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“ LEI COMPLEMENTAR NB 001, DE 02 DE JANEIRO DE 1991 o

( DISPÕE SOBRE fo REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS ).

DALADIER AGI, Prefeito Municipal de
Paranaíba,Estado de Mato^Grosso do Su:
usando das atribuições qfte lhe são con
feridas por Lei,

0 Prefeito Municipal de Paranaíba, Es-taBo de Mato Grosso do Sul, FAZ SBBER que a Clmara Municipal APROVOU 1

e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1« - O Regime Jurídico Único dos servidores municipais 1

é o estatutário, estabelecido pelo Estatuto dos Funcionários Públicos
do Município de Paranaíba-MS.

Art. 2® - Para os efeitos desta Lei, os servidores admitidos'
por outro regime jurídico, estáveis e nãp estáveis, que no lnteres—se da Administração, devem permanecertno Quadro, terão seus Contratos
de trabalho rescindidos com a consequente baixa em suas carteiras
profissionais, não Implicando ta$ reclsão em rompimento do vínculo '
empregatício.

i

§ 1* - Para atender ao disposto neste Artigo, fica criado*
p Quadro EspecAAl, que terá duração até a realização dos concursos e
consequente provimento dos cargos.

§ 2» - No registro rescisório a ser procedido na Carteira'
Profissional constará que a baixa decorre da mudança do regime Jurídi
co na forma determinada por esta Lei.

§ 3* - 0s servidores não estáveis e que não lograrem apro-vação e classificação no primeiro concursA público realizado, após a'
promulgação desta Lei serão dispensados e terão suas recisões contra-tuAXs consolldadadas na forma da Legislação pertinente.

Art. 3* - Aos servidores do Quadro Especial serão aplicadas
as disposições contidas na Lei de que trata o ART.l».

Parágrafo Único - Os servidores estáveis, segundo o preceito'
constitucional vigente, sem prejuízo das obrigações estatutáfclas só
se beneficiarão dos direitos e vantagens do estatuto quando estes nãc
se destinarem, expressamente, a servlçod efetivos.

Art. 4® - Os servidores que não adquiriram estabilidade por '
força do Art.19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição Federal, promulgada em 05 de outubro de 1988,terão
seu tempo de serviço contado como título quando se submefcfeeett a con—
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para fins de efetivação» na proporção de 0,25(vinte e cin-'curso
co c entéslmos) ponto por mês ou fração de mês de efetivo exerci—
cio prestado ao Município.

Art. 5® - 0 concurso de efetivação de que trataoo artigo

anterior será de provas e títulosd para todas as categoriad funclo
nals.

i

-4 § 1“ - 0 PoderEKeeutttoo expedirá ato regulamentar acer
ca do concurso de que trata este artigo.

§ 2® - A inscrição do servidor ao concurso será feita *
ex-oflclo e independente de pagamento de taxas.

§ 3® - 0 servldorr somente poderá concorrer ao cargo ifti
ciai da carreira em cujo exercícioO se encontra.

Art. 6® - Os servidores aprovados no concurso de efetiva-
ção, integrarão o Quadro Permanente e serão enquadrados no cargo
que estejemaocupando, na classe e referência que permitir o tempo
de serviço efetivo exercício prestado ao Município observando o dis
posto no Estatuto dos Servidores e no plano de Classificação de Car
gos e Salários.

s.

t

Art. 7® - Osd servidores não comtemplados com a estabilida
de se sujeitarão a concurso público de provas ou de provas e títu-
los,oportunidade em que serão inseritosd "ex-ofício", assim como 1

exonerados, também ex-ofício caso não sejam aprpoádos.
Parágrafo Único - 0 tempo de serviço dos servidorsds não1

estáveis, será computado como título, na proporção de 0,25 (vinte*
e cinco centésimos) ponto por mês ou fração de mês de efetivo
exeroício prestado ao Município, para fins de concurso Publico Muni
olpal.

i

\ Art.8® - 0 servidores estável ou o servldorr.que vier a 1

)ser nomeado para cargo público em virtude de aprovação em conourso
\e que optar pelo regime instituído por esta Lei, se assim o prefe-

rir, em suBbfeltulção a lndenlzação por tempo de serviço, terá com-
putado IntegrAlmente, para fins de adlolonal e de licença prémio,o
|tempo de serviço prestado excluslvamente ao Município de Paranaíba

Art. 9® - Fica o Prefeito Municipal autorizado a promover

no prazo de 90(noventa) dias contados da homologação do primeiro
^

concurso público de provas e títulos que vier a ser reallaado apos

a promulgação desta Lei, promoções verticais de forma tal
^
que o ser

vidor em concurso venha a ocupar o cargo correspondente as funções
que desteja desempenhando no serviço público Municipal.

Art.10 - 0 Poder Executivo baixará os regulamentos e ins

truções que Be fizerem necessários a execução déaèa Lei:
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Art. 11 - Os atuais servidores municipais, regidos pela •
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), estáveis no serviço público

derao de forma irretrotável, no prazo máximo de 90(noventa) dias,
pelo regime Jurídico previsto nesta Lei, observado o disposto

p.o
cp tar
no Artigo 8«.

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na datá de sua publica

çào, revogadas as disposiçessa em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARANAÍBA, Estado de'
Mato Grosso do Sul,aos dois dias do mes de Janeiro do ano de hum

c l l , novecentos e noventa e hum.
t
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DALADIER A£íA /
Prjefeito MunlclpalV

ríaMunicIpafl. de Administração da

% •*.

PUBLICADA E REGISTRADA na Se
Prefeitura Municipal, na data supra.
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\ARENCÍ FERREIRA DE ÔLIyEIRA

Secretárl<^Municipal de inistração*


