚ1 toa •• oonoluam d'ntro d~ pralSO' fiados •
nO pns.nte capitulo.

ART. na ...Quando o Ato a1lr1"ou1do ao flmoionáriO ~(1:f'oOD81den40 or1m1n.a
80, Ará o prOQ•• "o 1'8mOt140 a autor1dade oc:apeflento.

CAPI!ULO IV
DA BEVIslo DO PROCESSO ADIIIl'fISTRUn'O

ART.113 •••A qualquer teço podeN 'er requerida a ronao do Prooe•• o •
Mm'n1gtl'atiTo d. que lIaja J'M!.,taAO'-P"'l!s.411101pJ1MF, Quando
forem adUldoa ~QtOll ou ,~ •. ausoet:!vetl a.. ~U8ut1
oar • 1I1oaônc1a do flm010MriO pm140.

ParJs:ralo ltn1QO ••• fratandQooft do tunoionb1o faleo1do, d._P'!lL"Ooi4o 011 '
inoa.,aoUado 4e nquerer , • nv1l1io podm ••r aoUO:
tada par qualquer pt •• oa.

AR!. 114 •••do cODIIt1Wi tw1daunto s-ra • amaio a .1t4p1fI8 aleaagão 4.
1n3ust1ga da Plnalldad., I ntoesrJno nwl1r prov" f'lmdalllA-
tada ••

ART. ll5 •••A rmlio ~o.8U''''''' 0Ill &PtD8o aoprooe •• o or1.&1nán.o~
ART, ll6 •••O Requerimento d•• 14om-pt8 inaVu140 aerá enoalrlnM(lo ao Ohe~.

40 Podei" Exeoutivo, tU :1mI41ataDtsnte Aeo14!ft .obre o ptd14o,
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