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LEI  N. 477/2019, DE 11  DE SETEMBRO DE 2019

"Estabelece Regras para o Procedimento Administrativo

Disciplinar e da Outras Providencias."

VALMIR  DA  SILVA,  Prefeito  Municipal  de  lporanga,

Estado  de  Sao  Paulo,  no  uso  de  suas  atribuig6es  legais,  FAZ  SABER  que  a

Camara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:

T'TULO  I

DAS DISPOSICOES GERAIS

Art.1°-   Esta   Lei   estabelece   normas   basicas,   no

ambito    do    servigo    ptlblico    Municipal    de    lporanga,    sabre    o    Processo

Administrativo     Disciplinar,     em     especial,     a     protegao    dos    direitos    dos

administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administragao.

§1° -Os  preceitos desta  Lei  tamb6m  se  aplicam  ao

6rgao do Poder Legislativo, quando no desempenho da funeao administrativa.

§2° - Para os fins desta lei, consideram-se:
I  -  6rgao  -  a   unidade  de  atuagao  integrante  da

estrutura da Administragao direta e da estrutura da Administragao indireta;

11 -autoridade -o servidor ou agente pdblico dotado

de poder de decisao.

Art.2°-  A  Administracao  Pdblica  obedecera,  dentre

outros,    os    principios   da    legalidade,   finalidade,    motivagao,    razoabilidade,

proporcionalidade,  moralidade,  ampla defesa,  contradit6rio,  seguranea juridica,

interesse ptlblico e eficiencia.

Paragrafo    Unico:    Nos    processos    administrativos

seraoobservados,entreo[t[o:;uoasca::t::,:fso::ea,e,ff,to,
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11  -atendimento a fins de  interesse geral,  vedada  a

rendncia total ou parcial de poderes ou competencias, salvo autorizaeao em lei;

Ill    -   objetividade    no   atendimento    do    interesse

ptlblico, vedada a promogao pessoal de agentes ou autoridades;
lv - atuaeao segundo padr6es eticos de probidade,

decoro e boa fe;

V   -   divulgaeao   oficial   dos   atos   administrativos,

ressalvadas   as   hip6teses   de   sigilo   previstas   na   Constituigao   Federal,   na

Constituieao Estadual e na Lei Organica do Municipio de lporanga;

VI   -   adequaeao   entre   meios   e   fins,   vedada   a

imposigao  de  obrigac6es,  restrie6es  e  sang6es  em  medidas  superior  aquelas

estritamente necessarias ao atendimento do interesse ptiblico;

VIl - indicagao dos pressupostos de fato e de direito

que determinarem a decisao;
Vlll   -  observancia   das  formalidades  essenciais   a

garantia dos direitos dos administrados;

lx  -  adoeao  de  formas  simples,   suficientes   para

propiciar  adequado  grau  de  certeza,  seguranea  e  respeito  aos  direitos  dos
administrados;

X    -    garantia    dos    direitos    a    comunicaeao,    a

apresentaeao  de  alegag6es  finais,  a  produeao  de  provas  e  a  interposigao  de

recursos,  nos processos de que possam  resultar sang6es e  nas situae6es de

litigio;

Xl     -     proibigao     de     cobranga     de     despesas

processuais, excetuadas aquelas previstas em lei;
Xll -impulsao,  de oficio, do processo administrativo,

sem prejuizo da atuagao dos interessados;

Xlll   -   interpretaeao   da   norma   administrativa   da

forma que melhor garanta o atendimento do

aplicaeao retroativa de nova interpretaeao.

T'TULO  11

fimpE2±quesedirige,vedada
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DOS DIREITOS DOS ADMINISTRADOS

Art.3°-   0   administrado  tern   os   seguintes  direitos

perante a Administraeao, sem prejuizo de outros que lhes sejam assegurados:
I  -  ser  tratado  com   respeito  pelas  autoridades  e

servidores,  que deverao facilitar o exercicio de seus direitos e o cumprimento

de suas obrigag6es;

11    -   ter    ciencia    da    tramitagao    dos    processos

administrativos  em  que tenha  a  condigao  de  interessado,  ter vista  dos  autos,

obter c6pias de documentos neles contidos e conhecer as decis6es proferidas;

111  -  formular  alegag6es  e  apresentar  documentos

antes   da   decisao,   os   quais   serao   objeto   de   consideraeao   pelo   6rgao

competente;

lv     -     fazer-se     assistir,     facultativamente,     por

advogado, salvo quando obrigat6ria a representagao.

TITULO  Ill

DOS DEVERES DO ADMINISTRADO

Art.4°-   Sao   deveres   do   administrado   perante   a

Administraeao, sem prejuizo de outros previstos em ato normativo:

I -expor os fatos conforme a verdade;

11 -proceder com lealdade,  urbanidade e boa fe;

Ill -nao agir de modo temefario;

lv   -    prestar    as    informag6es    que    lhes    forem

solicitadas e colaborar pal.a o esclarecimento dos fatos.

CAPITULO IV

DO INICIO DO PROCESSO

cApiTULol-DASDISPOSICOFIS
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Art.5°-     A     autoridade     que     tiver     ciencia     de

irregularidade   no   servigo   pdblico   e   obrigada   a   promover   a   sua   apuragao

imediata,     mediante     sindicancia     ou     processo     administrativo     disciplinar,

assegurando ao acusado ampla defesa.

§1°   -   Compete   ao   departamento   ou   assessoria

juridica de cada 6rgao ou entidade,  supervisionar e fiscalizar o cumprimento do

disposto neste artigo.

§2°   -   A   apuraeao   de   que   trata   o   "caput",   por

solicitagao da Autoridade a que se refere, podefa ser promovida por autoridade

de 6rgao ou  entidade diverso daquele em que tenha ocorrido a  irregularidade,

mediante  competencia  especifica   para  tal  finalidade,   delegada  em  cafater

permanente     ou     tempofario     pelo     Prefeito     Municipal,     preservadas     as

competencias para o julgamento que se seguir a apuragao.

Art.6°-  As   dentlncias   sobre   irregularidades   serao

objeto  de  apuraeao,  desde  que  contenham  a  identificagao  e  o  enderego  do

denunciante e seja formulada por escrito, confirmada a autenticidade.

Paragrafo    Unico:    Quando    o    fato    narrado    nao

configurar   evidente   infraeao   disciplinar   ou    ilicito   penal,   a   dentlncia   sera

arquivada,  por falta  de objeto,  mediante decisao fundamentada da Autoridade

competente.

CAPITULO  11 -DA SINDICANCIA

Art.7°-    Se    analisada    a    suposta    irregularidade

funcional    ou    ilicito    penal    cometido    por    Servidor    Pdblico    Municipal    no

desempenho de sua fungao,  a Autoridade competente concluir,  pela presence

de  indicios  de  sua  existencia,  determinafa  a

apurar os fatos.

ragao  de  sindicancia  para
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Art.8°-Da sindicancia podefa resultar:

I -arquivamento do processo;

11   -   aplicaeao   de   penalidade   de   advertencia   ou

suspensao de ate 30 (trinta) dias com prejuizo de vencimentos;

111     -     instauragao     de     processo     administrativo

assegurando-se o contradit6rio e a ampla defesa.

§1° -Quando  os fatos  apurados  na  sindicancia  nao

configurarem    infragao    disciplinar    ou    ilicito    penal,    o    procedimento    sera

arquivado, mediante decisao fundamentada da Autoridade competente;

§2°  -  0  prazo  para  conclusao  da  sindicancia  nao

excedefa  30  (trinta)  dias,  podendo  ser  prorrogado  por  igual  periodo,  a  criterio

da autoridade superior.

Art.9°-  Sempre  que  o  ilicito  praticado  pelo  servidor

ensejar a  imposigao de penalidade de suspensao por mais de 30  (trinta)  dias,

de demissao e cassaeao de disponibilidade,  sera  obrigat6ria a  instauragao de

processo administrativo disciplinar.

Art.10-  Sempre  que  o  ilicito  praticado  pelo  servidor

ensejar a  imposieao de  penalidade de suspensao  por mais de  30 (trinta)  dias,

de demissao e cassagao de disponibilidade,  sera  obrigatoria a  instauraeao de

processo administrativo disciplinar.

CApiTULO Ill -DO PROCESS0 ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Art.11-   0   processo   administrativo   disciplinar   e   o

instrumento   destinado   a   apurar   responsabilidade   de   servidor   por   infraeao

praticada  no  exercicio  de  suas  atribuig6es  ou  que  tenha   relagao  com   as
atribuig6es do cargo em que se encontrar investido.

Art.12-   0   processo   administrativo   disciplinar   sera

conduzidoporcomissaocompostadettesservidor:=±E}ivosdesignadospela
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autoridade competente, que indicafa, dentre eles, o seu presidente, que devefa

ser urn Procurador Juridico.

§1°  -  A  comissao  tefa   coma   secretario,   servidor

designado  pelo  seu  presidente,  podendo  a  indicaeao  recair  em  urn  de  seus

membros.

§20    -    Nao    podera    participar    de    comissao    de

sindicancia  ou  de  inquerito,   o6njuge,   companheiro  ou  parente  do  acusado,

consanguineo ou afim, em linha reta ou colateral, ate o terceiro grau.

Art.  13-A  comissao  exercefa  suas  atividades  com

independencia  e  imparcialidade,  assegurado  o  sigilo  necessario  a  elucidagao

do fato ou exigido pelo interesse da Administragao.

Art.   14-   0   processo   administrativo   disciplinar   se

desenvolve nas seguintes fases:

I   -   instauraeao,   dada   com   o   assentamento   dos

trabalhos da comissao;

11     -     inquerito     administrativo,     que     compreende

instrueao, defesa e relat6rio;

Ill -julgamento.

Art.   15-  0   prazo   para   a   conclusao  do  processo

administrativo disciplinar sera  de  ate 60  (sessenta)  dias,  contados da data  da

instauraeao  dos  servigos  da  comissao,  admitida  a  sua  prorrogagao  por  igual

prazo,  quando  as  circunstancias  o  exigirem,  por requerimento  da  comissao  e

com a autorizaeao do Prefeito Municipal.

§1°  -Sempre  que  necessario,  a  comissao dedicafa
tempo  integral  aos  seus  trabalhos,  ficando  seus  membros  dispensados  do

exercicio do cargo, ate a entrega do relat6rio final;

§2° -As reuni6es da comissao serao registradas em
atasquedeveraodetalharasdeliberae6esadz=.
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Se9ao I

Do Afastamento Preventivo

Art.    16-   Como    medida    cautelar,    no    curso    da

apuragao     da     irregularidade,     a     autoridade     instauradora     do     processo

administrativo  disciplinar  podefa  determinar  o  afastamento  do  servidor,  pelo

prazo  de  ate  60   (sessenta)   dias,   sem   prejuizo  de  sua   remuneragao,   se
comprovado  prejuizo  nas  apurag6es.  Pafagrafo  dnico.  0  afastamento  podera

ser prorrogado por igual prazo, se perdurando suas raz6es.

Se9ao  11

Do lnquerito

Art.   17-   0   inqu6rito   administrativo   obedecera   ao

principio   do   contradit6rio,   assegurada   ao   acusado   ampla   defesa,   com   a

utilizagao dos meios e recursos admitidos em direito.

Art.    18-   Os   autos   da   sindicancia    integrarao   o

processo administrativo disciplinar, como pega informativa da instrugao.

Pafagrafo   tlnico.    Na   hip6tese   de   o   relat6rio   da

sindicancia   concluir   que   a   infragao   esfa   capitulada   como   ilicito   penal,   a

autoridade  competente  encaminhafa  c6pia  dos  autos  ao  Ministerio  Pdblico,

independentemente    da    imediata    instauragao    do    processo    administrativo

disciplinar.

Art.  19-Na fase do inquerito,  a comissao promovera

a  tomada  de  depoimentos,  acareag6es,  investigae6es  e  diligencias  cabiveis,

objetivando  a  coleta  de  provas,  recorrendo,  quando  necessario,  a  tecnicos  e

peritos,demodoapermitiracompletaelucidacaodosf£!g=-
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Art.   20-   E   assegurado   ao   servidor   o   direito   de

acompanhar o processo pessoalmente ou por intermedio de procurador, arrolar

e  reinquirir testemunhas,  produzir  provas  e  contraprovas  e formular quesitos,

quando se tratar de prova pericial.

§1°  -  0   presidente  da  comissao  podefa  denegar

pedidos  considerados  impertinentes,  meramente  protelat6rios,  ou  de  nenhum
interesse para o esclarecimento dos fatos.

§2°  -  Sera   indeferido  o   pedido  de   prova   pericial,

quando a comprovagao do fato independer de conhecimento especial de perito.

Art.   21-  Ap6s  a  correta   instauragao  do  processo

administrativo   disciplinar,    a   comissao   processante   elaborafa   urn   relat6rio

preliminar  onde  constarao  os  fatos  que  sefao  apurados  e  qual  a  conduta  do
servidor  que  esta  sendo  processado,  assim  como  sera  tipificada  a  infraeao

disciplinar.

Art.   22-   Em   seguida,   o  servidor  sera   citado  dos

termos  do  processo  administrativo  disciplinar  instaurado  em  seu  desfavor,  de

onde  constara  urn  resumo  do  relat6rio  preliminar  da  comissao  prooessante

assim   como  o   nome  das  testemunhas  que  serao   inquiridas  em  momento

Oportuno.

Paragrafo tlnico.  No caso de recusa do indiciado em

apor  o  ciente  na  c6pia  da  citagao,  o  membro  da  comissao  que  diligenciou

certificara  o  ocorrido  em  termo  pr6prio,  que  devefa  conter a  assinatura  de  2

(duas) testemunhas.

Art.  23-  0  indiciado  que  mudar  de  residencia  fica

obrigado a comunicar a comissao o lugar onde podefa ser encontrado.

Art.  24-Achando-se  o  indiciado  em  lugar  incerto  e

nao  sabido,  sera  citado  por edital,  publicado  no  6jg£=p:ficial  do  Municipio,  no
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sitio da  Prefeitura  na  rede de computadores e em jornal de grande circulaeao

na localidade do tiltimo domicilio conhecido,  para apresentar defesa.

Paragrafo  tinico.  Na  hip6tese  deste  artigo,  o  prazo

para defesa sera de  15 (quinze) dias a partir da publicagao do edital,  devendo

ser  nomeado   urn  dos   Procuradores   Municipais  para  atuar  na  condieao  de

Curador   Especial,   o  qual   sera   remunerado,   uma   tlnica   vez   e   ao  final   do

processo, sob a mesma gratificaeao que percebe o Procurador Municipal lotado
na mesma comissao.

Art.    25-   Considerar-se-a    revel   o    indiciado   que,

regularmente citado, nao apresentar defesa no prazo legal.

§1° -A revelia sera declarada,  por termo,  nos autos

do processo e devolvefa o prazo para a defesa,

§2°  -  Para  defender  o  indiciado  revel,  a  autoridade

instauradora do processo designara  urn Procurador para atuar na condigao de

Curador  Especial,   o  qual   sera   remunerado,   uma   tlnica   vez  e   ao  final   do

processo, sob a mesma gratificagao que percebe o Procurador Municipal lotado

na mesma comissao.

Art.  26- Ap6s  ser  citado,  o  indiciado  tera  03  (ties)

dias  para  apresentar sua  defesa  pfevia,  de  onde  podefa  apresentar o  rol  das

testemunhas que pretende ouvir durante a instrueao processual.

§1° -  Podera,  tambem,  informar e requerer quais os

meios probantes que pretende produzir no decorrer da instrugao processual;

§2° - 0  Procurador Municipal que atuar na condieao

de  Curador  Especial  tera  o  prazo  em  dobro  para  se  manifestar  e  defender,

devendo  ser  intimado  pessoalmente  acerca  dos  atos  que  dependam  de  sua

defesa ou manifestaeao.

Art.   27-  Apresentada  ou   nao   a  defesa   pfevia,   a

comissao   processante   designafa   data   para   a   realizagao   da   audiencia   de

instrugao,   de   onde   serao   inquiridas   as  testemunhas  ;g2!!9ras   no   relat6rio
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preliminar da comissao processante,  as testemunhas arroladas pela defesa do
indiciado e,  por fim, sera procedido o seu interrogat6rio.

Art.  28-  As  testemunhas  sefao  intimadas  a  depor

mediante   convocagao   expedida   pelo   presidente   da   comissao,   devendo   a

segunda via, com o ciente do interessado, ser anexada aos autos.

Paragrafo    tlnico.    Se   a   testemunha   for   servidor

pdblico,  a  expedigao  de  convocagao  sera  comunicada  a  sua  chefia  imediata,

com a indicagao do local, dia e hora marcados para inquirigao.

Art.  29-  0  depoimento  sera  prestado  oralmente  e

reduzido a termo, nao sendo licito a testemunha traze-lo por escrito.

§1°       -       As       testemunhas       serao       inquiridas

separadamente;

§2° -  Na  hip6tese de  depoimentos  contradit6rios ou

que se infirmem, proceder-se-a a acareagao entre os depoentes.

Art.  30-  Concluida  a  inquirigao  das  testemunhas,  a

comissao     promovefa     o     interrogat6rio     do     acusado,     observados     os

procedimentos previstos nos arts.19 e 20.

§1°  -  No  caso  de  mais  de  urn  acusado,  cada  urn

deles   sera   ouvido   separadamente   e   sempre   que   divergirem   em   suas

declarag6es  sobre  fatos  ou  circunstancias,  sera  promovida  acareaeao  entre

eles;

§2°  -  0  procurador  do  acusado  podefa  assistir  ao

interrogat6rio,   bern  como   a   inquirigao  das  testemunhas,   sendo-lhe  vedado

interferir nas  perguntas e  respostas,  sendo facultativo,  potem,  reinquiri-las,  por

intermedio do Presidente da Comissao;

Art.  31-  Quando  houver  ddvida  sobre  a  sanidade

mental do acusado,  a comissao propofa a ?;;;!g=!ape competente que ele seja
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submetido  a  exame  por junta  medica  oficial,  da  qual  participe  pelo  menos  urn

medico psiquiatra.

Pafagrafo   tlnico.   0   incidente  de  sanjdade   mental

sera  processado  em  autos  apartados  e  apenso  ao  processo  principal,  ap6s  a

expedigao do laudo pericial.

Art.   32-   Findo   o   interrogat6rio   do   processado,   a

comissao  processante  deliberafa  sobre  a  eventual  necessidade  de  produgao

de novas provas, devendo, se for o caso, justificar a sua realizaeao.

Pafagrafo dnico.  Em nao havendo a necessidade da

produgao  de  novas  provas,  a  comissao  processante  declarafa  encerrada  a
instru9ao.

Art.  33-  Encerrada  a  instrueao,  o  processado  sera

intimado  para  apresentar  a  sua  defesa  escrita,  no  prazo  de  10  (dez)  dias,

sendo assegurada a vista do processo na repartieao.

Paragrafo  dnico.  Havendo dois ou mais  indiciados,  o

prazo sera comum e de 20 (vinte) dias.

Art. 34-Apresentada ou nao a defesa, findo o prazo

concedido,    a   comissao   processante   elaborafa   relat6rio   minucioso,    onde

resumifa  as  peeas  principals  dos  autos  e  mencionara  as  provas  em  que  se

baseou para formar a sua convicgao.

§1°  -0  relat6rio  sera  sempre  conclusivo  quanto  a

inocencia ou a responsabilidade do servidor.

§2° - Reconhecida a responsabilidade do servidor,  a

comissao  indicafa  o dispositivo  legal ou  regulamentar transgredido,  bern como

as  circunstancias  agravantes  ou  atenuantes,,2±=enalidade  que  entender

cabivel.
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Art.  35- 0 processo administrativo disciplinar,  com o

relat6rio  da   comissao,   sera   remetido   a   autoridade   que  determinou   a   sua

instauragao, para julgamento.

Seeao  Ill

Do Julgamento

Art.  36-  No  prazo  de  20  (vinte)  dias,  contados  do

recebimento do processo, a autoridade julgadora proferifa a sua decisao.

§1°  -  Havendo  mais  de  urn  indiciado  e  diversidade

de sang6es, o julgamento e a decisao cabefao a autoridade competente para a

imposicao das penalidades;

§2° - Se a penalidade prevista for a de demissao ou

de  cassaeao  da  disponibilidade,  o julgamento  cabefa  as  autoridades  de  que

trata o inciso I do art. 43.

§3°  -   Reconhecida   pela  comissao  a  inocencia  do

servidor,     a    autoridade    instauradora    do    processo    determinara    o    seu

arquivamento, salvo se flagrantemente contraria a prova dos autos.

Art. 37- A autoridade julgadora acatara o relat6rio da

comissao, salvo quando contfario as provas dos autos.

Pafagrafo   dnico.   Quando   o  relat6rio  da  comissao

contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora podefa,  motivadamente,

agravar    a    penalidade    proposta,    abranda-la    ou    isentar    o    servidor    de

responsabilidade.

Art. 38 -Verificada a ocorrencia de vicio insanavel,  a

autoridade   que   determinou   a   instauraeao   do   processo   declarafa   a   sua

nulidade,  total  ou  parcial,  e  ordenafa,  no  mesm;g±!=fTa'constituigao  de  outra

comissao para instauragao de novo processo.
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§1° -0 julgamento fora do prazo legal, se por motivo

justificavel,  nao implica nulidade do processo.

§2°   -   A   autoridade   julgadora   que   der   causa   a

prescrigao de que trata o § 2° do art. 44, sera responsabilizada.

Art.  39  -  Extinta  a  punibilidade  pela  prescrieao,   a

autoridade   julgadora   determinara   o   registro   do   fato   nos   assentamentos

individuais do servidor.

Art. 40 - Quando a  infragao estiver capitulada como

crime,  o processo administrativo disciplinar sefa  remetido ao Ministerio Pdblico

para instauragao da agao penal, ficando trasladado na repartigao.

Art.   41   -   0   servidor  que   responder   a   processo

administrativo  disciplinar  s6  podera  ser  exonerado  a  pedido  ou  aposentado

voluntariamente,    ap6s   a    conclusao    do    processo    e    o   cumprimento    da

penalidade, acaso aplicada.

Pafagrafo tlnico.  Ocorrida a exoneragao de que trata

o  inciso  I  do  art.  43,  o  ato  sera  convertido  em  demissao  a  bern  do  servigo

pdblico, se for o caso.

Art. 42 - Serao assegurados transporte e diarias aos

membros da comissao e ao secrefario,  quando obrigados a se deslocarem da

sede  dos  trabalhos,  ou  seja,   para  fora  do  Municipio,  para  a  realizaeao  de

missao essencial ao esclarecimento dos fatos.

Segao IV

Das Penalidades

disciplinares:

Art. 43  - Serao aplica;£=;±:rseguintes  penalidades
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I - exoneragao,  demissao a  bern do serviap pdblico,

cassagao  de  disponibilidade  ou  suspensao  superior  a  15  (quinze)  dias  com

prejuizo na remuneragao, pelo Chefe do Poder;
11   -   de   suspensao   de   ate   15   (quinze)   dias   sem

prejuizo   na   remuneraeao,    ou   advertencia,    pelo   Secretario   Municipal   de

Administraeao Geral ou Diretor Geral; e

Ill  -de destituieao de  cargo em  comissao ou fungao

gratificada, pelo Chefe do Poder.

Seeao lv

Da Prescrigao

Art. 44 -A agao disciplinar prescrevefa:

I  -  em  5  (cinco)  anos,  quanto  as  infrag6es  puniveis

com   demissao,    cassaeao   de   disponibilidade   e   destituigao   de   cargo   de

provimento em comissao;

11 -em 2 (dois) anos, quanto a suspensao;

Ill    -   em    180    (cento   e   oitenta)    dias,    quanto    a

advertencia.

§1° -0 prazo de prescrigao comeca a correr da data
em  que o fato  se tornou  conhecido  pela  autoridade  competente  para  iniciar o

processo administrativo disciplinar;

§2° - Os prazos de prescrieao previstos na Lei Penal
aplicam-se as infrag6es disciplinares capituladas tambem como crime;

§3°  - A  abertura  de  sindicancia  ou  a  instauragao  de

processo  administrativo  disciplinar  interrompe  a  prescrigao,  ate  a  decisao final

proferida por autoridade competente;

§4°  -  lnterrompido  a  curso  da  prescrieao,  o  prazo

comegafa a correr a partir do dia em que cessar a

Segao V

Da Revisao do Processual
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Art.    45    -    0    processo    administrativo    disciplinar

podera   ser  revisto,   a   qualquer  tempo,   a   pedido  ou   de   oficio,   quando   se

aduzirem fatos novos ou circunstancias suscetiveis de justificar a  inocencia do

punido ou a inadequagao da penalidade aplicada:

§1°    -    Em    caso    de    falecimento,    ausencia    ou

desaparecimento  do  servidor,  qualquer  pessoa  da  familia  podera  requerer  a

revisao do processo;

§2° - No caso de incapacidade mental do servidor,  a

revisao sera requerida pelo respectivo curador.

Art.   46   -   A   simples   alegaeao   de    injustiga    da

penalidade  nao  constitui  fundamento  para  a  revisao,  que  requer  elementos
novos, ainda nao apreciados no processo originario.

Art.  47  -  0  requerimento  de  revisao  do  processo

sera dirigido ao Chefe do Poder.

Pafagrafo   tlnico.   Deferida   a   petigao,   a   autoridade

competente providenciafa a constitui9ao de comissao,  na forma do art.  11.

Art.  48  - A  revisao  correfa  em  apenso ao  processo

originario.

Paragrafo   tinico.   Na   petigao   inicial,   o   requerente

pedifa dia e hora para a produgao de provas e inquirigao das testemunhas que

arrolar.

Art. 49-A comissao revisora tefa 40 (quarenta) dias

para a conclusao dos trabalhos, sem prorrogagao.

Art.   50   -  Aplicam-se   aos   trabalhos   da   comissao

revisora,noquecouberem,asnormaseproc:g±ospr6priosdacomissao

do processo administrativo disciplinar.
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Art.  51   -  0  julgamento  cabefa  a  autoridade  que

aplicou a penalidade, nos termos do art. 4°.

Paragrafo  dnico.  0  prazo  para  julgamento  sera  de

20  (vinte)  dias,  contados  do  recebimento  do  processo,  no  curso  do  qual  a

autoridade julgadora podera determinar diligencias.

Art.    52    -   Julgada    procedente   a    revisao,    sera

declarada   sem   efeito   a   penalidade   aplicada,   restabelecendo-se   todos   os

direitos  do  servidor,  exceto  em  relaeao  a  destituigao  do  cargo  de  provimento

em comissao, que sera convertida em exoneraeao.

Pafagrafo dnico.  Da revisao do processo nao podefa

resultar agravamento de penalidade.

CAPITULO  IV -DA SUSPENSA0 CONDICIONAL DO PROCESSO

ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR

Art.  53 - Os  processos administrativos disciplinares

poderao ser objeto de Suspensao Condicional do Processo, observados alguns

requisitos pessoais e processuais:

§1° -Consideram-se  como  requisitos  pessoais  para

obtengao da concessao da suspensao condicional do processo:

1"

lv.

nao estar em estagio probat6rio;

nao     ser     reincidente     na     mesma     falta

profissional;

nao    estar    sob    condieao    de    suspensao

processual      de      processo      administrativo

anterior;

nao  ter  sido  beneficiado  com   a  suspensao

condicional   do   processo   administrativo   nos

dltlmos03(tte#§.
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§2°  -  Consideram-se  como  requisitos   processuais

para obtengao da concessao da suspensao condicional do processo:

nao ter cometido ato  passivel  de exoneraeao

ou demissao a bern do servieo pdblico;

nao     ter     cometido     ato     de     improbidade

administrativa         ou         crime         contra         a

administragao pdblica;

Art.  54 - A suspensao  condicional  do  procedimento

administrativo  disciplinar  podefa  ser  proposta  pelo  Presidente  da  Comissao

para aplicaeao da penalidade:

antes de iniciado procedimento para apuragao

preliminar,   caso   haja   elementos   suficientes

para o seu oferecimento; ou

em    qualquer    fase    do    procedimento    de

apuraeao  preliminar,  processo  administrativo

ou  sindicancia,  de  oficio  ou  por  sugestao  da

Comissao responsavel por sua condueao.

§1°  -Aceita  a  proposta  pelo  Servidor,  o  Presidente

da  Comissao  especificafa  as  condig6es  a  que  fica  subordinada  a  suspensao,

desde que:

tenha finalidade educativa;

observem a situaeao pessoal do servidor;

sejam  adequadas  a  diminuir  a  probabilidade

de reincidencia da conduta.

Art.     55     -     Podem     ser     propostas,     alem     do

compromisso  de  absteneao  de  conduta  e  melhoria  no  desempenho  de  suas

fune6es,   dentre   outras   condi96es   que   considerem£±!fo   e   extensao   da
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penalidade  aplicavel  a  infraeao  de  que  o  servidor  6  acusado,  qualquer  das

seguintes,  isolada ou cumulativamente:

lv.

V.

reparaeao     ou      compensaeao     de     dano

patrimonial;

obrigaeao pecuniaria;

submissao  a  tratamento  medico,   psicol6gico

ou  frequencia  de  tratamento  para  vitimas  de

transtomo  mental,  ouvido  o  Servigo  T6cnico

Competente de Satlde do Municipio;

participaeao  em   cursos  de  capacitagao,   as

expensas do pr6prio servidor;

retratagao ou pedido de desculpas, nos casos

de  ofensas  ou  danos  a  outro  servidor  ou  a

terceiros.

§1°  -  Na  hip6tese  de  ausencia  de  dano  patrimonial

ao  Municipio  de  lporanga,  podefa  ser  proposta,  alternativamente  a  obrigagao

pecuniaria,  a prestagao de servigos a comunidade,  fora o  hofario de servigo e

com o efetivo controle das ocupae6es,  bern como a doagao de mantimentos as

pessoas   em   vulnerabilidade   social,   encaminhando-se   ao   Setor   Social   do

Municipio, que fa fa o efetivo recebimento e entrega de recibo;

§2°  -  Para  a  aplicagao  do  disposto  neste  artigo,  a

Comissao podefa se valer da conciliagao, da mediaeao e de outros m6todos de

solugao   consensual   de   conflitos,   desde   que   conduzida   por   servidor   com

habilitagao especifica para este fim.

§3°  -  0  Servidor  firmara  o  competente  Termo  de
Ajuste de Conduta, para fins de celebrar a suspensao condicional do processo,

onde  contera  todas  as  informae6es  necessarias  para  o  fiel  cumprimento  do

quanto acordado;

§40 -  Recusada  a  proposta,

apuraeao preliminar ou procedimento disciplinar.

ar-se-a  seguimento  a
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Art.  56 -A suspensao condicional do procedimento

disciplinar sera revogada se:

111.

no  curso  do  prazo  fixado  para  a  suspensao,

for     instaurada     sindicancia     ou     processo

administrativo contra o servidor;

o  servidor  nao  efetuar,  sem  justo  motivo,  a

reparagao do dano;

o servidor nao cumprir a condigao fixada.

Art. 57 - Cumpridas as condig6es fixadas no Termo

de   Ajuste   de   Conduta   para   a   suspensao,   a   processo   sera   arquivado,

extinguindo-se a punibilidade.

Art.   58  -  A  adesao  a  suspensao  condicional   do

procedimento  administrativo  disciplinar  nao  configura  confissao  de  culpa  do

servidor ou agente ptlblico.

CAPITULO V -DAS DISPOSICOES FINAIS

Art.  59 - Os  prazos  serao  contados em  dias  dteis,

comecando  a  correr  a  partir  da  data  de  cientificagao  oficial,  excluindo-se  da

contagem o dia do comeeo e incluindo-se o do vencimento.

Pafagrafo  dnico.   Considera-se  prorrogado  o  prazo

ate  o  primeiro  dia  titil  subsequente  se  o  vencimento  cair em  dia  em  que  nao

houver expediente ou este for encerrado antes do horario normal;

Art.  60 - Salvo  motivo de forma  maior devidamente

comprovado, os prazos processuais nao se suspendem.

Art.  61  - Os  processos  administrativos  disciplinares

tramitafao nos termos da presente lei a partir da s#cagao
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Art.    62    -    Terao    prioridade    de    tramitagao    os

procedimentos em que figure como parte ou interessado:
I   -   pessoa   com   idade   igual   ou   superior   a   60

(sessenta) anos;
11- pessoa com deficiencia fisica ou mental;

Ill    -    pessoa    portadora    de    tuberculose    ativa,

esclerose   mtlltipla,   neoplasia   maligna,   hanseniase,   paralisia   irreversivel   e

incapacitante,  cardiopatia  grave,  doenea  de  Parkinson,  doenga  de  Alzheimer,

espondiloartrose   anquilosante,   nefropatia  grave,   hepalopatia  grave,   estados

avaneados   da   doenga   de   Paget   (osteite   deformante),   contaminaeao   por

radiaeao,  sindrome de  imunodeficiencia  adquirida ou  outra doenga grave,  com

base  em  conclusao  da  medicina  especializada,  mesmo  que  a  doenga  tenha

sido contraida ap6s o inicio do processo;

§1°    -    A    pessoa    interessada    na    obteneao    do

beneficio, juntado  prova de sua condieao,  devefa  requefe-lo ao  Presidente da

Comissao, que determinara as providencias a serem cumpridas;

§2°   -   Deferida   a   prioridade,   os   autos   receberao

identificagao pr6pria que evidencie o regime de tramitagao prioritaria.

Art.   63-   As   despesas   decorrentes   da   aplicagao

desta Lei correrao a conta das dotae6es pr6prias.

Art. 64-Revogam-se as disposie6es em contfario.

Art.  65-  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua

publicaeao.


