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LEI Nº 175, DE 04 DE ABRIL DE 2011. 

 
 
 

Dá nova redação aos dispositivos que menciona 
da Lei Municipal nº 130/2005, que dispõe sobre o 
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Municipais de Senador José Porfírio e dá outras 
providências. 

 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, Faço saber que a 

CÂMARA MUNICIPAL aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. O § 4º do art. 24, da Lei nº 130, de 28 de outubro de 2005, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“§ 4º. Nenhum servidor será dispensado do estágio probatório, sob condição de 

aquisição da estabilidade funcional.” (Redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 19/1998). 

 

Art. 2º. O Parágrafo único do art. 55, da Lei nº 130, de 28 de outubro de 2005, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Parágrafo único. O servidor efetivo investido em cargo de comissão que optar 

pela remuneração do cargo efetivo fará jus a um percentual de até 75% (setenta e 

cinco por cento) do vencimento do cargo em comissão, não podendo exceder a 

remuneração percebida pelo Secretário Municipal.” 

 

Art. 3º. O art. 66 da Lei nº 130, de 28 de outubro de 2005, será alterado e 

acrescido do § único e passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 66. Os Secretários Municipais serão remunerados exclusivamente por 

subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, 
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adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie 

remuneratória” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998). 

 

“Parágrafo único. O servidor designado para exercer o cargo em comissão de 

Secretário Municipal poderá optar pela remuneração do cargo efetivo ou do cargo 

comissionado.” 

 

Art. 4º. O art. 104 e seu respectivo § 1º, da Lei nº 130, de 28 de outubro de 2005, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 104. Poderá ser concedido, ao servidor público municipal efetivo, licença 

sem remuneração, para acompanhar o cônjuge ou companheiro no exercício de 

suas funções junto à União, os Estados, Distrito Federal ou aos Municípios. 

 

§ 1º. A licença será concedida a critério do Poder Executivo e mediante 

apresentação de requerimento do servidor, instruído com prova de ofício do 

cônjuge e vigorará pelo prazo de 5 (cinco) anos, podendo ser renovada por igual 

período.” 
 

Art. 5º. O art. 139 da Lei nº 130, de 28 de outubro de 2005, será renumerado, 

acrescido do § único e do Art. 139-A e passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 139. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, 

quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o 

disposto legal (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998): 

a) a de dois cargos de professor; 

b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; 

c) a de dois cargos privativos de médico. 

 

“Parágrafo único. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e 

abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia 

mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo 

poder público.” 
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“Art. 139-A. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, 

empregos ou funções públicas, a autoridade que tiver ciência da irregularidade 

notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar 

opção no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados da data da notificação e, 

na hipótese de omissão do servidor, adotará procedimento sumário para a 

apuração do ilícito e regularização imediata da situação, através de processo 

administrativo disciplinar que se desenvolverá com observância das seguintes 

fases: 

 

Art. 6º. O Poder Executivo publicará texto consolidado da Lei nº 130, de 28 de 

outubro de 2005, no prazo de 30 (trinta dias) após a publicação desta Lei. 

 

 Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a 1º de janeiro de 2011. 

 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Senador José Porfírio, 04 abril de 2011, 50º da 

Emancipação. 

 
 
 
 

CLÉTO JOSÉ ALVES DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 

 
 
 

 
Publicado na SEMAD 

 
Data: ___/ ___/_____ 
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