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Lei Nº 1548/1988

ALTERA, ACRESCENTA, E DÁ NOVA REDAÇÃO A
ARTIGOS, PARÁGRAFOS, ÍTENS E ALÍNEAS DA LEI
MUNICIPAL N° 879/73, DE 25 DE JANEIRO DE 1973,
DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 13, 15 e 17 DA LEI
MUNICIPAL 1431/87 , DE 17 FEVEREIRO DE 1987 E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. (Revogação pela Lei nº
1847 de 20.7.1992)

(Revogação pela Lei nº 1847 de 20.7.1992)

Art. 1º - O Parágrafo único do Artigo 249, da Lei n° 879/73, passa a ter a
seguinte redação:

"Fica concedido a Associação dos Servidores Públicos Municipais de
União da Vitória, de caráter civil, através de seu Departamento Jurídico,
devidamente criado, habilitado e instituído, a faculdade de representar doravante,
os funcionários estatutários a ela associados, individualmente ou coletivamente,
perante as autoridades administrativas ou judiciárias em matéria de interesses da
classe, constantes de Decretos e Leis.

Art. 2º - Fica acrescentado ao Art. 62, da Lei n° 879/73, o seguinte
parágrafo:

§ Único - O valor da função gratificada por desempenho de cargo de
chefia nas diversas Divisões e Departamento, conforme constam do Decreto 075
de 16 de dezembro de 1983, será o equivalente a 30% (trinta por cento) do
salário fixo.

Art. 3º - Fica acrescentado ao Art. 185 da Lei 879/73, mais dois itens e
respectivas alíneas.

VIII - por grau de instrução:
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a - O funcionário portador de diploma de conclusão de curso de 1° Grau
ou equivalente, devidamente comprovado, perceberá a importância
correspondente a O5 % (cin-co por cento) do respectivo salário fixo.

b  - O funcionário portador de diploma de conclusão de curso de 2° Grau
ou equivalente, devidamente comprovado, perceberá a importância
correspondente a10% (dez por cento) do respectivo salário fixo.

c -  O funcionário portador de diploma de conclusão de Curso Superior ou
equivalente, devidamente comprovado, perceberá a importância correspondente
a 20% (vinte por cento) do respectivo salário fixo.

 IX -  por insalubridade, conforme determinado por leis específicas.
 Art.  4°- O Art. 194, da Lei n° 879/73, passa a vigorar com a

seguinte redação:
 "Pagar-se-á o adicional de 1% a 35% sobre os vencimentos do

funcionário que completar, respectivamente: um, dois, três, ... trinta e cinco anos
de serviço municipais, estaduais e federais; inclusive o tempo de serviço ativo
nas forças armadas, tudo devidamente comprovado.

Art. 5° - Fica acrescentado ao Art. 106, da Lei n°- 879/73, mais um item.

IV -1 facultativamente, após 30 (trinta) anos de serviço.

Art. 6°- - Os itens I e II do Artigo 158 passam a ter a seguinte redação:

I  - em 120 (cento e vinte) dias, quanto aos atos que decorrerem
demissão, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade.

II - em 05 (cinco) anos, quanto aos atos que decorrerem do direito de
reclamar a reparação por infração ao presente Estatuto, ou direitos estabelecidos
em Lei Municipal ou Federal.

Art. 7°- Fica acrescentado ao artigo 167, da Lei n° 879/73, o seguinte
parágrafo:

§ Único - Os salários deverão ser equiparados , não importa a
denominação que se dê aos cargos, a prestação de trabalho de igual valor,
mesmo integrando Divisões ou Departamentos diferentes, terão a mesma
remuneração, em se referindo a parte fixa.

Art. 8°- O artigo 13 da Lei n°- 1431/87, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"O enquadramento dos funcionários no plano de reclassificação de
cargos ora instituído, serão revisto a cada 1° de dezembro de cada exercício,
através de uma comissão formada por 02 (dois) membros de cada regime de
trabalho da Prefeitura Municipal de União da Vitória, ficando assim constituída:
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- dois funcionários estatutários.

- dois servidores concursados ou contratados pelo CLT.

- dois membros constantes do Serviço Público Municipal indicados pelo
Senhor Prefeito Municipal.

Art. 9°- O artigo 173 e seus respectivos parágrafos e itens passam a
vigorar com a seguinte redação:

"Ao funcionário, que por determinação do Prefeito, deslocar-se,
temporariamente, do Município para outro local, no desempenho de suas
atribuições, ou em missão de estudo; mediante Portaria, na qual indicar-se-á o
local para onde o funcionário irá, serviço a ser executado e duração provável do
afastamento.

§ 1°- O valor da diária será o equivalente a 4 (quatro) OTNs.

§ 2°- Será de meia diária quando o afastamento for superior a 6 (seis)
horas e inferior a 12 horas e, ainda, quando a distância do local e a natureza do
serviço não exigirem pernoite do servidor fora da localidade onde tem exercício.

§ 3°- Quando o afastamento do servidor for a serviço dentro da Comarca,
o valor da diária será calculado pela metade dentro do limite estabelecido no
parágrafo 1°-.

§ 4°- Quando o afastamento do servidor for a serviço fora do Estado, o
valor da diária será calculado em dobro ao limite previsto no parágrafo primeira

§ 5°- somente se concederá diária, quando o afastamento do servidor for
imprescindível para o serviço público.

§ 6°-  Não serão devidas diárias quando em conseqüência do
deslocamento, haver sido concedido gratificação de representação.

Art. 10º - As vantagens referidas nas alíneas A, B,C do item VIII e item IX
do Art. 3° e Art. 4° da presente Lei não se aplicam aos cargos de confiança,
exclusivamente, o chefe de gabinete do Prefeito e Secretário Particular, se
houver, e os Secretários Municipais.

Art. 11º - As promoções, transferências, reversões e aproveitamentos,
são dos funcionários que já estão no quadro próprio de provimento efetivo da
Prefeitura Municipal.
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Art. 12º - Fica acrescentado ao Art. 113, da Lei 879/73, mais os seguintes
parágrafos:

§  4° - A conversão das férias poderá ser feita por livre negociação.

§ 5° - Ao gozar as férias, o funcionário terá direito de percebê-las com o
acréscimo de 1/3 (um terço), conforme determina a Constituição Federal.

Art. 13º - O Art. 15 da Lei 1431/87, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Os proventos da inatividade serão revistos sempre que por motivo da
alteração do poder aquisitivo da moeda se modificarem ao vencimentos e na
mesma proporção dos funcionários em atividade.

Art. 14º - O Art. 16 da Lei 143/87, passa a vigorar com a seguinte
redação:

 "No caso de falecimento do funcionário público Municipal inativo,
regido pela Lei n° 879/73, será atribuído aos seus dependentes, uma pensão
mensal equivalente a 100% ( cem por cento) dos proventos, à época do
falecimento observado o seguinte: 

Art. 15º - O Art. 17 da Lei 1413/87, passa a vigorar com a seguinte
redação:

``No caso de falecimento do funcionário público municipal de provimento
efetivo, regido pela Lei n° 879/73 , fica assegurados aos dependentes uma
pensão mensal equivalente a 100% (cem por cento) dos seus eventuais provento
calculados na forma prevista pela Constituição Federal.

Art. 16º - As alterações previstas nesta Lei, não se aplicam ás
aposentadorias já concedidas.

Art. 17º - Revogadas as disposições me contrário entrará em vigor na
data de sua aplicação.

União da Vitória, 24 de outubro de 1988.  


