
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA

ALTERAÇÃO DA LEI DO REGIME JURÍDICO ÚNICO

LEI N° 093/2001

Altera a Redação da Lei n°022/97, de 23.10.97, Lei do Estatuto cios Servidores 
Públicos e dá outras providencias’.

..., Prefeito Municipal de Poço de José de Moura, Estado da Paraíba, 
com fundamento na Lei Orgânica Municipal, nas Emendas Constitucionais ns 
19/98 20/98, e na Lei n° 9717/98,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:

Art. Io- Fica alterada a Lei Municipal n° 022/97, sendo-lhe introduzidas 
modificações nos seguintes artigos:

Art. 5o- Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros ou 
estrangeiros, obedecidas as exigências estabelecidas em lei;

Art. 22 - A investidura em cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso público cie provas e títulos, de acordo com a 
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 
ressalvadas, as nomeações para cargo em comissão declarado em lei cie livre 
nomeação e exoneração.

§ Único - Somente poderão ser criados cargos de provimento em 
comissão para atender cargos cie direção, chefia ou assessoramento.

Art. 31- Estágio Probatório é 0 período de 03 (três) anos'de efetivo exercício 
do servidor nomeado em virtude de concurso, durante 0 qual são apurados os



necessários à sua confirmação no cargo.

São Estáveis após dois anos de exercício os servidores nomeados por 
concurso ou que tenham essa condição assegurada em lei.

Alt. 83 - O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado, mediante processo administrativo, ou mediante 
procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei 
complementar, sendo-lhe, em qualquer situação, assegurada ampla defesa.

§ Único -  O Servidor em estágio probatório só será demitido em virtude 
de inquérito administrativo ou sentença judicial quando proferida antes de 
concluído o estágio.

CAPÍTULO IX
DA APOSENTADORIA

Art. 1 7 6 - 0  servidor será aposentado:
I - por invalidez permanente, com proventos proporcionais ao 

tempo de contribuição, exceto se decorrente de acideme de serviço, moléstia 
profissional ou doença contagiosa incurável, especificada em lei.

§ Único - O servidor aposentado com proventos proporcionais ao 
tempo de serviço, se acometido de qualquer doença citada no § Io deste artigo, 
terá proventos integralizados, mediante requerimento e comprovação idônea.

II - voluntariamente:
a) aos 35 (trinta e cinco) anos de contribuição e 60 anos de idade, 

se homem, e aos 30 (trinta) anos de contribuição e 55 anos de idade, se 
mulher, com proventos integrais.

b) aos 30 (trinta) anos de contribuição e 55 anos de idade no 
exclusivo exercício em funções de magistério, se professor, e 25 (vinte e 
cinco) anos de contribuição e 50 anos de idade no exclusivo exercício de 
funções de magistério, se professora, com proventos integrais.

d) aos 65 (sessenta e cinco), anos de idade, se homem, e aos 60 
(sessenta) anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição, desde que tenha, no mínimo 10 anos de efetivo exercício no 
serviço público e 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria.

§ Io - consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis 
que se refere o item 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
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incapacitante; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estados 
avançados do mal de Paget (ostite deformante); síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida (AIDS) e outras que a lei vir a indicar, com base^iia medicina 
especializada.

Alt. 177- A aposentadoria compulsória será concedida aos 70 
anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
vigorando, por ato, a partir do dia imediato daquele que o servidor atingir a 
idade limite.

Art.178 - A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir 
da publicação do respectivo ato.

§ Io - a aposentadoria por invalidez será precedida de tratamento 
de saúde, salvo quando a perícia médica concluir pela incapacidade definitiva 
para o serviço público.

§ 2o - o sem  dor que, após 24 (vinte e quatro) meses de licença 
para tratamento de saúde for considerado inválido para o serviço, será 
aposentado, mediante laudo da junta médica.

§ 3o - é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados 
para concessão de aposentadoria neste regime, ressalvados os casos de 
periculosidade e insalubridade, já  regulamentados pela Lei N°928/99, de 22 de 
fevereiro de 1993.

§ 4o - o tempo de contribuição ao serviço público federal, 
estadual ou municipal será computado integralmente para os efeitos de 
aposentadoria, contanto que haja a compensação entre os sistemas, pelo tempo 
de contribuição de cada um, de acordo com o art. 202 da Constituição Federal, 
nos termos da Lei n°9.796/99, de 05 de maio de 199, e sua regulamentação 
pelo Decreto n°3.112/99, de 06 de julho de 1999, alterado pelo Decreto 
n°3.217/99, de 22 de outubro de 1999.

§ 5o - Para efeito de aposentadoria, será computado também o tempo de 
serviço na atividade privada, nos termos da legislação federal pertinente, 
desde que o servidor conte com mais de dez anos de serviço prestado ao 
Município.

Alt. 179 - Os proventos de aposentadoria serão revistos na mesma



data e proporção dos servidores em atividade.

§ Único - São estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou 
vantagens posteriormente concedidos aos servidores, inclusive quando 
decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função cm que se 
deu a aposentadoria.

Art. 180 - Além dos vencimentos do cargo, integram o cálculo da 
aposentadoria:

I - o adicional por tempo de contribuição.
II - o adicional noturno, de insalubridade ou periculosidade, 

proporcionais ao tempo de serviço com percepção da vantagem estabelecida 
em lei própria.

III - O valor da função gratificada do cargo em que se aposentar, 
de acordo com a seguinte escala ascendente: 10% do valor para cada ano dc 
exercício, consecutivos ou não, até o limite de 10 anos, para a sua 
integralização total.

Art. 1 8 1 - 0  aposentado fará jus à gratificação natalina concedida 
aos servidores, a ser paga na mesma data.

Art. 2 4 1 - 0  salário maternidade corresponde a 120 (cento c 
vinte) dias de licença remunerada que a servidora faz jus pelo nascimento do 
filho.

§ Io - o benefício terá início a partir do 9o (nono) mês de 
gestação, podendo ser antecipado por motivo de nascimento prematuro ou 
prescrição médica.

§ 2o - no caso de natimorto ou aborto não criminoso, decorridos 
30 (trinta) dias do evento, a servidora será submetida à perícia médica, e, sc 
julgada apta, voltará às atividades.

§ 3o - a servidora que adotar criança até Um (um) ano de idade 
terá direito a 90 (noventa) dias de licença remunerada, mas, se, o adotado tiver 
de um a cinco anos a licença será de 30 (trinta) dias.

§ 4o - o servidor terá direito à licença paternidade remunerada de
cinco dias.



Ari. 202 - O auxílio natalidade é devido a servidores por motivo 
de nascimento de filho, no valor de dois vencimentos do menor padrão, pago 
em parcela única, inclusive em caso de natimorto.

§1° - havendo parto múltiplo, para cada filho a mais será 
acrescido 50% do valor.

§2° - quando a parturiente não for servidora, o benefício será 
pago ao cônjuge ou companheiro.

§3° - o benefício será pago mediante a apresentação da Certidão 
de Nascimento, prescrevendo, se não for requerido, no prazo de um ano.

Art. 2o - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, 
12 do Deaeaibro cte 2001


