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Projeto de Lei Complementar de autoria do Poder Executivo 

Dispõe sobre o Código de Administração do 

Município de Taubaté 

Legenda: 
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Texto em azul: Dispositivos com nova redação 

Texto em vermelho:  Dispositivos incluídos 

Texto em rosa: Situações especiais 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei 

(artigos de 1º a 59 revogados pela Lei Complementar nº 236, de 21 de dezembro de 2010) 

TÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

CAPÍTULO I 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

Art. 1º A estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Taubaté é constituída do Gabinete 

do Prefeito, de Departamentos Municipais e de Assessorias do Prefeito, na seguinte conformidade: 

I - Gabinete do Prefeito; 

II - Departamento de Administração; 

III - Departamento de Finanças; 

IV - Departamento dos Negócios Jurídicos; 

V - Departamento de Ação Social; 

VI - Departamento de Educação, Cultura e Esportes;  

VI - Departamento de Educação e Cultura; (redação dada pela Lei Complementar nº 130, de 

1º de agosto de 2005) 

VII - Departamento de Saúde; 

VIII - Departamento de Planejamento e Desenvolvimento do Município; 

VIII - Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Territorial do Município; (redação 

dada pela Lei Complementar nº 144, de 26 de janeiro de 2006) 

IX - Departamento de Obras Públicas; 



 

 

X - Departamento de Serviços Municipais; 

XI - Assessoria Especial de Participação Comunitária; 

XII - Assessoria de Assuntos Políticos; 

XIII - Departamento de Trânsito; e (inciso incluído pela Lei Complementar nº 81, de 29 de 

março de 2000) 

Departamento de Meio Ambiente e Turismo (criado pela Lei Complementar nº 96, de 31 de 

janeiro de 2002) 

Departamento de Segurança Pública Municipal (criado pela Lei Complementar nº 127, de 1º 

de agosto de 2005) 

Departamento de Esportes, Lazer e Recreação (criado pela Lei Complementar nº 130, de 1º de 

agosto de 2005) 

Departamento de Desenvolvimento Econômico (criado pela Lei Complementar nº 144, de 26 

de janeiro de 2006) 

Art. 2º Os Departamentos têm estrutura hierárquica composta de Áreas. 

Art. 3º O Gabinete do Prefeito é composto de: 

I - Chefia do Gabinete do Prefeito: 

a) Área Técnico Legislativa; 

b) Área de Transportes Internos; 

c) Área Especial do Abastecimento; 

d) Área Especial do Meio Ambiente; (esta Área passa a compor o Departamento de Meio 

Ambiente e Turismo, criado pela Lei Complementar nº 96, de 31 de janeiro de 2002) 

II - Auditoria Geral; 

III - Assessoria para Assuntos Políticos; 

IV - Área de Comunicação; 

V - Assessoria Especial de Participação Comunitária; 

A Lei Complementar nº 80, de 22 de março de 2000, transformou o Grupo Executivo Agropecuário 

– GEAP em Coordenadoria Especial de Agricultura e Abastecimento, subordinada ao Gabinete do 

Prefeito e conta com a seguinte estrutura: 

I - Coordenação; 

II - Divisão de Mercados e Feiras Livres; 

III - Serviço de Fiscalização de Abastecimento; 

IV - Serviço de Fiscalização e Inspeção de Produtos de Origem Animal; 



 

 

V - Serviço de Controle de Preços, Pesos e Medidas; 

VI - Serviço de Assistência ao Abastecimento; e 

VII - Serviço de Apoio a pequenos agricultores. (A Lei Complementar nº 144, de 26 de 

janeiro de 2006, restabeleceu, na organização do Sistema Administrativo Municipal, o Grupo 

Executivo Agropecuário – GEAP, criado pela lei Complementar nº 53, de 11 de fevereiro de 1994, 

subordinando-o ao Departamento de Desenvolvimento Econômico do Município.)  

Art. 4º A Auditoria Geral, que terá nível de Área, será dirigida por um Auditor-Chefe Efetivo. 

Art. 5º O Departamento de Administração é composto de: 

I - Área de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional; 

II - Área de Suprimentos e Patrimônio; e 

III - Área de Recursos Humanos. 

Art. 6º O Departamento de Finanças é composto de: 

I - Área de Planejamento e Controle Econômico; 

II - Área de Receita; e 

III - Área Financeira. 

Art. 7º O Departamento dos Negócios Jurídicos é composto de: 

I - Procuradoria Administrativa; e 

II - Procuradoria Judiciária. 

III – Procuradoria Tributária. (inciso incluído pela Lei Complementar nº 203, de 19 de junho 

de 2009) 

Art. 8º As Procuradorias Administrativa e Judiciária terão nível de Área. 

Parágrafo único. É privativo de Procurador o exercício do cargo efetivo de Chefe da 

Procuradoria Administrativa e Chefe da Procuradoria Judiciária. 

Art. 8º As Procuradorias Administrativa, Judiciária e Tributária terão nível de área. 

Parágrafo único. É privativo de Procurador efetivo o exercício do cargo de Chefe da 

Procuradoria Administrativa, Chefe da Procuradoria Judiciária e Chefe da Procuradoria Tributária. 

(artigo e parágrafo único com redação dada pela Lei Complementar nº 203, de 19 de junho de 

2009) 

Art. 9º O Departamento de Ação Social é composto de: 

I - Área de Programas e Ações Especiais; 

II - Área de Promoção Social; e 

III - Área de Atendimento ao Menor. 



 

 

Art. 10. O Departamento de Educação, Cultura e Esportes é composto de: 

Art. 10. O Departamento de Educação e Cultura é composto de: (denominação do 

Departamento conforme a Lei Complementar nº 130, de 1º de agosto de 2005) 

I - Área de Educação; 

II - Área de Cultura; e 

III - Área de Esportes e Lazer. (esta Área passou a compor o Departamento de Esportes, 

Lazer e Recreação, com a denominação de Área de Projetos, Promoções Esportivas, de Lazer e 

Recreação, conforme a Lei Complementar nº 130, de 1º de agosto de 2005) 

Art. 11. O Departamento de Saúde é composto de: 

I - Área Administrativa; 

II - Área de Assistência à Saúde; e 

III - Área de Planejamento em Saúde. 

Art. 12. O Departamento de Planejamento e Desenvolvimento do Município é composto de: 

Art. 12. O Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Territorial do Município é 

composto de: (redação dada pela Lei Complementar nº 144, de 26 de janeiro de 2006) 

I - Área de Planejamento; 

II - Área de Projetos; 

III - Área de Fiscalização de Obras Públicas; e 

IV - Área de Programas de Desenvolvimento Econômico. (Área extinta pela Lei 

Complementar nº 53, de 11 de fevereiro de 1994) 

A Lei Complementar nº 53, de 11 de fevereiro de 1994, restabeleceu na organização do 

Sistema Administrativo Municipal o Grupo Executivo Industrial – GEIN e o Grupo Executivo 

Agro-pecuário – GEAP, criados pela Lei nº 1.372, de 27 de setembro de 1972, e criou o Grupo 

Executivo do Comércio e de Atividades de Prestação de Serviços – GECOMP, todos com nível 

hierárquico de gerência de área. 

A Lei Complementar nº 80, de 22 de março de 2000, transformou o Grupo Executivo 

Agropecuário – GEAP em Coordenadoria Especial de Agricultura e Abastecimento, subordinada 

ao Gabinete do Prefeito. 

A Lei Complementar nº 144, de 26 de janeiro de 2006, restabeleceu o Grupo Executivo 

Agropecuário – GEAP e subordinou-o ao Departamento de Desenvolvimento Econômico do 

Município. 

Art. 13. O Departamento de Obras Públicas é composto de: 

I - Área Industrial; e 

II - Área de Obras. 



 

 

Art. 14. O Departamento de Serviços Urbanos é composto de: 

I - Área de Trânsito e Iluminação Pública; 

I - Área de Iluminação Pública; (redação dada pela Lei Complementar nº 81, de 29 de março 

de 2000) 

II - Área de Serviços Municipais; e 

III - Área de Segurança.(inciso revogado pela Lei Complementar nº 127, de 1º de agosto de 

2005) 

Art. 14-A. O Departamento de Trânsito é composto de: 

I - Área de Planejamento de Trânsito; e 

II - Área de Controle de Trânsito 

(artigo e incisos incluídos pela Lei Complementar nº 81, de 29 de março de 2000) 

A Lei Complementar nº 96, de 31 de janeiro de 2002, criou o Departamento de Meio 

Ambiente e Turismo, constituído das seguintes Áreas: 

I - Área Especial do Meio Ambiente; e  

II - Área de Turismo  

A Lei Complementar nº 127, de 1º de agosto de 2005, criou o Departamento de Segurança 

Pública Municipal, constituído das seguintes Áreas, que contarão com o apoio do Projeto Agente 

Comunitário: 

I – Área de Segurança e Assistência Técnica; 

II – Área de Segurança e Assistência Operacional. 

A Lei Complementar nº 130, de 1º de agosto de 2005, criou o Departamento de Esportes, 

Lazer e Recreação, constituído das seguintes Áreas: 

I – Área de Projetos, Promoções Esportivas, de Lazer e Recreação; 

II - Área de Esportes Competitivos. 

A Lei Complementar nº 144, de 26 de janeiro de 2006, criou o Departamento de 

Desenvolvimento Econômico, que contará com os seguintes órgãos para o desenvolvimento de suas 

atividades, com subordinação ao Diretor: 

I – Grupo Executivo Industrial – GEIN; 

II – Grupo Executivo do Comércio e de Atividades de Prestação de Serviços – GECOMP; 

III – Grupo Executivo Agropecuário – GEAP. 



 

 

CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS 

Seção I 

Da Assessoria do Prefeito 

Art. 15. À Área de Auditoria Geral compete controlar, acompanhar e avaliar sistematicamente os 

atos administrativos e a legitimidade do uso dos recursos da administração municipal. 

Art. 16. À Assessoria de Assuntos Políticos compete assistir o Prefeito em todas as funções de 

natureza política. 

Art. 17. À Área de Comunicação compete coordenar, promover, elaborar e supervisionar 

programas de relações com a comunidade, no que se diz respeito a cerimônias, recepção a autoridades e 

comitivas, festividades e solenidades, bem como coordenar todos os contatos com a Imprensa em geral, 

divulgando os atos da administração municipal. 

Art. 18. À Assessoria Especial de Participação Comunitária, compete assistir o Prefeito em todos 

os contatos com os munícipes, assim como coordenar as providências necessárias ao atendimento das 

reivindicações surgidas desses contatos e que necessitem da participação dos Departamentos ou de órgãos 

das Administrações Estadual e Federal. 

Seção II 

Da Chefia do Gabinete do Prefeito 

Art. 19. À Chefia do Gabinete do Prefeito compete assistir o Prefeito em suas funções 

administrativas e de expediente, bem como, planejar, coordenar e controlar as normas de atuação nos 

assuntos técnico-legislativos, de Transportes Internos, de abastecimento e do meio ambiente. 

Art. 20. À Área Técnico-Legislativa compete a elaboração e publicação de todos os atos formais 

da administração, bem como manter sob arquivo todos esses atos. 

Art. 21. À Área de Transportes Internos compete o controle e manutenção dos veículos e 

máquinas, bem como administrar a equipe de motoristas e operadores de máquinas à disposição dos 

demais órgãos municipais. 

Art. 22. À Área Especial de Abastecimento compete administrar, coordenar e fiscalizar feiras-

livres, os mercados municipais e os programas de abastecimento, aplicar pesquisas de preços, promover e 

apoiar programas de produção a baixo custo e seu escoamento; compete administrar o programa de 

alimentação suplementar da pré-escola e escolas municipais. 

Art. 23. À Área Especial do Meio Ambiente compete planejar, administrar, coordenar e fiscalizar 

os programas de preservação do meio ambiente, visando a melhoria e manutenção da qualidade de vida 

do Município e região. (esta Área passa a compor o Departamento de Meio Ambiente e Turismo, 

criado pela Lei Complementar nº 96, de 31 de janeiro de 2002) 

A Lei Complementar nº 80, de 22 de março de 2000, transformou o Grupo Executivo Agropecuário 

– GEAP em Coordenadoria Especial de Agricultura e Abastecimento, subordinada ao Gabinete do 

Prefeito para formular, coordenar e acompanhar políticas e diretrizes, assim como desenvolver projetos 

relativos à agricultura e ao abastecimento. Para a consecução de seus objetivos, caberá à Coordenadoria 

Especial de Agricultura e Abastecimento: 

I - executar as atividades e serviços previstos nos projetos técnicos do Plano Municipal de 

Desenvolvimento Agropecuário Plurianual; 



 

 

II - implantar, promover e fiscalizar as feiras-livres, comboios, mercados, postos volantes de 

vendas de produtos agrícolas, campanhas de popularização de safras; 

III - estabelecer e implantar programas de Turismo Rural, em parceria com o Grupo Executivo 

do Comércio e de Atividades de Prestação de Serviços – GECOMP; 

IV - implantar e apoiar programas de produção de alimentos para enriquecimento da merenda 

escolar e para entidades de apoio à Comunidade; 

V - inspecionar produtos de origem animal; e 

VI - assessorar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural na definição da Política 

agrícola do Município. (A Lei Complementar nº 144, de 26 de janeiro de 2006, restabeleceu o Grupo 

Executivo Agropecuário – GEAP e subordinou-o ao Departamento de Desenvolvimento Econômico 

do Município.) 

Seção III 

Do Departamento de Administração 

Art. 24. Ao Departamento de Administração compete planejar, coordenar e controlar as normas 

de atuação nos assuntos de planejamento e desenvolvimento organizacionais, suprimentos e patrimônio, 

bem como tudo o que diga respeito a Recursos Humanos. 

Art. 25. À Área de Planejamento e Desenvolvimento Organizacionais compete a coordenação e 

controle das ações em Informática, Organização e Métodos e Serviços Internos bem como, elaborar e 

manter o Manual de Normas e Procedimentos Administrativos, que servirá de orientação a todos os 

órgãos da Administração Municipal. 

Art. 26. À Área de Suprimentos e Patrimônio compete a coordenação e controle das ações em 

materiais abrangendo o recebimento, estocagem e controle das entradas e saídas de materiais e 

equipamentos; no Patrimônio abrangendo o controle de todos os bens municipais. 

Art. 27. À Área de Recursos Humanos compete a coordenação e controle das ações que digam 

respeito à Administração Pessoal abrangendo folha de pagamento, cadastro e assentamento de pessoal, 

controle de freqüência e administração de benefícios ao pessoal; ao Desenvolvimento de Pessoal e 

Prevenção de Acidentes abrangendo administração de salários, desenvolvimento e recrutamento de 

pessoal, prevenção de acidentes. 

Art. 28. Compete ainda à Área de Recursos Humanos a coordenação dos trabalhos da Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes-CIPA. 

Seção IV 

Do Departamento de Finanças 

Art. 29. Ao Departamento de Finanças compete planejar, coordenar e controlar as normas de 

atuação nas questões do planejamento e controle econômico, receita, financeiras e convênio INCRA 

conforme Lei nº 1.336, de 27 de março de 1972. 

Art. 30. À Área de Planejamento e Controle Econômico compete a coordenação e controle das 

ações de Programação e Controle Orçamentário e de Estudos Econômicos. 

Art. 31. À Área da Receita compete a coordenação e controle das ações no Cadastro Fiscal, 

Rendas e Fiscalização de Rendas. 



 

 

Art. 32. À Área Financeira compete a coordenação e controle das ações de Contabilidade, 

Tesouraria e Controle Financeiro. 

Seção V 

Do Departamento dos Negócios Jurídicos 

Art. 33. Ao Departamento dos Negócios Jurídicos compete planejar, coordenar e controlar as 

atividades das Procuradorias Administrativas e Judiciária. 

Art. 33. Ao Departamento dos Negócios Jurídicos compete planejar, coordenar e controlar as 

atividades das Procuradorias Administrativa, Judiciária e Tributária. (redação dada pela Lei 

Complementar nº 203, de 19 de junho de 2009) 

Art. 34. À Procuradoria Administrativa compete planejar, coordenar e controlar as atividades que 

digam respeito a legalização de Títulos Dominiais e Regularização de Loteamentos e Arruamentos; ao 

Contencioso Administrativo e a Consultoria Jurídica. 

Art. 35. À Procuradoria Judiciária compete planejar, coordenar e controlar as atividades que 

digam respeito a Execução Fiscal e do Contencioso Geral. 

Art. 35. À Procuradoria Judiciária compete planejar, coordenar e controlar as atividades que 

digam respeito ao Contencioso Geral nas áreas civil, criminal e trabalhista. (redação dada pela Lei 

Complementar nº 203, de 19 de junho de 2009) 

Art. 35-A. À Procuradoria Tributária compete planejar, coordenar e controlar as atividades que 

digam respeito ao Procedimento Administrativo Fiscal, ao Contencioso Tributário, à Inscrição da Dívida 

Ativa e à Execução Fiscal. (incluído pela Lei Complementar nº 203, de 19 de junho de 2009) 

Seção VI 

Do Departamento de Ação Social 

Art. 36. Ao Departamento de Ação Social compete a definição da política social do Município, 

objetivando a mobilização da população e o encaminhamento democrático do desenvolvimento social da 

comunidade. 

Art. 37. À Área de Programas e Ações Especiais compete planejar, supervisionar, coordenar, 

controlar e orientar a execução dos projetos e atividades do trabalho social com servidores, munícipes e 

de integração com entidades sociais. 

Art. 38. À Área de Promoção Social compete planejar, coordenar, controlar e orientar os 

trabalhos no Serviço Social e Controle de Migração. 

Art. 39. À Área de Atendimento ao Menor compete planejar, coordenar, controlar e orientar os 

trabalhos que digam respeito à permanente integração do menor à sociedade. 



 

 

Seção VII 

Do Departamento de Educação, Cultura e Esportes 

Do Departamento de Educação e Cultura  

Art. 40. Ao Departamento de Educação, Cultura e Esportes compete planejar, coordenar e 

controlar as normas de atuação nos assuntos de educação, cultura, esportes e lazer. 

Art. 40. Ao Departamento de Educação e Cultura compete planejar, coordenar e controlar as 

normas de atuação nos assuntos de educação e cultura. (denominação e competência conforme a Lei 

Complementar nº 130, de 1º de agosto de 2005) 

Art. 41. À Área de Educação compete a coordenação e controle das ações nos campos da 

Educação Pré-Escolar, do Ensino de primeiro e segundo Graus, da Educação de Jovens e Adultos e da 

Educação Especial. 

Art. 42. À Área de Cultura compete a coordenação e controle das ações nos campos de Museus, 

Patrimônio e Arquivo Históricos, de Manifestações Artístico-Culturais, da E.M.A.P.C. Maestro Fêgo 

Camargo, de Bibliotecas e de Turismo. 

Art. 43. À Área de Esportes e Lazer compete a coordenação e controle das ações no campo do 

Esporte e na Área do Lazer. (esta Área passa a compor o Departamento de Esportes, Lazer e 

Recreação, criado pela Lei Complementar nº 130, de 1º de agosto de 2005, com a denominação de 

Área de Projetos, Promoções Esportivas, de Lazer e Recreação) 

Seção VIII 

Do Departamento de Saúde 

Art. 44. Ao Departamento de Saúde compete estudar, planejar, supervisionar, proceder a 

levantamentos e atender a todas as ações e serviços referentes à saúde da comunidade. 

Art. 45. À Área Administrativa compete a coordenação de todas as ações de ordem burocrático-

administrativa do Departamento de Saúde, em sintonia com as normas e procedimentos administrativos 

em vigor, com ênfase especial no que diz respeito aos contatos - no âmbito municipal e estadual - 

referentes ao Convênio SUS e demais convênios. 

Art. 46. À Área de Assistência à Saúde compete a coordenação e controle das ações nos Serviços 

de Emergências, nos Serviços Básicos e nos Serviços Especializados, englobando as atividades médica, 

odontológica, enfermagem e psicologia; no Centro de Controle de Zoonoses e no Serviço de Verificação 

de Óbitos. 

Art. 47. À Área de Planejamento em Saúde compete a coordenação e controle das ações nos 

campos da vigilância sanitária e epidemiológica e no campo de Estudos e Programas, englobando dados 

estatísticos e analíticos referentes aos indicadores de saúde do município e região. 



 

 

Seção IX 

Do Departamento de Planejamento e Desenvolvimento do Município 

Do Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Territorial do Município 

Art. 48. Ao Departamento de Planejamento e Desenvolvimento do Município compete planejar, 

coordenar e controlar as normas de atuação nos assuntos de planejamento e desenvolvimento territorial 

urbano e rural. 

Art. 48. Ao Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Territorial do Município 

compete planejar, coordenar e controlar as normas de atuação nos assuntos de planejamento e 

desenvolvimento territorial urbano e rural. (redação dada pela Lei Complementar nº 144, de 26 de 

janeiro de 2006) 

Art. 49. À Área de Planejamento compete elaborar a programação para a instalação de novos 

empreendimentos no Município, a manutenção do plano diretor, coordenar as atividades dos serviços de 

fiscalização de obras particulares, fiscalização de posturas. 

Art. 50. À Área de Projetos compete elaborar os projetos, memoriais descritivos e orçamentos 

das obras planejadas pelo Departamento em conjunto com o Chefe do Executivo Municipal. 

Art. 51. À Área de Fiscalização de Obras Públicas compete fiscalizar o cumprimento dos 

projetos, prazos e qualidade dos serviços públicos, executados por obra direta ou indireta. 

Art. 52. À Área de Programas de Desenvolvimento Econômico compete planejar, coordenar e 

controlar as atividades do Grupo Executivo Industrial - GEIN, do Grupo Executivo Agropecuário - GEAP 

e quaisquer outras atividades que digam respeito ao desenvolvimento econômico do Município. (Área 

extinta pela Lei Complementar nº 53, de 11 de fevereiro de 1994) 

A Lei Complementar nº 53, de 11 de fevereiro de 1994, restabeleceu na organização do 

Sistema Administrativo Municipal o Grupo Executivo Industrial – GEIN e o Grupo Executivo 

Agro-pecuário – GEAP, criados pela Lei nº 1.372, de 27 de setembro de1972 e criou o Grupo 

Executivo do Comércio e de Atividades de Prestação de Serviços – GECOMP, todos com nível 

hierárquico de gerência de área: 

Ao Grupo Executivo Industrial compete: 

I - promover realização de estudos sobre as condições locais para a instalação de indústrias; 

II - sugerir medidas a serem adotadas pela Administração Municipal em relação ao 

desenvolvimento industrial; 

III - manter contato com órgãos governamentais, empresas públicas e privadas e outras 

entidades, visando incrementar o desenvolvimento industrial; 

IV - coordenar e orientar as atividades e empreendimentos que visem o incremento industrial; 

V - recomendar, coordenar e supervisionar a realização de estudos técnicos referentes ao setor 

industrial do Município; 

VI - promover a realização de estudos e a execução de medidas relativas a incentivos fiscais para 

o setor industrial; 

VII - elaborar critérios e apreciar solicitações e incentivos fiscais e outros benefícios; 



 

 

VIII - promover a realização de estudos visando a possibilidade do setor industrial; e 

IX - coordenar as atividades industriais do Município. 

Compete ao Grupo Executivo Agro-Pecuário: 

I - sugerir medidas a serem adotadas pela Administração Municipal em relação ao 

desenvolvimento Agro-Pecuário; 

II - manter contato com órgãos governamentais, empresas públicas e privadas e outras entidades, 

visando incrementar o desenvolvimento Agro-Pecuário; 

III - coordenar e orientar as iniciativas que visem o incremento Agro-Pecuário; 

IV - recomendar, coordenar e supervisionar a realização de estudos técnicos referentes ao setor 

Agro-Pecuário do Município; 

V - promover a realização de estudos visando a publicidade do setor Agro-Pecuário; 

VI - coordenar as atividades Agro-Pecuárias do Município, inclusive supervisionando seu 

abastecimento. (A Lei Complementar nº 80, de 22 de março de 2000, transformou o Grupo 

Executivo Agropecuário – GEAP em Coordenadoria Especial de Agricultura e Abastecimento, 

subordinada ao Gabinete do Prefeito.) 

Ao Grupo do Comércio e de Atividades de Prestação de Serviços incumbe: 

I - planejar, organizar, executar e controlar as atividades visando o fomento do desenvolvimento 

comercial do Município, bem como das atividades de prestação de serviços, inclusive recomendando a 

realização de estudos técnicos e de concessão de incentivos fiscais e outros benefícios; 

II - sugerir medidas a serem adotadas pela Administração Municipal em relação ao 

desenvolvimento comercial e das atividades de prestação de serviços. (A Lei Complementar nº 144, de 

26 de janeiro de 2006, restabeleceu o GEAP e subordinou-o, juntamente com o GEIN  e o 

GECOMP,  ao Departamento de Desenvolvimento Econômico do Município.) 

Seção X 

Do Departamento de Obras Públicas 

Art. 53. Ao Departamento de Obras Públicas compete planejar, coordenar e controlar as normas 

de atuação nos assuntos de industrialização de artefatos e a execução de obras no Município. 

Art. 54. À Área Industrial compete a coordenação e controle das ações nos campos de 

Fabricação de Artefatos de Concreto e Usina de Asfalto, de Manufaturados em Madeira e Ferro que 

compreende atividades de marcenaria, carpintaria, serralheria e fabricação de alambrados. 

Art. 55. À Área de Obras compete a coordenação e controle das ações nas áreas de Vias 

Públicas, de Galerias e de Edificações Públicas, tanto na zona urbana quanto na zona rural. 



 

 

Seção XI 

Do Departamento de Serviços Urbanos 

Art. 56. Ao Departamento de Serviços Urbanos compete planejar, coordenar e controlar as 

normas de atuação nos assuntos de trânsito, iluminação pública, serviços municipais e segurança. 

Art. 57. À Área de Trânsito e Iluminação Pública compete a coordenação e controle das ações no 

Trânsito, no Estacionamento Regulamentado, na Iluminação Pública e no Transporte Público. 

Art. 58. À Área de Serviços Municipais compete a coordenação e controle das ações na Limpeza 

Pública, na Arborização e Jardins e no Serviço Funerário. 

Art. 59. À Área de Segurança compete zelar pela segurança de todo o patrimônio municipal. 

(inciso revogado pela Lei Complementar nº 127, de 1º de agosto de 2005) 

(os dispositivos abaixo foram revogados pela Lei Complementar nº 236, de 21 de dezembro de 2010) 

Seção XII 

Do Departamento de Trânsito 

Art. 59-A. Ao Departamento de Trânsito compete planejar, coordenar, normatizar e controlar as 

ações de trânsito e executar as ações de fiscalização de trânsito, aplicação de penalidades e julgamento de 

recursos interpostos em consonância com previsto na Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e 

demais legislação pertinentes. 

Parágrafo único. Compete, ainda, ao Departamento de Trânsito normatizar, controlar e fiscalizar 

a operação dos estacionamentos regulamentados, do transporte público e de táxis, bem como integrar-se a 

outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de 

multas. 

Art. 59-B. Compete à Área de Planejamento de Trânsito: 

I - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e 

promover o desenvolvimento da circulação e da segurança do ciclista; 

II - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas; 

III - implantar medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito; 

IV - promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de 

acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; e 

V - planejar e implantar medidas para redução da circulação de veículos e reorientação do 

tráfego com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes. 

Art. 59-C. Compete à Área de Controle de Trânsito: 

I - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de 

controle viário; 

II - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito do serviço de transportes 

coletivos, de táxis e de estacionamento regulamentado no âmbito de suas atribuições; 



 

 

III - autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis por infrações de circulação, 

estacionamento e parada, previstos no Código de Trânsito Brasileiro, no exercício regular do Poder de 

Polícia de Trânsito; 

IV - executar a fiscalização de trânsito; 

V - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas a 

infração por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas 

a aplicar; 

VI - vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os 

requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos. 

(seção, artigos, parágrafo e incisos incluídos pela Lei Complementar nº 81, de 29 de março de 2000) 

A Lei Complementar nº 96, de 31 de janeiro de 2002, criou o Departamento de Meio Ambiente e 

Turismo, ao qual compete planejar, coordenar, normatizar e controlar as ações que visem a promoção das 

atividades ecológicas e turísticas no Município de Taubaté, com a finalidade de contribuir para o seu 

desenvolvimento econômico e para a preservação de seus recursos naturais e patrimônio ecológico. 

À Área Especial do Meio Ambiente compete planejar, administrar, coordenar e fiscalizar os 

programas de preservação do meio ambiente, visando a melhoria e manutenção da qualidade de vida do 

Município e região. 

Compete à Área de Turismo: 

I - promover a realização de estudos sobre condições locais para a promoção e ampliação de 

atividades turísticas; 

II - identificar os pontos de potencial turístico no Município; 

III - sugerir medidas a serem adotadas pela Administração Municipal que permitam o 

desenvolvimento das atividades turísticas; e 

IV - manter contato com órgãos governamentais, empresas públicas e privadas e outras 

entidades, visando incrementar as atividades turísticas no Município. 

A Lei Complementar nº 127, de 1º de agosto de 2005, criou o Departamento de Segurança Pública 

Municipal, com responsabilidade de garantir, a nível local, a existência de condições para atuação de 

mecanismos voltados à segurança de bens, serviços e instalações municipais, bem como o planejamento e 

a execução de medidas de proteção à população em casos de eventos desastrosos que ocorram no 

território municipal e, para tanto, passa a integrar sua estrutura a ele se subordinando, a Comissão 

Municipal de Defesa Civil, e com a seguinte competência: 

Ao Departamento de Segurança Pública Municipal compete: 

I – estabelecer as políticas, diretrizes e programas de segurança municipal do Município de 

Taubaté; 

II – executar, através de seus órgãos, as políticas públicas de interesse do Departamento, 

coordenando e gerenciando a integração com as políticas sociais do Município que, direta ou 

indiretamente, interfiram nos assuntos de segurança municipal da cidade; 



 

 

III – estabelecer relação com os órgãos de segurança estaduais e federais, visando ação integrada 

no Município de Taubaté; 

IV – coordenar as atividades da Assistência do Gabinete do Prefeito; 

V – auxiliar o Departamento de Trânsito Municipal nas questões que sejam necessárias e que 

interfiram na política de segurança do Município; 

VI – propor prioridades nas ações de policiamento ostensivo, preventivo e investigativo 

realizados pelos órgãos da segurança pública que atuam no Município de Taubaté, por meio de 

intercâmbio permanente de informações e gerenciamento; 

VII – estabelecer ações, convênios e parcerias, quando necessário, com entidades nacionais ou 

estrangeiras que exerçam atividades destinadas a estudos e pesquisas de interesse da segurança municipal; 

VIII – contribuir para a prevenção e a diminuição da violência e da criminalidade, promovendo a 

mediação de conflitos e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos; 

IX – valer-se de dados estatísticos das polícias estaduais para o estabelecimento de prioridades 

das ações de segurança municipal; 

X – implantar posto fixo de Agente Comunitário em pontos estratégicos de acordo com o 

interesse da segurança municipal; 

XI – promover parcerias com instituições voltadas às áreas de serviço social e psicologia, 

visando auxiliar o trabalho do Agente Comunitário em seu posto fixo, buscando soluções de pequenos 

conflitos sociais que, por sua natureza, possam dar origem à violência e à criminalidade; 

XII – receber denúncias de vandalismo praticado contra os equipamentos e prédios públicos 

municipais, através de serviço de disque-denúncia. 

Compete à Área de Segurança e Assistência Técnica: 

I – assistir o Diretor em todas as questões técnicas relacionadas com a política de segurança 

municipal; 

II – acompanhar os planos de treinamentos e atualizações dos Agentes Comunitários visando a 

melhor qualificação técnico-profissional; 

III – acompanhar o processo de contratação dos Agentes Comunitários, priorizando a verificação 

dos prazos de vencimentos dos contratos de trabalho; 

IV – receber, através do disque-denúncia, eventuais denúncias relacionadas a danos contra o 

patrimônio municipal, encaminhando à Diretoria para as devidas providências; 

V – encaminhar às Diretorias competentes, todos os relatórios que apresentem assuntos ou 

problemas relacionados com a respectiva pasta. 

Compete à Área de Segurança e Assistência Operacional: 

I – fiscalizar todo o trabalho operacional executado pelos Agentes Comunitários; 

II – elaborar, em conjunto com a Diretoria, planos de ação e atuação, visando à política de 

segurança municipal; 



 

 

III – elaborar as escalas de trabalho, trocas e permutas de todos os servidores municipais que 

atuem no Departamento e dos Agentes Comunitários; 

IV – presidir a apuração de eventuais infrações disciplinares cometidas e/ou atribuídas a 

qualquer servidor ou Agente Comunitário; 

V – promover a seleção de todo Agente Comunitário e estabelecer, em conjunto com a Diretoria, 

os planos de treinamento e atualizações dos mesmos. 

A Lei Complementar nº 130, de 1º de agosto de 2005, criou o Departamento de Esportes, Lazer e 

Recreação, com as seguintes competências: 

Ao Departamento de Esportes, Lazer e Recreação compete: 

I – viabilizar as atividades relativas ao desporto, lazer, recreação e outras correlatas; 

II – pesquisar, orientar, apoiar e coordenar o desenvolvimento da execução física, do desporto, 

da recreação e do lazer, estimulando a prática dessas atividades, com vistas ao potencial existente; 

III – supervisionar, administrar e fiscalizar as praças de esportes do Município, os centros 

desportivos e demais áreas que visem à ampliação de suas atividades; 

IV – estudar as necessidades do Município no campo do desporto, do lazer e da recreação, 

propondo medidas que promovam o desenvolvimento de suas atividades; 

V – promover programas cívico-desportivos de interesse geral do Município; 

VI – organizar e manter o cadastro de áreas disponíveis localizadas no Município e que 

interessem à implantação de novas unidades esportivas; 

VII – estudar e propor o estabelecimento de convênios com a União, Estados, Municípios e 

empresas para planificação de obras e programações específicas da área, inclusive com emprego de 

recursos oficiais ou privados; 

VIII – administrar os estádios, preservando o acervo que lhes é próprio; 

IX – divulgar as realizações, competições e demais atividades desportivas, recreativas e de lazer 

do Município, veiculando-as em todos os níveis e por todos os meios de comunicação; 

X – participar da elaboração e gerenciamento de critérios de concessão de incentivos ao esporte 

amador; 

XI – desenvolver outras atividades correlatas, ligadas à área desportiva. 

Compete à Área de Projetos, Promoções Esportivas, de Lazer e Recreação: 

I – realizar eventos esportivos e organizar, com a cooperação de empresas públicas e privadas, 

competições e torneios que farão parte do Calendário Oficial das Promoções Esportivas do Município; 

II – planejar uma política de incentivos à recreação e ao lazer em âmbito municipal; 

III – pesquisar, programar, organizar e executar atividades de recreação e lazer; 



 

 

IV – manter contatos com o público em geral, escolas, faculdades, clubes, entidades e 

autoridades para estimular a participação comunitária e prestar serviços de assessoramento às iniciativas 

populares; 

V – avaliar os pedidos de uso de unidades esportivas por terceiros, a título precário, obedecendo 

a legislação pertinente; 

VI – promover atividades de lazer e recreação para a população; 

VII – incentivar a reunião dos munícipes através de jogos, pequenos campeonatos, torneios e 

eventos populares; 

VIII – promover o intercâmbio interbairros, através de eventos. 

Compete à Área de Esportes Competitivos: 

I – organizar e promover a prática das modalidades esportivas e de apoio aos atletas 

representativos do município em competições municipais, regionais, estaduais, nacionais e internacionais, 

as quais devem contribuir para o coroamento dos trabalhos realizados pelo Município; 

II – realizar seletivas das modalidades representativas visando à formação das equipes oficiais do 

Município; 

III – organizar e promover a participação do Município nos Jogos Abertos da Juventude, Jogos 

Regionais e Jogos Abertos do Interior e outros eventos esportivos promovidos pela Secretaria da 

Juventude, Esporte e Lazer do Estado de São Paulo; 

IV – participar de congressos técnicos visando à programação de competições que representam o 

Município; 

V – administrar as equipes nas Competições realizadas pela Secretaria da Juventude, Esporte e 

Lazer do Governo do Estado; 

VI – administrar os recursos disponibilizados para cobertura de despesas de competições anuais; 

VII – manter registros de atletas e estabelecer critérios para a formação de equipes competitivas; 

VIII – avaliar as performances das equipes e discutir novos critérios com a equipe técnica. 

A Lei Complementar nº 144, de 26 de janeiro de 2006, criou o Departamento de Desenvolvimento 

Econômico, que tem por objetivo básico planejar, programar e executar a política de 

desenvolvimento econômico do Município. 

Ao Departamento de Desenvolvimento Econômico do Município, compete: 

I – formular, planejar e implementar a política de fomento ao desenvolvimento econômico e 

tecnológico dos setores primário, secundário e terciário do Município; 

II – estimular a atração, criação, preservação e ampliação de empresas e pólos econômicos;  

III – aperfeiçoar e ampliar as relações do Município com empresários e entidades públicas e 

privadas, em nível local, nacional e internacional; 

IV – apoiar a comunidade empresarial através de planos, programas, projetos, informações, 

pesquisas e estudos; 



 

 

V – promover a instituição de mecanismos de natureza física, financeira e institucional que 

privilegiem o fomento das atividades econômicas do Município; 

VI – estimular a reocupação da capacidade industrial ociosa do Município através de distritos 

industriais e/ou uso misto; 

VII – estimular o desenvolvimento dos setores comercial e de prestação de serviços; 

VIII – estimular o desenvolvimento econômico rural, em especial por meio de fomento à 

produção agropecuária, incentivos à agroindústria, ao cooperativismo e associativismo e aos programas 

de assistência técnica, extensão rural e do zoneamento agrícola; 

IX – propor celebração de convênios de cooperação nas áreas científica, tecnológica, de 

promoção econômica, de gestão empresarial e profissionalização de mão-de-obra, com instituições e 

entidades nacionais e internacionais; 

X – interagir com os demais órgãos da administração direta e indireta do município com o 

objetivo de implementar os seus programas, projetos e atividades; 

XI – realizar outras atividades pertinentes à sua área de atuação. 

Ao Grupo Executivo Industrial compete: 

a) promover a realização de estudos sobre as condições locais para a instalação de indústrias; 

b) sugerir medidas a serem adotadas pela Administração Municipal em relação ao 

desenvolvimento industrial; 

c) manter contato com órgãos governamentais, empresas públicas e privadas e outras entidades, 

visando incrementar o desenvolvimento industrial; 

d) coordenar e orientar as atividades e empreendimentos que visem o incremento industrial; 

e) recomendar, coordenar e supervisionar a realização de estudos técnicos referentes ao setor 

industrial do Município; 

f) promover a realização de estudos e a execução de medidas relativas a incentivos fiscais para o 

setor industrial; 

g) elaborar critérios e apreciar solicitações e incentivos fiscais e outros benefícios; 

h) promover a realização de estudos visando a possibilidade do setor industrial; 

i) coordenar as atividades industriais do Município; 

j) autorizar e fiscalizar a execução do projeto de instalação de indústrias, após ter sido 

devidamente aprovado pelos órgãos competentes. 

Ao Grupo Executivo do Comércio e de Atividades de Prestação de Serviços compete: 

a) planejar, organizar, executar e controlar as atividades visando o fomento do desenvolvimento 

comercial do Município, bem como das atividades de prestação de serviços, inclusive recomendando a 

realização de estudos técnicos e de concessão de incentivos fiscais e outros benefícios; 



 

 

b) sugerir medidas a serem adotadas pela Administração Municipal em relação ao 

desenvolvimento comercial e das atividades de prestação de serviços. 

Ao Grupo Executivo Agropecuário compete: 

a) executar as atividades e serviços previstos nos projetos técnicos do Plano Municipal de 

Desenvolvimento Agropecuário Plurianual; 

b) estimular o desenvolvimento econômico rural, em especial por meio de fomento à produção 

agropecuária, incentivos à agroindústria, ao cooperativismo e associativismo e aos programas de 

assistência técnica, extensão rural e do zoneamento agrícola; 

c) implantar e apoiar programas de produção de alimentos para enriquecimento da merenda 

escolar e para entidades de apoio à comunidade; 

d) assessorar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural na definição da Política Agrícola 

do Município. 

TÍTULO II 

DO REGIME JURÍDICO ÚNICO 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 60. O disposto neste Título constitui-se no regime jurídico único dos servidores públicos do 

Município de Taubaté. 

Art. 61. Toda pessoa que prestar serviço com vínculo empregatício à administração pública 

direta, indireta ou fundacional dos Poderes Executivo e Legislativo é considerada, para os efeitos desta 

Lei, servidor público. 

Parágrafo único. São servidores: 

I - pessoas legalmente investidas em cargo público; 

II - pessoas detentoras de estabilidade constitucional; e 

III - pessoas para o desempenho de funções. 

Art. 62. Cargo Público é o conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades cometidos a um 

servidor. 

Art. 63. Os cargos de provimento efetivo são de carreira ou isolados.  

§ 1º São de carreira os cargos que se integram em classes e correspondem a profissão, ou 

atividade com denominação própria. 

§ 2º São isolados os cargos que não se podem integrar em classes e correspondem a certa e 

determinada função. 

Art. 64. As carreiras serão organizadas em classes de cargos dispostas de acordo com a natureza 

profissional e complexidade de suas atribuições, guardando correlação com a finalidade do órgão ou 

entidade. 



 

 

Parágrafo único. Classe é o agrupamento de cargos, que por Lei, tenham idêntica denominação, 

o mesmo conjunto de atribuições e responsabilidades e o mesmo padrão de vencimento. 

Art. 65. Quadro é o conjunto de cargos de carreira e em comissão, integrante das estruturas dos 

órgãos do Executivo, do Legislativo, das Autarquias, inclusive de regime especial e das fundações 

públicas municipais. 

CAPÍTULO II 

DOS CARGOS PÚBLICOS 

Art. 66. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por Lei, com 

denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter ou em 

comissão. 

§ 1º Os cargos a que se refere este artigo, criados pela presente Lei, são os constantes do Anexo I 

e II. 

§ 2º A investidura em cargos efetivos, dependerá de aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos. 

§ 3º O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização, incluindo o quantitativo 

de vagas a serem obrigatoriamente preenchidas no decorrer do prazo de validade do certame e o 

cronograma detalhado de nomeações planejadas, serão fixados em edital, que será publicado no Diário 

Oficial do Município e em jornal diário de grande circulação. (incluído pela Lei Complementar nº 224, de 

29 de junho de 2010) (Parágrafo declarado inconstitucional pela Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 0494241-52.2010.8.26..000) 

§ 4º Observado o cronograma fixado na forma do § 3º, os candidatos aprovados dentro do 

número de vagas previsto no edital têm direito à nomeação. (incluído pela Lei Complementar nº 224, de 

29 de junho de 2010) (Parágrafo declarado inconstitucional em virtude da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 0494241-52.2010.8.26..000) 

Art. 67. No prazo máximo de 18 (dezoito) meses, a contar da publicação desta Lei, o Poder 

Executivo, realizará concurso público de provas ou de provas e títulos para provimento dos cargos criados 

por esta Lei e constantes do Anexo I. 

§ 1º Os atuais servidores, não estáveis e regidos pela CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, 

deverão sob pena de rescisão contratual, submeter-se a este concurso, excetuando-se aqueles que 

ingressaram no serviço público municipal através de provas seletivas, previstas na Lei, que terão 

garantida a sua efetividade, desobrigando-se da prestação de novo concurso. (Parágrafo declarado 

inconstitucional em virtude de Ação Direta de Inconstitucionalidade - Processo n.º 35.645.0/4) 

§ 2º Os servidores não estáveis e regidos pela CLT - Consolidação das Leis do Trabalho que não 

se enquadram nos termos do § 1.º deste artigo, e que não lograrem êxito no concurso ou não forem 

classificados, terão seus contratos de trabalhos rescindidos. 

Art. 68. Aos servidores que tiverem sua situação funcional abrangida pelas hipóteses previstas 

nos §§ 1º e 2º do artigo anterior, serão garantidos os direitos à percepção dos créditos trabalhistas devidos. 



 

 

CAPÍTULO III 

DOS EMPREGOS PÚBLICOS 

Art. 69. Os servidores públicos, estáveis constitucionalmente, são os titulares de emprego 

público, criados por Lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos. 

Parágrafo único. Os empregos públicos a que se refere este artigo, criados pela presente Lei, são 

os constantes do Anexo III. (O quadro de empregos públicos deixou de existir por força da Lei 

Complementar nº 28, de 22 de julho de 1992) 

Art. 70. Serão considerados efetivos os servidores públicos estáveis referidos no art. 69 e seu 

parágrafo único. (artigo declarado inconstitucional em virtude de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade - Processo n.º 38.986.0/1) 

Parágrafo único. Serão transformados automaticamente em cargos públicos, no ato do 

provimento, os empregos dos servidores abrangidos pelo artigo anterior e constantes no Anexo III. (O 

quadro de empregos públicos deixou de existir por força da Lei Complementar nº 28, de 22 de julho 

de 1992) 

CAPITULO IV 

DAS FUNÇÕES PÚBLICAS 

Art. 71. Poderão ter acesso ao serviço público pessoas destinadas ao desempenho de funções de 

natureza temporária. 

§ 1º Consideram-se necessidades temporárias para os fins do disposto neste artigo: 

I - calamidade pública ou de comoção interna; 

II - campanhas de saúde-pública; 

III - implantação de serviço urgente e inadiável; 

IV - execução de serviços absolutamente transitórios e de necessidade esporádica; (inciso 

declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na ADIn nº 

162.110.0/5-00) 

V - afastamentos transitórios de servidores ou de sua saída do serviço público; 

VI - execução direta de obra determinada; e (inciso declarado inconstitucional pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo na ADIn nº 162.110.0/5-00) 

VII - convênios e contratos celebrados com entidades governamentais. (inciso declarado 

inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na ADIn nº 162.110.0/5-00) 

§ 2º As admissões para os cargos especificados nos incisos I a IV do parágrafo anterior, serão 

feitas mediante processo seletivo, simplificado, se houver tempo, observando-se prazo determinado e 

compatível com cada situação, de no máximo 6 (seis) meses. 

§ 3º As admissões para os casos especificados nos incisos V a VII do § 1º deste artigo, serão 

feitas mediante processo seletivo, se houver tempo, com duração até a cessação do evento que lhe deu 

causa. 



 

 

§ 3º As admissões para os casos especificados nos incisos VI e VII do § 2º serão feitas mediante 

processo seletivo, se houver tempo, com duração até a cessação do evento que lhe deu causa. (redação 

dada pela Lei Complementar nº 170, de 13 de junho de 2007) 

§ 4º A admissão para preenchimento de função temporária de caráter eventual de que trata o 

inciso V do § 1º deste artigo deverá observar a lista classificatória do concurso vigente, desde que dentro 

do prazo de validade. (parágrafo incluído pela Lei Complementar nº 170, de 13 de junho de 2007) 

Revogado pela Lei Complementar nº 361, de 17 de março de 2015. 

Art. 72. São ainda considerados temporários todos que prestem serviços de caráter eventual, sem 

vínculo empregatício e vinculado ao regime geral da previdência como autônomo. 

Parágrafo único. Considera-se serviço de caráter eventual, dentre outros, os seguintes: 

I - professor substituto; 

II - professor visitante; (inciso declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo na ADIn nº 162.110.0/5-00) 

III - médico plantonista; (inciso declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo na ADIn nº 162.110.0/5-00) 

IV - artistas; e (inciso declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo na ADIn nº 162.110.0/5-00) 

V - esportistas. (inciso declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo na ADIn nº 162.110.0/5-00) 

Art. 72. São ainda considerados temporários todos que prestem serviços de caráter eventual, sem 

vínculo empregatício e vinculado ao regime geral de previdência como autônomo, podendo permanecer 

nesta condição, por no máximo seis meses, não prorrogáveis ao mesmo prestador de serviço. (redação 

dada pela Lei Complementar nº 203, de 19 de junho de 2009) 

Art. 72. São ainda considerados temporários todos os que prestem serviços de caráter eventual, 

sem vínculo empregatício e vinculado ao regime geral da previdência como autônomo. (redação dada 

pela Lei Complementar nº 211, de 21 de janeiro de 2010) Revogado pela Lei Complementar nº 361, 

de 17 de março de 2015. 

Art. 73. Os prestadores de serviços eventuais serão remunerados por hora de serviço trabalhado, 

tomando-se como base de cálculo, o vencimento correspondente de cargo igual ou correlato no quadro de 

pessoal permanente. (artigo declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo na ADIn nº 162.110.0/5-00) 

Parágrafo único. Não havendo a correlação de que trata este artigo tomar-se-á à por base o valor 

de mercado. (parágrafo único declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo na ADIn nº 162.110.0/5-00) Revogado pela Lei Complementar nº 363, de 17 de março de 

2015. 

Art. 74. Os servidores ocupantes das funções públicas previstas neste Capítulo, ficam excluídos 

do disciplinamento da presente Lei e submetidos ao regime de emprego estatuído pela CLT - 

Consolidação das Leis do Trabalho, e vinculado ao sistema geral da previdência social. 

Art. 74. Os servidores ocupantes das funções públicas previstas neste Capítulo estão excluídos 

do disciplinamento da presente Lei e submetidos ao regime de emprego estatuído pela CLT – 



 

 

Consolidação das Leis do Trabalho, ficando, entretanto, vinculados ao sistema previdenciário próprio do 

Município. (redação dada pela Lei Complementar nº 57, de 29 de setembro de 1995) (A expressão “e 

submetidos ao regime de emprego estatuído pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho” teve 

sua eficácia suspensa a partir de 7 de agosto de 2014, por decisão liminar em ADI nº 2118503-

58.2014.8.26.0000, que foi julgada procedente, com modulação, em 11 de fevereiro de 2015) 

Revogado pela Lei Complementar nº 361, de 17 de março de 2015. 

CAPÍTULO V 

DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Art. 75. Todos os servidores mencionados no art. 61, parágrafo único, incisos I e II são 

considerados contribuintes obrigatórios do IPMT - Instituto de Previdência do Município de Taubaté. 

Art. 75. Todos os servidores mencionados no art. 61, parágrafo único, incisos I, II e III, 

observado o disposto no art. 73, são considerados contribuintes obrigatórios do Instituto de Previdência 

do Município de Taubaté. (redação dada pela Lei Complementar nº 57, de 29 de setembro de 1995)  

§ 1º Os servidores titulares de cargos em comissão, poderão dentro de 30 (trinta) dias, a contar 

de sua admissão, postular sua não inclusão no quadro de contribuintes obrigatórios do IPMT - Instituto de 

Previdência do Município de Taubaté, desde comprovem que já estão vinculados ao Sistema Geral da 

Previdência Social. 

§ 2º Exercitada a faculdade prevista no parágrafo anterior, nenhuma responsabilidade assistirá à 

Prefeitura e ao IPMT - Instituto de Previdência do Município de Taubaté, exceto a decorrente de acidente 

do trabalho cujo ônus ficará a cargo da entidade empregadora. 

§ 3º A faculdade estabelecida no § 1º, não alcança o titular do cargo efetivo ou de emprego 

público, quando do desempenho transitório de cargo em comissão. 

Art. 76. O ônus da aposentadoria do servidor público municipal, em qualquer hipótese, será do 

IPMT - Instituto de Previdência do Município de Taubaté. 

CAPÍTULO VI 

DO CONCURSO 

Art. 77. Para o provimento de cargo público por nomeação, será exigida a aprovação prévia em 

concurso público.  

Art. 78. Os concursos público e interno poderão ser organizados e realizados por Empresa de 

notória especialização, especialmente para este fim. 

§ 1º O custo operacional dos concursos públicos poderá ser coberto com os recursos 

provenientes da taxa de inscrição.  

§ 2º Os requisitos, as condições e demais peculiaridades para a realização dos concursos serão 

previamente estabelecidos pelo Chefe do Poder Executivo, da Mesa da Câmara Municipal, do Dirigente 

Superior da Autarquia ou de Fundação, quando for o caso. 

Art. 79. A publicação do resultado será realizada pela firma contatada somente após a 

homologação por parte do Chefe do Poder Executivo, da Mesa da Câmara, do Dirigente Superior de 

Autarquia ou de Fundação. 

Art. 80. O disposto no presente Capítulo é de cumprimento obrigatório pelo Poder Executivo, 

pelo Poder Legislativo, pelas Autarquias, inclusive as de regime especial e pelas Fundações Públicas. 



 

 

Art. 81. Entre as condições e requisitos a que se refere o § 2º do art. 78, serão previamente 

definidas, em decorrência da natureza do cargo a ser provido, as etapas a seguir enunciadas bem como 

seus respectivos pesos: 

I - prova prática; 

II - prova teórica; 

III - apresentação de titulação. 

CAPÍTULO VII 

DO PROVIMENTO, VACÂNCIA, REMOÇÃO, E SUBSTITUIÇÃO 

Seção I 

Do Provimento 

Subseção I 

Disposições Gerais 

Art. 82. São requisitos básicos para ingresso no serviço público municipal: 

I - ser brasileiro; 

II - estar no gozo dos direitos políticos; 

III - estar quite com as obrigações militares; 

IV - ter o nível de escolaridade exigida para o cargo; 

V - ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 

VI - gozar de boa saúde física e mental comprovada em exame médico; e 

VII - ter-se previamente habilitado em concurso, ressalvadas as exceções previstas nesta Lei. 

§ 1º As atribuições de cargo podem justificar a exigência de outros requisitos, além dos 

estabelecidos neste artigo e que serão definidos em Lei própria. 

§ 2º Às pessoas portadoras de deficiência, é assegurado o direito de se inscrever em concurso 

público para provimento de cargo, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são 

portadoras, para as quais serão reservadas até 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas naquele 

concurso. 

Art. 83. O provimento dos cargos públicos far-se-á por ato da autoridade competente, do Poder 

ou Entidade que realizou o concurso. 

Art. 84. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. 

Art. 85. São formas de provimento de cargo público: 

I - nomeação; 

II - promoção; 

III - transferência; 



 

 

IV - readaptação; 

V - reversão; 

VI - reintegração; 

VII – recondução; e 

VIII - aproveitamento. 

Subseção II 

Da Nomeação 

Art. 86. A nomeação far-se-á: 

I - em caráter efetivo, quando se tratar de cargo da Classe inicial de carreira ou de cargo isolado; 

e 

II - em comissão, para cargos de confiança e demissíveis ad-nutum. 

Art. 87. A nomeação para cargo de classe inicial de carreira ou de cargo isolado depende de 

prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecida a ordem de 

classificação e o prazo de sua validade constante do edital, ressalvada a hipótese de nomeação por 

enquadramento na forma do disposto no art. 318. 

Subseção III 

Da Promoção 

Art. 88. O desenvolvimento do servidor, na carreira, será feito por promoção, na forma da Lei, 

para o cargo imediatamente superior. 

Art. 89. As promoções serão realizadas dentro da mesma classe, obedecendo aos critérios de 

antigüidade e de merecimento.  

§ 1º O merecimento será apurado pela somatória dos requisitos: 

I - eficiência; 

II - dedicação ao serviço; 

III - assiduidade; 

IV - títulos; e 

V - trabalhos e obras publicadas. 

§ 2º Os requisitos estabelecidos no parágrafo anterior e a Antigüidade serão pontuados na forma 

que vier a ser estabelecida em regulamento baixado pelo Chefe do Poder Executivo, do Dirigente 

Superior da Autarquia ou de Fundação, quando for o caso. 



 

 

Subseção IV 

Da Transferência 

Art. 90. O servidor poderá ser transferido de um cargo de carreira para outro de igual 

denominação, classe e vencimento ou de um cargo isolado para outro da mesma natureza, pertencente a 

quadro de pessoal diverso. 

§ 1º A transferência far-se-á a pedido do servidor atendida a conveniência do serviço. 

§ 2º Equivale a nomeação, dependendo sua efetivação da observância dos requisitos previstos no 

art. 82 a transferência do servidor:  

I - de uma carreira, para a outra de denominação diversa; 

II - de um cargo de carreira para um cargo isolado; e 

III - de um cargo isolado para um cargo de carreira. 

Art. 91. A transferência de que trata a presente Subseção somente poderá ser efetivada quando o 

servidor contar com no mínimo 2 (dois) anos de efetivo serviço público municipal e desde de que 

conveniente à administração. 

Art. 92. Não será admitida a transferência de servidor ocupante de emprego ou função para 

desempenho do cargo. 

Subseção V 

Da Readaptação 

Art. 93. Readaptação é a investidura do servidor em cargo ou emprego cuja atribuição e 

responsabilidade sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou 

mental, verificada em inspeção médica. 

§ 1º Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado. 

§ 2º A readaptação será feita sem prejuízo da remuneração do servidor. 

Subseção VI 

Da Reversão 

Art. 94. Reversão é o retorno à atividade, de servidor aposentado por invalidez quando por junta 

médica oficial foram declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria. 

§ 1º O servidor aposentado de acordo com o caput deste artigo, fica obrigado a se submeter a 

exame médico, por junta médica oficial, a cada 12 (doze) meses. 

§ 2º Será tornada sem efeito e cassada a aposentadoria do servidor que não tomar posse e entrar 

em exercício no prazo de 30 (trinta) dias a contar do ato da reversão, salvo motivo justificado a juízo 

exclusivo do Chefe do Poder Executivo, do Dirigente Superior da Autarquia ou de Fundação, quando for 

o caso. 

Art. 95. A reversão far-se-á para o mesmo cargo ou para o cargo resultante de sua transformação. 

Art. 96. Não poderá reverter o aposentado que contar 60 (sessenta) ou mais anos de idade. 



 

 

Subseção VII 

Da Reintegração 

Art. 97. Reintegração é a reinvestidura do servidor ao cargo ou emprego, anteriormente ocupado, 

quando invalidada sua demissão, por decisão administrativa ou judicial com ressarcimento de todas as 

vantagens. 

§ 1º O servidor que estiver ocupando o cargo ou emprego, objeto da reintegração, será exonerado 

ou colocado em disponibilidade remunerada, salvo se ocupava outro cargo ou emprego, sendo a este 

reconduzido, sem direito a indenização. 

§ 2º Quando a reintegração gerar o deslocamento sucessivo de diversos servidores, a regra da 

exoneração ou disponibilidade se aplicará ao último da sucessão. 

Art. 98. O servidor reintegrado será submetido a exame por junta médica e aposentado quando 

julgado incapaz. 

Subseção VIII 

Da Recondução 

Art. 99. Recondução é o retorno do servidor ao cargo, emprego ou função, anteriormente 

ocupado. 

§ 1º A recondução decorrerá de: 

I - inabilitação em estágio probatório decorrente de nomeação para ocupar o cargo público; e 

II - reintegração do anterior ocupante. 

§ 2º Encontrando-se provido o cargo de origem aplicar-se-á o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 97. 

Subseção IX 

Do Aproveitamento 

Art. 100. Extinto o cargo ou emprego ou declarada sua desnecessidade, por Lei Municipal, o 

servidor ficará em disponibilidade. 

Art. 101. O retorno à atividade de servidores em disponibilidade, far-se-á mediante 

aproveitamento obrigatório em cargo ou emprego, de atribuições e vencimentos compatíveis com o 

anteriormente ocupado. 

Art. 102. O aproveitamento de servidores que se encontrem em disponibilidade há mais de 12 

(doze) meses, dependerá de prévia comprovação de sua capacidade física e mental, por junta médica. 

§ 1º Se julgado apto, o servidor assumirá o exercício do cargo ou emprego, no prazo de 30 

(trinta) dias contados da publicação do ato de aproveitamento. 

§ 2º Verificada a incapacidade definitiva, o servidor em disponibilidade será aposentado. 

Art. 103. Será tornado sem efeito o aproveitamento, cassada a disponibilidade e exonerado o 

servidor, se o mesmo não entrar em exercício no prazo fixado no § 1.º do artigo anterior. 



 

 

Seção II 

Da Vacância 

Art. 104. A vacância do cargo decorrerá de: 

I - exoneração; 

II - demissão; 

III - promoção; 

IV - transferência; 

V - readaptação; 

VI - aposentadoria; 

VII - posse em outro cargo inacumulável; e 

VIII - falecimento. 

§ 1º Dar-se-á a exoneração: 

I - a pedido do funcionário; e  

II - de ofício: 

a) quando se tratar de cargo em comissão; 

b) quando não satisfeitas as condições do estágio probatório; e 

c) quando o servidor não entrar em exercício no prazo legal. 

§ 2º A demissão será aplicada como penalidade. 

Art. 105. A exoneração do cargo em comissão dar-se-á: 

I - a juízo da autoridade competente; e 

II - a pedido do próprio servidor. 

Art. 106. A exoneração e a dispensa só serão concedidas pelo Chefe do Poder Executivo, pela 

Mesa da Câmara Municipal, pelo Dirigente Superior da Autarquia ou de Fundação Pública. 

Seção III 

Da Remoção 

Art. 107. A remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício: 

I - de um para outro Departamento; e 

II - de um para outro órgão do mesmo Departamento. 



 

 

§ 1º A remoção prevista no inciso I deste artigo, será feita por Portaria do Chefe do Poder 

Executivo, pelo Dirigente Superior da Autarquia ou de Fundação, quando for o caso; a prevista no inciso 

II será feita por ato do Diretor do Departamento. 

§ 2º Poderá ainda ocorrer a remoção do servidor entre os poderes Executivo e Legislativo bem 

como entre estes e as Autarquias e Fundações Municipais, hipótese que só ocorrerá a pedido de seus 

dirigentes com a anuência do servidor. 

Art. 108. Considera-se também remoção, a permuta de servidor, que será processada a pedido 

escrito de ambos os interessados. 

§ 1º A permuta far-se-á: 

I - de um para outro Poder, Autarquia ou Fundação, e 

II - dentro do mesmo Poder, Autarquia ou Fundação.  

§ 2º A permuta só ocorrerá entre cargos iguais ou correlatos. 

§ 3º A permuta prevista no inciso I do § 1º deste artigo, será formalizada através de atos dos 

Poderes ou Instituições permutantes, que se vinculam entre si para efeitos de validade e eficácia. 

§ 4º A permuta prevista no inciso II do § 1º deste artigo, desde que tenha anuência do superior 

hierárquico dos permutantes, será feita por Portaria do Chefe do Poder Executivo, ou por ato do Dirigente 

Superior da Autarquia ou de Fundação Municipal. 

Seção IV 

Da Substituição 

Art. 109. Haverá substituição remunerada no impedimento legal e temporário, de ocupante de 

cargo ou emprego, por servidor do mesmo quadro, no interesse da administração. 

Art. 110. A substituição remunerada do cargo de Diretor de Departamento, dependerá de Portaria 

a ser expedida pelo Chefe do Poder Executivo, e nos demais casos por ato da autoridade a que estiver 

subordinado o titular do cargo. 

Art. 111. O substituto, durante o tempo em que exercer o cargo, terá direito a perceber seus 

vencimentos cumulativamente com a diferença existente entre os do seu cargo e os do cargo que passou a 

exercer. 

Art. 112. O substituto exercerá o cargo enquanto durar o impedimento do titular, sem que direito 

lhe caiba de ser neste cargo provido efetivamente. 



 

 

CAPITULO VIII 

DA POSSE, DO EXERCÍCIO E DA ESTABILIDADE 

Seção I 

Da Posse 

Art. 113. Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidade inerentes ao 

cargo público, com compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do livro pela autoridade 

competente e pelo empossado. 

§ 1º A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de provimento, 

prorrogado uma única vez, por mais 30 (trinta) dias, a requerimento do interessado, a critério da 

administração. 

§ 2º Não haverá posse nos casos de promoção, transferência, reintegração e recondução. 

§ 3º Em se tratando de servidor em licença, ou em qualquer outro afastamento legal, o prazo será 

contado do término do impedimento. 

§ 4º No ato da posse o servidor apresentará, obrigatoriamente declaração dos bens e valores que 

constituem seu patrimônio e declaração sobre exercício de outro cargo, emprego ou função pública. 

§ 4º Será obrigatória a apresentação da declaração dos bens e valores que constituem o 

patrimônio, e da declaração sobre exercício de outro cargo, emprego ou função pública: 

I - no ato da posse, aos servidores efetivos; e 

II - no ato posse e na exoneração ou demissão, com publicidade oficial pelo órgão competente, 

aos servidores efetivos e/ou comissionados nos cargos de direção, gerência e chefia de Departamentos. 

(redação dada pela Lei Complementar nº 107, de 21 de outubro de 2003) 

Art. 114. O ato de provimento será tornado sem efeito, por Portaria, se a posse não se der no 

prazo previsto no § 1º do artigo anterior. 

Parágrafo único. Inocorrendo a posse, somente novo concurso habilitará o interessado ao 

exercício de cargo público.  

Art. 115. A posse em cargo público, dependerá de prévia e rigorosa inspeção médica oficial. 

Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para 

exercício do cargo. 

Seção II 

Do Exercício 

Subseção I 

Do Exercício em Geral 

Art. 116. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. 

§ 1º O início, a interrupção e reinício do exercício serão registrados no prontuário do servidor. 

§ 2º É de 30 (trinta) dias o prazo para o funcionário entrar em exercício contados da data da 

posse ou da publicação oficial do ato de nomeação. 



 

 

§ 3º A remuneração será devida ao servidor, a partir da comprovação do efetivo exercício no 

cargo, salvo os casos previstos em Lei. 

Art. 117. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for designado o servidor, dar-

lhe-á exercício. 

Art. 118. Será tornado sem efeito o ato de provimento, se não se seguirem a posse e o exercício 

nos prazos previstos nesta Lei. 

Art. 119. A promoção não interrompe o exercício, que será contado na nova classe a partir da 

data da publicação do ato que promover o servidor. 

Parágrafo único. Também não interrompem o exercício, as circunstâncias descritas e enunciadas 

pelo estatuto do Servidor Público. 

Art. 120. O servidor nomeado para o cargo cujo provimento dependa da fiança, não poderá 

entrar em exercício sem prévia satisfação dessa exigência. 

§ 1º Será sempre exigida fiança de funcionário que tenha dinheiro público sob sua guarda ou 

responsabilidade. 

§ 2º A fiança poderá ser prestada: 

I - em dinheiro; 

II - em títulos da dívida pública; e 

III - em apólices de seguro de fidelidade funcional. 

§ 3º A fiança estabelecida no presente artigo, objetiva a cobertura de erros ou enganos em razão 

do que será sempre fixada em valor que não exceda 5 (cinco) vezes a remuneração do servidor. 

§ 4º O servidor responsável por alcance ou desvio ficará sujeito a apuração de responsabilidade, 

ainda que o valor da fiança cubra o montante do prejuízo. 

Art. 121. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos 

necessários ao assentamento individual, inclusive prova de inscrição no órgão previdenciário do 

Município. 

Art. 122. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, ficará 

sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual sua aptidão e 

capacidade serão objeto de avaliações para o desempenho do cargo, observados os seguintes requisitos: 

I - idoneidade moral; 

II - assiduidade; 

III - pontualidade; 

IV - disciplina; e 

V - produtividade. 



 

 

§ 1º As avaliações de que trata o presente artigo, serão feitas a cada 6 (seis) meses dentro do 

estágio probatório e será feita pelo superior imediato do avaliado, ad referendum do Diretor do 

Departamento. 

§ 2º O servidor não aprovado em qualquer das avaliações, será exonerado. 

Subseção II 

Dos Afastamentos 

Art. 123. O afastamento do servidor de sua área de atuação, para ter exercício em outra área, por 

qualquer motivo, só ocorrerá nos casos expressamente previstos em Lei. 

§ 1º Poderá ser concedido afastamento a servidor, com prejuízo de vencimentos, para que tenha 

exercício perante órgão da administração pública federal, estadual, municipal ou Autárquica e entidades 

particulares desde que suas atividades sejam consideradas de utilidade pública, a juízo do Chefe do Poder 

Executivo, da Mesa da Câmara Municipal, do Dirigente Superior da Autarquia ou de Fundação, quando 

for o caso. 

§ 2º Nas mesmas condições do parágrafo anterior, poderá ser concedido afastamento a servidor 

para estudo ou missão especial a juízo exclusivo do Chefe do Poder Executivo, do Dirigente Superior da 

Autarquia ou de Fundação, quando for o caso. 

Subseção III 

Do Regime de Trabalho 

Art. 124. Nenhum servidor público municipal, inclusive os ocupantes de cargos em comissão de 

que trata o Anexo II, poderá prestar sob qualquer fundamento, menos de 40 (quarenta) horas semanais de 

trabalho, salvo exceções previstas em Lei. 

§ 1º A jornada diária de trabalho será de 8 (oito) horas, dividida em 2 turnos iguais com intervalo 

de 2 (duas) horas entre os turnos. (parágrafo renumerado pela Lei Complementar nº 203, de 19 de 

junho de 2009) 

§ 2º A jornada semanal de trabalho dos cargos de Assistente Social, Fisioterapeuta, 

Fonoaudiólogo e Psicólogo é de trinta horas semanais. (incluído pela Lei Complementar nº 203, de 19 

de junho de 2009) 

§ 2º A jornada semanal de trabalho dos cargos de Assistente Social, Fisioterapeuta, 

Fonoaudiólogo, Psicólogo, Enfermeiro, Técnico e Auxiliar de Enfermagem, Farmacêutico e Nutricionista 

é de trinta horas. (redação dada pela Lei Complementar nº 218, de 16 de março de 2010) (Parágrafo 

declarado inconstitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0189012-82.2013.8.26.0000.) 

§ 2º A jornada semanal de trabalho dos cargos de Assistente Social, Fisioterapeuta, 

Fonoaudiólogo, Psicólogo, Enfermeiro, Técnico e Auxiliar de Enfermagem, Farmacêutico, Nutricionista e 

Biólogo é de trinta horas. (redação dada pela Lei Complementar nº 297, de 2 de outubro de 2012) 

(Parágrafo declarado inconstitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0189012-

82.2013.8.26.0000.) 

§ 2º A jornada semanal de trabalho dos cargos de Assistente Social, Fisioterapeuta, 

Fonoaudiólogo, Psicólogo, Enfermeiro, Técnico e Auxiliar de Enfermagem, Farmacêutico, Nutricionista, 

Biólogo, Técnico e Auxiliar em Prótese Dentária e Técnico e Auxiliar de Saúde Bucal é de trinta horas. 

(redação dada pela Lei Complementar nº 307, de 11 de dezembro de 2012) (Parágrafo declarado 

inconstitucional. ADI nº 0005512-13.2013.8.26.000.) 



 

 

§ 3º Excetuam-se da regra do § 2º deste artigo os enfermeiros e auxiliares de enfermagem que 

trabalham no Programa Saúde da Família, cuja jornada semanal de trabalho é de 40 horas. (incluído pela 

Lei Complementar nº 218, de 16 de março de 2010) (Parágrafo declarado inconstitucional. Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 0189012-82.2013.8.26.0000.) 

Art. 125. O período de trabalho nos casos de comprovada necessidade, poderá ser antecipado, 

prorrogado ou compensado, com a autorização do Diretor do Departamento correspondente ou seu 

equivalente nas Autarquias e Fundações. 

Parágrafo único. Em se tratando de medida de caráter geral a antecipação, prorrogação ou 

compensação do período de trabalho, será determinada pelo Chefe do Poder Executivo, da Mesa da 

Câmara Municipal, do Dirigente Superior da Autarquia ou de Fundação, quando for o caso. 

Art. 126. No caso de antecipação ou prorrogação do período de trabalho, será o mesmo 

remunerado na forma prevista pelos arts. 188 a 195. 

Art. 127. Todo servidor ficará sujeito a aferição diária de freqüência, salvo se ocupante de cargo 

de confiança, direção, procurador, os quais ficam dispensados dessa exigência, em virtude de natureza de 

suas atividades. 

Art. 127. Todo servidor ficará sujeito a aferição diária de frequência, salvo se ocupante de cargo 

de confiança, direção, procurador e auditor fiscal de tributos municipais, os quais ficam dispensados dessa 

exigência, em virtude de natureza de suas atividades. (redação dada pela Lei Complementar nº 342, de 

9 de junho de 2014) 

Subseção IV 

Das Faltas ao Serviço 

Art. 128. Nenhum servidor poderá faltar ao trabalho sem causa justificada. 

Parágrafo único. Considera-se causa justificada o fato que, por sua natureza e circunstância, 

principalmente pelas conseqüências no círculo da família, possa razoavelmente constituir-se escusa do 

não comparecimento. 

Art. 129. O servidor que faltar ao trabalho fica obrigado a requerer a justificação da falta por 

escrito, no primeiro dia em que comparecer ao trabalho, sob pena de sujeitar-se a todas as conseqüências 

resultantes da ausência. 

§ 1º Não poderão ser justificadas as faltas que excederem a 24 (vinte e quatro) por ano, sendo o 

máximo 2 (duas) por mês. 

§ 2º O superior imediato decidirá sobre a justificação das faltas no prazo de 5 (cinco) dias. 

§ 3º Para justificação da falta, poderá ser exigida prova do motivo alegado pelo servidor. 

Art. 130. Serão abonadas as faltas, até o máximo de 6 (seis) por ano, desde que não excedam de 

1 (uma) por mês, quando o servidor por moléstia ou motivo relevante, se achar impossibilitado de 

comparecer ao serviço. 

Art. 130. Serão abonadas as faltas, até o máximo de seis por ano, desde que não excedam de uma 

por mês. (caput com redação dada pela Lei Complementar nº 275, de 9 de fevereiro de 2012) 

Parágrafo único. A moléstia deverá ser provada por atestado médico, passado pelo Serviço 

Médico Oficial do Município, e a aceitação dos outros motivos fica a critério do Diretor de Departamento 



 

 

ou seu equivalente nas Autarquias e Fundações. (parágrafo revogado pela Lei Complementar nº 275, 

de 9 de fevereiro de 2012) 

Art. 131. As faltas injustificadas implicam na perda do dia e da remuneração; as justificadas 

implicam na perda do vencimento e as abonadas o servidor nada perde. 

Art. 132. O pedido de abono será feito em requerimento escrito e decidido de plano no prazo de 

5 (cinco) dias. 

Art. 132-A. A falta ao serviço no dia do aniversário natalício do servidor será abonada, 

independentemente do direito assegurado no art. 130. (artigo incluído pela Lei Complementar nº 174, 

de 2 de outubro de 2007) 

§ 1º A falta deverá ser comunicada pelo beneficiário com antecedência de dois dias aos 

superiores imediatos para fins de abono. (parágrafo incluído pela Lei Complementar nº 174, de 2 de 

outubro de 2007) 

§ 2º O servidor poderá gozar do benefício no primeiro dia útil subseqüente quando a data do 

aniversário coincidir com um sábado, domingo ou feriado. (parágrafo incluído pela Lei Complementar 

nº 174, de 2 de outubro de 2007) 

Subseção V 

Do Tempo de Serviço 

Art. 133. Será feita em dias a apuração do tempo de serviço. 

§ 1º O número de dias será convertido em anos, considerados de 365 (trezentos e sessenta e 

cinco) dias. 

§ 2º Feita a conversão, os dias restantes não serão computados para qualquer efeito. 

§ 3º Para efeito de aposentadoria por invalidez e compulsória, serão arredondados para 1 (um) 

ano o número de dias excedentes a 182 (cento e oitenta e dois) dias. 

Art. 134. Será considerado de efetivo exercício o afastamento em virtude de: 

I - férias; 

II - casamento, até 8 (oito) dias; 

III - luto de até 8 (oito) dias pelo falecimento de cônjuge, ascendentes, descendentes, irmãos e 

sogros; 

IV - luto de até 3 (três) dias por falecimento de tios, cunhados, padrasto, madrasta, genro e nora; 

IV – luto de até 3 (três) dias por falecimento de tio, cunhado, padrasto, madrasta, genro, nora e 

sobrinho; (redação dada pela Lei Complementar nº 217, de 12 de março de 2010) 

IV – luto de até três dias por falecimento de tios, cunhados, enquanto vigorar o cunhadio, 

padrasto, madrasta, genro, nora, sobrinhos e enteados. (redação dada pela Lei Complementar nº 233, 

de 30 de novembro de 2010) 

V - exercício de outro cargo municipal de provimento em comissão; 

VI - convocação para Serviço Militar; 



 

 

VII - júri e outros serviços obrigatórios por Lei; 

VIII - desempenho de função Legislativa Federal, Estadual ou Municipal; 

IX - licença prêmio; 

X - licença a gestante, a adotante e a paternidade; 

XI - licença a servidor acidentado em serviço ou acometido de moléstia profissional, indicada no 

art. 175, § 1º; 

XII - licença para missão ou estudo, desde que o afastamento tenha sido autorizado 

expressamente pelo Prefeito, pelo Dirigente Superior da Autarquia ou da Fundação, quando for o caso; 

XIII - provas de competições esportivas, quando o afastamento for autorizado pelo Prefeito, pelo 

Dirigente Superior da Autarquia ou da Fundação, quando for o caso; 

XIV - faltas abonadas; 

XV - licença para tratamento de saúde; 

XVI - para doação de sangue por um dia; e 

XVI - para doação voluntária de sangue devidamente comprovada, por um dia, com intervalo 

não inferior a seis meses entre uma doação e outra. (inciso com redação dada pela Lei Complementar 

nº 434, de 28 de fevereiro de 2019) 

XVII - licença remunerada para atividade política. 

XVIII – falta no dia do aniversário natalício. (inciso incluído pela Lei Complementar nº 174, 

de 2 de outubro de 2007) 

Art. 135. Para efeito de aposentadoria e disponibilidade computar-se-á integralmente: 

I - o tempo de serviço público federal, estadual e municipal; 

II - licença para tratamento de saúde de pessoa da família; 

III - licença remunerada para atividade política; 

IV - licença para o desempenho de mandato classista; 

V - o período de serviço ativo nas forças armadas, contando-se em dobro o tempo em operações 

de guerra; 

VI - o tempo de serviço prestado em autarquias municipais, estaduais e federais; 

VII - o tempo em que o servidor esteja em disponibilidade; e 

VIII - o tempo em que o servidor estiver à disposição de outro órgão público. 



 

 

Seção III 

Da Estabilidade 

Art. 136. O servidor habilitado em concurso público empossado em cargo efetivo, adquirirá 

estabilidade no serviço público ao completar 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício. 

Art. 137. O servidor estável só perderá o cargo ou emprego em virtude de sentença judicial 

transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. 

TÍTULO III 

DA POLÍTICA SALARIAL 

Art. 138. Os níveis remuneratórios da Prefeitura Municipal de Taubaté, expressos em referências 

de 1 a 56 e projetadas por ano de serviço, são os constantes do Anexo IV. (O Anexo IV foi 

transformado em Anexo III pela Lei Complementar nº 28, de 22 de julho de 1992.) 

Parágrafo único. Além do vencimento o servidor faz jus às vantagens previstas no Capítulo IV 

do Titulo IV e no Capítulo IV, do Título V, desta Lei. 

Art. 139. A política salarial da Prefeitura Municipal de Taubaté passa a ser estabelecida no 

presente Título. 

Art. 140. Fica estabelecido o mês de maio como data de revisão geral de remuneração, através de 

livre negociação, na forma do disposto no art. 90 da Lei Orgânica do Município de Taubaté, a ser 

efetivada por Lei de iniciativa do Poder Executivo e Resolução de iniciativa da Mesa da Câmara 

Municipal. 

Art. 141. Mensalmente será repassado ao servidor o Índice de Preço ao Consumidor (IPC) do 

mês anterior, mediante simples alteração da Tabela de Vencimento de que trata Anexo IV. (O Anexo IV 

foi transformado em Anexo III pela Lei Complementar nº 28, de 22 de julho de 1992.) 

Parágrafo único. A despesa com pessoal não poderá exceder o limite de 50% (cinqüenta por 

cento) da receita corrente, devendo o repasse do IPC de que trata este artigo ficar limitado a este 

percentual. 

Parágrafo único. A despesa com pessoal não poderá exceder o limite de 65% (sessenta e cinco 

por cento) da receita corrente, devendo o repasse do IPC de que trata este artigo ficar limitado a este 

percentual e o Prefeito Municipal, obrigado a publicar até o dia 15 (quinze) de cada mês no órgão oficial 

do Município, os valores da receita corrente arrecadado no mês anterior e o da despesa com pessoal. 

(redação dada pela Lei Complementar nº 34, de 21 de dezembro de 1992)  

Art. 142. O valor da menor referência da Tabela de Vencimentos não será inferior a 1/15 (um 

quinze avos) do valor da maior referência dessa tabela. 

Art. 143. A isonomia de que trata o § 3º do art. 90 da Lei Orgânica do Município de Taubaté é a 

paridade de vencimento entre os servidores dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais, desde que 

presentes os seguinte pressupostos: 

I - identidade de denominação de cargo ou emprego; 

II - identidade de atribuições; 

III - identidade de jornada de trabalho; 



 

 

IV - identidade de descrição da função; e 

V - trabalho de igual valor. 

Parágrafo único. Quando os cargos ou empregos não sejam absolutamente iguais, a semelhança 

ou identidade próxima, os equipara, desde que reconhecida em processo regular. 

TÍTULO IV 

DO PLANO DE CARREIRA 

CAPITULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 144. O sistema organizacional dos cargos públicos de provimento efetivo e instituído neste 

Título, denomina-se Plano de Carreira. 

Parágrafo único. O Plano de Carreira fundamenta-se nos princípios de qualificação profissional e 

de desempenho, com a finalidade de assegurar a continuidade da ação administrativa e a eficiência do 

serviço público. 

Art. 145. Os cargos da administração pública direta, das autarquias, inclusive a de regime 

especial e das fundações públicas serão organizados e providos em carreiras, observadas as diretrizes 

estabelecidas nesta Lei. 

CAPITULO II 

DA COMPOSIÇÃO DA CARREIRA 

Art. 146. As carreiras serão organizadas em classes de cargos dispostas de acordo com a natureza 

profissional e complexidade de suas atribuições, guardando correlação com as finalidades do órgão ou 

entidade. 

Parágrafo único. As carreiras compreenderão classes de cargos do mesmo grupo profissional, 

reunidas em segmentos distintos, de acordo com a escolaridade exigível para o ingresso, nos níveis 

básico, médio e superior. 

Art. 147. O cargo público como unidade básica da estrutura organizacional é o conjunto de 

atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor. 

Art. 148. As carreiras serão estruturadas em classes e estas desdobradas em níveis, 

correspondentes às respectivas referencias de vencimento. 

§ 1º Classe é a divisão básica da carreira, agrupando os cargos da mesma denominação, segundo 

o nível de atribuições e responsabilidades. 

§ 2º Do conteúdo das classes constará a descrição das atribuições, de acordo com o grau de 

complexidade e responsabilidade, necessário para o desempenho do cargo. 

Art. 149. As carreiras serão constituídas distintamente pelos cargos cujas atividades: 

I - sejam típicas, exclusivas e permanentes do Poder Público e exijam a qualificação profissional 

específica; ou 

II - encontrem correspondência no setor privado. 



 

 

CAPÍTULO III 

DO INGRESSO 

Art. 150. Os cargos de provimento efetivo no serviço público municipal, são acessíveis ao 

brasileiro e o ingresso dar-se-á na primeira referência da classe inicial do respectivo nível a carreira, 

atendidos os requisitos de escolaridade e habilitação em concurso. 

Parágrafo único. Constituem requisitos de escolaridade, quando os cargos assim os exigirem: 

a) de nível básico, comprovante de escolaridade até a 8ª serie do 1º grau; 

b) de nível médio, certificado de conclusão de curso de 2º grau ou habilitação legal quando se 

tratar de atividade profissional regulamentada, e 

c) de nível superior, diploma de curso superior. 

Art. 151. As pessoas portadoras de deficiência serão nomeadas para as vagas que lhes forem 

destinadas, desde que atendidas as exigências de escolaridade, aptidão e qualificação profissional exigidas 

para o ingresso. 

CAPÍTULO IV 

DA PROGRESSÃO 

Art. 152. No cargo de carreira ou isolado, o servidor poderá progredir: 

I - por mérito; e 

II - por tempo de serviço. 

Seção I 

Da Progressão Por Mérito 

Art. 153. A progressão por mérito consiste no acréscimo ao vencimento do servidor de 5% 

(cinco por cento) sobre a referência básica do cargo, a cada período de 5 (cinco) anos, até o limite de 4 

(quatro) progressões. 

Parágrafo único. Anualmente 20% (vinte por cento) dos cargos da mesma classe, farão jus a 

progressão de que trata este artigo, assegurado o mínimo de uma progressão. 

Art. 154. A progressão por mérito, exigirá o atendimento prévio dos seguintes requisitos: 

I - 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício no serviço público municipal; 

II - média mínima exigida na avaliação de desempenho; e 

III - inexistência de pena de advertência ou suspensão nos últimos 5 (cinco) anos. 

Art. 155. Na progressão por mérito levar-se-á em consideração, a rigorosa ordem de 

classificação obtida pelo servidor na avaliação de desempenho. 

Parágrafo único. Em caso de empate observar-se-ão pela ordem, os critérios seguintes: 

I - tempo de efetivo exercício no serviço público municipal; 

II - maior número de filhos menores; 



 

 

III - servidor mais idoso; e 

IV - arrimo de família. 

Art. 156. A avaliação de desempenho para progressão por mérito, será feita anualmente e 

abrangerá o qüinqüênio pretérito imediatamente anterior ao ano da avaliação. 

Art. 157. O servidor somente voltará a concorrer a nova progressão por mérito, após decorridos 5 

(cinco) anos de sua última progressão. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica ao servidor que obteve progressão horizontal, 

definida em Lei anterior. 

Seção II 

Da Progressão por Tempo de Serviço 

Art. 158. A progressão por tempo de serviço consiste no acréscimo pecuniário ao vencimento do 

servidor. 

Parágrafo único. O acréscimo de que trata este artigo consistirá na passagem à remuneração 

relativa ao tempo de serviço de sua referência, garantida a diferença mínima de 2% (dois por cento) entre 

as respectivas remunerações. 

Art. 159. Cada período de 1 (um) ano de efetivo exercício corresponderá a uma progressão do 

servidor. 

Parágrafo único. O servidor terá direito a primeira progressão após 2 (dois) anos de efetivo 

exercício no serviço público municipal. 

Art. 160. O disposto no artigo anterior terá a retroação de seus efeitos a data de ingresso no 

serviço público municipal, compensando-se os valores desta progressão com os da classificação de que 

trata o art. 15, da Lei nº 1.977, de 13 de junho de 1982. 

Art.161. Os efeitos pecuniários de que trata este Capítulo serão usufruídos a partir do primeiro 

dia do mês subseqüente àquele em que ocorreu a concessão legal. 

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

Art. 162. A avaliação de desempenho será aplicada: 

I - para aferição do estágio probatório; 

II - para a promoção de que trata o art. 88; e 

III - para a progressão de que trata o art. 153. 

Art. 163. Na avaliação de desempenho serão adotados processos de auto-avaliação do servidor e 

avaliação conjunta do servidor com o superior imediato. 

Parágrafo único. A avaliação terá como base o constante da auto-avaliação. 



 

 

Art. 164. A avaliação de desempenho utilizar-se-á de métodos cientificamente modernos e 

tecnicamente eficazes. 

CAPÍTULO VI 

DA ORGANIZAÇÃO DOS QUADROS DE PESSOAL 

Art. 165. O Executivo Municipal organizará o quadro de pessoal e respectivas carreiras, após 

análise criteriosa das diversas atribuições funcionais, a ser elaborada, com estrita observância do disposto 

nesta Lei, por empresa especializada e remeterá dentro de 6 (seis) meses a contar da data de publicação 

desta Lei à Câmara Municipal para aprovação. 

Art. 166. Os quadros de pessoal, com as respectivas carreiras das autarquias, inclusive a de 

regime especial e das fundações, serão fixados por Lei Municipal. 

§ 1º As entidades a que se refere este artigo encaminharão, em até 90 (noventa) dias após a 

publicação desta Lei, ao Executivo Municipal os respectivos anteprojetos. 

§ 2º O Executivo Municipal, em até 90 (noventa) dias após decorrido o prazo de que trata o 

parágrafo anterior encaminhará á Câmara Municipal, sob a forma de projeto de lei, os anteprojetos a que 

se refere o parágrafo anterior. 

TÍTULO V 

DO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 167. O disposto neste Título constitui-se no Estatuto dos Servidores Públicos do Município 

de Taubaté. 

Parágrafo único. Consideram-se servidores públicos para os efeitos deste Título: 

I - servidor titular de cargo efetivo; 

II - servidor titular de cargo em comissão; 

III - servidor titular de emprego; 

IV - servidor autárquico; e 

V - servidor fundacional. 

CAPÍTULO II 

DO VENCIMENTO DA REMUNERAÇÃO 

Art. 168. O vencimento é a retribuição pecuniária correspondente a referência inicial de 

enquadramento pelo exercício de cargo ou emprego público, com valor fixado em lei, nunca inferior a 1 

(um) salário mínimo, reajustado periodicamente de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo sendo vedada 

a sua vinculação. 

Art. 169. Remuneração é o vencimento do cargo ou emprego, acrescido das vantagens 

pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei. 

§ 1º O vencimento dos cargos públicos é irredutível. 



 

 

§ 2º A irredutibilidade de que trata o parágrafo anterior, atinge também a remuneração do 

servidor que há mais de 6 (seis) anos exerça cargo diferente do seu e com referência mais elevada, quando 

continuará recebendo o valor da referência maior, por ocasião da cessação da designação ou nomeação. 

§ 2º A irredutibilidade de que trata o § 1º do caput atinge, também, a remuneração do servidor 

que há mais de quatro anos tenha, de forma ininterrupta ou não, exercido cargo diferente do seu e com 

referência mais elevada, quando continuará recebendo o valor da referência maior, por ocasião da 

cessação da designação ou nomeação. (redação dada pela Lei Complementar nº 179, de 19 de 

dezembro de 2007) (A expressão “designação” foi declarada inconstitucional em Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 0394948-12.2010.8.26.0000) 

§ 3º Tendo ocorrido designação ou nomeação por período superior a um ano e de forma 

ininterrupta, a diferença incorpora-se à remuneração do servidor, passando a integrá-la na proporção de 

um quarto por ano de efetivo exercício na função, até o limite de quatro quartos, a título de vantagem 

pessoal. (parágrafo incluído pela Lei Complementar nº 179, de 19 de dezembro de 2007) (A 

expressão “designação” foi declarada inconstitucional em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

0394948-12.2010.8.26.0000) 

Art. 170. Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância 

superior a soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, pelo Prefeito. 

Art. 171. O servidor perderá: 

I - remuneração do dia, conforme o caso, pelo cometimento de faltas injustificadas e justificadas; 

II - 1/3 (um terço) da remuneração do dia, conforme o caso, quando comparecer ao serviço, 

dentro dos 15 (quinze) minutos iniciais da jornada de trabalho ou quando se retirar até 1 (uma) hora antes 

de findo o período de trabalho durante 3 (três) vezes ao mês; 

III - 1/3 (um terço) da remuneração, conforme o caso, durante o afastamento por motivo de 

prisão em flagrante, preventiva, pronúncia ou condenação por crime inafiançável, denúncia desde seu 

recebimento por crime funcional, com direito a diferença corrigida monetariamente, se absolvido; e 

IV - 2/3 (dois terços) da remuneração, conforme o caso, durante o período de afastamento em 

virtude de condenação, por sentença definitiva a pena que não determine demissão. 

Art. 172. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a 

remuneração ou provento. 

Parágrafo único. Mediante autorização do servidor, poderá ser efetuado desconto em sua 

remuneração. 

Art. 173. As reposições e indenizações ao Erário serão descontadas em parcelas mensais não 

excedentes a décima parte da remuneração ou provento. 

Parágrafo único. Independentemente do parcelamento previsto neste artigo, o recebimento de 

quantias indevidas poderá implicar em processo disciplinar para apuração das responsabilidades e 

aplicação das penalidades cabíveis. 

Art. 174. O servidor em débito com o Erário, que for demitido, exonerado ou que tiver a sua 

aposentadoria ou disponibilidade extinta, terá o prazo de 60 (sessenta) dias para quitá-lo. 

Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto implicará em sua inscrição em 

dívida ativa. 



 

 

CAPÍTULO III 

DA APOSENTADORIA 

Art. 175. O servidor será aposentado: 

I - por invalidez permanente, com proventos integrais, quando decorrente de acidente em 

serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável e proporcionais nos demais casos; 

II - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de 

serviço; 

III - voluntariamente: 

a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem e aos 30 (trinta) anos, se mulher, com 

proventos integrais; 

b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e aos 25 

(vinte e cinco) anos, se professora, com proventos integrais; 

c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos 25 (vinte e cinco) anos, se mulher, com 

proventos proporcionais ao tempo de serviço; e 

d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem e aos 60 (sessenta) anos, se mulher, com 

proventos proporcionais ao tempo de serviço. 

§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, referidas no inciso I deste artigo: 

tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, 

hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondilartrose 

aquilosante, nefropatia grave, estados avançados de paget (osteíte deformante), síndrome de 

imunodeficiência adquirida - AIDS e outras que a Lei indicar, com base na medicina especializada. 

§ 2º As exceções ao disposto no inciso III, alíneas "a" e "c", no caso de exercício de atividades 

penosas, insalubres ou perigosas, serão estabelecidas em Lei Complementar Federal. 

§ 3º O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, será computado integralmente 

para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade. 

§ 4º Os proventos da aposentadoria, nunca inferiores ao salário mínimo, serão revistos, na 

mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração do servidor em atividade, e 

serão estendidos ao inativo os benefícios ou vantagens posteriormente concedidas ao servidor em 

atividade, mesmo quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo em que se tiver dado 

a aposentadoria. 

§ 5º É assegurado ao servidor afastar-se da atividade, 30 (trinta) dias após a data do requerimento 

da aposentadoria e sua não concessão importará na reposição do período de afastamento. 

§ 6º O servidor público que retornar a atividade após a cessação dos motivos que causaram a sua 

aposentadoria por invalidez terá direito, para todos os fins, salvo para o de progressão, a contagem do 

tempo relativa ao período de afastamento. 

§ 7º O recebimento indevido do benefício de aposentadoria havido por fraude, dolo ou má fé, 

implicará em devolução ao Erário do total auferido, devidamente atualizado, sem prejuízo da ação penal 

cabível. 



 

 

§ 8º A revisão dos proventos e pensões será efetuada de acordo com as alterações ocorridas na 

entidade de origem do servidor aposentado. 

Art. 176. Para efeito de aposentadoria é assegurada a contagem recíproca de atividade pública, 

provada, rural e urbana. 

§ 1º Para gozar do benefício da contagem recíproca de que trata este artigo, o servidor deverá 

contar pelo menos 05 (cinco) anos de efetivo exercício público municipal e haver contribuído por igual 

período para o IPMT - Instituto de Previdência do Município de Taubaté, até que se definam, por Lei 

Federal, os critérios de compensação financeira de que trata o § 2º do art. 202 da Constituição da 

República. 

§ 2º Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, o ônus da aposentadoria será 

integralmente do Instituto de Previdência do Município de Taubaté - IPMT. 

CAPÍTULO IV 

DAS VANTAGENS 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 177. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: 

I - diárias; 

II - gratificações e adicionais; e 

III - abono familiar. 

Parágrafo único. As gratificações e os adicionais se incorporarão ao vencimento ou provento nos 

casos indicados em Lei. 

Art. 178. As vantagens previstas no inciso II do artigo anterior, não serão computadas nem 

acumuladas para efeito de concessão, quaisquer outros acréscimos pecuniários, anteriores, sob o mesmo 

título ou idêntico fundamento. 

Art. 179. As vantagens de que trata este Capítulo, serão regulamentadas, se necessário, por 

decreto do Chefe do Poder Executivo, do Dirigente Superior da Autarquia ou de Fundação, quando for o 

caso. 

Seção II 

Das Diárias 

Art. 180. O servidor que, a serviço, se afastar do município em caráter eventual ou transitório, 

para outro ponto do território nacional, fará jus a passagem, estadas e diárias, estas destinadas a cobertura 

de locomoção e alimentação, previamente liberadas. 

§ 1º As diárias serão concedidas antecipadamente na forma do regulamento que vier a ser 

baixado. 

§ 2º As diárias serão devidas em dobro quando o deslocamento for para ponto fora do território 

nacional. 

§ 3º Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o 

servidor não fará jus às diárias. 



 

 

Art. 181. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica 

obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 1 (um) dia. 

Seção III 

Das Gratificações e Adicionais 

Art. 182. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidos aos servidores 

as seguintes gratificações e adicionais: 

I - 13.º salário; 

II - adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas; 

III - adicional pela prestação de serviço extraordinário; 

IV - adicional noturno; 

V - adicional de representação; 

VI - adicional de nível universitário; 

VII - adicional de sexta-parte; e 

VIII - licença prêmio. 

Subseção I 

Do 13º Salário 

Art. 183. O 13º salário será pago anualmente até o dia 10 (dez) de dezembro, a todo o servidor 

municipal, independentemente da remuneração a que fizer jus. 

Art. 183. O 13º salário será pago anualmente a todo servidor municipal, independentemente da 

remuneração a que fizer jus, sendo a primeira parcela paga a título de antecipação até o último dia útil do 

mês em que o servidor fizer aniversário, no valor de 50% (cinqüenta por cento) dos vencimentos, salários 

ou remunerações percebidos no mês imediatamente anterior, e a segunda parcela paga até o dia 10 de 

dezembro, no valor correspondente à diferença entre o valor da primeira parcela e o valor calculado 

conforme o § 1º deste artigo. (redação dada pela Lei Complementar nº 174, de 2 de outubro de 2007) 

Art. 183. O 13º salário será pago anualmente até o dia 10 de dezembro, a todo servidor 

municipal, independentemente da remuneração a que fizer jus, ou, facultativamente, ao servidor que 

assim optar, em duas parcelas, sendo a primeira parcela paga a título de antecipação até o último dia útil 

do mês em que o servidor fizer aniversário, no valor de 50% dos vencimentos, salários ou remunerações 

percebidos no mês imediatamente anterior, e a segunda parcela paga até o dia 10 de dezembro, no valor 

correspondente à diferença entre o valor da primeira parcela e o valor calculado conforme o § 1º deste 

artigo. (redação dada pela Lei Complementar nº 216, de 11 de março de 2010) 

Art. 183. O 13º salário será pago a todo servidor municipal, independentemente da remuneração 

a que fizer jus, anualmente, até o dia 10 de dezembro, ou em duas parcelas, sendo a primeira parcela paga 

a título de antecipação até o último dia útil do mês em que o servidor fizer aniversário, no valor de 50% 

dos vencimentos, salários ou remunerações percebidos no mês imediatamente anterior, e a segunda 

parcela paga até o dia 10 de dezembro, no valor correspondente à diferença entre o valor da primeira 

parcela e o valor calculado conforme o § 1º deste artigo. (redação dada pela Lei Complementar nº 222, 

de 4 de maio de 2010) 



 

 

Parágrafo único. O 13º salário corresponderá a 1/12 (um doze avos), por mês de efetivo 

exercício, da remuneração devida em dezembro do ano correspondente. 

§ 1º O 13º salário corresponderá a 1/12 (um doze avos), por mês de efetivo exercício, da 

remuneração devida em dezembro do ano correspondente. (parágrafo renumerado pela Lei 

Complementar nº 174, de 2 de outubro de 2007) 

§ 2º O 13º salário será pago integralmente até o dia 10 de dezembro ao servidor que aniversariar 

nesse mês. (parágrafo incluído pela Lei Complementar nº 174, de 2 de outubro de 2007) 

§ 3º A opção pelo recebimento do 13º salário em parcela única dependerá de requerimento a ser 

apresentado pelo servidor, à Área de Recursos Humanos, no mês anterior ao do seu aniversário, não 

dependendo de renovação anual, podendo haver retratação a qualquer tempo. (parágrafo incluído pela 

Lei Complementar nº 222, de 4 de maio de 2010) 

§ 4º A Administração pagará o 13º salário em parcela única ou em duas parcelas, conforme 

critério a ser mantido nos exercícios seguintes enquanto o servidor não fizer a opção. (parágrafo 

incluído pela Lei Complementar nº 222, de 4 de maio de 2010) 

Art. 184. Do 13º salário será descontada a parcela devida à previdência municipal. 

Art. 184. O desconto a favor do Instituto de Previdência do Município de Taubaté – IPMT 

incidirá sobre os valores de cada parcela recebida do 13º salário. (redação dada pela Lei Complementar 

nº 174, de 2 de outubro de 2007) 

Art. 184. A retenção da contribuição previdenciária oficial ocorrerá no pagamento da segunda 

parcela do 13º salário. (redação dada pela Lei Complementar nº 206, de 30 de novembro de 2009) 

Parágrafo único. O 13º salário será estendido aos inativos e pensionistas, nas mesmas condições. 

Art. 185. Caso o servidor deixe o serviço público municipal, o 13º salário ser-lhe-á pago 

proporcionalmente ao número de meses de exercício no ano, com base na remuneração do mês do 

desligamento. 

§ 1º Na hipótese de exoneração ou dispensa de servidor que tiver recebido a parcela de 

antecipação do 13º salário, a compensação entre o que for recebido e os vencimentos, salários ou 

remunerações a que o servidor fizer jus será efetuada com base no valor do mês em que ocorrer o evento. 

(artigo incluído pela Lei Complementar nº 174, de 2 de outubro de 2007) 

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se aos servidores que venham a afastar-se ou a licenciar-se com 

prejuízo de vencimentos, salários ou remunerações e aos beneficiários do servidor falecido. (artigo 

incluído pela Lei Complementar nº 174, de 2 de outubro de 2007) 

Subseção II 

Do Adicional pelo Exercício de Atividades Penosas, Insalubres ou Perigosas 

Art. 186. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato 

permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento 

do cargo efetivo, a ser regulamentado por decreto dentro de 90 (noventa) dias a contar da publicação da 

presente Lei. 

§ 1º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por 

um deles, não sendo acumuláveis estas vantagens. 



 

 

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com eliminação das 

condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão. 

Art. 187. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais 

considerados penosos, insalubres ou perigosos. 

Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e 

lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em 

serviço não perigoso ou penoso. 

Subseção III 

Adicional pela Prestação de Serviço Extraordinário 

Art. 188. O adicional pela prestação de serviço extraordinário, corresponderá ao acréscimo de 50 

(cinqüenta) por cento de remuneração da hora normal de trabalho. 

Art. 189. Somente será permitido o serviço extraordinário para atender a situações excepcionais 

e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas diárias podendo ser prorrogado por igual 

período, se o interesse público exigir. 

Art 189. O serviço extraordinário ou hora extra será permitido para o pronto e regular 

desenvolvimento das atividades administrativas de responsabilidade do Poder Público Municipal, de 

modo a afastar paralisações ou interrupções prejudiciais ao interesse público. (redação dada pela Lei 

Complementar nº 105, de 17 de outubro de 2003) 

Art. 189. Somente será permitido o serviço extraordinário para atender a situações excepcionais 

e temporárias, desde que autorizada expressa e previamente pelo Secretário Municipal, não podendo 

ultrapassar 40 horas mensais. (redação dada pela Lei Complementar nº 276, de 24 de fevereiro de 

2012) 

Parágrafo único. Nas atividades insalubres, a duração do trabalho não poderá exceder o limite 

legal de 8 (oito) horas diárias. 

Art. 190. O servidor, excepcionalmente, poderá ser convocado para a jornada de trabalho de até 

8 (oito) horas, aos sábados, domingos e feriados, quando a remuneração será igual a 50% (cinqüenta por 

cento) da hora normal do trabalho aos sábados e 100% (cem por cento) aos domingos e feriados, quando 

ultrapassar a jornada semanal de 40 (quarenta) horas. 

Art. 191. É vedado, a qualquer título, o trabalho aos domingos, exceto sob a forma de 

compensação de jornada, devendo esta ocorrer, obrigatoriamente, na semana imediatamente seguinte. 

Art. 192. Fica assegurado pelo menos descanso semanal do mês, aos domingos. 

Art. 193. O serviço extraordinário previsto nesta Subseção, será precedido de autorização do 

Chefe Superior que justificará o fato. 

Art.193. O serviço extraordinário ou hora extra será autorizado pelo diretor de administração na 

Prefeitura Municipal e, no Poder Legislativo, autarquias e fundações, pelo superior hierárquico. (redação 

dada pela Lei Complementar nº 105, de 17 de outubro de 2003) 

Art. 194. Não se aplica o disposto na presente Subseção, aos servidores cuja jornada de trabalho 

for fixada pelo sistema de revezamento, que será disciplinado por regulamento próprio, pelo Chefe do 

Poder Executivo, do Dirigente Superior da Autarquia ou de Fundação, quando for o caso. 



 

 

Art. 195. Fica terminantemente proibida a prestação de hora extra ou serviço extraordinário de 

forma diversa à instituída na presente Lei, implicando em falta grave a atribuição ou fixação de jornada 

de trabalho além do ora permitido. (artigo revogado pela Lei Complementar nº 105, de 17 de outubro 

de 2003) 

Subseção IV 

Do Adicional Noturno 

Art. 196. O serviço noturno, prestado entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do 

dia seguinte, terá o valor/hora acrescido de mais 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora 

como 52 (cinqüenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos. 

Subseção V 

Do Adicional de Representação 

Art. 197. O adicional de representação, que corresponderá a 20% (vinte por cento) sobre o 

vencimento, é devido aos ocupantes dos cargos de Diretor de Departamento, Assessor e Procurador, 

desde que dediquem, no mínimo, 40 (quarenta) horas semanais da municipalidade. 

Art. 197. O adicional de representação, que corresponderá a 20% (vinte por cento) sobre o 

vencimento, é devido aos ocupantes dos cargos de Diretor de Departamento, Assessor, Procurador e 

Auditor Fiscal Chefe do Departamento da Receita, desde que dediquem, no mínimo, 40 (quarenta) horas 

semanais na municipalidade. (redação dada pela Lei Complementar nº 342, de 9 de junho de 2014) 

Art. 197. O adicional de representação, que corresponderá a 20% (vinte por cento) sobre o 

vencimento, é devido aos ocupantes dos cargos de Diretor de Departamento, Diretor Adjunto, 

Superintendente, Assessor e Procurador, desde que dediquem, no mínimo, 40 (quarenta) horas semanais 

na Municipalidade. (redação dada pela Lei Complementar nº 425, de 16 de março de 2018) 

Art. 197-A. Os cargos em comissão, criados nesta Lei Complementar, no percentual de 50% 

(cinquenta por cento) obrigatoriamente, serão ocupados por servidores estatutários. (incluído pela Lei 

Complementar nº 425, de 16 de março de 2018) 

Art. 197-B. Fica assegurada aos atuais ocupantes dos cargos extintos e que eventualmente sejam 

reconduzidos aos cargos de mesma referência criados nesta Lei Complementar, a contagem contínua do 

prazo para fins da aplicação dos efeitos estabelecidos no artigo 169 da Lei Complementar nº 1, de 4 de 

dezembro de 1990. (incluído pela Lei Complementar nº 425, de 16 de março de 2018) 

Subseção VI 

Do Adicional de Nível Universitário 

Art. 198. O adicional de nível universitário que corresponderá a 40% (quarenta por cento) do 

vencimento será devido aos ocupantes de cargos e empregos que exijam a formação de nível universitário 

específico para o cargo ou emprego, e que tenha o servidor essa formação, resguardado o direito dos 

atuais ocupantes. 

Parágrafo único. Os cargos e empregos referidos neste artigo, são os criados ou transformados de 

acordo com os anexos I, II e III. 



 

 

Subseção VII 

Do Adicional de Sexta Parte 

Art. 199. O adicional de Sexta parte da remuneração será devido aos servidores após 20 (vinte) 

anos de efetivo exercício exclusivamente municipal. 

Subseção VIII 

Da Licença-Prêmio 

Art. 200. Ao servidor que requerer será concedida a licença prêmio de 3 (três) meses sem 

prejuízo dos direitos do seu cargo, após cada qüinqüênio de efetivo exercício no serviço público 

municipal. 

§ 1º Esse direito será exercido no qüinqüênio posterior ao da aquisição e mediante programação 

a ser efetivada pelo Chefe do Poder Executivo, do Dirigente Superior da Autarquia ou de Fundação, 

quando for o caso atendido o mínimo de 20% (vinte por cento) do quadro ao ano. 

§ 2º A contagem de tempo para percepção da gratificação licença-prêmio, iniciou-se a 3 de abril 

de 1.990, com a promulgação da Lei Orgânica do Município de Taubaté. 

§ 3º O servidor de cargo efetivo que já tiver cumprido, no mínimo, 2 anos e 6 meses do bloco 

aquisitivo de licença-prêmio fará jus a esse benefício, observado o critério da proporcionalidade, quando 

da sua aposentadoria, podendo convertê-lo integralmente em pecúnia. (parágrafo incluído pela Lei 

Complementar nº 260, de 6 de outubro de 2011) 

§ 4º Observado o disposto na presente subseção, o Prefeito Municipal, a Mesa Diretora da 

Câmara Municipal e o Dirigente Superior da Autarquia deverão disponibilizar no respectivo Portal do 

Servidor, listagem com previsão de pagamento em ordem cronológica dos servidores que requereram a 

licença prêmio, contendo: (parágrafo incluído pela Lei Complementar nº 407, de 15 de maio de 2017) 

(Parágrafo declarado inconstitucional em 31.1.2018. Seus efeitos já haviam sido suspensos a partir 

de 22 de agosto de 2017 por decisão liminar na ADI Nº 2157596-23.2017.8.26.0000.) 

I - nome e matrícula do servidor; 

II - número do processo/data do protocolo; 

III - período aquisitivo. 

§ 5º Ficam os órgãos municipais competentes obrigados a efetuarem os pagamentos da licença 

prêmio respeitando a ordem cronológica prevista no § 4º. (parágrafo incluído pela Lei Complementar 

nº 407, de 15 de maio de 2017) (Parágrafo declarado inconstitucional em 31.1.2018. Seus efeitos já 

haviam sido suspensos a partir de 22 de agosto de 2017 por decisão liminar na ADI Nº 2157596-

23.2017.8.26.0000.) 

§ 6º Excetua-se da ordem cronológica a que se refere o § 5º, o pagamento ao servidor: 

(parágrafo incluído pela Lei Complementar nº 407, de 15 de maio de 2017) (Parágrafo declarado 

inconstitucional em 31.1.2018. Seus efeitos já haviam sido suspensos a partir de 22 de agosto de 

2017 por decisão liminar na ADI Nº 2157596-23.2017.8.26.0000.) 

I - acometido com doença de extrema gravidade, comprovada através de laudo médico; 

II - cujo cônjuge, filho ou filha dependente encontre-se na condição descrita no inciso I; 



 

 

III - que tiver a necessidade de aquisição de órtese ou prótese para promoção de acessibilidade e 

de inclusão social, comprovada através de prescrição médica e laudo justificando a necessidade de 

aquisição; 

IV - cujo cônjuge, filho ou filha dependente apresente a necessidade descrita no inciso III; 

V - que tiver a habitação em que reside destruída ou interditada em função de deslizamentos, 

inundações, incêndio, insalubridade habitacional ou outras condições que impeçam o uso seguro da 

moradia, conforme laudo da Defesa Civil baseado em avaliação técnica devidamente fundamentada. 

§ 7º A publicação a que se refere o § 4º explicitará quais os pagamentos são realizados aos 

servidores que se enquadram nas exceções descritas no § 6º. (parágrafo incluído pela Lei 

Complementar nº 407, de 15 de maio de 2017) (Parágrafo declarado inconstitucional em 31.1.2018. 

Seus efeitos já haviam sido suspensos a partir de 22 de agosto de 2017 por decisão liminar na ADI 

Nº 2157596-23.2017.8.26.0000.) 

Art. 201. O servidor com direito a licença-prêmio poderá gozá-la integralmente se assim o 

desejar; poderá optar pelo gozo da metade do respectivo período, recebendo em dinheiro, a importância 

equivalente a remuneração correspondente a outra metade; poderá ainda, deixar de gozá-la totalmente, 

recebendo neste caso, importância em dinheiro correspondente ao valor integral da remuneração. 

§ 1º O afastamento de que trata este artigo poderá ser gozado em até 3 (três) épocas diferentes. 

§ 2º Se por qualquer razão não for efetuado, em tempo hábil, o pagamento da gratificação 

Licença-Prêmio, o servidor terá direito a recebê-la devidamente corrigida, pela remuneração do mês que 

estiver sendo efetuado o pagamento. 

§ 3º Para que o servidor efetivo no exercício de cargo em Comissão goze da gratificação 

Licença-Prêmio, com as vantagens desse cargo, deve ter nele, pelo menos, 2 (dois) anos de efetivo 

exercício. 

Art. 202. Não terá direito a Licença-Prêmio o servidor que, no período de sua aquisição, houver: 

I - sofrido pena de suspensão; 

II - faltado ao serviço, injustificadamente, por mais de 30 (trinta) dias; e 

III - gozado licença: 

a) por período superior a 180 (cento e oitenta) dias consecutivos ou não; 

b) por motivo de doença em pessoa de sua família por mais de 180 (cento e oitenta) dias 

consecutivos ou não; 

c) para tratar de interesses particulares por mais de 30 (trinta) dias; 

d) para desempenho de mandato classista; e 

e) por motivo de atividade política. 

IV - sofrido pena de censura. (inciso incluído pela Lei Complementar nº 433, de 20 de 

novembro de 2018) 



 

 

Art. 203. O pedido de Licença-Prêmio será instruído com certidão de tempo de serviço, expedida 

pelo órgão municipal competente e deferido pelo Prefeito Municipal, pelo Dirigente Superior da 

Autarquia ou de Fundação, quando for o caso. 

Parágrafo único. Para efeito de aposentadoria será contado em dobro o tempo de Licença-Prêmio 

que o servidor não houver gozado ou convertido em pecúnia. 

Seção IV 

Do Abono Familiar 

Do Salário-Família 

(redação dada pela Lei Complementar nº 140, de 22 de dezembro de 2005) 

Art. 204. Será concedido abono familiar mensal ao servidor ativo ou inativo: 

Art. 204. Será concedido o salário-família, mensalmente, ao servidor ativo ou inativo que 

perceber remuneração ou provento igual ou inferior ao limite fixado para esse fim pelo Regime Geral de 

Previdência Social - RGPS. (redação dada pela Lei Complementar nº 140, de 22 de dezembro de 

2005) 

I - pelo cônjuge ou companheira de servidor que viva comprovadamente em sua companhia e 

que não exerça atividade remunerada e nem tenha renda própria; 

II - por filho menor de 14 (quatorze) anos que não exerça atividade remunerada e nem tenha 

renda própria; e 

III - por filho inválido ou mentalmente incapaz, sem renda própria. 

§ 1º Compreende-se, neste artigo o filho de qualquer condição, o enteado, o adotivo e o menor 

tutelado. 

§ 1º O salário-família será devido e pago na proporção do respectivo número de filhos ou 

equiparados nos termos da lei, de até quatorze anos ou inválidos. (redação dada pela Lei 

Complementar nº 140, de 22 de dezembro de 2005) 

§ 2º Para efeito deste artigo, considera-se renda própria ou atividade remunerada o recebimento 

de importância igual ou superior a um salário mínimo. 

§ 2º O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado será igual aos valores vigentes no 

Regime Geral de Previdência Social - RGPS. (redação dada pela Lei Complementar nº 140, de 22 de 

dezembro de 2005) 

§ 3º Quando o pai e mãe forem servidores municipais, ativos ou inativos, o abono familiar será 

concedido apenas a um deles. 

§ 3º Quando o pai ou mãe forem servidores municipais, ativos ou inativos, o salário família será 

concedido a ambos. (redação dada pela Lei Complementar nº 140, de 22 de dezembro de 2005) 

§ 4º Ao pai e mãe equiparam-se o padrasto, a madrasta e, na falta destes, os representantes legais 

dos incapazes. 

Art. 204-A. Quando o pai e mãe forem segurados do Regime Geral de Previdência Social, ambos 

terão direito ao salário-família. (artigo incluído pela Lei Complementar nº 140, de 22 de dezembro de 

2005) 



 

 

Parágrafo único. Em caso de divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, ou em caso de 

abandono legalmente caracterizado ou perda do pátrio poder, o salário-família passará a ser pago 

diretamente àquele cujo cargo ficar o sustento do menor. (parágrafo incluído pela Lei Complementar 

nº 140, de 22 de dezembro de 2005) 

Art. 204-B. O pagamento do salário-família está condicionado à apresentação da certidão de 

nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inválido, e à apresentação anual de 

atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de freqüência à escola ou equiparado. (artigo 

incluído pela Lei Complementar nº 140, de 22 de dezembro de 2005) 

Art. 204-C. O Salário-Família não se incorporará à remuneração ou ao benefício para qualquer 

efeito. (artigo incluído pela Lei Complementar nº 140, de 22 de dezembro de 2005) 

Art. 205. Ocorrendo o falecimento do servidor, o abono familiar continuará a ser pago a seus 

beneficiários por intermédio da pessoa em cuja guarda se encontrem, enquanto fizerem jus a concessão. 

§ 1º Com o falecimento do servidor e a falta do responsável pelo recebimento do abono familiar, 

será assegurado aos beneficiários o direito a sua percepção, enquanto assim fizerem jus. 

§ 2º Passará a ser efetuado ao cônjuge sobrevivente o pagamento do abono familiar 

correspondente ao beneficiário que vivia sob a guarda ou sustento do servidor falecido, desde que aquele 

consiga a autorização judicial para mantê-lo e ser seu responsável. 

§ 3º Caso o servidor não haja requerido o abono familiar relativo a seus dependentes, o 

requerimento poderá ser feito após sua morte pela pessoa cuja guarda e sustento se encontrem, operando 

seus efeitos a partir da data do pedido. 

Art. 206. O valor do abono familiar será igual a 5% (cinco por cento) do salário mínimo, 

devendo ser pago a partir da data em que for deferido o requerimento. 

Parágrafo único. O responsável pelo recebimento do abono familiar deverá apresentar, no mês de 

julho de cada ano, declaração de vida e residência dos dependentes, sob pena de ter suspenso o 

pagamento da vantagem. 

Art. 207. Nenhum desconto incidirá sobre o abono familiar, nem este servirá de base a qualquer 

contribuição, ainda que para fins de previdência social. 

Art. 208. Todo aquele que, por ação ou omissão, der causa a pagamento indevido de abono 

familiar ficará obrigado a sua restituição devidamente corrigida, sem prejuízo das demais cominações 

legais. 

CAPITULO V 

DAS LICENÇAS 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 209. Conceder-se-á ao servidor, licença: 

I - para tratamento de saúde; 

II - a gestante, a adotante e a paternidade; 

III - por acidente em serviço; 



 

 

IV - por motivo de doença em pessoa da família; 

V - para o serviço militar; 

VI - para tratar de interesses particulares; e 

VII - para desempenho de mandato classista. 

§ 1º O servidor não poderá permanecer em licença da mesma espécie por período superior a 24 

(vinte e quatro) meses. 

§ 2º É vedado o exercício de atividade remunerada, durante o período da licença prevista nos 

incisos I, II, III, IV e VII deste artigo. 

Art. 210. A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias do término de outra da mesma espécie 

será considerada como prorrogação. 

Seção II 

Da Licença Para Tratamento de Saúde 

Art. 211. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, 

com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. 

Art. 212. Para licença até 30 (trinta) dias, a inspeção será feita por médico indicado pelo órgão 

de pessoal e, se por prazo superior, por junta médica oficial. 

§ 1º Sempre que necessária, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no 

estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado. 

§ 2º Inexistindo médico do órgão ou entidade no local onde se encontra o servidor, será aceito 

atestado passado por médico particular, que deverá ser homologado por médico do Município. 

Art. 213. Findo o prazo da licença, o servidor será submetido a nova inspeção médica, que 

concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria. 

Art. 214. O atestado e o laudo de junta médica não se referirão ao nome ou natureza da doença, 

salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidentes em serviço, doença profissional ou quaisquer 

das doenças especificadas no art. 175 § 1º. 

Art. 215. O servidor que apresente indícios de lesões orgânicas ou funcionais será submetido a 

inspeção médica.  

Seção III 

Da Licença a Gestante, a Adotante e da Licença Paternidade 

Art. 216. Será concedida licença a servidora gestante, por 120 (cento e vinte) dias consecutivos, 

sem prejuízo da remuneração. 

Art. 216. Será concedida licença à servidora estatutária gestante, por cento e oitenta dias 

consecutivos, sem prejuízo da remuneração e do cargo. (redação dada pela Lei Complementar nº 182, 

de 26 de dezembro de 2007) 

§ 1º A licença poderá ter início no primeiro dia do nono mês de gestação, salvo antecipação por 

prescrição médica. 



 

 

§ 1º A licença poderá ter início a partir do primeiro dia do nono mês de gestação, salvo 

antecipação por prescrição médica. (redação dada pela Lei Complementar nº 182, de 26 de dezembro 

de 2007) 

§ 2º No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. 

§ 3º No caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do evento, a servidora será submetida a 

exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício.  

§ 4º No caso de aborto, atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 (trinta) dias de 

repouso remunerado. 

§ 5º Em caso de óbito da servidora durante a licença, o pai terá direito à licença paternidade por 

trinta dias consecutivos, desde que seja servidor estatutário. (parágrafo incluído pela Lei 

Complementar nº 182, de 26 de dezembro de 2007) 

Art. 217. Pelo nascimento de filho, o servidor terá direito a licença paternidade de 5 (cinco) dias 

consecutivos. 

Art. 217. Pelo nascimento de filho, o servidor terá direito a licença paternidade de 5 (cinco) dias 

consecutivos, prorrogável por até mais 15 (quinze) dias, mediante requerimento. (redação dada pela Lei 

Complementar nº 424, de 14 de março de 2018) 

Parágrafo único. A prorrogação de que trata o caput deve ser requerida no prazo de dois dias 

úteis após o nascimento ou adoção. (incluído pela Lei Complementar nº 424, de 14 de março de 2018) 

Art. 218. Para amamentar o próprio filho, até a idade de 6 (seis) meses, a servidora terá direito, 

durante a jornada de trabalho, a 1 (uma) hora que poderá ser parcelada em 2 (dois) períodos de meia hora. 

Art. 219. Os servidores que adotarem ou obtiverem guarda judicial de criança de até 1 (um) ano 

de idade, serão extensivas, respectivamente, a mãe e ao pai adotante, nas mesmas condições, a licença de 

que trata a presente Seção. 

Art. 219. Os servidores públicos terão direito à licença análoga à licença maternidade, de 180 

(cento e oitenta) dias com vencimento ou remuneração integrais quando adotarem ou obtiverem guarda 

judicial para fins de adoção de menor. (redação dada pela Lei Complementar nº 424, de 14 de março 

de 2018) 

Parágrafo único. Em caso de adoção por cônjuges ou companheiros, ambos servidores públicos, 

a licença de que trata o “caput” deste artigo será concedida na seguinte conformidade: (incluído pela Lei 

Complementar nº 424, de 14 de março de 2018) 

I - 180 (cento e oitenta) dias ao servidor adotante que assim requerer; 

II - 5 (cinco dias) ao outro servidor, cônjuge ou companheiro adotante, que assim o requerer, 

prorrogáveis por mais 15 (quinze) dias, na forma do disposto no art. 217 desta Lei Complementar. 

Seção IV 

Da Licença por Acidente em Serviço 

Art. 220. Será licenciado, com remuneração integral, o servidor acidentado em serviço. 

Art. 221. Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor e que se 

relacione mediata ou imediatamente com as atribuições do cargo exercido. 



 

 

Parágrafo único. Equipara-se ao acidente em serviço o dano: 

I - decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo; 

II - sofrido no percurso de residência para o trabalho e vice-versa. 

Art. 222. O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser 

tratado em instituição privada, à conta de recursos públicos do empregador correspondente. 

Parágrafo único. O tratamento recomendado por junta médica oficial constitui medida de 

exceção e somente será admissível quando inexistirem meios e recursos adequados em instituição 

pública. 

Art. 223. A prova do acidente será feita no prazo de 10 (dez) dias, prorrogável quando as 

circunstâncias o exigirem. 

Seção V 

Da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família 

Art. 224. Poderá se concedida a licença ao servidor, por motivo de doença do cônjuge ou 

companheiro, padrasto ou madrasta, ascendente e descendente mediante comprovação médica. 

§ 1º A licença prevista neste artigo será precedida de atestado ou exame médico e comprovação 

de parentesco. 

§ 2º A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não 

puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, o que deverá ser apurado, através de 

acompanhamento social. 

§ 3º A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo ou emprego, até 30 

(trinta) dias, podendo ser prorrogada por igual período, mediante parecer de junta médica, e excedendo 

estes prazos, sem remuneração. 

Seção VI 

Da Licença para o Serviço Militar 

Art. 225. Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida a licença a vista de 

documento oficial. 

§ 1º Do vencimento do servidor será descontada a importância percebida na qualidade de 

incorporado, salvo se tiver havido opção pelas vantagens do serviço militar. 

§ 2º Ao servidor desincorporado será concedido prazo não excedente a 7 (sete) dias para 

reassumir o exercício sem perda do vencimento. 

Seção VII 

Da Licença para Tratar de Interesses Particulares 

Art. 226. O servidor terá direito a licença para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de até 

2 (dois) anos consecutivos, sem remuneração. 

Art. 226. O servidor terá direito a licença para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de até 

3 anos consecutivos, sem remuneração. (redação dada pela Lei Complementar nº 209, de 4 de janeiro 

de 2010) 



 

 

Art. 226. O servidor terá direito a licença para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de até 

três anos consecutivos, sem remuneração. (redação dada pela Lei Complementar nº 251, de 8 de 

junho de 2011) 

§ 1º A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor. 

§ 1º A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor. (redação dada 

pela Lei Complementar nº 209, de 4 de janeiro de 2010) 

§ 1º A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor. (redação dada 

pela Lei Complementar nº 251, de 8 de junho de 2011) 

§ 2º Não se concederá nova licença antes de decorridos 5 (cinco) anos do término da anterior. 

§ 2º O servidor que estiver licenciado por prazo inferior, poderá prorrogá-la até 3 anos. (redação 

dada pela Lei Complementar nº 209, de 4 de janeiro de 2010) 

§ 2º Não se concederá nova licença antes de decorridos três anos do término da anterior. 

(redação dada pela Lei Complementar nº 251, de 8 de junho de 2011) 

§ 3º Não se concederá licença para servidor antes de 5 (cinco) anos de efetivo exercício. 

(parágrafo revogado pela Lei Complementar nº 209, de 4 de janeiro de 2010) 

§ 3º Não se concederá licença para o servidor antes de três anos de efetivo exercício. (redação 

dada pela Lei Complementar nº 251, de 8 de junho de 2011) 

Art. 227. Ao servidor ocupante de cargo em comissão não se concederá a licença de que trata o 

artigo anterior. 

Seção VIII 

Da Licença para o Desempenho de Mandato Classista 

Art. 228. É assegurado ao servidor o direito de licença para o desempenho de mandato de 

Confederação, Federação e Sindicato Representativo da Categoria de servidor público municipal, sem 

prejuízo de sua remuneração. 

Art. 229. Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou 

representação das entidades mencionadas no artigo anterior, até o máximo de 3 (três) por entidade. 

Parágrafo único. A licença terá duração igual a do mandato, podendo ser prorrogada no caso de 

reeleição e por uma única vez. 

CAPÍTULO VI 

DAS FÉRIAS 

Art. 230. O servidor gozará, obrigatoriamente, 30 (trinta) dias consecutivos de férias por ano, 

concedidas de acordo com escala organizada pela Chefia imediata, salvo o disposto no § 5º deste artigo. 

Art. 230. O servidor gozará, obrigatoriamente, 30 (trinta) dias de férias por ano, concedidas em 2 

(dois) períodos iguais, se assim forem requeridas, de acordo com a escala organizada pela Chefia 

imediata. (redação dada pela Lei Complementar nº 72, de 10 de setembro de 1998) 

§ 1º A escala de férias poderá ser alterada por autoridade superior, ouvido o chefe imediato do 

servidor. 



 

 

§ 2º As férias serão reduzidas a 20 (vinte) dias quando o servidor contar, no período aquisitivo, 

com mais de 06 (seis) faltas, injustificadas, ao trabalho. 

§ 3º Somente depois de 12 (doze) meses de exercício o servidor terá direito a férias. 

§ 4º Durante as férias, o servidor terá direito, além do vencimento, a todas as vantagens que 

percebia no momento em que passou a fruí-las. 

§ 5º Será permitida a conversão de 1/3 (um terço) das férias em dinheiro, mediante requerimento 

do servidor, apresentado 30 (trinta) dias antes do seu início, vedada qualquer outra hipótese de conversão 

em dinheiro. 

§ 6º O servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão e o servidor aposentado, perceberão 

indenização relativa ao período das férias a que tiverem direito e ao período incompleto, na proporção de 

1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 14 dias, calculados com base na 

remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório ou portaria de aposentadoria. (inciso 

incluído pela Lei Complementar nº 72, de 10 de setembro de 1998) 

Art. 231. A remuneração do mês de férias será paga, obrigatoriamente, antes que as mesmas 

comecem a fruir e com 50% (cinqüenta por cento) a mais do que o normal. 

Art. 232. É proibida a acumulação de férias, salvo por imperiosa necessidade do serviço e pelo 

prazo máximo de 2 (dois) períodos, atestada a necessidade pelo chefe imediato do servidor. 

Art. 233. Perderá o direito a férias o servidor que, no período aquisitivo houver gozado das 

licenças a que se referem os incisos IV, VI e VII do art. 209, desde que superiores a 15 (quinze) dias. 

Art. 234. No cálculo do abono pecuniário de que trata o art. 231, será considerado o valor 

adicional de férias, previsto no § 5º do art. 230. 

Art. 235. O servidor que opera, como atividade principal, direta e permanentemente com raios X 

ou substâncias radioativas gozará, obrigatoriamente, 20 (vinte) dias, consecutivos de férias, por semestre 

de atividade profissional, proibida, em qualquer hipótese, a acumulação. 

Parágrafo único. O servidor referido neste artigo não fará jus ao abono pecuniário de que trata o 

artigo anterior. 

CAPÍTULO VII 

DAS CONCESSÕES 

Art. 236. Poderá ser concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a 

incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. 

Parágrafo único. Para o efeito do disposto neste artigo será exigida a compensação de horário na 

repartição, respeitada a duração semanal do trabalho. 

Art. 237. O servidor poderá ser posto à disposição, mediante requisição, para ter exercício em 

outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e suas 

Autarquias. 

Parágrafo único. O ônus da remuneração, na hipótese deste artigo, será do órgão ou entidade 

requisitante. 



 

 

Art. 237. O servidor poderá ser cedido ou colocado à disposição, mediante solicitação, para ter 

exercício profissional em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, do Estado de São Paulo e suas 

Autarquias, do Município de Taubaté e suas Autarquias, mediante termo de convênio. (artigo com 

redação dada pela Lei Complementar nº 335, de 28 de fevereiro de 2014) 

§ 1º Não será permitida a cessão de servidor: 

I – investido exclusivamente em cargo de provimento em comissão ou em função pública 

temporária; 

II – que não cumpriu o estágio probatório; e 

III – contra o qual tramita processo administrativo disciplinar ou sindicância administrativa. 

§ 2º O ônus da remuneração, na hipótese deste artigo, será do órgão ou entidade requisitante. 

§ 2º O ônus da remuneração do servidor será definido no instrumento de convênio, observado o 

disposto no artigo 62 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. (redação dada pela Lei 

Complementar nº 349, de 4 de setembro de 2014) 

Art. 238. O servidor estável poderá ausentar-se do município para estudo, desde que autorizado 

pela maior autoridade a que estiver subordinado. 

§ 1º A ausência de que se trata este artigo não excederá de 4 (quatro) anos e findo o período, 

somente decorrido 5 (cinco) anos, será permitida nova ausência, ou licença para tratar de interesse 

particular. 

§ 2º A ausência de que trata este artigo, será sem prejuízo de remuneração somente quando o 

estudo for inquestionavelmente do interesse público municipal, a juízo exclusivo do Chefe do Poder 

Executivo, da Mesa da Câmara Municipal, do Dirigente Superior de Autarquia ou de Fundação. 

CAPÍTULO VIII 

DO EXERCÍCIO DO MANDATO ELETIVO 

Art. 239. Ao servidor público em exercício de mandato eletivo aplicam-se as seguintes 

disposições: 

I - tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual ficará afastado de seu cargo, emprego ou 

função, sem remuneração; 

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe 

facultado optar pela sua remuneração; 

III - investido no mandato de vereador havendo compatibilidade de horários, perceberá as 

vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e não havendo 

compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior; 

IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de 

serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento; e 

V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão 

determinados como se no exercício estivesse.   



 

 

CAPÍTULO IX 

DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

Art. 240. A assistência à saúde do servidor ativo ou inativo ou de seus dependentes, devidamente 

inscritos, será obrigatoriamente prestada pelo IPMT - Instituto de Previdência do Município de Taubaté, 

na forma de Lei Complementar conforme previsto no inciso IX do parágrafo único, do art. 27 da Lei 

Orgânica do Município de Taubaté. 

Art. 240. A Prefeitura Municipal, suas autarquias e fundações, por meio de lei de iniciativa do 

prefeito, e a Câmara Municipal, por meio de resolução de iniciativa da Mesa, poderão ampliar, por 

execução direta ou indireta, os benefícios de assistência à saúde dos seus servidores ativos e inativos e 

seus dependentes. (caput do artigo com redação dada pela Lei Complementar nº 207, de 2 de 

dezembro de 2009) 

§ 1º Nas hipóteses previstas nesta Lei Complementar em que seja exigida perícia, avaliação ou 

inspeção médica, na ausência de médico ou junta médica oficial, para a sua realização, o órgão ou 

entidade celebrará, preferencialmente, convênio com unidades de atendimento do sistema público de 

saúde, entidades sem fins lucrativos declaradas de utilidade pública, ou com o Instituto Nacional do 

Seguro Social. (parágrafo incluído pela Lei Complementar nº 207, de 2 de dezembro de 2009) 

§ 2º  Na impossibilidade, devidamente justificada, da aplicação do disposto no § 1º, o órgão ou 

entidade promoverá a contratação da prestação de serviços por pessoa jurídica, que constituirá junta 

médica especificamente para esses fins, indicando os nomes e especialidades dos seus integrantes, com a 

comprovação de suas habilitações e de que não estejam respondendo a processo disciplinar junto à 

entidade fiscalizadora da profissão. (parágrafo incluído pela Lei Complementar nº 207, de 2 de 

dezembro de 2009) 

§ 3º  Para os fins do disposto no caput deste artigo, ficam a Prefeitura Municipal, suas autarquias 

e fundações, e a Câmara Municipal, autorizados a celebrar convênios para a  prestação de serviços de 

assistência à saúde para seus servidores ativos e inativos e seus dependentes, com entidades de autogestão 

que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador, e a contratar, nas formas previstas pela 

Lei de Licitações, operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde. (parágrafo incluído 

pela Lei Complementar nº 207, de 2 de dezembro de 2009) 

§ 4º Equipara-se a cônjuge, a companheira ou companheiro que comprove união estável como 

entidade familiar. (parágrafo incluído pela Lei Complementar nº 207, de 2 de dezembro de 2009) 

Art. 241. Para manutenção do IPMT - Instituto de Previdência do Município de Taubaté, além de 

suas receitas próprias, fica criado o FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA a ser coberto com 

dotações orçamentárias próprias oriundas dos Poderes Executivo, Legislativo e da Autarquia de Regime 

Especial, Autarquias e Fundações Públicas proporcionalmente aos valores correspondentes à parte 

patronal da contribuição previdenciária. (revogado pela Lei Complementar nº 355, de 10 de dezembro 

de 2014) 

Parágrafo único. O fundo criado por este artigo será objeto de Lei própria. (revogado pela Lei 

Complementar nº 355, de 10 de dezembro de 2014) 

Art. 242. Fica vedado no serviço público de Taubaté, administração direta, indireta e fundacional 

a instituição de carteiras de aposentadoria, paralelas ou concorrentes ao IPMT – Instituto de Previdência 

do Município de Taubaté, devendo para tanto a Lei Complementar referida no inciso IX do parágrafo 

único do art. 27 da Lei Orgânica do Município de Taubaté, harmonizar tal situação. 



 

 

CAPÍTULO X 

DO DIREITO DE PETIÇÃO 

Art. 243. É assegurado ao servidor requerer aos Poderes Públicos em defesa de direito ou de 

interesse legítimo. 

Art. 244. O requerimento será dirigido a autoridade competente para decidi-lo e encaminhado 

por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente. 

Art. 245. Cabe pedido de reconsideração a autoridade que houver expedido o ato ou proferido a 

primeira decisão, não podendo ser renovado. 

Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos 

anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta) dias. 

Art. 246. Caberá recurso: 

I - do indeferimento do pedido de reconsideração; e 

II - das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. 

§ 1º O recurso será dirigido a autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou 

proferido a decisão, e, sucessivamente, em escala ascendente, as demais autoridades. 

§ 2º O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente 

subordinado o requerente. 

Art. 247. O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 (trinta) 

dias a contar da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão recorrida. 

Art. 248. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo a juízo da autoridade competente. 

Parágrafo único. Em caso de provimento de reconsideração ou de recurso, os efeitos da decisão 

retroagirão a data do ato impugnado. 

Art. 249. O direito de requerer prescreve: 

I - em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou 

disponibilidade ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho; e 

II - em 60 (sessenta) dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em Lei. 

Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data de publicação do ato impugnado ou 

data da ciência, pelo interessado, quando o ato não for publicado. 

Art. 250. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. 

Parágrafo único. Interrompida a prescrição, o prazo recomeçará a correr pelo restante, no dia em 

que cessar a interrupção. 

Art. 251. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela Administração. 

Art. 252. Para o exercício do direito de petição, é assegurada vista do processo ou do documento, 

na repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído. 



 

 

Art. 253. A Administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de 

ilegalidade. 

Art. 254. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste Capítulo, salvo motivo de 

força maior, devidamente comprovado. 

TÍTULO VI 

DO REGIME DISCIPLINAR 

CAPÍTULO I 

DOS DEVERES 

Art. 255. São deveres do servidor: 

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; 

II - ser leal às instituições a que servir; 

III - observar as normas legais e regulamentares; 

IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; 

V - atender com presteza: 

a) ao público em geral prestando as informações requeridas ressalvadas as protegidas por sigilo; 

b) a expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situação de 

interesse pessoal; 

c) as requisições para a defesa da Fazenda Pública; 

VI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em 

razão do cargo; 

VII - zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público; 

VIII - guardar sigilo sobre assuntos da repartição; 

IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 

X - ser assíduo e pontual ao serviço; 

XI - tratar com urbanidade as pessoas; 

XII - representar contra a ilegalidade ou abuso de poder; e 

XIII - apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou com o uniforme que for 

determinado em cada caso. 

Parágrafo único. A representação de que trata o inciso XII será encaminhada pela via hierárquica 

e obrigatoriamente apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se 

ao representado o direito de defesa. 



 

 

Seção I 

Das Proibições 

Art. 256. Ao servidor é proibido: 

I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato; 

II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da 

repartição; 

III - recusar fé a documentos públicos; 

IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de 

serviço; 

V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição; 

VI - referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas ou atos do Poder 

Público, mediante manifestação escrita ou oral, podendo, porém, criticar ato do Poder Público, do ponto 

de vista doutrinário ou da organização do serviço em trabalho assinado; 

VII - cometer a pessoa estranha a repartição, o desempenho fora dos casos previstos em Lei, o 

desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado; 

VIII - compelir ou aliciar outro funcionário no sentido de filiação a associação profissional, 

sindical ou partido político; 

IX - manter sob sua chefia imediata, cônjuge, companheiro ou parente até segundo grau civil; 

X - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da 

função pública; 

XI - participar de gerência ou de administração de empresa privada, de sociedade civil, ou 

exercer comércio, e nessa qualidade transacionar com o município; 

XII - atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar 

de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até segundo grau e de cônjuge ou companheiro; 

XIII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas 

atribuições; 

XIV - praticar usuras sob qualquer de suas formas; 

XV - proceder de forma desidiosa; 

XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares; 

XVII - cometer a outro servidor atribuições estranhas as do cargo que ocupa, exceto em 

situações transitórias de emergência; 

XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo e com o 

horário de trabalho; 

XIX - fazer circular ou abaixo-assinados de qualquer natureza no recinto da repartição; e 



 

 

XX - incitamento à greve. 

Seção II 

Da Acumulação 

Art. 257. Ressalvados os casos previstos na Constituição da República, é vedada a acumulação 

remunerada de cargos públicos. 

§ 1º A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações 

e empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos 

Territórios e dos Municípios. 

§ 2º A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada a comprovação da 

compatibilidade de horários. 

Art. 258. Será permitida a acumulação de 2 (dois) ou mais cargos em comissão, sendo vedada a 

remuneração para mais de um cargo. 

Art. 259. O servidor não será remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva.  

Seção III 

Das Responsabilidades 

Art. 260. O servidor responde, civil, penal e administrativamente, pelo exercício irregular de 

suas atribuições. 

Art. 261. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo, doloso ou culposo, que resulte em 

prejuízo ao Erário ou a terceiros. 

§ 1º A indenização de prejuízo dolosamente causado ao Erário somente será liquidada na forma 

prevista no art. 173 na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. 

§ 2º Tratando-se de dano causado a terceiros responderá o funcionário perante a Fazenda Pública 

em ação regressiva. 

§ 3º A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até o 

limite do valor da herança recebida. 

Art. 262. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao servidor, 

nessa qualidade. 

Art. 263. A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no 

desempenho do cargo ou função. 

Art. 264. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se sendo independentes 

entre si. 

Art. 265. A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada no caso de 

absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria. 



 

 

Seção IV 

Das Penalidades 

Art. 266. São penalidades disciplinares: 

I - advertência; 

II - suspensão; 

III - demissão; 

IV - extinção de aposentadoria ou disponibilidade; e 

V - destituição de cargo em comissão. 

Art. 267. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração 

cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes 

e os antecedentes funcionais. 

Art. 268. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante 

do art. 256 incisos I a IX e XIX, e de inobservância de dever funcional previsto em Lei, regulamento ou 

norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave. 

Art. 269. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência 

e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não 

podendo exceder de 90 (noventa) dias. 

Parágrafo único. Será punido com suspensão de até 5 (cinco) dias o servidor que 

injustificadamente recusar-se a ser submetido a inspeção médica determinada pela autoridade competente, 

cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. 

Art. 270. A demissão será aplicada nos seguintes casos: 

I - crime contra a Administração Pública; 

II - abandono do emprego; 

III - inassiduidade habitual; 

IV - improbidade administrativa; 

V - incontinência pública e conduta escandalosa; 

VI - insubordinação grave em serviço; 

VII - ofensa física, em serviço, ao servidor ou a particular, salvo em legítima defesa ou defesa de 

outrem; 

VIII - aplicação irregular do dinheiro público; 

IX - revelação de segredo apropriado em razão do cargo; 

X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal; 

XI - corrupção; 



 

 

XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 

XIII - transgressão do art. 256, incisos X a XVII; e 

XIV - após a aplicação, por 2 (duas) vezes o previsto no art. 269 e seu parágrafo único. 

XV - reincidência na pena de censura. (inciso incluído pela Lei Complementar nº 433, de 20 

de novembro de 2018) 

Art. 271. Verificada, em processo disciplinar, acumulação proibida e provada a boa-fé o servidor 

optará por um dos cargos. 

§ 1º Provada a má-fé, perderá também o cargo que exercia há mais tempo e restituirá o que tiver 

percebido indevidamente. 

§ 2º Na hipótese, do parágrafo anterior, sendo um dos cargos, empregos ou função exercido em 

outro órgão ou entidade a demissão lhe será comunicada. 

Art. 272. A exoneração de cargo em comissão de não ocupante de cargo efetivo ou emprego, 

será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. 

Art. 273. A demissão ou destituição do cargo em comissão nos casos dos incisos IV, VIII e X do 

art. 256 implica na indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao Erário sem prejuízo de ação penal 

cabível. 

Art. 274. A demissão ou destituição de cargo em comissão por infringência do art. 256, incisos X 

e XII, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público pelo prazo mínimo de 5 

(cinco) anos. 

Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público municipal o servidor que for demitido 

ou destituído do cargo em comissão por infringência ao art. 256, incisos I, V, VI, VIII, X, XI e XIII. 

Art. 275. Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 

30 (trinta) dias consecutivos. 

Art. 276. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada por 15 

(quinze) dias, interpoladamente, durante o período de 12 (doze) meses. 

Art. 277. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da 

sanção disciplinar. 

Art. 278. As penalidades disciplinares serão aplicadas: 

I - pelo Prefeito, pelo Presidente da Câmara Municipal e pelo Dirigente Superior de Autarquia e 

Fundação quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor 

vinculado ao respectivo Poder, órgão ou entidade; 

II - pelas autoridades administrativa de hierarquia imediatamente inferior aquelas mencionadas 

no inciso I, quando se tratar de suspensão superior a 15 (quinze) dias; 

III - pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior aquelas mencionadas 

no inciso II, nos casos de advertência ou de suspensão de até 15 (quinze) dias; e 

IV - pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em 

comissão de não ocupante de cargo efetivo. 



 

 

Art. 279. A ação disciplinar prescreverá: 

I - em 5 (cinco) anos, quanto as infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou 

disponibilidade e destituição de cargo em comissão; 

II - em 2 (dois) anos, quanto a suspensão; 

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto a advertência. 

§ 1º O prazo de prescrição começa a decorrer da data em que o fato se tornou conhecido. 

§ 2º Os prazos de prescrição previstos na Lei Penal aplicam-se às infrações disciplinares 

capituladas também como crime. 

§ 3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, 

até a decisão final proferida por autoridade competente. 

§ 4º Interrompido o curso de prescrição, esse recomeçará a correr pelo prazo restante, a partir do 

dia em que cessar a interrupção. 

CAPÍTULO II 

DO PROCESSO DISCIPLINAR 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 280. A autoridade que tiver ciência de irregularidades no serviço público é obrigada a 

promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo disciplinar, assegurada ao acusado o 

contraditório e a ampla defesa. 

Art. 281. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração desde que contenham a 

identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. 

Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito 

penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto. 

Art. 282. Da sindicância poderá resultar: 

I - arquivamento do processo; 

II - aplicação de penalidades de advertência ou suspensão de até 15 (quinze) dias; e 

III - instauração de processo disciplinar. 

Art. 283. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de 

suspensão ou de demissão, extinção de aposentadoria ou disponibilidade, ou ainda destituição de cargo 

em comissão será obrigatória a instauração de processo disciplinar. 



 

 

Seção II 

Do Afastamento Preventivo 

Art. 284. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da 

irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá ordenar o seu afastamento do 

exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração. 

Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o qual cessarão os 

seus efeitos, ainda que não concluído o processo. 

Seção III 

Do Processo Disciplinar 

Subseção I 

Disposições Gerais 

Art. 285. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar as responsabilidades do 

servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação mediata com as 

atribuições do cargo em que se encontre investido. 

Art. 286. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 (três) servidores 

estáveis designados pelo Chefe do Poder Executivo, pela autoridade competente, no caso da 

administração indireta ou fundacional, que indicará, entre eles, o seu presidente. 

§ 1º A comissão terá como secretário, servidor designado pelo seu presidente, podendo a 

designação recair em um dos seus membros. 

§ 2º Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito, cônjuge, companheiro ou 

parente do acusado, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. 

Art. 287. A comissão de inquérito exercerá suas atividades com independência e imparcialidade 

assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato exigido pelo interesse da Administração.  

Art. 288. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: 

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão; 

II - inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório; e  

III - julgamento. 

Art. 289. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, 

contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual 

prazo, quando as circunstâncias o exigirem. 

§ 1º Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus 

membros dispensados do ponto, até a entrega do relatório final. 

§ 2º As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações 

adotadas. 



 

 

Subseção II 

Do Inquérito 

Art. 290. O inquérito administrativo será contraditório, assegurado ao acusado ampla defesa, 

com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. 

Art. 291. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como peça informativa da 

instrução. 

Parágrafo único. Na hipótese do relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada 

como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, 

independentemente da imediata instrução do processo disciplinar. 

Art. 292. Na fase de instrução, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, 

investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de provas, recorrendo, quando necessário, a 

técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. 

Art. 293. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo, pessoalmente ou por 

intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular 

quesitos, quando se tratar de prova pericial.  

§ 1º O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente 

protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. 

§ 2º Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de 

conhecimento especial de perito. 

Art. 294. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente 

da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexada aos autos. 

Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição será imediatamente 

comunicada ao Chefe da repartição onde serve, com indicação do dia e da hora marcados para a 

inquirição. 

Art. 295. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito a 

testemunha trazê-lo por escrito. 

§ 1º As testemunhas serão inquiridas separadamente. 

§ 2º Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que de infirmem, proceder-se-á a acareação 

entre os depoentes. 

Art. 296. Concluído o interrogatório do acusado, a comissão promoverá a oitiva das testemunhas, 

observados os procedimentos previstos nos arts. 294 e 295. 

§ 1º No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente, e, sempre que 

divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acareação entre eles. 

§ 2º O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como a inquirição das 

testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-lhe, porém, reinquiri-las, 

por intermédio do presidente da comissão. 



 

 

Art. 297. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado a requerimento seu ou por 

determinação da comissão, será ele submetido a exame por junta, da qual participe pelo menos um 

médico psiquiatra.  

§ 1º O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo 

principal, após a expedição do laudo pericial. 

Art. 298. Tipificada a infração disciplinar, será baixada uma portaria para a instauração de 

processo disciplinar onde deverá constar a tipificação da infração com sua imputação. 

§ 1º O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar 

defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, assegurando-se-lhe vista do processo. 

§ 2º Havendo 2 (dois) ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 (vinte) dias. 

§ 3º O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro para diligências reputadas 

indispensáveis. 

§ 4º No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para defesa 

contar-se-á da data declarada em termo próprio pelo membro da comissão que fez a citação. 

Art. 299. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar 

onde poderá ser encontrado. 

Art. 300. Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado 

no Órgão Oficial do Município e em jornal de grande circulação na região, para apresentar defesa. 

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de 15 (quinze) dias a partir da 

terceira publicação do edital. 

Art. 301. Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no 

prazo legal. 

§ 1º A revelia será declarada por termo nos autos do processo e devolverá o prazo para defesa. 

§ 2º Para defender o indiciado revel a autoridade instauradora do processo designará um servidor 

como defensor dativo de cargo de nível igual ou superior ao do indiciado. 

Art. 302. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças 

principais do autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. 

§ 1º O relatório será sempre conclusivo quanto a inocência ou a responsabilidade do servidor. 

§ 2º Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou 

regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. 

Art. 303. O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido a autoridade que 

determinou a sua instauração, para julgamento. 



 

 

Subseção III 

Do Julgamento 

Art. 304. No prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do processo, a autoridade 

julgadora proferirá a sua decisão. 

§ 1º Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo este 

será encaminhado a autoridade competente que decidirá em igual prazo. 

§ 2º Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá a autoridade 

competente para a imposição de pena mais leve. 

§ 3º Se a penalidade for a de demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o 

julgamento caberá às autoridades de que trata o inciso I do art. 278. 

Art. 305. O julgamento se baseará no relatório da comissão, salvo quando contrário as provas 

dos autos. 

Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade 

julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de 

responsabilidade. 

Art. 306. Verificada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora declarará a nulidade 

total ou parcial do processo e ordenará a constituição de outra comissão para a instauração de novo 

processo. 

§ 1º O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo. 

§ 2º A autoridade julgadora que der causa a prescrição de que trata o art. 279, será 

responsabilizada na forma desta Lei. 

Art. 307. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do 

fato nos assentamentos individuais do servidor. 

Art. 308. Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido, 

pela Procuradoria Judiciária, ao Ministério Público para instauração de ação penal, ficando um translado 

no setor de Administração do Pessoal. 

Subseção IV 

Da Revisão do Processo 

Art. 309. O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, 

quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificarem a inocência do punido ou a 

inadequação da penalidade aplicada. 

§ 1º Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da 

família poderá requerer a revisão do processo. 

§ 2º No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo 

curador. 

Art. 310. No processo revisional, o ônus de prova cabe ao requerente. 

Art. 311. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para revisão, 

que requer elementos novos ainda não apreciados no processo originário. 



 

 

Art. 312. O requerimento de revisão do processo será dirigido ao Chefe do Poder Executivo, à 

Mesa da Câmara Municipal ou a autoridade equivalente, nas autarquias e Fundações, que, se autorizá-la, 

encaminhará o pedido ao dirigente de órgão ou entidade onde se originou o processo disciplinar. 

Parágrafo único. Recebida a petição, o dirigente do órgão ou entidade providenciará a 

constituição de comissão, na forma prevista do art. 286. 

Art. 313. A revisão ocorrerá em apenso ao processo originário.  

Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a produção de provas e 

inquirição das testemunhas que arrolar. 

Art. 314. A comissão revisora terá até 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos, 

prorrogáveis por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. 

Art. 315. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e 

procedimentos próprios da comissão do processo disciplinar. 

Art. 316. O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade. 

Parágrafo único. O prazo para o julgamento será de até 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências. 

Art. 317. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, 

restabelecendo-se todos os direitos do servidor. 

Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade. 

TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 318. As alterações funcionais de qualquer espécie que objetivam as mutações de que trata a 

presente Lei serão efetivadas por ato de enquadramento a ser baixado pelo Chefe do Poder Executivo, em 

até 30 (trinta) dias após a promulgação da presente Lei. 

§ 1º O enquadramento de que trata este artigo, quando não for caso de nomeação, será 

formalizado por apostila nos títulos de nomeação dos servidores a ser feita pela área de Recursos 

Humanos. 

§ 2º No enquadramento de que trata este artigo serão observadas as atribuições estabelecidas 

para o cargo, os requisitos e as atribuições efetivamente exercidos pelo servidor. 

§ 3º É vedado, por ato de enquadramento, reduzir os vencimentos. 

§ 4º Fica assegurado a todos os servidores a efetividade que lhes foi garantida pela legislação ora 

revogada, devendo ser formalizada por ato de enquadramento. 

Art. 319. Os atuais servidores do quadro de pessoal ficam dispensados de atender os requisitos 

para provimento ou preenchimento de cargos em comissão. 

Art. 320. No enquadramento de que trata o art. 318 serão observadas as seguintes normas: 



 

 

I - garantia ao servidor de efetividade no quadro, com preferência na nomeação de cargo em 

comissão, igual ou correlato ao seu; 

II - as atribuições estabelecidas para o cargo, devem coincidir com as atribuições efetivamente 

exercidas pelo servidor; e 

III - as aptidões e a capacidade do servidor devem satisfazer as exigências para provimento de 

cargo. 

Parágrafo único. O enquadramento só pode ser realizado entre situações de similitude a saber: 

a) de cargo efetivo e extranumerário para cargo efetivo; 

b) de celetista estável para titular de emprego; e 

c) de celetista não estável para titular de função. 

Art. 321. O servidor que não concordar com o seu enquadramento no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da publicação do respectivo ato, poderá recorrer da decisão do chefe do Executivo, da Mesa da 

Câmara, dirigente das autarquias inclusive a de regime especial e das Fundações, que terão prazo igual 

para decidir. 

Art. 322. A primeira avaliação de desempenho de que trata o art. 156 ocorrerá no segundo 

semestre de 1991. 

Art. 323. O disposto na presente Lei se aplica ao servidor da Prefeitura Municipal, Câmara 

Municipal, da Universidade de Taubaté - Unitau e do Instituto de Previdência do Município de Taubaté – 

IPMT. 

§ 1º No que se refere aos servidores da Câmara Municipal o disposto na presente Lei poderá ser 

complementado pelo Regimento Interno da Entidade ou por Resolução. 

§ 2º No que se refere aos servidores integrantes da Carreira Docente, em todos os graus o 

disposto na presente Lei será obrigatoriamente complementado dentro de 180 (cento e oitenta) dias a 

contar da aprovação desta Lei, pelo Estatuto do Magistério do Município de Taubaté. 

§ 3º Para atender ao disposto no parágrafo anterior a Universidade de Taubaté - UNITAU 

remeterá, em até 90 (noventa) dias, ao Executivo Municipal anteprojeto de Estatuto do Magistério da 

Universidade de Taubaté. 

Art. 324. A Universidade de Taubaté - UNITAU e o Instituto de Previdência do Município de 

Taubaté - IPMT, encaminharão em até 90 (noventa) dias após a publicação desta Lei, ao Executivo 

Municipal, os respectivos anteprojetos de reforma administrativa de que trata o parágrafo único do art. 27 

da Lei Orgânica do Município de Taubaté. 

Parágrafo único. O Executivo Municipal, terá o prazo de mais 60 (sessenta) dias para remeter ao 

Legislativo os projetos de que trata o presente artigo. 

Art. 325. Os cargos, empregos e funções existentes à data da publicação da presente Lei e não 

integrantes dos anexos I, II e III, ficam extintos. 

Art. 326. O enquadramento de servidores da Câmara Municipal será feito por ato da Mesa e das 

autarquias por ato dirigente superior observando-se os prazos e disposições desta Lei. 



 

 

Art. 327. Ficam extintos todos os cargos, serviços ou órgãos anteriormente criados, desde que 

em desacordo com a presente Lei. 

Art. 328. Até que sejam realizados os concursos previstos por esta Lei, todos os atuais servidores 

não estáveis, ficam mantidos no serviço público no regime de emprego previsto na C.L.T– Consolidação 

das Leis do Trabalho e continuarão contribuindo para o IPMT - Instituto de Previdência do Município de 

Taubaté. 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 329. As áreas mencionadas no Capítulo I do Título I, desta Lei, serão subdivididas em 

Divisão e estas em Serviços, ambas por Decreto do Executivo. 

Art. 330. Os ocupantes dos cargos de Gerente de Área deverão obrigatoriamente pertencer ao 

quadro dos servidores, em mínimo 80% (oitenta por cento) desses cargos. 

Art. 330. Os ocupantes dos cargos de Gerente de Área deverão obrigatoriamente pertencer ao 

quadro de servidores, em mínimo de 25% desses cargos. (redação dada pela Lei Complementar nº 212, 

de 11 de fevereiro de 2010) 

Art. 331. É vedado o ingresso de qualquer pessoa no serviço público municipal, sem a prévia 

existência de cargo criado por Lei, exceto para o desempenho das funções públicas de que tratam os arts. 

71 e 72. 

Art. 331-A. Ficam impedidos de ocupar cargos na administração pública municipal direta e 

indireta, nos poderes Executivo, Legislativo e em quaisquer instituições subvencionadas pelo Município, 

ainda que comissionados ou em cargos de confiança, todos aqueles condenados por decisão judicial 

transitada em julgado ou decisão proferida por órgão colegiado, até o integral cumprimento da pena 

imposta por prática de crimes: (incluído pela Lei Complementar nº 310, de 5 de abril de 2013) 

I - eleitorais, cuja pena cominada seja privativa de liberdade; 

II - contra a fé pública e a administração pública; 

III - contra o patrimônio público e privado; 

IV - dolosos contra a vida e a dignidade sexual; 

V - de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos; 

VI - de redução à condição análoga à de escravo; 

VII - contra a incolumidade pública; 

VIII - praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando; 

IX - de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 

Parágrafo único. Não incorrem no impedimento previsto no caput deste artigo, aqueles que 

tenham suas penas atingidas pela prescrição, nos termos da lei. 

Art. 331-B. Incorrerão na mesma vedação do art. 331-A, os que tiverem suas contas relativas ao 

exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso 



 

 

de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível dos Tribunais de Contas competentes, nos 

termos da lei. (incluído pela Lei Complementar nº 310, de 5 de abril de 2013) 

Art. 331-C VETADO. (incluído pela Lei Complementar nº 310, de 5 de abril de 2013) 

Art. 332. Todos os benefícios de caráter pecuniário, inclusive os decorrentes de mutações 

funcionais, concedidos por esta Lei, serão estendidos aos aposentados e pensionistas. 

Parágrafo único. Dentro de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta Lei, o IPMT - Instituto 

de Previdência do Município de Taubaté, efetivará ex-oficio a medida de que trata este artigo, retroagindo 

seus efeitos ao primeiro dia do mês de outubro de 1990. 

Art. 333. As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão a conta de dotações 

próprias dos orçamentos vigentes do Executivo, Legislativo e das Autarquias, suplementadas se 

necessário. 

Parágrafo único. Para os fins a que se refere este artigo, fica o Prefeito Municipal, o Presidente 

da Câmara e os Dirigentes superiores das Autarquias, autorizados a adequar o orçamento vigente às 

condições estabelecidas na presente Lei Complementar. 

Art. 334. Revogam-se as disposições em contrário, de modo especial as seguintes Leis: 585 de 

20 de novembro de 1961; 862 de 26 de abril de 1965; 1.300 de 27 de setembro de 1971; 1.372 de 27 de 

setembro de 1972; 1.373 de 27 de setembro de 1972; 1.431 de 25 de outubro de 1973; 1.460 de 2 de abril 

de 1974; 1.539 de 31 de outubro de 1975; 1.553 de 26 de novembro de 1975; 1.559 de 12 de dezembro de 

1975; 1.691 de 4 de abril de 1976; 1.580 de 23 de abril de 1976; 1.587 de 18 de junho de 1976; 1.591 de 8 

de julho de 1976; 1.601 de 22 de setembro de 1976; 1.603 de 30 de setembro de 1976; 1.610 de 30 de 

setembro de 1.976; 1.624 de 17 de dezembro de 1976; 1.631 de 18 de março de 1977; 1.633 de 20 de abril 

de 1977; 1.691 de 4 de abril de 1978; 1.744 de 15 de dezembro de 1978; 1.779 de 4 de junho de 1979; 

1.803 de 3 de outubro de 1979; 1.831 de 14 de março de 1980; 1.845 de 14 de maio de 1980; 1.893 de 23 

de janeiro de 1981; 1.927 de 28 de setembro de 1981; 1.977 de 13 de maio de 1982; 1.987 de 12 de julho 

de 1982; 1.990 de 10 de agosto de 1982; 1.991 de 13 de agosto de 1982; 1.992 de 14 de agosto de 1982; 

2.003 de 24 de setembro de 1982; 2.028 de 3 de janeiro de 1983; 2.042 de 14 de junho de 1983; 2.047 de 

15 de julho de 1983; 2.067 de 29 de novembro de 1983; 2.081 de 8 de maio de 1984; 2.089 de 19 de 

junho de 1984; 2.143 de 4 janeiro de 1985; 2.144 de 4 de janeiro de 1985; 2.208 de 21 de maio de 1986; 

2.348 de 13 de setembro de 1988; 2.255 de 20 de maio de 1987; 2.312 de 20 de maio de 1988; 2.374 de 

29 de novembro de 1988; 2.420 de 6 de junho de 1989; 2.421 de 7 de junho de 1989; e 2.306 de 24 de 

abril de 1988. (a Lei nº 1.691, de 4 de abril de 1976, não existe) 

Art. 335. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus 

efeitos ao primeiro dia do mês de outubro de 1990. 

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 4 de dezembro de 1990, 345º da elevação de Taubaté à 

categoria de Vila. 

Salvador George Donizeti Khuriyeh 

Prefeito Municipal 

Este texto não substitui o publicado no Jornal "A VOZ DO VALE DO PARAÍBA" 

do dia 30 de dezembro de 1990. 



O texto dos Anexos abaixo foi atualizado até a Lei Complementar nº 210, de 4 de janeiro de 2010. 

Com a promulgação da Lei Complementar nº 236, de 21 de dezembro de 2010, os anexos abaixo 

foram revogados. 

ANEXO I 

CARGOS EFETIVOS 

QUANT DENOMINAÇÃO REF REQUISITO 

100 AGENTE 

COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE 

22 RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE 

EM QUE ATUAR, DESDE A DATA DA 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO; 

HAVER CONCLUÍDO, COM 

APROVEITAMENTO, CURSO 

INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO 

INICIAL E CONTINUADA; E ENSINO 

FUNDAMENTAL COMPLETO 

10 AGENTE DE CONTROLE 

DE ENDEMIAS 

24 ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

25 AGENTE DE TRÂNSITO 30 ENSINO MÉDIO 

10 AGENTE FISCAL DE 

RENDAS 

42 NÍVEL UNIV. COMPATÍVEL COM O 

CARGO 

05 AGENTE FISCAL DE 

TRANSPORTE PÚBLICO 

DE PASSAGEIROS 

30 ENSINO MÉDIO 

1 AGENTE FISCAL 

PREVIDENCIÁRIO 

38 NÍVEL UNIV. COMPATÍVEL COM O 

CARGO 

4 AJUDANTE DE 

ALMOXARIFADO 

19  

7 AJUDANTE DE 

ELETRICISTA 

19  

4 AJUDANTE DE 

PARAMENTAÇÃO 

19  

21 AJUDANTE GERAL 18  

3 ALMOXARIFE 24  

1 ANALISTA O&M PL 38 NÍVEL UNIV. COMPATÍVEL COM O 

CARGO 

1 ANALISTA O&M SR 42 NÍVEL UNIV. COMPATÍVEL COM O 

CARGO 

9 APONTADOR 19  

6 ARMADOR 21  

10 ARQUITETO 42 NÍVEL UNIV. COM INSCRIÇÃO NO 

ÓRGÃO DE CLASSE 

1 ARQUIVISTA 19  

10 ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

34  

4 ASSISTENTE DE 

INFORMÁTICA 

42 NÍVEL UNIVERSITÁRIO COMPATÍVEL 

COM O CARGO 

50 ASSISTENTE SOCIAL 38 NÍVEL UNIV. COM INSCRIÇÃO NO 

ÓRGÃO DE CLASSE 

10 ASSISTENTE TÉCNICO 38 NÍVEL UNIV. COMPATÍVEL COM O 

CARGO 

35 ATENDENTE 19  



 

 

CARGOS EFETIVOS 

QUANT DENOMINAÇÃO REF REQUISITO 

27 ATENDENTE DE 

CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO 

22 ENSINO MÉDIO, HABILITADO EM 

CURSO TÉCNICO RECONHECIDO 

PELO CRO, COM INSCRIÇÃO NO 

ÓRGÃO DE CLASSE 

1 AUDITOR CHEFE 52 NÍVEL UNIV. COMPATÍVEL COM O 

CARGO 

1 AUDITOR PLENO 46 NÍVEL UNIV. COMPATÍVEL COM O 

CARGO 

5 AUXILIAR DE 

BIIBLIOTECÁRIO 

22  

114 AUXILIAR DE 

ENFERMAGEM 

24 ENSINO FUNDAMENTAL E 

CERTIFICADO DE AUXILIAR DE 

ENFERMAGEM, COM INSCRIÇÃO NO 

ÓRGÃO DE CLASSE 

10 AUXILIAR DE 

TOPÓGRAFO 

21  

10 BIBLIOTECÁRIO 34 NÍVEL UNIV. COM INSCRIÇÃO NO 

ÓRGÃO DE CLASSE 

2 BIÓLOGO 42 NÍVEL UNIV. COM INSCRIÇÃO NO 

ÓRGÃO DE CLASSE 

6 BORRACHEIRO 19  

574 BRAÇAL 18 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

5 CALCETEIRO 19  

3 CALHEIRO 20  

7 CARPINTEIRO 21  

50 CHEFE DE DIVISÃO 48 NÍVEL UNIV. COMPATÍVEL COM O 

CARGO 

47 CHEFE DE SERVIÇO 36  

83 COLETOR 19 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

1 COMPRADOR PL 38  

1 COMPRADOR SR 42  

1 CONTADOR 42 NÍVEL UNIV. COM INSCRIÇÃO NO 

ÓRGÃO DE CLASSE 

3 CONTÍNUO 18  

6 COPEIRO 19  

12 COVEIRO 19  

145 DENTISTA 42 NÍVEL UNIVERSITÁRIO, COM 

INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE CLASSE 

23 DENTISTA 

ESPECIALISTA 

46 NÍVEL UNIVERSITÁRIO COM 

INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE CLASSE E 

TÍTULO DE ESPECIALISTA 

REGISTRADO NO CONSELHO 

REGIONAL  DE ODONTOLOGIA 

3 DESENHISTA 22  

1 DESENHISTA 

PROJETISTA 

34  

1 DIRETOR ADJUNTO DE 

ESCOLA DE 1º E 2º 

GRAUS 

38 NÍVEL UNIV. COMPATÍVEL COM O 

CARGO 



 

 

CARGOS EFETIVOS 

QUANT DENOMINAÇÃO REF REQUISITO 

1 DIRETOR DA ESCOLA 

MUNICIPAL DO 

TRABALHO 

38 NÍVEL UNIV. COMPATÍVEL COM O 

CARGO 

1 DIRETOR DE ESCOLA 

DE 1º E 2º GRAUS 

48 NÍVEL UNIV. COMPATÍVEL COM O 

CARGO 

16 DIRETOR DE PRÉ-

ESCOLA 

38 NÍVEL UNIV. COMPATÍVEL COM O 

CARGO 

17 ELETRICISTA 26  

5 ELETRICISTA DE 

AUTOS 

26  

12 ENCANADOR 22  

1 ENCARREGADO DE 

PORTARIA 

19  

75 ENCARREGADO DE 

SETOR 

22  

37 ENFERMEIRO 38 NÍVEL UNIV. COM INSCRIÇÃO NO 

ÓRGÃO DE CLASSE 

1 ENFERMEIRO DO 

TRABALHO 

38 NÍVEL UNIV. COM INSCRIÇÃO NO 

ÓRGÃO DE CLASSE 

4 ENGENHEIRO 42 NÍVEL UNIV. COM INSCRIÇÃO NO 

ÓRGÃO DE CLASSE 

2 ENGENHEIRO 

AGRÔNOMO 

42 NÍVEL UNIV. COM INSCRIÇÃO NO 

ÓRGÃO DE CLASSE 

480 ESCRITURÁRIO 22 ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

8 FISCAL DE 

ABASTECIMENTO 

30  

11 FISCAL DE OBRAS 

PARTICULARES 

30  

11 FISCAL DE POSTURAS 30  

2 FISCAL DE PROTEÇÃO 

ANIMAL 

30 ENSINO MÉDIO COMPLETO 

5 FISCAL DE RENDAS 

IMOBILIÁRIAS 

30  

3 FISCAL DE 

TRANSPORTES 

COLETIVOS 

30  

25 FISIOTERAPEUTA 38 NÍVEL UNIV. COM INSCRIÇÃO NO 

ÓRGÃO DE CLASSE 

21 FONOAUDIÓLOGO 42 NÍVEL UNIV. COM INSCRIÇÃO NO 

ÓRGÃO DE CLASSE 

6 FRENTISTA 19  

5 FUNILEIRO 22  

141 GARI 18 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

300 GUARDA MUNICIPAL 21  

6 GUARDA RONDANTE 24  

1 HISTORIÓGRAFO 38 NÍVEL UNIV. COMPATÍVEL COM O 

CARGO 

100 INSPETOR DE ALUNOS 20 ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 



 

 

CARGOS EFETIVOS 

QUANT DENOMINAÇÃO REF REQUISITO 

50 INSTRUTOR DE ARTES 30 ENSINO MÉDIO E CURSO DE 

APERFEIÇOAMENTO 

50 INSTRUTOR DE 

ESPORTES 

30 NÍVEL UNIVERSITÁRIO E INSCRIÇÃO 

NO CREF 

1 INSTRUTOR DE 

FANFARRA 

30  

76 INSTRUTOR DO 

TRABALHO 

30  

23 JARDINEIRO 19  

8 LAVADOR DE AUTOS 19  

2 MAESTRO 34 CURSO DE COMPOSIÇÃO E REGÊNCIA 

7 MARCENEIRO 24  

17 MECÂNICO DE 

MÁQUINAS 

28  

9 MECÂNICO DE 

VIATURA LEVE 

26  

139 MÉDICO 42 NÍVEL UNIV. COM INSCRIÇÃO NO 

ÓRGÃO DE CLASSE 

1 MÉDICO DO 

TRABALHO 

42 NÍVEL UNIV. COM INSCRIÇÃO NO 

ÓRGÃO DE CLASSE 

80 MÉDICO ESPECIALISTA 50 NÍVEL UNIVERSITÁRIO COM 

INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE CLASSE E 

TÍTULO DE ESPECIALISTA CONF. 

PELA SOC. ESPECIALISTA OU 

RECONHECIDO PELO MEC 

4 MÉDICO NECROPSISTA 42 NÍVEL UNIV. COM INSCRIÇÃO NO 

ÓRGÃO DE CLASSE 

1 MÉDICO SANITARISTA 42 NÍVEL UNIV. COM INSCRIÇÃO NO 

ÓRGÃO DE CLASSE 

4 MÉDICO VETERINÁRIO 42 NÍVEL UNIV. COM INSCRIÇÃO NO 

ÓRGÃO DE CLASSE 

150 MERENDEIRA 19  

13 MESTRE DE OBRAS 32  

200 MONITOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

30 HABILITAÇÃO ESPECÍFICA 

OFERECIDA EM NÍVEL MÉDIO, NA 

MODALIDADE DE CURSO NORMAL 

OU DE MAGISTÉRIO, COM 

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA; OU 

CURSO NORMAL SUPERIOR OU 

LICENCIATURA PLENA EM 

PEDAGOGIA, COM HABILITAÇÃO 

ESPECÍFICA 

70 MONITOR DE 

ESPORTES 

30 NÍVEL UNIV. COM INSCRIÇÃO NO 

ÓRGÃO DE CLASSE 

50 MONITOR DE OFÍCIOS 30 ENSINO MÉDIO E CURSO DE 

APERFEIÇOAMENTO 

214 MOTORISTA 26  

8 MOTORISTA 

PARAMENTADOR 

32  



 

 

CARGOS EFETIVOS 

QUANT DENOMINAÇÃO REF REQUISITO 

5 NUTRICIONISTA 38 NÍVEL UNIV. COM INSCRIÇÃO NO 

ÓRGÃO DE CLASSE 

54 OFICIAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

28  

1 OPERADOR DE DRAG-

LINE 

32  

1 OPERADOR DE 

FOTOCOPIADORA 

19  

51 OPERADOR DE 

MÁQUINA  

30  

2 OPERADOR DE 

MÁQUINA DE 

PRODUÇÃO 

24  

1 OPERADOR DE 

MÁQUINA OFF-SET 

21  

4 OPERADOR DE 

MICROCOMPUTADOR 

JR 

24  

4 OPERADOR DE 

MICROCOMPUTADOR 

PL 

28  

6 OPERADOR DE 

PRODUÇÃO 

19  

10 OPERADOR DE TRATOR 

AGRÍCOLA 

26  

36 ORIENTADOR DE 

ESTACIONAMENTO 

REGULAMENTADO 

20  

2 ORIENTADOR 

EDUCACIONAL 

38 NÍVEL UNIV. COMPATÍVEL COM O 

CARGO 

6 ORIENTADOR 

PEDAGÓGICO 

38 NÍVEL UNIV. COMPATÍVEL COM O 

CARGO 

1 ORIENTADOR TÉCNICO 

DE EQUIPES 

38 NÍVEL UNIV. COMPATÍVEL COM O 

CARGO 

5 PADEIRO 20  

1 PALEÓGRAFO 38 NÍVEL UNIV. COMPATÍVEL COM O 

CARGO 

125 PEDREIRO 20  

7 PEDREIRO DE 

ACABAMENTO 

21  

23 PINTOR 20  

1 PINTOR DE AUTOS 21  

2 PINTOR LETRISTA 21  

14 PROCURADOR 48 NÍVEL UNIV. COM INSCRIÇÃO NO 

ÓRGÃO DE CLASSE 

31 PROFESSOR DE ARTES I 28  

16 PROFESSOR DE ARTES 

II 

34 NÍVEL UNIV. COM INSCRIÇÃO NO 

ÓRGÃO DE CLASSE 



 

 

CARGOS EFETIVOS 

QUANT DENOMINAÇÃO REF REQUISITO 

16 PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

34 NÍVEL UNIV. COMPATÍVEL COM O 

CARGO 

400 PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

24 CURSO NORMAL – ENSINO MÉDIO 

751 PROFESSOR I  34 CURSO NORMAL – ENSINO MÉDIO 

70 PROFESSOR III 34 NÍVEL UNIV. COMPATÍVEL COM O 

CARGO 

48 PROFESSOR III DE 

CIÊNCIAS 

34 DIPLOMA DE LICENCIATURA PLENA 

EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

36 PROFESSOR III DE 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

34 DIPLOMA DE LICENCIATURA PLENA 

EM EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, OU 

DIPLOMA DE LICENCIATURA PLENA 

EM ARTES, QUALQUER DAS 

LINGUAGENS: ARTES VISUAIS, 

ARTES PLÁSTICAS 

120 PROFESSOR III DE 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

34 DIPLOMA DE LICENCIATURA PLENA 

EM PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO 

ESPECÍFICA NA ÁREA DA 

NECESSIDADE; OU LICENCIATURA 

PLENA EM PEDAGOGIA 

ACOMPANHADA DE DIPLOMA DE 

PÓS – GRADUAÇÃO (360 HORAS) NA 

ÁREA ESPECÍFICA DA NECESSIDADE 

120 PROFESSOR III DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

34 DIPLOMA DE LICENCIATURA PLENA 

EM EDUCAÇÃO FÍSICA E REGISTRO 

NO CREF 

18 PROFESSOR III DE 

ENSINO RELIGIOSO 

34 DIPLOMA DE LICENCIATURA PLENA 

EM FILOSOFIA; OU DIPLOMA DE 

LICENCIATURA PLENA EM 

TEOLOGIA; OU DIPLOMA DE 

LICENCIATURA PLENA EM 

QUALQUER ÁREA COM CURSO DE 

PÓS - GRADUAÇÃO (360 HORAS) EM 

ENSINO RELIGIOSO 

2 PROFESSOR III DE 

FILOSOFIA 

34 DIPLOMA DE LICENCIATURA PLENA 

EM FILOSOFIA 

50 PROFESSOR III DE 

GEOGRAFIA 

34 DIPLOMA DE LICENCIATURA PLENA 

EM GEOGRAFIA OU DIPLOMA DE 

LICENCIATURA PLENA EM ESTUDOS 

SOCIAIS COM HABILITAÇÃO EM 

GEOGRAFIA 

48 

PROFESSOR III DE 

HISTÓRIA  

34 DIPLOMA DE LICENCIATURA PLENA 

EM HISTÓRIA OU DIPLOMA DE 

LICENCIATURA PLENA EM ESTUDOS 

SOCIAIS COM HABILITAÇÃO EM 

HISTÓRIA 

36 
PROFESSOR III DE 

INGLÊS 

34 DIPLOMA DE LICENCIATURA PLENA 

EM LETRAS COM HABILITAÇÃO EM 

LÍNGUA INGLESA 



 

 

CARGOS EFETIVOS 

QUANT DENOMINAÇÃO REF REQUISITO 

100 PROFESSOR III DE 

LINGUA PORTUGUESA 

34 DIPLOMA DE LICENCIATURA PLENA 

EM LETRAS 

72 PROFESSOR III DE 

MATEMÁTICA 

34 DIPLOMA DE LICENCIATURA PLENA 

EM MATEMÁTICA OU DIPLOMA DE 

LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS 

EXATAS COM HABILITAÇÃO EM 

MATEMÁTICA 

30 PSICÓLOGO 38 NÍVEL UNIV. COM INSCRIÇÃO NO 

ÓRGÃO DE CLASSE 

2 RECEPCIONISTA 20  

1 RSPONSÁVEL POR 

FERRAMENTAS 

20  

1 RESTAURADOR 24  

1 SECRETÁRIA ESCOLAR 22  

2 SECRETÁRIA JR 24  

5 SECRETÁRIA PL 34  

10 SERRALHEIRO 22  

266 SERVENTE 18  

6 SOLDADOR 21  

1 SUPERVISOR DE 

SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

34  

12 SUPERVISOR TÉCNICO 44  

1 TAPECEIRO DE AUTOS 21  

1 TÉCNICO DE 

EQUIPAMENTO 

ODONTOLÓGICO 

34  

4 TÉCNICO DE ESPORTES 34 NÍVEL UNIV. COMPATÍVEL COM O 

CARGO 

2 TÉCNICO DE 

NECROPSIA 

24  

3 TÉCNICO DE RAIOS-X 26 NÍVEL MÉDIO, HABILITADO EM  

CURSO TÉCNICO DE RADIOLOGIA, 

COM INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE 

CLASSE 

50 TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM 

34 NÍVEL MÉDIO, HABILITADO EM 

CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

COM INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE 

CLASSE 

5 TÉCNICO EM 

VETERINÁRIA 

34 NÍVEL MÉDIO, HABILILITAÇÃO EM 

CURSO TÉCNICO EM VETERINÁRIA 

4 TELEFONISTA 20  

10 TERAPEUTA 

OCUPACIONAL 

38 NÍVEL UNIV. COM INSCRIÇÃO NO 

ÓRGÃO DE CLASSE 

1 TESOUREIRO 44  

4 TOPÓGRAFO 30  

10 TRATADOR DE 

ANIMAIS 

28 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

3 VIDRACEIRO 20  



 

 

CARGOS EFETIVOS 

QUANT DENOMINAÇÃO REF REQUISITO 

15 VISITADOR SANITÁRIO 21  

1 ZELADOR 18  

 



 

 

ANEXO II 

LEI COMPLEMENTAR Nº 1, DE 1990 

 

CARGOS EM COMISSÃO 

QUANT DENOMINAÇÃO REF. REQUISITO 

 GABINETE DO PREFEITO   

01 Chefe do Gabinete do Prefeito 62 Livre Escolha 

02 Assessor de Gabinete 44 Livre Escolha 

01 Assessor para Assuntos Políticos 56 Livre Escolha 

01 Assessor Especial de Participação 

Comunitária 

56 Livre Escolha 

01 Gerente da Área Técnico-

Legislativa 

52 Nível Universitário Compatível 

com o Cargo 

01 Gerente da Área de Comunicação 52 Nível Universitário Compatível 

com o Cargo 

01 Gerente da Área de Transportes 

Internos 

52 Nível Universitário Compatível 

com o Cargo 

01 Gerente da Área Especial de 

Abastecimento 

52 Nível Universitário Compatível 

com o Cargo 

04 Assistente de Gabinete 44 Livre Escolha 

01 Secretária do Prefeito 44 Livre Escolha 

01 Jornalista 38 Nível Universitário Compatível 

com o Cargo 

01 Relações Públicas 38 Nível Universitário Compatível 

com o Cargo 

01 Motorista do Prefeito 30 Livre Escolha 

 DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRAÇÃO 

  

01 Diretor do Departamento de 

Administração 

62 Livre Escolha 

01 Gerente da Área de Planejamento e 

Desenvolvimento Organizacional 

52 Nível Universitário Compatível 

com o Cargo 

01 Gerente da Área de Suprimentos e 

Patrimônio 

52 Nível Universitário Compatível 

com o Cargo 

01 Gerente da Área de Recursos 

Humanos 

52 Nível Universitário Compatível 

com o Cargo 

 DEPARTAMENTO DE 

FINANÇAS 

  

01 Diretor do Departamento de 

Finanças 

62 Livre Escolha 

01 Gerente da Área de Planejamento e 

Controle Econômico 

52 Nível Universitário Compatível 

com o Cargo 

01 Gerente da Área da Receita 52 Nível Universitário Compatível 

com o Cargo 

01 Gerente da Área Financeira 52 Nível Universitário Compatível 

com o Cargo 

 DEPARTAMENTO DE 

NEGOCIOS JURÍDICOS 

  

01 Diretor do Departamento dos 

Negócios Jurídicos 

62 Livre Escolha 



 

 

02 Procurador Chefe 52 Nível Univ. com Inscrição no 

Órgão de Classe 

01 Procurador Chefe da Procuradoria 

Tributária 

52 Nível Universitário compatível 

com o cargo 

 DEPARTAMENTO DE AÇÃO 

SOCIAL 

  

01 Diretor do Departamento de Ação 

Social 

62 Livre Escolha 

01 Gerente da Área de Programas e 

Ações Especiais 

52 Nível Universitário Compatível 

com o Cargo 

01 Gerente da Área de Promoção 

Social 

52 Nível Universitário Compatível 

com o Cargo 

01 Gerente da Área de Atendimento ao 

Menor 

52 Nível Universitário Compatível 

com o Cargo 

 DEPARTAMENTO DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA 
  

 Diretor do Departamento de 

Educação e Cultura  
62 Livre Escolha 

 
Gerente da Área de Educação 52 

Nível Universitário Compatível 

Com o Cargo 

 
Gerente da Área de Cultura 52 

Nível Universitário Compatível 

Com o Cargo 

 Diretor da Escola M.A.P.C. “Fego 

Camargo” 
38 

Nível Universitário Compatível 

Com o Cargo 

 Coordenador de Artes Plásticas 32 Livre Escolha 

 Coordenador de Artes Populares 32 Livre Escolha 

 Coordenador de Atividades 

Artísticas 
32 Livre Escolha 

 Coordenador de Atividades Teatrais 32 Livre Escolha 

 Diretor da Escola de Ciências 

Aeronáuticas 
52 Livre Escolha 

 DEPARTAMENTO DE SAÚDE   

 Diretor Do Departamento de Saúde 62 Livre Escolha 

 
Gerente da Área Administrativa 52 

Nível Universitário Compatível 

Com o Cargo 

 Gerente da Área de Assistência à 

Saúde 
52 

Nível Universitário Compatível 

Com o Cargo 

 Gerente da Área de Planejamento 

Em Saúde 
52 

Nível Universitário Compatível 

Com o Cargo 

 DEPARTAMENTO DE 

PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO 

TERRITORIAL DO MUNICÍPIO 

  

 Diretor do Departamento de 

Planejamento e Desenvolvimento 

Territorial do Município 

62 Livre Escolha 

 
Gerente da Área de Planejamento  52 

Nível Universitário Compatível 

Com o Cargo 

 
Gerente da Área de Projetos 52 

Nível Universitário Compatível 

Com o Cargo 



 

 

 Gerente da Área de Fiscalização de 

Obras Públicas 
52 

Nível Universitário Compatível 

Com o Cargo 

 Gerente da Área de Programas de 

Desenvolvimento Econômico 
52 

Nível Universitário Compatível 

Com o Cargo 

 DEPARTAMENTO DE OBRAS 

PÚBLICAS 
  

 Diretor do Departamento de Obras 

Públicas 
62 Livre Escolha 

 
Gerente da Área Industrial 52 

Nível Universitário Compatível 

Com o Cargo 

 
Gerente da Área de Obras 52 

Nível Universitário Compatível 

Com o Cargo 

 DEPARTAMENTO DE 

SERVIÇOS URBANOS 
  

 Diretor do Departamento de 

Serviços Urbanos 
62 Livre Escolha 

 Gerente da Área de Trânsito e 

Iluminação Pública 
52 

Nível Universitário Compatível 

Com o Cargo 

 Gerente da Área de Serviços 

Municipais 
52 

Nível Universitário Compatível 

Com o Cargo 

 DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO 

  

 Diretor do Departamento de 

Trânsito 

62 Livre Escolha 

 Gerente da Área de Planejamento de 

Trânsito  

52 Livre Escolha 

 Gerente da Área de Controle de 

Trânsito  

52 Livre Escolha 

 DEPARTAMENTO DE MEIO 

AMBIENTE E TURISMO 

  

 Diretor do Departamento de Meio 

Ambiente e Turismo 

62 Livre Escolha 

 Gerente da Área de Turismo 52 Livre Escolha 

 Gerente da Área Especial do Meio 

Ambiente 

52 Nível Universitário Compatível 

com o Cargo 

 DEPARTAMENTO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA 
 

 

 Diretor do Departamento de 

Segurança Pública Municipal 
62 

Livre Escolha 

 Gerente da Área de Segurança e 

Assistência Técnica 
52 

Livre Escolha 

 Gerente da Área de Segurança e 

Assistência Operacional 
52 

Livre Escolha 

 DEPARTAMENTO DE 

ESPORTES, LAZER E 

RECREAÇÃO 

 
 



 

 

01 Diretor do Departamento de 

Esportes, Lazer e Recreação 
62 

Livre Escolha 

01 Gerente da Área de Projetos, 

Promoções Esportivas, de Lazer e 

Recreação 

52 

Nível Universitário Compatível 

Com o Cargo 

01 
Gerente da Área de Esportes 

Competitivos 
52 

Nível Universitário Compatível 

Com o Cargo 

 DEPARTAMENTO DE 

DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 

 
 

01 Diretor do Departamento de 

Desenvolvimento Econômico 
62 

Livre Escolha 

01 Gerente do Grupo Executivo 

Industrial 
52 

Livre Escolha 

01 Gerente do Grupo Executivo do 

Comércio e de Atividades de 

Prestação de Serviços 

52 
Livre Escolha 

01 Gerente do Grupo Executivo 

Agropecuário 
52 

Livre Escolha 

 

Anexos acima estão atualizados de acordo com as Leis Complementares nºs 28, de 22 de julho de 

1992; 31, de 23 de setembro de 1992; 53, de 11 de fevereiro de 1994; 69, de 30 de abril de 1998; 80, 

de 22 de março de 2000; 81, de 29 de março de 2000; 96, de 31 de janeiro de 2002; 99, de 13 de 

janeiro de 2003; 127, de 1º de agosto de 2005; 130, de 1º de agosto de 2005; 141, de 4 de janeiro de 

2006; 144, de 26 de janeiro de 2006; 145, de 26  de janeiro de 2006; 146, de 26 de janeiro de 2006; 

152, de 30 de maio de 2006; 154, de 13 de junho de 2006; 186, de 25 de março de 2008; 203, de 19 de 

junho de 2009, e 210, de 4 de janeiro de 2010. 

Este texto não substitui as publicações oficiais. 

 


