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LEI 1.539/02

"Dispôc sobre o :Issédio mor:lln<l Prefeitura da
Estúllcia I-1idromincral de Ãguas da Prala, c dá outras
providências. "

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
IIIDROMINERAL DE ÁGUAS IlA PRATA, ESTADO DE SÂO PAULO, 110 uso de suas
atribuições legais,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal prmnulg<l, nos termos do ~ 7° cio
art. 42 (hl 1,ei Orgânica do Município ~lseguinte

L E I :
Art. I" - No âmbito das relações de trí!balho na Prefeitura da Estàllcia

l-fidromineral de .Águas da Prata, é considerado A,\',c.,'i-.-J)/O l'f01V1L lodo tipo de ação, gesto
ou palavra que atinja, pela repetição, a auto estima c s<.'gurança do servidor lllunicipal,
fazcndo-o duvidar de si c de sua competência, implicando em dal10 ao ambicnte de trabalho, à
evolução da carreira profissional ou a estabilidade do vínculo cmpregatício do servidor, tais
como:

a) Marcar tarefas com prazos impossíveis;
b) Ignorar ou excluir um funcionário só se dirigindo a elc por meios de terceiros;
c) Sonegar informações ao servidor que sejam imprescindíveis ú realização do seu
trabalho;
d) Espalhar rumores maliciosos envolvendo servidor:
c) Criticar com persistência subestimando seus esforços no exercício da fum)oêão;
t) Fazer cobranças de tarefas ao servidor, il1duzindo-o li praticá-las sob qualqucr tipo de
ameaças;
g) Outras situações que pela sua natureza, se praticadas, estejam em consonância com o
"curut" do artigo 10;

Ar" 20 - É considerado lesivo ao interesse público todo ato praticado no
âmbito da Administração Municipal de Águas da Prata que se caracterize como assédio
moral, e em sendo malerializado através dc ato administrativo, faril com quc tal ato se torne
nulo de pleno direito.

AI.t. 30 - Considera-se COIllOinlhlor o agente quc pratica o assédio Moral c
infringido a vitima que sofre as conscqüências do assédio.

)lanígrllfo Único - Para efcito dessa Lei, podc ser agente infrator qualquer
servidor público municipal, bem como todo agente público que ocupe dentro da estmtura
administrativa da Prefeitura qualquer cargo político-administrativo;

Art. 4" - A prática do assedio moral, implica na abertura de competente
processo administrativo com o fim de apurar-se a respons<lbilidadc da infração, garantida ao
sujeito ativo (infrator) o amplo direito de defesa.

~ Primeiro - Cabe ao ofendido propor a <l1H.:rtur<tdo processo adlllinislrativo
denunciando o fllto com todas as suas circlIllstàncias l.: p'~;;~oascnvolvid:.s através de
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documento escrito c, cabe à Administraç.ão Municipal, proceder a nomeação de uma
Comissão Municipal, com a finalidade de se apurar, no prazo estipulado, a veracidade dos
fatos alegados. * Segundo - Em processos administrativos que envolvam o Prefeito
Municipal, caberá a Administração Municipal apenas abrir o processo para tornar pública a
denúncia e encaminhá-Ia à Câmara Municipal para que, sendo de seu interesse, promova as
providências necessárias 110âmbito de sua compctêllci,l.

A."t. 5" - Sendo comprovado a pr~lica do assédio moral, por qualquer dos
agentes citados no * único do artigo 3°, configura-se o dlspoSIO no artigo 2° desta Lei,
pOl1anto, através de portaria caberão as sc,guintcs providencias por parte da Administração
Pública Municipal:

I) Se o ato foi praticado por Agcntes Público:.; ocupante de Cargo de Confiança
no âmbito da Administração Pública Municipal, caberá a sua exoneraçâo do cargo;

11) Se o ato foi praticado por qualquer servidor, caberá a aplicação de multa na
seguinte escala:

a) Se servidor com salário até R$ 300,00 (trezentos reais) mensais, multa
de R$ 100,00 (cem reais), além da suspensão do seu cargo por 03 (três) dias sem
remuneração;

b) Se servidor com salário acima de R$ 300,00 (trezentos reais) até R$
600,00 (seiscentos reais) mensais, multa de R$ 200,00 (duzclltos reais), além da suspensão do
seu cargo por 03 (três) dias sem remullcraç.ão;

c) Se servidor com salário acima de R$ 600,00 (seiscentos rcais) até R$
1.000,00 (hum mil reais) mensais, multa de R$ 300,00 (trezcntos rcais), além da suspensão do
seu cargo por 03 (três) dias sem rcmulleração~

d) Se servidor com sal:írio acima de R$ 1,000,00 (hum mil rcais) mensais,
Illulta de R$ 500,00 (quinhentos rc.lis), além da suspensão do seu cargo por 03 (três) dias sem
remuneração.

P:u-:ígraro Único - Os v<llorcsdas multas de que trala o item acima, deverá ser
reajustado anualmente pelo índice adotado pela Administração Municipal para reajustes e
atualizações dos tributos de sua competência.

AI'f. 6" - Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Câmara Municipal da Estância Hidromincra! de Aguas da Prata, ao pnmclro
dia do mês de outubro de dois mil c dois_ '"-,

. ELlSETE APAR~OI'ES MISTURA
Presidente
!
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