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Título IV - Da Administração Pública
Capítulo IV - Dos Servidores Municipais
Seção I - Disposições Preliminares
Subseção I - Da Conceituação e da Formação
Art. 175 - São servidores públicos os que ocupam ou desempenham cargo, função ou
emprego de natureza pública, com ou sem remuneração.
Parágrafo único - Considera-se:
I - funcionário público - aquele que ocupa cargo de provimento efetivo ou em comissão,
deste demissível "ad nutum", na administração direta, nas autarquias e nas fundações;
II - empregado - aquele que mantém vínculo empregatício, regido pela legislação
trabalhista, com as empresas públicas ou com as sociedades de economia mista;
III - empregado temporário - aquele contratado pela administração direta, autárquica ou
fundacional, por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público.
Art. 176 - Os funcionários públicos são:
I - de nível superior, quando ocupantes de cargo de categoria funcional para a qual se
exige formação de nível superior;
II - de nível médio especializado, quando ocupante de cargo de categoria funcional para a
qual se exige formação de segundo grau, com especialização;
III - de nível médio I, quando ocupante de cargo de categoria funcional para a qual se
exige formação de segundo grau;
IV - de nível médio II, quando ocupante de cargo de categoria funcional para a qual se
exige formação de primeiro grau;
V - de nível elementar especializado, quando ocupante de cargo de categoria funcional
para a qual se exige formação elementar, com especialização;
VI - de nível elementar, quando ocupante de cargo de categoria funcional para a qual se
exige formação elementar, sem especialização.

Título IV - Da Administração Pública
Capítulo IV - Dos Servidores Municipais
Seção I - Disposições Preliminares
Subseção II - Dos Direitos dos Servidores

Art. 177 - São assegurados aos servidores públicos do Município:
I - remuneração não inferior ao salário mínimo nacionalmente fixado, inclusive para os
que apercebem variável, nos termos do art. 7º, IV e VII, da Constituição da República;
II - irredutibilidade da remuneração, observado o disposto nos artigos 87, XI, XII, XIII e
XIV; 150, II, e 153, III, § 2º, I, da Constituição da República;
III - direito de greve, exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar
federal;
IV - décimo-terceiro salário, com base na remuneração integral ou no valor dos proventos
da aposentadoria, relativamente ao mês de dezembro, pago até o dia 20 de dezembro do
respectivo ano;
V - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, de acordo com a legislação;
VI - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta semanais,
facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo,
convenção coletiva de trabalho ou legislação específica, no caso da administração
indireta;
VII - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de
revezamento, quando cabível, salvo negociação coletiva;
VIII - repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos;
IX - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à
do normal;
X - licença à gestante, sem prejuízo do cargo ou emprego e da remuneração, com a
duração de cento e vinte dias;
XI - proteção especial à servidora pública gestante, adequando ou mudando
temporariamente suas funções, nos tipos de trabalho comprovadamente prejudiciais à sua
saúde e à do nascituro;
XII - licença-paternidade de oito dias;
XIII - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, no mínimo de trinta dias para os
empregados da administração direta, indireta e fundacional, nos termos da legislação;
XIV - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e
segurança, com garantia da fiscalização dos locais de trabalho sob risco, por parte das
entidades de representação dos servidores;
XV - adicional de remuneração pelo trabalho direto e permanente com raios X ou
substâncias radioativas e pelas atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da
legislação;
XVI - aposentadoria;
XVII - irredutibilidade de proventos, observado o art. 40, § 4º, da Constituição da
República;
XVIII - pensão para os dependentes, no caso de morte e outros definidos em lei;
XIX - assistência gratuita aos filhos e dependentes, desde o nascimento até os seis anos
de idade, em creches e pré-escolas;
XX - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;
XXI - proteção em face da automação, na forma da lei;
XXII - seguro contra acidentes de trabalho, sem excluir a indenização a que o Município
está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;
XXIII - ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo
prescricional de cinco anos, até o limite de dois anos após a extinção do contrato;
XXIV - proibição de diferença de remuneração, de exercício de funções e de critério de
admissão por motivo de sexo, idade, raça, religião ou estado civil;
XXV - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os
profissionais respectivos;
XXVI - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos;

XXVII - licença para os adotantes igual à fixada para os pais;
XXVIII - redução de cinqüenta por cento da carga horária de trabalho do servidor
municipal, responsável legal, por decisão judicial, por portador de deficiência ou de
patologias que levem a incapacidade temporária ou permanente;
XXIX - participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração, e na gestão
da empresa, quando nela houver participação acionária majoritária do Município;
XXX - licença remunerada, sem perda de direitos e vantagens do seu órgão de lotação,
para fazer cursos de reciclagem, extensão, aperfeiçoamento, desde que de interesse do
efetivo exercício de sua função, dentro ou fora do Município, do Estado ou do País;
XXXI - licença-prêmio de três meses para cada cinco anos de trabalho sem faltas
injustificadas ou punições funcionais;
XXXII - concessão do vale-transporte;
XXXIII - incidência da gratificação adicional ao tempo de serviço sobre o valor dos
vencimentos e das vantagens incorporadas aos vencimentos decorrentes do exercício de
cargo em comissão ou função gratificada;
§ 1º - Na forma que a lei regular, será assegurado à servidora lactante, no período de
amamentação de seu filho:
I - lactário em local apropriado para a amamentação;
II - intervalo de trinta minutos a cada três horas de trabalho, para amamentação de seu
filho até os seis meses de idade.
§ 2º - Os servidores do Município e os das empresas públicas que, no exercício de suas
atribuições, operam direta e permanentemente com substâncias radioativas, próximo às
fontes de irradiação, farão jus a:
I - regime máximo de vinte e quatro horas semanais de trabalho;
II - férias de vinte dias consecutivos por semestre de atividade profissional, não
acumuláveis.
Art. 178 - O servidor público municipal poderá gozar licença especial e férias na forma da
lei ou de ambas dispor sob a forma de direito de contagem em dobro para efeito de
aposentadoria ou tê-las transformadas em pecúnia indenizatória, segundo sua opção.
Art. 179 - A lei estabelecerá regime jurídico único e planos de carreira para os servidores
da administração direta, autárquica e fundacional.
§ 1º - A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos
para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder ou entre servidores
dos Poderes Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as
relativas à natureza ou ao local de trabalho.
§ 2º - Os servidores da administração fundacional perceberão pelo exercício de cargos ou
empregos de atribuições iguais ou assemelhadas remuneração igual à dos servidores das
autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas.
Art. 180 - O piso salarial dos técnicos de nível superior da administração direta,
autárquica e fundacional não será inferior ao que determina a legislação federal para cada
profissão.
Art. 181 - A administração pública cuidará de promover a necessária profissionalização e
valorização do servidor.
Título IV - Da Administração Pública
Capítulo IV - Dos Servidores Municipais
Seção I - Disposições Preliminares
Subseção III - Da Representação Sindical e da Participação na Gestão
Art. 182 - É assegurada a participação dos servidores públicos nos colegiados municipais
em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e
deliberação.

Art. 183 - É assegurado ao servidor público o direito a livre adesão a associação sindical
ou de classe, observado o disposto no art. 8º da Constituição da República.
Parágrafo único - Os dirigentes de federações, sindicatos e associações de classe de
servidores públicos terão garantida licença durante o exercício do mandato, resguardados
os direitos e vantagens inerentes à carreira de cada um.
Art. 184 - É assegurada a representação sindical dos servidores públicos municipais junto
à direção dos órgãos e unidades da administração direta, autárquica e fundacional, bem
como a representação sindical dos empregados junto à direção das sociedades de
economia mista e das empresas públicas com a finalidade de promover-lhes o
entendimento direto com a autoridade imediata e, em grau de recurso, com a Secretaria
Municipal a que estejam subordinados ou vinculados.
§ 1º - Os Secretários Municipais poderão instituir assessorias especializadas para atender
ao disposto neste artigo, sem sacrifício do direito do representante dos servidores de ser
recebido diretamente pelo Secretário, na hipótese de frustração do atendimento pela
assessoria.
§ 2º - Frustrando-se a possibilidade de entendimento no âmbito da unidade ou do
Secretário, é assegurado ao representante dos servidores o acesso direto ao Prefeito.
Art. 185 - Nos órgãos do Município com mais de cem servidores, será constituída uma
Comissão Interna de Prevenção de Acidente-Cipa, que funcionará na forma da lei.
Art. 186 - É vedada a dispensa do empregado a partir do registro da candidatura a cargo
de direção e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se
cometer falta grave nos termos da lei.
Art. 187 - É obrigatório o desconto em folha, pelos órgãos competentes do Município, de
contribuição autorizada pelo servidor em favor de sindicato ou associação de classe
devidamente registrados.
§ 1º - O repasse à entidade destinatária da contribuição se fará em prazo não superior a
dez dias, contados da data do desconto.
§ 2º - A retenção da contribuição além do prazo admitido no § 1º constitui falta grave dos
responsáveis pelo órgão.
§ 3º - Ultrapassado o prazo referido no parágrafo 1º, o repasse será feito com juros e
correção monetária correspondentes ao período de retenção, a expensas do responsável
por esta.
§ 4º - Pelos serviços realizados para o desconto em folha de que trata este artigo nada
será cobrado pela administração municipal.

Título IV - Da Administração Pública
Capítulo IV - Dos Servidores Municipais
Seção I - Disposições Preliminares
Subseção IV - Das Vedações e das Obrigações
Art. 188 - É vedada a acumulação remunerada de cargos e empregos públicos ou de
cargos com empregos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários:
I - a de dois cargos de professor;
II - a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
III - a de dois cargos privativos de médico.
Parágrafo único - A proibição de acumular não se aplica a proventos da aposentadoria,
mas se estende a empregos e funções e abrange a administração indireta e fundacional
mantidas pelo Poder Público.
Art. 189 - Respondem por perdas e danos o servidor público da administração pública
direta, autárquica e fundacional e os empregados das empresas públicas e sociedades de
economia mista, quando no exercício de suas funções agirem com culpa ou dolo, ao

recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providências que devera ter cumprido, em
prazo razoável, causando prejuízos a outrem.
Art. 190 - É vedado o desvio de função, assim entendido o exercício de cargo ou
emprego estranho àquele ocupado pelo servidor.
Parágrafo único - Constitui falta grave do servidor responsável por órgão de qualquer
hierarquia a permissão do desvio de função por servidor sob sua subordinação, ou sua
tolerância.
Art. 191 - É vedada a lotação de servidores públicos em órgãos da administração direta,
autárquica e fundacional, bem como de empregados nas sociedades de economia mista e
empresas públicas, acima do quantitativo estabelecido em lei.
Art. 192 - A cessão de funcionários e empregados públicos entre ógãos e entidades da
administração direta, indireta e fundacional, respeitado o disposto no artigo anterior,
somente se dará se o servidor tiver completado dois anos de efetivo exercício no órgão de
origem, ressalvado o exercício de cargo em comissão.
§ 1º - É vedada a cessão de servidores das áreas de saúde e educação, excetuados os
casos de cessão para provimento de cargo em comissão, respeitado o interstício de que
trata este artigo.
§ 2º - A cessão de servidores da administração municipal somente se dará com ônus para
a cessionária.
§ 3º - A Mesa Diretora da Câmara Municipal, ou o Prefeito, em caráter excepcional, para o
exercício de atividades temporárias, mediante solicitação fundamentada dos órgãos e
entidades interessadas, poderão autorizar, por prazo determinado, a cessão sem ônus
para o cessionário.
§ 4º - O pessoal de educação e saúde alocado a órgãos da Prefeitura sediados nos
subúrbios, especialmente na Zona Oeste, na primeira lotação após sua admissão, não
terá relotação antes de completados cinco anos de exercício na mesma região.
Art. 193 - Os nomeados para função ou cargo de confiança farão, antes da investidura, e
no ato da exoneração, declaração de bens, incluídos os do cônjuge.
Parágrafo único - O descumprimento do disposto neste artigo implicará a suspensão do
pagamento da remuneração.
Título IV - Da Administração Pública
Capítulo IV - Dos Servidores Municipais
Seção I - Disposições Preliminares
Subseção V - Disposições Especiais
Art. 194 - O pagamento dos servidores da administração direta, indireta e fundacional
será efetuado até o dia 25 do mês vincendo.
Parágrafo único - Será responsabilizado civil e criminalmente quem efetuar o pagamento
de qualquer retribuição a servidor público cujo respectivo ato de nomeação, admissão,
contratação ou designação não tenha sido publicado em Diário Oficial.
Art. 195 - O salário-família dos dependentes dos servidores da administração direta não
será inferior a cinco por cento da menor remuneração paga pelo Município.
Art. 196 - A revisão geral da remuneração dos servidores da administração direta,
autárquica e fundacional será feita com base em índice único, que garanta, no mínimo, a
reposição das perdas causadas pela inflação e a manutenção da remuneração real.
Art. 197 - As importâncias relativas a vencimentos, salários e vantagens não recebidos
pelos servidores no mês seguinte às do fato ou ato que lhes deu causa serão pagas pelos
valores vigentes na data em que se fizer o pagamento, e sobre este incidirão os encargos
sociais correspondentes.

Parágrafo único - Os ressarcimentos de qualquer outra natureza devidos a servidores
serão pagos com correção de acordo com o índice legal de correção instituído pelo
Município para o período correspondente ao débito.
Art. 198 - A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas
portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão.
Parágrafo único - O Município assegurará a livre inscrição de pessoa portadora de
deficiência em concurso público mediante:
I - a adaptação de provas;
II - a comprovação, por parte do candidato, de compatibilidade da deficiência com o
exercício do cargo, emprego ou função.
Art. 199 - O Município manterá programas periódicos de treinamento e reciclagem de
seus servidores.

Título IV - Da Administração Pública
Capítulo IV - Dos Servidores Municipais
Seção II - Da Investidura e da Nomeação
Art. 200 - Nas entidades da administração direta, indireta e fundacional, a nomeação para
cargos ou funções de confiança, ressalvada a de Secretário Municipal, observará o
seguinte:
I - formação, quando as atribuições a serem exercidas pressuponham conhecimento
específico que a lei exija, privativamente, de determinada categoria profissional;
II - comprovação do registro no Conselho Regional e demais órgãos de fiscalização
profissional correspondente à respectiva qualificação;
III - exercício preferencial por funcionário ou empregado municipal.
Art. 201 - A investidura em cargo ou emprego público de qualquer dos Poderes
Municipais depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e
títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração, e obedecerá ao seguinte:
I - os cargos, empregos ou funções públicas são acessíveis aos brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em lei;
II - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez
por igual período;
III - durante o prazo previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público de
provas ou de provas e títulos será, observada a classificação, convocado com prioridade
sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira;
IV - o concurso público será obrigatoriamente homologado no prazo máximo de noventa
dias a contar da data de sua realização, ressalvadas as impugnações legais.
Parágrafo único - A classificação em concurso público dentro do número de vagas
obrigatoriamente fixado no respectivo edital assegura o provimento no cargo ou emprego
público no prazo máximo de cento e oitenta dias, contados da homologação do resultado.

Título IV - Da Administração Pública
Capítulo IV - Dos Servidores Municipais
Seção III - Do Exercício
Art. 202 - São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores públicos da
administração direta, autárquica e fundacional, admitidos em virtude de concurso público.
§ 1º - O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial
transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada
ampla defesa.

§ 2º - Invalidada por sentença judicial a demissão de funcionário ou de empregado público
estável, será ele reintegrado, garantindo-se-lhe a percepção dos vencimentos atrasados,
com atualização de acordo com o índice legal de correção adotado pelo Município, sendo
o ocupante da vaga na data da sentença aproveitado em outro cargo ou emprego para o
qual sejam exigidos a mesma escolaridade e saber técnico e que tenha remuneração
igual ao ocupado.
§ 3º - Quando a ocupação da vaga se der em razão de ascenção funcional ou
transferência, seu ocupante será conduzido ao cargo de origem, quando se processará,
em relação a ele, da mesma forma que dispõe este artigo.
§ 4º - Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor público estável ficará
em disponibilidade remunerada.
Art. 203 - É vedada a realização de concurso público para cargo ou emprego público que
possa ser preenchido por servidor em disponibilidade.
Art. 204 - O tempo de serviço público federal, estadual e municipal, na administração
direta, indireta ou fundacional, será computado integralmente para efeitos de
aposentadoria, disponibilidade, adicional por tempo de serviço e licença especial.
Art. 205 - Ao funcionário que permanecer em cargo em comissão ou função gratificada
por período superior a oito anos ou períodos vários cuja soma seja superior a doze anos é
assegurada a percepção do valor integral da remuneração, incluídas as vantagens
inerentes ao exercício do cargo de símbolo mais elevado dentre os ocupados, desde que
por período superior a um ano ou períodos vários cuja soma seja superior a três anos;
quando não satisfeita esta condição, o do símbolo imediatamente inferior ao que houver
ocupado.
§ 1º - Serão consideradas com os mesmos efeitos de gratificação pelo exercício de
função ou cargo em comissão, para os fins de incorporação ao vencimento ou para
cálculo de proventos de inatividade, as complementações salariais pagas ao servidor da
administração direta, indireta ou fundacional durante oito anos consecutivos ou doze
intercalados.
§ 2º - Serão concedidos os benefícios deste artigo ao funcionário à disposição de outro
órgão público, se requisitado por este com todos os direitos e vantagens.
§ 3º - O exercício de cargo em comissão e de função gratificada será computado
globalmente para os efeitos deste artigo.
§ 4º - A vantagem de que trata este artigo corresponderá à retribuição pecuniária a que
faz jus o servidor em exercício de cargo em comissão ou função gratificada.
§ 5º - O funcionário que for exonerado após quatro anos de exercício contínuo terá
assegurada a percepção de tantos oitavos da vantagem prevista neste artigo quantos
tenham sido os anos completos em que haja permanecido em cargo em comissão ou
função gratificada, até o limite de oito oitavos.
§ 6º - Se o funcionário beneficiado pela regra do parágrafo anterior for novamente provido
em cargo em comissão ou função gratificada, será retomada a contagem do seu tempo de
serviço, para fins deste artigo, vedada a percepção cumulativa da vantagem instituída no
referido parágrafo da remuneração e do cargo em comissão ou função gratificada.
§ 7º - Para os fins de incorporação ao vencimento e para cálculo de proventos de
inatividade, não se considera rompido o exercício contínuo quando houver nomeação do
funcionário para cargo em comissão nos trinta dias que se seguem à sua exoneração,
considerando-se o interstício apenas para contagem de tempo de serviço, sem
retroatividade para efeitos financeiros.
§ 8º - Na hipótese de extinção do cargo que deu origem à incorporação de que trata este
artigo, o valor incorporado pelo servidor será fixado de acordo com a remuneração de
cargo correspondente.

§ 9º - O valor incorporado a qualquer título pelo servidor ativo ou inativo, como direito
pessoal pelo exercício de funções de confiança ou de mandato será revisto na mesma
proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração do cargo que lhe
deu causa.
Art. 206 - A vantagem a que se refere o artigo será revista depois de assegurada, se o
funcionário:
I - prosseguir sem interrupção no exercício de cargo em comissão ou função gratificada e
completar mais de um ano em cargo ou função dessa natureza e de maior remuneração;
II - interromper o exercício de cargo em comissão ou função gratificada e, posteriormente:
a) computando-se o tempo anterior, vier a completar doze anos de exercício de cargo ou
função dessa natureza e
b) exercer por período superior a um ano cargo ou função dessa natureza e de maior
remuneração.
Art. 207 - Fica proibido, a qualquer título, o pagamento de vantagens com finalidades
específicas, criadas pela lei, como regalia ou complementação, aos servidores públicos
que não estejam exercendo as atividades previstas na lei, inclusive os que ocupam
cargos em comissão.
Art. 208 - Os funcionários oriundos do antigo Estado da Guanabara contarão, para efeitos
dos arts. 205 e 206, o tempo de exercício de cargo em comissão ou função gratificada no
antigo Estado da Guanabara, salvo se houverem incorporado a vantagem conferida pelos
Decretos-leis do Estado do Rio de Janeiro números 231, de 21 de julho de 1975 e 267, de
22 de julho de 1975.
Parágrafo único - Os funcionários que houverem incorporado a vantagem conferida
pelos decretos-leis mencionados poderão optar pela contagem de tempo a que se refere
este artigo.

Título IV - Da Administração Pública
Capítulo IV - Dos Servidores Municipais
Seção IV - Do Afastamento
Art. 209 - A lei disporá sobre as hipóteses de afastamento dos funcionários e dos
empregados públicos.
Art. 210 - Ao funcionário ou empregado público em exercício de mandato eletivo aplica-se
o seguinte:
I - investido de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado do cargo ou do
emprego;
II - investido de mandato de Prefeito, será afastado do cargo ou emprego, sendo-lhe
facultado optar pela remuneração que lhe convier, caso o mandato seja relativo ao
Município do Rio de Janeiro.
Parágrafo único - Nos casos previstos neste artigo o tempo de serviço do funcionário ou
empregado público será contado para todos os efeitos legais, devendo sua contribuição
previdenciária ser determinada como se em exercício estivesse.

Título IV - Da Administração Pública
Capítulo IV - Dos Servidores Municipais
Seção V - Da Aposentadoria
Art. 211 - O funcionário ou empregado público será aposentado:
I - por invalidez permanente, com os proventos integrais, decorrente de acidente em
serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável especificadas em
lei, e proporcionais nos demais casos;

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo
de serviço;
III - voluntariamente:
a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta se mulher, com proventos
integrais;
b) aos trinta anos de efetivo exercício na função de magistério, se professor ou
especialista de educação e aos vinte e cinco se professora ou especialista de educação,
com proventos integrais;
c) aos trinta anos de serviço se homem, e aos vinte e cinco, se mulher, com proventos
proporcionais ao tempo de serviço.
d) aos sessenta e cinco anos, se homem, e aos sessenta, se mulher, com proventos
proporcionais ao tempo de serviço.
§ 1º - A parcela do regime de tempo integral instituída pela Lei nº 276, de 26 de dezembro
de 1962, do antigo Estado da Guanabara, e pela Lei Municipal nº 148, de 19 de dezembro
de 1979, incorporada aos proventos de aposentadoria, terá o seu valor sempre
equivalente ao do vencimento estabelecido em lei para o servidor em atividade.
§ 2º - Os servidores aposentados e os que nesta data tiverem tempo para a
aposentadoria terão incorporados aos seus proventos todas as gratificações e vantagens
recebidas durante suas vidas funcionais, inclusive as decorrentes das leis referidas no
parágrafo anterior atualizadas e calculadas sobre os vencimentos que teriam se
estivessem em atividade.
§ 3º - A lei poderá estabelecer exceções ao disposto no inciso III, alíneas a e c, no caso
de exercício de atividades consideradas insalubres, penosas ou perigosas.
§ 4º - Os proventos de aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma
data, sempre que se modificar a remuneração dos funcionários em atividade, sendo
também estendidos aos aposentados quaisquer benefícios ou vantagens concedidos aos
funcionários públicos em atividade, inclusive quando decorrentes:
I - de transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria;
II - de atribuição de acréscimo, a qualquer título, inclusive representação e encargos
especiais, a servidor em atividade no mesmo cargo ou função.
§ 5º - Aos aposentados que recebem gratificação remunerada em pontos é assegurada a
manutenção da mesma relação existente entre a sua pontuação na época da
aposentadoria e o teto então vigente com novos tetos a serem estabelecidos.
§ 6º - Os servidores da administração direta, colocados à disposição da administração
indireta ou fundacional, quando da transferência para a inatividade, incorporarão aos
proventos a complementação de vencimentos que tenham percebido, desde que
caracterizada essa situação há, no mínimo, oito anos consecutivos ou doze intercalados.
Art. 212 - É assegurada, para efeito de aposentadoria, a contagem recíproca do tempo de
serviço em atividades públicas e privadas, rural e urbana, inclusive do tempo de trabalho
comprovadamente exercido na qualidade de autônomo, fazendo-se a compensação
financeira nos termos que a lei fixar.
§ 1º - Na incorporação de vantagens aos vencimentos ou proventos do servidor,
decorrentes do exercício de cargo em comissão ou função gratificada, será computado o
tempo de serviço prestado aos órgãos da administração direta, indireta e fundacional
nesta condição, considerados, na forma da lei, exclusivamente os valores que lhes
correspondam na administração direta.
§ 2º - Os benefícios de paridade na aposentadoria serão pagos com base na
documentação funcional do servidor inativo, independentemente de requerimento e
apostila, responsabilizando-se o órgão que der causa a atraso ou retardamento superior a
noventa dias.

§ 3º - Ao servidor aposentado por invalidez é garantida a irredutibilidade de seus
proventos, ainda que, na nova função em que venha a ser aproveitado, a remuneração
seja inferior à percebida a título de seguro-reabilitação.
Art. 213 - Os processos de aposentadoria serão decididos, definitivamente, na área de
seus respectivos Poderes, dentro de noventa dias, contados da data da apresentação do
respectivo requerimento, devidamente preenchidos os requisitos exigidos no ato da
entrega, e enviados imediatamente ao Tribunal de Contas, que, em igual prazo, cumprirá
o disposto no art. 71, III, da Constituição da República.
Parágrafo único - Se após o prazo determinado neste artigo não houver sido publicada a
aposentadoria requerida, o servidor aguardará o ato sem necessidade de efetivo
exercício.
Art. 214 - Os servidores estranhos ao quadro do Município que exerçam cargo ou
emprego temporário e que sejam contribuintes das instituições municipais de previdência
serão aposentados, na forma do art. 211, com proventos proporcionais ao tempo de
serviço.
§ 1º - Os dependentes dos servidores referidos neste artigo farão jus à pensão e outros
benefícios assegurados na legislação previdenciária do Município, calculando-se o valor
da pensão sobre os proventos proporcionais percebidos pelo servidor na data de seu
falecimento.
§ 2º - Os proventos e pensões previstos neste artigo terão, no mesmo índice e a partir da
mesma data, aumentos ou reajustes atribuídos aos demais segurados e pensionistas das
instituições municipais de previdência.
Art. 215 - A aposentadoria do servidor portador de deficiência será estabelecida em lei

Título IV - Da Administração Pública
Capítulo IV - Dos Servidores Municipais
Seção VI - Da Previdência e Assistência
Art. 216 - A assistência previdenciária e social aos servidores municipais será prestada,
em suas diferentes modalidades e na forma que a lei dispuser, pelo Instituto de
Previdência do Município do Rio de Janeiro - Previ-Rio e pelo Instituto de Assistência dos
Servidores do Município do Rio de Janeiro - Iasem, mediante contribuição compulsória.
§ 1º - São segurados facultativos do Instituto de Previdência do Município do Rio de
Janeiro:
I - o Prefeito e o Vice-Prefeito;
II - os Vereadores;
III - os servidores comissionados estranhos aos quadros, que optarem nos sessenta dias
subseqüentes à promulgação da Lei Orgânica pela facultatividade.
§ 2º - As contribuições e os benefícios a que terão direito os segurados facultativos serão
definidos em lei.
§ 3º - Os aposentados e pensionistas são isentos de contribuições às instituições
municipais de assistência previdenciária e social.
§ 4º - Os recursos provenientes dos descontos compulsórios dos servidores públicos
municipais, bem como a contrapartida do Município, deverão ser postos, mensalmente, no
prazo de cinco dias úteis, contados da data do pagamento do pessoal, à disposição da
entidade mencionada neste artigo responsável pela prestação do benefício.
Art. 217 - Será garantida pensão por morte de servidor, homem ou mulher, ao cônjuge,
companheiro ou companheira ou dependentes, no valor total da remuneração percebida
pelo servidor.

Art. 218 - A pensão mínima a ser paga pelo Previ-Rio aos pensionistas do Instituto de
Previdência do Estado do Rio de Janeiro não poderá ser de valor inferior ao de um salário
mínimo nacionalmente fixado.
Art. 219 - Será assegurada aos pensionistas a manutenção de seus benefícios em
valores reais equivalentes aos da época da concessão.
Art. 220 - É facultado ao servidor público que não tenha cônjuge, companheira ou
dependente deixar pensão por morte a beneficiário de sua indicação, respeitadas as
condições e a faixa etária previstas em lei para a concessão de benefícios a dependentes.
Art. 221 - É assegurada, na forma e nos prazos da lei, a participação dos representantes
do funcionalismo público municipal e dos aposentados na gestão administrativa do
sistema Previ-Rio e do Instituto de Assistência aos Servidores - Iasem.
Art. 222 - O orçamento municipal destinará dotações à seguridade social.

Título IV - Da Administração Pública
Capítulo IV - Dos Servidores Municipais
Seção VII - Da Responsabilização dos Servidores Públicos
Art. 223 - A Procuradoria-Geral do Município proporá a competente ação regressiva em
face do servidor público, de qualquer categoria, declarado culpado por haver causado a
terceiro lesão de direito que a Fazenda Municipal seja obrigada judicialmente a reparar.
Art. 224 - O prazo para ajuizamento da ação regressiva será de trinta dias a partir da data
em que o Procurador-Geral do Município for cientificado de que a Fazenda Municipal
efetuou o pagamento do valor resultante da decisão judicial ou acordo administrativo.
Art. 225 - O descumprimento, por ação ou omissão, do disposto nos artigos anteriores
desta Seção, apurado em processo regular, acarretará a responsabilização civil pelas
perdas e danos que daí resultarem.
Art. 226 - A cessação, por qualquer forma, do exercício da função pública não exclui o
servidor da responsabilidade perante a Fazenda Municipal.
Art. 227 - A Fazenda Municipal, na liquidação do que for devido pelo funcionário público
ou empregado público, poderá optar pelo desconto em folha de pagamento, o qual não
excederá de uma quinta parte do valor da remuneração do servidor.
Parágrafo único - O agente público fazendário que autorizar o pagamento da
indenização dará ciência do ato, em dez dias, ao Procurador-Geral do Município, sob
pena de responsabilidade.

