
LEI COMPLEMENTAR Nº 205 DE 18 DE JULHO DE 2008

CRIA O QUADRO DOS CARGOS PÚBLICOS E INSTITUI O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

HOSPITAL BENEFICENTE DR. CÉSAR SANTOS.

(Do Executivo Municipal)

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições legais, na forma do 
artigo 88 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o Legislativo aprovou e ele 

sanciona e promulga a seguinte Lei:

TÍTULO I

DO QUADRO DE SERVIDORES PÚBLICOS

Art. 1º     Fica criado o quadro dos servidores públicos do Hospital Beneficente Dr. César 
Santos, com os cargos, as especificações, atribuições e remuneração constantes dos Anexo 

I e II, que integram a presente lei, destinados a realizar as atividades desenvolvidas 
no Hospital, no atendimento à saúde pública.

Art. 2º     Os servidores nomeados para os cargos públicos ora criados serão regidos por 
esta Lei, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do Hospital Beneficente 
Dr. César Santos.

Art. 3º     A tabela dos padrões iniciais dos cargos efetivos criados na presente Lei 
obedecerá aos seguintes valores:

PADRÃO..........................................VALOR

Padrão 1....................................R$ 450,00
Padrão 2....................................R$ 470,00

Padrão 3....................................R$ 490,00
Padrão 4....................................R$ 557,00

Padrão 5....................................R$ 625,00
Padrão 6....................................R$ 692,00

Padrão 7....................................R$ 760,00
Padrão 8..................................R$ 1.642,00

Padrão 9..................................R$ 1.650,00
Padrão 10.................................R$ 3.300,00

Art. 4º     Ficam criadas as funções de chefia a seguir discriminadas:

I - Coordenador de Enfermagem

a) Chefe do Núcleo de Diagnósticos

II - Coordenador de Serviços

a) Chefe do Núcleo do Almoxarifado

b) Chefe do Núcleo de Alimentação
c) Chefe do Núcleo da Limpeza

III - Coordenador Administrativo

a) Chefe do Núcleo de Recursos Humanos

b) Chefe do Núcleo da Contabilidade
c) Chefe do Núcleo do Faturamento

d) Chefe do Núcleo da Licitação



Parágrafo Único - As atribuições das funções de chefia de que trata esse artigo são as 
previstas no Anexo II.

Art. 5º     O exercício das funções de chefia dará o direito a seguinte percepção, além de 
seus vencimentos:

I - 60% (sessenta por cento) do vencimento padrão do servidor para as funções de 

coordenador;

II - 30% (trinta por cento) do vencimento padrão do servidor para as funções de chefe de 

núcleo.

Art. 6º     São criados os cargos em comissão de Diretor Geral, Diretor Técnico e Diretor 
Administrativo.

§ 1º A remuneração do Diretor Geral será igual ao subsídio dos Secretários Municipais.

§ 2º O Diretor Técnico perceberá remuneração equivalente a 70% (setenta por cento) da 

remuneração do Diretor Geral e o Diretor Administrativo perceberá uma remuneração 
equivalente a 50% (cinqüenta por cento) da remuneração do Diretor Geral.

§ 3º A nomeação para exercer os cargos em comissão previstos no caput desse artigo se 
dará mediante portaria, facultada a destituição e substituição a qualquer tempo.

§ 4º O provimento do cargo de Diretor Técnico é privativo para médico.

TÍTULO II

DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

CAPÍTULO I

DO PROVIMENTO

Art. 7º     O provimento dos cargos públicos efetivos de que trata esta Lei far-se-á 
mediante concurso público específico de provas ou de provas e títulos, conforme a 

natureza e complexidade do cargo.

Parágrafo Único - A nomeação para o cargo será feita atendendo-se a ordem de 

classificação, especialidade e necessidades do serviço.

Art. 8º     São requisitos para o provimento em cargo público, além dos indicados nos 
Anexos I e II:

I - ser brasileiro nato ou naturalizado, ou ser estrangeiro, com igualdade de direitos, 
nos termos em que dispuser a legislação específica;

II - ter completado 18 (dezoito) anos de idade, quando da posse;

III - estar no gozo dos direitos políticos;

IV - estar quites com as obrigações militares e eleitorais;

V - comprovar aptidão exigida para o exercício do cargo;

VI - ter-se habilitado previamente em concurso público, para provimento efetivo.

SEÇÃO I



DA ESTABILIDADE

Art. 9º     O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso 
público, adquire estabilidade após 36 (trinta e seis) meses de efetivo exercício e 

aprovação na avaliação probatória prevista nesta Lei.

Parágrafo Único - A estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo.

Art. 10     A avaliação probatória é o instrumento legal pelo qual serão avaliadas a 
aptidão e a capacidade demonstrada no trabalho pelo servidor nomeado para cargo de 
provimento efetivo em cumprimento do estágio probatório.

Art. 11     O servidor estável só perderá o cargo:

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de Lei 
Complementar, assegurada ampla defesa.

SEÇÃO II
DA AVALIAÇÃO PROBATÓRIA

Art. 12     Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, 
ficará sujeito a estágio probatório, pelo período de três anos, durante o qual sua 
aptidão, capacidade e desempenho serão objeto de avaliação por Comissão Especial, com 

vista a aquisição da estabilidade, observados os seguintes quesitos:

I - assiduidade;

II - pontualidade;

III - disciplina;

IV - eficiência;

V - responsabilidade;

VI - relacionamento.

Parágrafo Único - É condição para aquisição da estabilidade a avaliação do desempenho no 

estagio probatório, nos termos deste artigo.

Art. 13     Durante os três primeiros meses do exercício do cargo, será oportunizado ao 
servidor treinamento e adaptação, através do órgão de recursos humanos, não havendo 

preenchimento do Boletim de Desempenho do Estagiário.

Art. 14     O servidor deverá cumprir estágio probatório no exercício do cargo efetivo em 
que foi nomeado, salvo quando antes de completá-lo, for nomeado para função gratificada, 

em cujo exercício continuarão a ser verificados os requisitos exigidos para sua 
confirmação no cargo de que seja titular efetivo.

§ 1º Em caso de afastamentos legais superiores a 30 (trinta) dias, inclusive quando 
motivados por acidente em serviço, desde que não provocados, ou moléstias profissionais, 

a avaliação ficará suspensa até o retorno servidor, retomando-se a contagem do tempo 
anterior, inclusive para efeito do respectivo mês.



§ 2º Não se aplica a suspensão do § 1º aos afastamentos em virtude de férias ou cursos 
de aperfeiçoamento relacionados ao serviço.

§ 3º Será suspenso o estágio probatório no caso de cedência do servidor.

Art. 15     Nos casos de cometimento de falta disciplinar inclusive durante o primeiro e o 
último trimestre, o servidor estagiário terá a sua responsabilidade apurada através de 

sindicância ou processo administrativo disciplinar, independente da continuidade da 
apuração do estágio probatório pela Comissão Especial.

SUBSEÇÃO I
DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO

Art. 16     A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho no Estágio Probatório procederá 
o acompanhamento dos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo, que ficarão 
sujeitos a estágio probatório por período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual 

sua assiduidade, pontualidade, disciplina, eficiência, responsabilidade e relacionamento 
serão objeto de avaliação para aquisição de estabilidade, obedecidas as normas desta 

lei.

Art. 17     A Comissão Especial de Avaliação será composta por três servidores estáveis.

Parágrafo Único - Em não havendo servidor estável, a Comissão Especial de Avaliação será 

composta por servidores não estáveis e/ou nomeados para Cargo em Comissão.

Art. 18     O procedimento de avaliação do estágio probatório será previsto em regulamente 
próprio.

CAPÍTULO II
DO TEMPO DE SERVIÇO

Art. 19     A apuração do tempo de serviço será feita em dias, para todos os efeitos 
legais.

Parágrafo Único - O número de dias poderá ser convertido em anos, de 365 (trezentos e 

sessenta e cinco) dias cada um.

Art. 20     Serão considerados de efetivo exercício os dias em que o servidor estiver 
afastado do serviço em virtude de:

I - férias;

II - casamento, até 8 (oito) dias;

III - falecimento de cônjuge, companheiro (a), madrasta ou padrasto, ascendentes e 
descendentes, sogros, menor sob guarda ou tutela, irmãos e enteado até 8 (oito) dias 

consecutivos;

IV - júri e outros serviços obrigatórios por lei;

V - licença:

a) licença à gestante;

b) licença-adoção;
c) licença paternidade;



d) licença para tratamento de saúde;
e) licença a servidor acidentado em serviço ou atacado de doença profissional;

VI - no caso de doação voluntária de sangue, devidamente comprovada, em um dia;

VII - faltas justificadas nos termos do artigo 28 desta lei.

Art. 21     Para efeito de aposentadoria computar-se-á integralmente:

I - o tempo de contribuição federal, estadual, municipal.

II - o tempo de contribuição prestado por servidores públicos em atividades privadas;

III - o tempo em que o servidor esteja em disponibilidade ou aposentado;

IV - o tempo em que estiver afastado no aguardo da aposentadoria;

Art. 22     É vedada a acumulação de tempo de serviço prestado concomitantemente nos 
serviços públicos.

CAPÍTULO III

DA REMUNERAÇÃO E DO VENCIMENTO

Art. 23     Vencimento é a retribuição pecuniária pelo efetivo exercício do cargo público, 
com valor fixado em lei.

Parágrafo Único - Nenhum servidor receberá, a título de vencimento, importância inferior 
ao salário mínimo.

Art. 24     Remuneração é o vencimento do cargo ocupado pelo servidor, acrescido das 
vantagens pecuniárias, excluídas:

I - as diárias para viagens, desde que não excedem 50 % da remuneração mensal;

II - a ajuda de custo;

III - o abono-familiar;

IV - auxílio-alimentação.

§ 1º A remuneração ou provento do servidor não poderão sofrer outros descontos que não 

forem os obrigatórios ou decorrentes de imposição legal ou mandado judicial.

§ 2º Poderá haver descontos ou consignações em folha de pagamento a favor de terceiros, 

a critério da administração e com reposição de custos mediante autorização do servidor.

§ 3º A margem consignável para os descontos e consignações não obrigatórias, não pode 

exceder a 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor já deduzida dos descontos 
legais obrigatórios.

§ 4º O limite previsto no parágrafo anterior poderá ser elevado até 60%(sessenta por 
cento) para prestação alimentícia, a educação, aluguel de casa ou aquisição de imóvel 

destinado a moradia própria e despesas hospitalares.

Art. 25     O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente é 
irredutível, sendo vedado a vinculação ou equiparação para efeitos de remuneração de 

pessoal.



Art. 26     O servidor perderá:

I - a remuneração do dia, se não comparecer ao serviço, salvo os casos previstos nesta 
Lei;

II - um terço da remuneração diária quando comparecer ao serviço dentro da hora seguinte 
à marcada para o início dos trabalhos, ou quando se retirar antes de findo o período de 

trabalho, salvo os afastamentos do servidor ou estudante e casos especiais devidamente 
autorizados pelo chefe a que estiver subordinado.

Art. 27     Perderá a remuneração do cargo efetivo o servidor:

I - nomeado para cargo em comissão, salvo o direito de opção e o de acumulação nos casos 
previstos pela Constituição Federal;

II - quando no exercício de mandato eletivo remunerado federal, estadual ou municipal, 
salvo o direito de opção e o de acumulação;

III - quando cedido a órgão público federal, estadual ou municipal, sociedade de 
economia mista ou estabelecimento de serviço público, salvo quando do ato respectivo 

constar, expressamente, que o deslocamento é sem prejuízo do vencimento ou remuneração.

Parágrafo Único - Ao servidor cedido para os governos federal, estadual ou de outro 

município, será lícito optar pela remuneração do cargo ou função municipal, sem prejuízo 
da gratificação que venha a ser concedida por qualquer daquelas administrações.

Art. 28     O servidor que, por doença, não puder comparecer ao serviço, ficará obrigado a 
fazer pronta comunicação de seu estado ao chefe imediato, para o necessário exame 
médico.

Parágrafo Único - Se no atestado subscrito pelo médico do órgão de biometria que 
examinar o servidor estiver, expressamente, declarada a impossibilidade de 

comparecimento no serviço, ser-lhe-ão justificadas as faltas, desde que não excedam a 
três durante o mês.

Art. 29     As reposições e indenizações devidas ao Hospital serão descontadas em parcelas 
mensais, não excedentes da 10ª (décima) parte da remuneração.

Parágrafo Único - Poderá ser descontado da rescisão o débito do servidor que for 

demitido, exonerado ou que tiver sua disponibilidade cassada.

CAPÍTULO IV

DAS VANTAGENS

Art. 30     Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens:

I - indenizações;

II - gratificações;

III - adicionais.

Parágrafo Único - As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para 
qualquer efeito.

SEÇÃO I



DAS VANTAGENS DOS OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO

Art. 31     Aos ocupantes de cargos de provimento em comissão ficam assegurados:

I - o vencimento;

II - 13º salário;

III - férias de 30 dias após cada 12(doze) meses de exercício, acrescido de 1/3 (um 

terço);

IV - abono família;

V - licenças:

a) licença à gestante;

b) licença-adoção;
c) licença paternidade;

d) licença saúde, nos termos da legislação do Regime Geral de Previdência.
e) licença remunerada, por 8 dias, nos casos de casamento ou falecimento de cônjuge, 

companheiro (a), pais, madrasta, padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela 
e irmãos;

Parágrafo Único - Ao servidor ocupante de cargo de provimento em comissão que for 
exonerado por iniciativa do Hospital ou a pedido será devido o pagamento de férias 

vencidas ou proporcionais, acrescidas de 1/3 (um terço) e 13º salário vencido ou 
proporcional.

SEÇÃO II
DAS INDENIZAÇÕES

Art. 32     Constituem indenizações ao servidor:

I - diárias;

II - vale-transporte;

III - auxílio-alimentação.

SUBSEÇÃO I

DAS DIÁRIAS

Art. 33     O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou 
transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a 

indenização de transporte e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas 
extraordinárias com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser em 

regulamento.

§ 1º A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o 

deslocamento não exigir pernoite fora da sede, ou quando o Hospital custear, por meio 
diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias.

§ 2º Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o 
servidor não fará jus a diárias.



§ 3º O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica 
obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 4º Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o 
seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo previsto no 

parágrafo 3º desse artigo.

SUBSEÇÃO II

DO VALE-TRANSPORTE

Art. 34     O Vale-Transporte será concedido ao servidor público que se utilizar de 
transporte coletivo público urbano e rural operado diretamente pelo poder público ou 

mediante delegação, em linhas regulares e com tarifas fixadas pela autoridade 
competente.

Art. 35     O Vale-Transporte constitui benefício que o Hospital antecipará ao servidor, 
até o 5º dia útil do mês, para utilização efetiva em despesas de deslocamento 
residência-trabalho e vice-versa.

§ 1º Entende-se como deslocamento a soma dos segmentos componentes da viagem do 
beneficiário por um ou mais meios de transporte, entre sua residência e o local de 

trabalho.

§ 2º Quando houver necessidade de deslocamento do servidor com utilização de transporte 

intermunicipal, por determinação do Hospital, será concedido o vale-transporte.

§ 3º O servidor que residir em outro município não terá direito ao benefício do Vale-

Transporte intermunicipal.

Art. 36     O Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos, nesta Lei, no 
que se refere à contribuição do Hospital:

I - não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos;

II - não constitui base de incidência de contribuição previdenciária;

III - não se configura como rendimento tributável do servidor.

Art. 37     O Hospital está exonerado da obrigatoriedade de concessão do Vale-Transporte 
quando proporcionar, por meios próprios ou contratados, em veículos adequados ao 

transporte coletivo, o deslocamento, residência-trabalho e vice-versa, de seus 
servidores.

Parágrafo Único - Caso o Hospital forneça ao beneficiário transporte próprio ou fretado 
que não cubra integralmente os deslocamentos deste, o Vale-Transporte deverá ser 

aplicado para os segmentos da viagem não abrangidos pelo referido transporte.

Art. 38     É vedado ao Hospital substituir o Vale-Transporte por antecipação em dinheiro 
ou qualquer outra forma de pagamento, ressalvado o disposto no parágrafo único deste 

artigo.

Parágrafo Único - No caso de falta ou insuficiência de estoque de Vale-Transporte, 

necessário ao atendimento da demanda e ao funcionamento do sistema, o beneficiário será 
ressarcido pelo Hospital, na folha de pagamento imediata, da parcela correspondente, 

quando tiver efetuado, por conta própria, a despesa para seu deslocamento.

Art. 39     Para o exercício do direito de receber o Vale-Transporte o servidor informará 
ao Hospital, por escrito:



I - seu endereço residencial;

II - os serviços e meios de transporte mais adequados ao seu deslocamento residência-

trabalho e vice-versa.

§ 1º A informação de que trata este artigo será atualizada anualmente ou sempre que 

ocorrer alteração das circunstâncias mencionadas nos itens I e II, sob pena de suspensão 
do benefício até o cumprimento dessa exigência.

§ 2º O beneficiário firmará compromisso de utilizar o Vale-Transporte exclusivamente 
para seu efetivo deslocamento residência-trabalho e vice-versa.

§ 3º A declaração falsa ou o uso indevido do Vale-Transporte constituem falta grave.

Art. 40     É vedada a acumulação do benefício com outras vantagens relativas ao 
transporte do beneficiário, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 37 desta 

Lei.

Art. 41     O Vale-Transporte será custeado:

I - pelo beneficiário, na parcela equivalente a 6% (seis por cento) de seu vencimento 

básico, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens;

II - pelo Hospital, no que exceder à parcela referida no item anterior.

Parágrafo Único - A concessão do Vale-Transporte autorizará o Hospital a descontar, 
mensalmente, do beneficiário que exercer o respectivo direito, o valor da parcela de que 

trata o inciso I deste artigo.

Art. 42     O valor da parcela a ser suportada pelo beneficiário será descontada por 
ocasião de seu pagamento, salvo estipulação em contrário, que favoreça o beneficiário.

Art. 43     No caso em que a despesa com o deslocamento do beneficiário for inferior a 6% 
(seis por cento) do vencimento básico, o servidor poderá optar pelo recebimento 
antecipado do Vale-Transporte, cujo valor será integralmente descontado por ocasião do 

pagamento do respectivo vencimento.

Parágrafo Único - A base de cálculo para determinação da parcela a cargo do beneficiário 

será o vencimento básico mencionado no inciso I do art. 41 desta lei.

SUBSEÇÃO III

DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Art. 44     O servidor terá direito ao auxílio-alimentação na proporção equivalente ao 
valor mensal de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).

Parágrafo Único - O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido quando 
os servidores se afastarem em virtude de férias e de licenças previstas nesta Lei, desde 

que inferiores a 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 45     O valor do vale-refeição será reajustado de acordo com o índice de aumento 
concedido aos vencimentos dos servidores.

Parágrafo Único - O valor do auxílio-alimentação poderá ser aumentado em situações 
especiais, mediante projeto de lei devidamente aprovado pelo Legislativo.

Art. 46     O servidor custeará o auxílio-alimentação com parcela equivalente a 1% (um por 



cento) do valor do benefício.

Art. 47     Fica o Hospital autorizado a contratar o fornecimento do auxílio-alimentação 
com empresa especializada ou celebrar os convênios específicos para os fins concessão do 

referido benefício.

SEÇÃO III

DAS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS

Art. 48     Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidos aos 
servidores as seguintes gratificações e adicionais:

I - gratificação pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento;

II - gratificação natalina;

III - adicional pelo exercício de atividades insalubres ou perigosas;

IV - adicional pela prestação de serviço extraordinário;

V - adicional noturno;

SUBSEÇÃO I

GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO;

Art. 49     A função gratificada será concedida para atender a encargos de direção, chefia 
e assessoramento, nas condições previstas nesta Lei.

Parágrafo Único - Não perderá a gratificação o servidor que se ausentar em virtude de 
férias, licença gestante, adotante e paternidade, licença luto, licença por acidente de 

trabalho e licença para tratamento de saúde, essas duas últimas desde que não excedam a 
90 (noventa) dias.

SUBSEÇÃO II
DA GRATIFICAÇÃO NATALINA

Art. 50     A gratificação natalina corresponderá a 1/12 (um doze avos) da remuneração a 
que o servidor fizer jus no mês de Dezembro, por mês de exercício, no respectivo ano.

§ 1º As vantagens que não mais estejam sendo percebidas no momento da concessão da 

gratificação natalina, serão computadas proporcionalmente aos meses de exercício no ano 
considerado, na razão de 1/12 (um doze avos) de seu valor vigente em dezembro, por mês 

de exercício em que o servidor percebeu a vantagem.

§ 2º O servidor terá direito à Gratificação Natalina, a ser paga até o dia 20 do mês de 

dezembro de cada ano.

§ 3º A fração superior a 15 (quinze) dias de trabalho será havida como mês integral para 

os efeitos do parágrafo anterior.

§ 4º A gratificação natalina é devida aos inativos com base no valor integral dos 

proventos de dezembro.



§ 5º Os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso serão 
computados na remuneração que servirá de base para o cálculo da gratificação natalina, 

pela média duodecimal.

Art. 51     O servidor exonerado, por iniciativa do Hospital ou à pedido, perceberá sua 
gratificação natalina proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a 

remuneração do mês de desligamento.

Art. 52     A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem 
pecuniária.

Art. 53     Em caso de falecimento do servidor, os beneficiários da previdência municipal 
ou os sucessores, nos termos da lei civil, farão jus, igualmente, a gratificação 
natalina, calculada sobre a remuneração a que teria direito no mês do falecimento.

Art. 54     O servidor que se aposentar fará jus à gratificação natalina proporcional aos 
meses trabalhados.

Parágrafo Único - A base de cálculo para apuração da gratificação prevista no "caput" 

será a última remuneração percebida pelo servidor.

SUBSEÇÃO III

DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE OU ATIVIDADES PENOSAS

Art. 55     Os servidores farão jus à percepção de um adicional quando exercerem trabalho 
em atividades sob condições insalubres ou perigosas.

Art. 56     O exercício do trabalho em condições insalubres assegura ao servidor a 
percepção de adicional de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) ou 10% (dez 
por cento), conforme se classifiquem respectivamente, nos graus máximo, médio e mínimo, 

calculados sobre o vencimento básico do servidor.

Art. 57     O exercício das atividades ou operações perigosas assegura ao servidor um 
adicional de 30% (trinta por cento), calculado sobre o vencimento básico do servidor.

Art. 58     Para fins de estabelecimento do adicional de periculosidade e insalubridade, e 
ou determinar o grau, será elaborado laudo técnico de condições ambientais de trabalho a 
cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, em conformidade com 

a legislação federal atinente a matéria.

Art. 59     O Hospital é obrigado a fornecer aos servidores os Equipamentos de Proteção 
Individual necessários à eliminação ou neutralização dos riscos da insalubridade e da 

periculosidade, instituindo o serviço de fiscalização das condições de trabalho.

Art. 60     O direito do adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a 
eliminação ou neutralização do risco a sua saúde ou integridade física, ou pela 

interrupção do exercício da atividade de risco.

Art. 61     O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade 
deverá optar por um deles, não sendo acumuláveis estas vantagens.

Art. 62     A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a 
lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em 
local salubre e em serviço não perigoso.

SUBSEÇÃO IV
DO ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO



Art. 63     Ao Diretor Geral caberá definir o horário de início e término da jornada a ser 
observado pelos servidores, podendo também estabelecer escalas de plantões noturnos, 
inclusive com trabalhos aos domingos e feriados, para assegurar uma prestação de 

serviços qualificada e permanente, considerando sua natureza e finalidade da 
instituição.

Art. 64     Serviço extraordinário é o prestado em virtude de convocação e por tempo 
determinado, fora do horário normal de trabalho.

Parágrafo Único - Não é considerado serviço extraordinário aquele que for prestado em 

horário diverso:

I - quando for da natureza do cargo ou função prestá-lo por essa forma;

II - quando se tratar de reunião de serviço, convocada pelo chefe do órgão, e existirem 
razões ponderáveis a favor do horário adotado.

Art. 65     O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação a 
hora normal de trabalho.

Art. 66     Atendendo à conveniência ou à necessidade do serviço, e mediante acordo 
escrito, poderá ser instituído sistema de compensação de horário, hipótese em que a 

jornada diária poderá ser superior a oito horas, sendo o excesso de horas compensado 
pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período 

máximo de 1(um) ano, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas.

Parágrafo Único - Poderá ser instituída jornada de trabalho na modalidade de 12 (doze) 

horas de trabalho, por 36 (trinta e seis) horas de folga, mediante acordo por escrito.

Art. 67     Quando o servidor, por motivo de interesse do serviço, for convocado para o 
trabalho em domingo ou feriado será pago em dobro a remuneração correspondente ao número 

de horas trabalhadas.

Parágrafo Único - Nos setores em que, normalmente, o trabalho não pode ser interrompido 

nos domingos, o repouso de cada servidor poderá ocorrer em qualquer outro dia.

Art. 68     A realização de serviço extraordinário dependerá de prévia autorização do 
Diretor Geral.

§ 1º O serviço extraordinário não excederá 50% da carga horária mensal, a não ser quando 
motivado por circunstancias especiais, dependendo, então, de ato expresso do Diretor 

Geral.

§ 2º Os servidores designados para exercer função gratificada terão direito à 

gratificação por serviço extraordinário.

§ 3º O exercício de cargo em comissão excluí a gratificação por serviço extraordinário.

Art. 69     Será punido com pena de suspensão o servidor que:

I - atestar falsamente a prestação de serviço extraordinário;

II - se recusar, sem justo motivo, à prestação de serviço extraordinário.

§ 1º O servidor que receber importância relativa a serviço extraordinário que não 
prestou será obrigado a restituir de uma só vez, ficando ainda sujeito a punição 

disciplinar.



SUBSEÇÃO V - DO ADICIONAL NOTURNO

Art. 70     Pelo serviço noturno, prestado das 22 às 5 horas, os servidores públicos terão 
o valor da respectiva hora-trabalho acrescido de 20% (vinte por cento).

Parágrafo Único - O adicional noturno não será incorporado ao vencimento do servidor, 
somente sendo pago enquanto o servidor estiver executando suas funções em horário 

noturno.

CAPÍTULO V

DAS FÉRIAS

Art. 71     Férias é a designação dada ao período de descanso anual do servidor.

§ 1º O servidor gozará trinta (30) dias de férias anuais, de acordo com a escala 

organizada pelo chefe imediato a que está submetido.

§ 2º É proibido levar à conta de férias qualquer falta ao trabalho.

§ 3º Somente depois do primeiro ano de exercício adquirirá o funcionário direito a 
férias.

§ 4º É facultado o gozo de férias em dois períodos, sendo que um deles não poderá ser 
inferior a 15 (quinze) dias desde que não prejudique o serviço e haja a concordância do 

servidor.

§ 5º O servidor que gozar mais de 180(cento e oitenta) dias de licença para tratamento 

saúde iniciará novo período aquisitivo, quando retornar ao exercício de suas funções.

Art. 72     Perderá o direito às férias o servidor que no período aquisitivo tiver mais de 
30 faltas não justificadas.

Art. 73     É proibido a acumulação de férias, salvo imperiosa necessidade de serviço e 
pelo máximo de 2 (dois) períodos.

Art. 74     O servidor perceberá durante as férias a remuneração que lhe for devida na 
data de sua concessão.

§ 1º Os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso serão 
computados na remuneração que servirá de base ao cálculo das férias, pela média 

duodecimal recebida no período aquisitivo.

§ 2º Ao entrar em gozo de férias o servidor terá direito a solicitar, adiantadamente, a 

sua remuneração, bem como ao adicional de férias equivalente a 1/3 (um terço) da 
remuneração mensal.

§ 3º No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou 
ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional 

de férias.

Art. 75     Cabe aos coordenadores, no mês de dezembro, elaborar a escala de férias para o 
ano seguinte, atendendo, sempre que possível, a conveniência dos servidores com 

audiência prévia destes.

Art. 76     A chefia imediata tem o direito de cancelar as férias ou chamar o servidor que 
se encontra no gozo de suas férias, por imperiosa necessidade de serviço.



§ 1º Para fins do disposto no "caput" deste artigo o servidor, ao entrar em férias, 
comunicará à chefia imediata o seu endereço eventual.

§ 2º Os dias de férias não gozados em virtude do disposto neste artigo, devem ser 
reprogramados visando à garantia do direito de férias do servidor.

Art. 77     É facultado ao servidor converter 1/3 (um terço) do período das férias em 
pecúnia, desde que o requeira com pelo menos 60 (sessenta) dias de antecedência.

Art. 78     Ao servidor exonerado por iniciativa do Hospital ou a pedido será devido o 
pagamento de férias vencidas e proporcionais, acrescidas de 1/3 (um terço).

Art. 79     Se o servidor vier a falecer quando já implementado o período aquisitivo das 
férias, será paga ao cônjuge sobrevivente ou na falta deste, aos dependentes, as férias 
vencidas ou proporcionais, acrescidas de 1/3.

Art. 80     O servidor que se aposentar terá direito ao pagamento das férias vencidas ou 
proporcionais, acrescidas de 1/3, em dinheiro.

CAPÍTULO VI

DAS LICENÇAS

SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 81     Conceder-se-á as seguintes licenças ao detentor de cargo de provimento 
efetivo:

I - por acidente de trabalho;

II - para tratamento de saúde;

III - para repouso à gestante, à adotante e licença paternidade;

Parágrafo Único - Conceder-se-á licença remunerada, por 8 dias, nos casos de casamento 

ou falecimento de cônjuge, companheiro (a), pais, madrasta, padrasto, filhos, enteados, 
menor sob guarda ou tutela e irmãos.

SEÇÃO II
DA LICENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO

Art. 82     Será licenciado com remuneração integral o servidor acidentado em serviço.

§ 1º Configura-se acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor que 
se relacione mediata ou imediatamente com as atribuições do cargo exercido.

§ 2º Equipara-se ao acidente em serviço o dano:

I - decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo;

II - o acidente ligado ao serviço que, embora não tenha sido a causa única, haja 
contribuído diretamente para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou 

reproduzido lesão que exija atenção médica para sua recuperação;

III - o acidente sofrido pelo servidor no local e no horário do trabalho, em 

conseqüência de:



a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de 
serviço;

b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada 
ao serviço;

c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de 
serviço;

d) ato de pessoa privada do uso da razão;
e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força 

maior.

IV - a doença proveniente de contaminação acidental do servidor no exercício do cargo;

V - o acidente sofrido pelo servidor ainda que fora do local e horário de serviço:

a) na execução de ordem ou na realização de serviço relacionado ao cargo;

b) na prestação espontânea de qualquer serviço ao Hospital para lhe evitar prejuízo ou 
proporcionar proveito;

c) em viagem a serviço, inclusive para estudo quando financiada pelo Hospital dentro de 
seus planos para melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de 

locomoção utilizado, inclusive com veículo de propriedade do servidor;
b) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que 

seja o meio de locomoção, inclusive com veículo de propriedade do servidor.

Art. 83     O servidor acidentado em serviço será assegurado a assistência médica 
domiciliar, ambulatorial, hospitalar e cirúrgica, ainda que plástico-estética, 

farmacêutica e dentária, totalmente gratuita, desde o momento do evento e enquanto for 
necessária.

Art. 84     A prova do acidente será feita através de verificação direta e quando houver 
dúvidas quanto ao fato deverá ser apurado por meio de sindicância, no prazo de cinco 
dias, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem.

§ 1º A comunicação de acidente de trabalho deverá ser feita por escrito, no prazo máximo 
de 48 (quarenta e oito) horas, ao chefe imediato.

§ 2º O pedido de licença por acidente de trabalho deverá ser instruído com laudo médico 
e demais provas do acidente.

§ 3º O servidor acidentado será submetido à inspeção médico pericial, através da área 
responsável pela saúde e segurança no trabalho.

SEÇÃO III
DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

Art. 85     A licença para tratamento de saúde é o afastamento do servidor do exercício de 
seu cargo ou função, por motivo de doença, não decorrente de acidente de trabalho ou 
relacionada às doenças ocupacionais e será concedida a pedido ou de ofício.

§ 1º Nos casos previstos no caput desse artigo, é indispensável a inspeção por médico ou 
junta médica do Hospital.

§ 2º A recusa à inspeção médica é passível de sanção disciplinar do servidor, 
impossibilita a homologação da licença e implica na transformação das ausências em 

faltas injustificadas.

§ 3º Sempre que a inspeção se realizar na sede do órgão médico, o servidor deverá 

aguardar o resultado em serviço, salvo nos casos de licença em prorrogação ou de 
moléstia que determine a interrupção imediata do exercício, a critério da autoridade 



médica.

§ 4º No caso de licença negada, as faltas correrão por exclusiva responsabilidade do 

servidor, salvo durante os dias em que o órgão de inspeção médica atestar tenha ele 
estado à disposição da junta médica.

Art. 86     A inspeção de saúde será efetuada:

I - por um médico nos casos de licença até 30 dias;

II - por uma junta médica, constituída de três membros, designados pelo órgão 

competente, nos demais casos.

Art. 87     O servidor em licença para tratamento de saúde deverá, no mínimo cinco dias 
antes de sua conclusão, submeter-se a nova inspeção, concluindo o laudo médico pela sua 

volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria.

Parágrafo Único - Quando for concedida licença de até 30(trinta) dias, poderá o laudo 

médico determinar que, uma vez concluído o período, retorne o servidor ao serviço, 
dispensada a reinspeção.

Art. 88     Quando o servidor se encontrar fora do Hospital, estando legalmente afastado 
do cargo, poder-lhe-á ser concedida licença mediante laudo passado por médico 
particular, somente produzindo efeito depois de homologado pelo órgão de pessoal, com 

audiência do órgão médico competente.

Parágrafo Único - Caso não seja homologado o atestado, o servidor será obrigado a 

reassumir imediatamente o exercício do cargo.

Art. 89     Em gozo de licença para tratamento de saúde, o servidor deverá abster-se de 
atividade remunerada e que não seja compatível com seu estado, sob pena de interrupção 

imediata da licença, com perda total do vencimento ou remuneração, até que reassuma o 
cargo.

Art. 90     O servidor licenciado para tratamento de saúde, é obrigado a reassumir o 
exercício se for considerado apto em inspeção médica realizada de ofício.

Parágrafo Único - No curso da licença, caso se julgue em condições de reassumir o 

exercício ou de ser aposentado, poderá o servidor requerer inspeção médica.

Art. 91     Será integral a remuneração do servidor licenciado para o tratamento de saúde.

Art. 92     As moléstias passíveis de tratamento compatível com o exercício do cargo, não 
darão motivo para licença, salvo nos casos de faltarem recursos médicos necessários no 

Hospital.

Art. 93     A licença para tratamento de saúde com prazo superior a 30 (trinta) dias 
ininterruptos suspenderá o período aquisitivo de férias.

SEÇÃO IV
DA LICENÇA À GESTANTE

Art. 94     À servidora gestante será concedida licença por cento e vinte dias 
consecutivos, mediante inspeção médica, sem prejuízo da remuneração.

§ 1º Salvo prescrição médica em contrário, a licença poderá ser concedida a partir do 

início do oitavo mês de gestação.

§ 2º Nos casos de nascimento prematuro, a licença deverá ser concedida a partir do 



parto.

§ 3º Os casos patológicos, verificados durante ou mesmo depois da gestação, decorrentes 

desta, serão considerados objeto de licença para tratamento de saúde.

§ 4º À servidora gestante, quando em serviço de natureza braçal, terá direito a ser 

aproveitada em função compatível com o seu estado, a contar do 5º mês de gestação e sem 
prejuízo do direito à licença prescrita neste artigo.

§ 5º No caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do evento, a servidora será 
submetida a exame médico, e se julgada apta, reassumirá o exercício.

§ 6º No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 
(trinta) dias de repouso remunerado.

SEÇÃO V
DA LICENÇA-ADOTANTE

Art. 95     À servidora que adotar ou obtiver a guarda judicial de criança com até sete 
anos de idade será concedida licença de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo da 
remuneração.

§ 1º No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de 7 (sete) anos de idade 
o prazo de que trata esse artigo será de 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos.

§ 2º Para a efetivação do disposto no "caput" deste artigo aplicam-se, no que couber, as 
regras definidas para a licença à gestante tendo em vista a similaridade do objeto da 

licença.

SEÇÃO VI

DA LICENÇA-PATERNIDADE

Art. 96     Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença-
paternidade de 5 (cinco) dias consecutivos.

CAPÍTULO VII
DO AFASTAMENTO AUTOMÁTICO POR PRISÃO

Art. 97     O servidor preso em flagrante ou em virtude de medida cautelar, ou recolhido à 
prisão em decorrência de pronúncia será considerado afastado do exercício do cargo.

§ 1º Cabe aos dependentes do servidor preso comunicar ao Diretor Geral e ao IPPASSO, a 

ocorrência da prisão, visando à efetivação do afastamento e à análise do pedido de 
auxílio reclusão.

§ 2º Durante o afastamento, os dependentes do servidor têm direito ao auxílio-reclusão, 
concedido na forma e nas condições previstas na Lei que tratar do Regime Próprio de 

Previdência Social do Município de Passo Fundo.

§ 3º No caso de condenação, se esta não determinar a demissão do servidor, continuará 

ele afastado enquanto permanecer preso.

Art. 98     Terminado o recolhimento carcerário o servidor afastado deve se apresentar ao 
Núcleo de Recursos Humanos para reinício do exercício, no prazo de 10 (dez) dias 



corridos, contados da data da soltura, constante do Alvará oficial que lhe concedeu a 
liberdade.

§ 1º Cabe ao Diretor Geral:

I - destinar a nova unidade de trabalho ao servidor, sendo que em caso de absolvição o 

servidor deverá ser encaminhado preferencialmente à unidade em que trabalhava antes da 
prisão;

II - informar ao IPPASSO o reinício do exercício do servidor visando à suspensão do 
pagamento auxílio-reclusão aos dependentes, tendo em vista a reinserção do mesmo na 

folha de pagamento dos servidores ativos.

§ 2º No caso de o servidor se apresentar para reinício do exercício após o 10º (décimo) 

dia e antes de se passarem 30 (trinta) dias da data da soltura, constante do Alvará de 
soltura, configura-se a ocorrência de falta injustificada ao trabalho punível na forma 

prevista nesta Lei.

§ 3º Passados 30 (trinta) dias da data da soltura, constante do Alvará de Soltura, ao 

servidor afastado por prisão, não se verificando a apresentação do mesmo para o 
exercício, configura-se o abandono de cargo passível de demissão.

CAPÍTULO VIII
DO HORÁRIO ESPECIAL PARA AMAMENTAÇÃO

Art. 99     Fica assegurado à servidora pública, com jornada diária superior a 4 (quatro) 
horas, uma hora de descanso que poderá ser parcelada em dois períodos de descansos 
especiais de meia hora, para a amamentação do próprio filho, até que este complete 6 

(seis) meses de idade.

§ 1º O prazo de 6 (seis) meses de idade poderá ser prorrogado desde que haja 

recomendação médica.

§ 2º No caso de morte do filho, desaleitamento ou outra circunstância que venha a 

determinar interrupção do benefício, deverá a funcionária fazer pronta comunicação do 
fato a seu superior imediato, a quem cabe, também, controlar o término normal do período 

do benefício.

§ 3º Sendo constatado o não cumprimento do disposto no parágrafo anterior, a servidora 

ficará sujeita à pena disciplinar de suspensão.

CAPÍTULO IX

DA APOSENTADORIA

SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 100     Ao servidor público regido por esta Lei se aplicam as disposições da Lei 
Municipal que disciplina o Regime Próprio de Previdência do Município de Passo Fundo.

Art. 101     Observados os mandamentos constitucionais vigentes e a legislação em vigor, 
em especial a Lei Municipal que disciplina o Regime Próprio de Previdência do Município 
de Passo Fundo, o servidor público municipal será aposentado:

I - voluntariamente



II - por invalidez Permanente

III - compulsoriamente aos 70 (setenta) anos de idade.

Art. 102     O provento da inatividade será calculado e revisto de conformidade com a Lei 
que disciplina o Regime Próprio de Previdência do Município.

CAPÍTULO X

DO ABONO FAMILIAR

Art. 103     O abono familiar será concedido, na importância de 10% (dez por cento) sobre 
o menor vencimento padrão do Hospital, ao servidor ou ao aposentado:

I - por filho ou enteado, menor de 18 anos;

II - por filho inválido, de qualquer idade, que seja comprovadamente incapaz de exercer 

qualquer atividade remunerada;

§ 1º São condições para percepção do benefício:

I - comprovar a condição prevista no inciso I, mediante a apresentação da certidão de 
nascimento do menor;

II - que a invalidez de que trata o inciso II do caput seja comprovada mediante inspeção 
médica, pelo órgão competente do Hospital.

§ 2º No caso de ambos os cônjuges serem servidores públicos, o direito de um exclui o do 
outro, embora pertençam a órbitas administrativas diferentes.

§ 3º Se não viverem em comum, será concedido ao que tiver os dependentes sob sua guarda 
e às suas expensas ou, se ambos os tiverem, a um e outro, de acordo com a respectiva 

distribuição.

Art. 104     O abono familiar será pago diretamente a quem comprovadamente tiver, com 
autorização do juiz de menores, a guarda e manutenção dos filhos de servidor ou 

aposentado, sempre que este, comprovada e manifestamente, não possuir rendas suficientes 
para esse encargo.

Art. 105     A verificação das condições estabelecidas para a percepção do abono terá por 
base as declarações do servidor, devidamente comprovadas, ficando este disciplinar e 
criminalmente responsável pelas falsidades porventura constantes de tais declarações, 

além de obrigado a devolver aos cofres do Hospital as quantias que, ilegalmente, houver 
recebido.

§ 1º As declarações e provas referidas neste artigo serão produzidas de acordo com 
normas estabelecidas pelo regulamento, perante o Núcleo de Recursos Humanos, e renovadas 

anualmente as que por sua natureza, dependerem de comprovação periódica.

§ 2º Qualquer alteração, relativamente aos dependentes, que tenha reflexo nos termos da 

concessão do abono familiar, deverá ser comunicada ao Núcleo de Recursos Humanos, dentro 
do prazo de quinze dias da data em que a alteração tenha ocorrido, sob pena de lhe serem 

aplicadas as sanções previstas neste artigo.

Art. 106     O abono familiar não sofrerá qualquer redução por motivo de faltas ao 
serviço ou de cumprimento de pena disciplinar.

Art. 107     O abono familiar não está sujeito a imposto ou taxa, nem servirá de base 
para cálculo de qualquer contribuição, ainda que para fins de previdência social.



CAPÍTULO XI
DO REGIME DISCIPLINAR

SEÇÃO I
DOS DEVERES

Art. 108     São deveres do servidor:

I - manter assiduidade;

II - ser pontual;

III - usar discrição;

IV - obedecer as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

V - desempenhar com zelo e presteza os encargos que lhe competirem e os trabalhos de que 
for incumbido, dentro de suas atribuições;

VI - ser leal às instituições constitucionais e administrativas, sob as quais tiver que 
servir;

VII - observar as normas legais e regulamentares;

VIII - representar ou comunicar a seu chefe imediato irregularidade de que tiver 

conhecimento, no órgão em que servir;

IX - respeitar e acatar seus superiores hierárquicos e tratar com urbanidade as partes, 

atendendo a estas sem preferências pessoais;

X - freqüentar, sempre que possível, cursos legalmente instituídos, para aperfeiçoamento 

e especialização;

XI - providenciar para que esteja sempre em dia, no assentamento individual, a sua 

declaração de família;

XII - manter espírito de cooperação e solidariedade com os companheiros de trabalho;

XIII - manter conhecimento das leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordem de 
serviço que digam respeito com suas atribuições;

XIV - zelar pela economia de material do Hospital e pela conservação do que for confiado 
a sua responsabilidade;

XV - apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou, quando for o caso, com o 
uniforme que lhe for determinado;

XVI - sugerir, sempre que ocorram, providências tendentes a melhoria do serviço;

XVII - guardar sigilo sobre as informações que tenha conhecimento em razão das funções 

que exerce;

XVIII - conhecer e acatar as normas e instruções sobre hiegiene e segurança do trabalho;

XIX - submeter-se aos exames médicos ocupacionais quando solicitados.



Parágrafo Único - Será considerado como co-autor o superior hierárquico que, recebendo 
denúncia ou representação, verbal ou escrita, a respeito de irregularidade no serviço ou 

de falta cometida por servidor seu subordinado, deixar de tomar as providências 
necessárias à sua apuração.

SEÇÃO II
DAS PROIBIÇÕES

Art. 109     Ao servidor é proibido:

I - referir-se de modo depreciativo, em informação, parecer ou despacho, aos superiores 
hierárquicos e aos pacientes do Hospital;

II - retirar, sem prévia permissão de autoridade competente, qualquer documento ou 
objeto, existente na repartição;

III - entreter-se, durante as horas de trabalho, em palestras, leituras ou outras 
atividades estranhas ao serviço;

IV - deixar de comparecer ao serviço sem causa justificável;

V - retirar-se do recinto de trabalho durante as horas de expediente, sem prévia licença 

de seu superior imediato;

VI - ingerir bebidas alcóolicas durante o horário de trabalho ou se apresentar 

alcoolizado no serviço;

VII - atender as pessoas, na repartição, para tratar de assuntos particulares;

VIII - promover manifestações de apreço ou de desapreço dentro da repartição ou se 
tornar solidário com elas;

IX - praticar atos de sabotagem contra o serviço público;

X - exercer política-partidária nos locais de trabalho e discutir a respeito com outros 

servidores ou terceiros, durante as horas de expediente;

XI - desviar materiais ou empregá-los, bem como viaturas ou aparelhamento do Hospital em 

atividades particulares ou políticas;

XII - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal, em detrimento da dignidade da 

função;

XIII - fazer contratos de natureza comercial ou industrial com o Hospital, por si ou 

como representante de outrem;

XIV - exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em empresas, 

estabelecimentos ou instituições que tenham relações industriais ou comerciais com o 
Hospital;

XV - exercer comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como acionista, 
quotista ou comanditário, não podendo, em qualquer caso, ter funções de direção ou 

regência;

XVI - praticar a usura;

XVII - aceitar a representação de estado estrangeiro;



XVIII - usar de sua autoridade ou posição hierárquica para envolver subordinados em 
atividades relacionadas com política partidária;

XIX - receber propinas, comissões, presentes e vantagens de qualquer espécie, em razão 
de suas atribuições;

XX - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o 
desempenho de encargos que competirem a si ou a seus subordinados.

SEÇÃO III
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 110     Pelo exercício irregular de suas atribuições o servidor responde civil, 
penal e administrativamente.

Art. 111     A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou 
culposo que importem em prejuízo para o Hospital ou a terceiros.

§ 1º A indenização de prejuízos causados ao Hospital poderá ser liquidada mediante o 
desconto em prestações mensais não excedente da 10ª (décima) parte da remuneração.

§ 2º Tratando-se de danos causados a terceiros, responderá o servidor perante o 
Hospital, amigavelmente, ou através de ação regressiva.

§ 3º A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será 
executado, até o limite do valor da herança recebida.

Art. 112     A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções previstas no 
Código Penal Brasileiro, bem como em outros diplomas legais vigentes no país.

Art. 113     A responsabilidade administrativa resulta de atos ou omissões praticados no 
desempenho das atribuições funcionais.

Art. 114     As cominações civis, penais, administrativas poderão acumular-se sendo umas 
e outras independentes entre si, bem assim as instâncias, civil, penal e administrativa.

SEÇÃO IV

DAS SANÇÕES DISCIPLINARES

Art. 115     São sanções administrativas disciplinares:

I - advertência;

II - multa;

III - suspensão;

IV - destituição do cargo;

V - demissão;

VI - cassação de aposentadoria ou da disponibilidade.

§ 1º Na aplicação das sanções administrativas disciplinares serão consideradas a 



natureza, a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público, 
as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes.

§ 2º Não poderá ser aplicada mais de uma sanção disciplinar pela mesma infração.

§ 3º Em caso de infrações simultâneas, a maior absorve as demais, funcionando estas como 

agravantes na gradação da sanção.

SUBSEÇÃO I

DA ADVERTÊNCIA

Art. 116     A advertência será aplicada por escrito, nos casos de negligência ou de 
pequenas omissões ou faltas.

SUBSEÇÃO II
DA MULTA

Art. 117     A multa será aplicada:

I - quando for, comprovadamente, atribuído à negligência do servidor o desaparecimento, 
a inutilização ou avaria de material pertencente ao Hospital, sob sua responsabilidade;

II - como substitutivo da suspensão, na base de 50% por dia de remuneração, quando 
houver conveniência para o serviço, devendo o servidor permanecer em exercício pelo 

tempo que durar a penalidade.

§ 1º A multa prevista no inciso I será fixada no percentual de 1% a 5% do valor do dano 

causado, levando-se em consideração a remuneração do servidor e o grau de sua 
culpabilidade.

§ 2º A pena de multa, aplicada na forma do inciso II desse artigo, nenhum prejuízo 
acarreta na contagem de tempo de serviço.

SUBSEÇÃO III
DA SUSPENSÃO

Art. 118     A suspensão aplicar-se-á:

I - quando a falta for intencional ou se revestir de gravidade;

II - na violação das proibições consignadas nesta Lei;

III - nos casos de reincidência em falta já punida com advertência;

IV - como gradação de penalidade mais grave, tendo em vista circunstâncias atenuantes.

Parágrafo Único - A suspensão não poderá exceder a 60 (sessenta) dias consecutivos, 
perdendo o servidor todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo.

SUBSEÇÃO IV
DA DESTITUIÇÃO DO CARGO



Art. 119     São modalidades de destituição:

I - destituição de cargo em comissão;

II - destituição de função gratificada.

Art. 120     Será aplicada a sanção administrativa disciplinar de destituição ao 
servidor:

I - quando praticar ato sujeito a penalidade de suspensão por período superior a 

30(trinta) dias;

II - quando se verificar falta de exação no seu desempenho;

III - quando for constatado que, por negligência ou benevolência, o servidor contribuiu 
para que se não apurasse, no devido tempo, a falta de outrem.

Parágrafo Único - A aplicação da pena de que trata esse artigo, ao detentor do cargo em 
comissão, não importará em perda do cargo efetivo de que seja titular.

SUBSEÇÃO V
DA DEMISSÃO

Art. 121     Caberá sanção administrativa disciplinar de demissão nos casos de:

I - prática de crime contra administração pública;

II - aplicação de pena privativa de liberdade por tempo superior a quatro anos;

III - o abandono de cargo;

IV - ofensa física e moral em serviço contra servidor ou particular, salvo em legítima 

defesa;

V - aplicação irregular dos dinheiros públicos;

VI - revelação de segredo que o servidor conheça em razão do cargo;

VII - lesão ao erário;

VIII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;

IX - transgressão dos Incisos XVI e XX do artigo 109 desta lei;

X - incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição.

XI - ausências excessivas ao serviço, assim consideradas as injustificadas em número 

superior a 60 ( sessenta) dias, intercaladamente, durante o ano;

XII - indisciplina ou insubordinação reiteradas.

Art. 122     Atendendo à gravidade da falta, a demissão poderá ser aplicada com a nota "a 
bem do serviço público", a qual constará sempre do ato da demissão fundada nos incisos I 
e VII do artigo anterior.

Art. 123     Verificada em processo administrativo disciplinar a acumulação ilícita de 



cargos públicos, o servidor optará por um deles, sob pena da aplicação da sanção de 
demissão.

Art. 124     Considera-se abandono de cargo a ausência em serviço, sem justa causa, por 
mais de 30 (trinta) dias consecutivos

SUBSEÇÃO VI

DA CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE

Art. 125     Aplicar-se-á a pena de cassação de disponibilidade quando ficar provado, em 
processo, que o servidor disponível:

I - praticou, quando em atividade, qualquer dos atos para os quais é cominada nesta Lei 
a pena de demissão;

II - aceitou cargo ou função pública contra disposição expressa em lei;

III - aceitou representação de estado estrangeiro, sem autorização legal;

IV - firmar contrato de natureza comercial ou industrial, com a administração do 
Hospital, por si ou como representante de outrem;

V - exercer advocacia administrativa;

VI - praticar a usura.

Art. 126     Dar-se-á cassação de aposentadoria, quando ficar provado, também em 
processo, que o aposentado transgrediu o disposto nos incisos I a III do artigo 
anterior.

SEÇÃO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 127     O ato que demitir o servidor mencionará sempre a disposição legal em que se 
fundamentar.

Art. 128     São circunstâncias atenuantes especiais na aplicação da sanção 
administrativa disciplinar:

I - a prestação de mais de dez anos de serviço com exemplar comportamento e zelo;

II - a confissão espontânea da infração;

Art. 129     São circunstâncias agravantes especiais na aplicação da sanção 
administrativa disciplinar:

I - a combinação com outros indivíduos para a prática da falta;

II - o fato ser cometido durante o cumprimento de pena disciplinar;

III - a acumulação de infrações;

IV - a reincidência;

V - o dolo;



VI - a produção efetiva de resultados prejudiciais ao serviço público ou ao interesse 
geral, nos casos em que o servidor devesse prever essa conseqüência como efeito 

necessário.

Art. 130     Uma vez submetido a processo administrativo, o servidor só poderá ser 
exonerado, a pedido ou aposentado voluntariamente, depois da conclusão do processo e de 

reconhecida sua inocência.

Parágrafo Único - Excetua-se do disposto nesse artigo o servidor estável processado por 

abandono de cargo, o qual poderá ser exonerado, a pedido, desde que a comissão de 
inquérito, à vista de razões especiais por ele apresentadas em qualquer fase do 

processo, opine pelo arquivamento deste.

Art. 131     Na hipótese do relatório da sindicância ou do processo administrativo 
concluir pela prática de crime, a autoridade competente oficiará ao Ministério Público e 

remeterá cópia dos autos, indepentemente da imediata instauração do processo 
administrativo disciplinar.

Art. 132     A ação disciplinar prescreverá:

I - em 12 (doze) meses, a de advertência;

II - em 24 (vinte quatro meses), a de suspensão ou multa;

III - em 5 ( cinco) anos, a de demissão, de cassação de aposentadoria ou disponibilidade 
e de destituição de cargo.

§ 1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.

§ 2º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a 

prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente.

§ 3º Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em 

que cessar a interrupção.

§ 4º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações 

disciplinares capituladas também como crime.

Art. 133     Para aplicação de penas disciplinares são competentes:

I - o Diretor Geral, em qualquer caso;

II - os gerentes técnico e administrativo, até a de suspensão e multa, limitadas ao 
máximo de 30 (trinta) dias;

III - os coordenadores e chefes de núcleo, em se tratando de advertência.

Art. 134     Deverá constar do assentamento individual do servidor, toda a pena que lhe 
for imposta.

Parágrafo Único - Para os efeitos do exposto nesse artigo, todo o chefe de órgão que 
aplicar qualquer penalidade, deverá imediatamente encaminhar comunicação sobre o fato ao 

órgão de pessoal.

Art. 135     As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros 
cancelados, após o decurso de 3 (três) e 5 (cinco) anos de efetivo exercício, 

respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração 
disciplinar.



CAPÍTULO XII
DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES

Art. 136     A autoridade que tiver ciência ou notícia de irregularidades no serviço, ou 
de faltas funcionais, é obrigada, sob pena de se tornar co-responsável, a promover de 
imediato sua apuração.

Art. 137     As irregularidades e faltas funcionais serão apuradas em processo regular 
com direito a plena defesa, por meio de:

I - sindicância, quando não houver dados suficientes para apontar o servidor faltoso;

II - processo administrativo disciplinar, quando a gravidade da ação ou omissão torne o 
servidor passível de demissão, cassação da aposentadoria ou da disponibilidade.

SEÇÃO I
DA SUSPENSÃO PREVENTIVA

Art. 138     A autoridade competente poderá determinar a suspensão preventiva do 
servidor, até 60(sessenta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) se, 
fundamentadamente, houver necessidade de seu afastamento para a apuração de falta a ele 

imputada.

Parágrafo Único - O servidor fará jus à remuneração integral durante o período de 

suspensão preventiva.

Art. 139     O servidor terá direito à contagem do tempo de serviço relativo ao período 
em que tenha estado suspenso, quando do processo não houver resultado pena disciplinar 

ou esta se limitar à de advertência.

SEÇÃO II

DA SINDICÂNCIA

Art. 140     Os ocupantes de cargos em comissão, coordenadores e chefes de núcleo são 
competentes para, no âmbito do órgão sob sua chefia, para determinar a realização de 

sindicância.

Art. 141     A sindicância será conduzida por uma comissão composta por 3 (três) 
servidores, designados pela autoridade competente, que indicará entre eles, o 

presidente.

§ 1º A comissão terá como secretário servidor designado pelo seu presidente, podendo a 

indicação recair em um de seus membros.

§ 2º Não poderá participar de comissão de sindicância cônjuge, companheiro ou parente do 

acusado, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.

Art. 142     O servidor designado sindicante dedicará tempo integral a esse encargo, 
ficando dispensado de suas atribuições normais, durante a realização do trabalho.

Art. 143     A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, 
assegurado o sigilo necessário a elucidação do fato ou exigido pelo interesse do 
Hospital.



Art. 144     A sindicância obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado 
ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

Art. 145     Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar como peça 
informativa da instrução.

Art. 146     A sindicância observará os procedimentos previstos no Processo 
Administrativo Disciplinar.

Art. 147     De posse da sindicância e do relatório, a autoridade determinante poderá 
determinar novas diligências e, decidir pela instauração do processo administrativo, se 

for o caso e estiver na sua alçada, ou propor, a quem competir, a aplicação de pena ou a 
instauração de processo.

SEÇÃO III
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Art. 148     São autoridades competentes para determinar a instauração de processo 
administrativo o Diretor Geral e os gerentes técnico e administrativo.

Art. 149     São fases do processo administrativo disciplinar:

I - instauração;

II - citação;

III - interrogatório;

IV - defesa prévia;

V - produção de prova;

VI - alegações finais;

VII - relatório final;

VIII - parecer;

IX - encaminhamento para decisão.

Art. 150     O processo administrativo será realizado por uma comissão integrada por três 
servidores, designada pela autoridade que houver determinado a sua instauração, mediante 
a expedição de portaria.

§ 1º O processo administrativo deverá ser iniciado dentro do prazo de 5 (cinco) dias, 
contados da data do recebimento do processo pela comissão de processo administrativo.

§ 2º Ao designar a comissão, a autoridade indicará, dentre seus membros, o respectivo 
Presidente.

§ 3º Quando o processo for precedido de sindicância, o expediente a ela relativo 
instruirá o processo.

§ 4º As reuniões da comissão serão registradas em atas nas quais constará as 
deliberações adotadas.

§ 5º Ao instalar os trabalhos da comissão, o Presidente determinará a autuação da 
Portaria e demais peças existentes e designará o dia hora e local para a primeira 



audiência e a citação do indiciado.

§ 6º O prazo para conclusão do processo não excederá 90 (noventa) dias, contados da data 

do ato que constituir a comissão, admitida a prorrogação quando as circunstâncias o 
exigirem, mediante autorização da autoridade que determinou a sua instauração.

Art. 151     É defeso aos membros da comissão processante atuar em procedimento 
disciplinar em que:

I - for testemunha;

II - interveio como mandatário do indiciado ou defensor dativo;

III - for indiciado seu cônjuge, companheiro, parente consangüíneo ou afim em linha 

reta, ou na colateral até o terceiro grau, amigo íntimo ou inimigo capital;

IV - tiver interesse no resultado;

Art. 152     Na realização do inquérito serão obedecidas as seguintes normas:

I - a citação será feita com o prazo máximo de quarenta e oito horas, consignando-se no 
instrumento respectivo, sistematicamente, a irregularidade ou falta funcional a ser 

apurada e a data da audiência para o interrogatório do indiciado;

II - achando-se o indiciado ausente do Hospital, será citado por via postal, em carta 

registrada, juntando-se ao processo o comprovante do registro;

III - não sendo encontrado o indiciado, recusando-se este a receber a citação ou 

ignorando-se seu paradeiro, far-se-á aquela, pelo prazo de 15 (quinze dias), mediante 
edital publicado por duas vezes na imprensa local, contando-se dito prazo da primeira 

publicação, com a juntada dos comprovantes respectivos;

IV - a citação pessoal, as intimações e as notificações serão feitas pelo secretário, 

apresentando-se ao interessado o instrumento correspondente em duas vias, para que, 
retendo uma delas, passe recibo, devidamente datado, na outra;

V - caso o interessado se recuse a receber a citação, deverá o encarregado da diligência 
certificar o ocorrido, mencionando as circunstâncias do fato e, se possível, 

testemunhando.

Art. 153     Feita a citação e não comparecendo o indiciado na audiência de 
interrogatório o processo prosseguirá à sua revelia, com defensor designado pelo 

Presidente da comissão.

Art. 154     O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o 
lugar onde poderá ser encontrado.

Art. 155     O indiciado tem o direito de, pessoalmente, ou por intermédio de defensor, 
assistir aos atos probatórios que se rea


