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LEI COMPLEMENTARNº 189, DE 02 DE JULHO DE 2021.

 
Alteradispositivos da Lei Complementarnº 26, de 27

de junho de 2008, que “Dispõe sobre o Estatuto dos

Funcionários Públicos do Município de Itapetininga”,

e revoga o artigo 6º da Lei Complementarnº 48, de

26 de março de 2012, que altera a Lei Complementar

nº 26, de 27 de junho de 2008, que dispõe sobre o

Estatuto dos Funcionários do Municipio de

Itapetininga, e dá outras providências.

(Projeto de Lei Complementarnº 4/2021, de autoria da Chefe do Poder Executivo)

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do

Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas

por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

Lei Complementar:

Art. 1º 0 8 6º do artigo 119 da Lei Complementarnº 26, de 27 de junho de

2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

Ar. 119 (...)

(..)
$ 6º Sempre que o afastamento do serviço decorrerde acidente de trabalho

é obrigatório a lavratura de CAT (Comunicado de Acidente de Trabalho), cujos procedimentos

administrativos poderão ser regulamentados por Decreto.

Art. 2º Fica acrescido $ 7º ao artigo 119 da Lei Complementarnº 26, de 27

de junho de 2008, com a seguinte redação:

Art. 119 (...)

(...)

$ 7º O atestado médico de que trata o caput deste artigo deverá ser

apresentado no prazo de 7 (sete) dias úteis à perícia médica da Prefeitura Municipal, a contar

da data de início do afastamento do funcionário.

Art. 3º O inciso Il do 82º do artigo 231 da Lei Complementarnº 26, de 27 de

junho de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 231. (..)

(...)
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$2º(...)

!! - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão, a ser

 
composta por três funcionáriosestáveis, com padrão de vencimento igual ou superior ao do

Sindicado, ou ter nível de escolaridade igual ou superiorao do Sindicado, e simultaneamente

indicara autoria e a materialidade da transgressão objeto da apuração;

Art. 4º O caput do artigo 248da Lei Complementar nº 26, de 27 de junho de

2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)

Art. 248. O processo disciplinarserá conduzido por Comissão composta de

3 (três) funcionários estáveis designados pela autoridade competente, de nível igual ou

superiorao indiciado, ou ter nível de escolaridade igual ou superiorao do indiciado.

Art. 5º Fica revogado o artigo 6º da Lei Complementarnº 48, de 26 de março

de 2012.

(..)
Art. 6º Fica acrescido o parágrafo único ao art. 37 da Lei Complementar nº

26, de 27 de junho de 2008, com a seguinte redação:

Art. 37 (..)
Parágrafo único. Somente poderá ser readaptado o funcionário estável.

Art. 6º As eventuais despesas decorrentes da execução da presente Lei

Complementar correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 7º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

    
   

SIMONE APARECIDA C ALADAS DOS SANTOS

Prefeia icipal

Publicada e registrada no Gabinetê da Rrefeita, aos dois dias de julho de 2021.

CARLOS EDUARDO PAGIORO

Secretário de Governo


