
O texto abaixo é a versão original desta Lei Ordinária, ou seja, não

contém alterações posteriores, caso tenha ocorrido.

Endereço desta legislação

LEI Nº 1764, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1977

CRIA  E  DISCIPLINA  O  CONSELHO  MUNICIPAL  DO  SERVIÇO  PÚBLICO,  NA  FORMA  DAS

DISPOSIÇÕES DA LEI ORGÂNICA

O  PRESIDENTE  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO  NO  EXERCÍCIO  DO  CARGO  DE  PREFEITO

MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o ar0go 38, da Lei Orgânica do

Município, faz saber que o Legisla0vo aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte LEI:

Art. 1-  O Conselho Municipal  de Serviço Público -  CONSEP,  é o  órgão de  natureza colegiada,  com

atribuições  de  coordenação  e  assessoramento  administra0vo,  no  tocante  a  polí0ca  de  pessoal  do

Município,  inclusive  autarquias,  vinculando-se  diretamente  à  Secretaria  Municipal  da  Administração,

obedecidas as disposições con0das nesta Lei.

Art. 2º -  O CONSEP compõe-se de sete(7) membros escolhidos de acordo com os seguintes critérios:

I - Três(3) membros, de livre escolha do Prefeito;

II - Três(3) servidores municipais, a0vos e ina0vos, escolhidos pelo Prefeito dentre os indicados em lista

tríplice pelas seguintes en0dades e nas proporções abaixo:

a) dois(2), pela Caixa de Pensões e Auxílios dos Servidores Municipais - CAPASEMU;

b) um(1) pela Associação dos Funcionários Municipais - AFM.

§ 1- O Presidente do CONSEP será escolhido pela votação majoritária dos membros nomeados.

§ 2- Os conselheiros indicarão os respec0vos suplentes que funcionarão no impedimento dos 0tulares.

Art. 3-  Os membros e suplentes do CONSEP serão nomeados para um mandato paralelo ao do Prefeito

que os nomear, sendo demissíveis ad nutum deste.

Parágrafo Único - Os membros do CONSEP não são remunerados e os seus serviços são considerados de

relevância pública.

Art. 4-  Os membros do CONSEP, na primeira reunião ordinária do mandato, escolherão um Secretário,
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o qual poderá ser remunerado.

Art. 5-  As decisões do CONSEP, uma vez homologadas pelo Prefeito, terão execução obrigatória.

CAPÍTULO II

Art. 6-  Ao CONSEP compete opinar sobre:

a) - enquadramento e reenquadramento de pessoal;

b) - projetos de lei e de decretos que versem sobre pessoal;

c) - estágio probatório;

d) - transferência , aproveitamento, reversão e readaptação;

e) - averbação de tempo de serviço, quando sobre a matéria houver controvérsias;

f) - aposentadoria, fixação e revisão de proventos;

g) - recursos na forma estabelecida pelos Estatutos;

h) - acumulação;

i) - aplicação das penas disciplinares de des0tuição de função, demissão, cassação de aposentadoria e

cassação de disponibilidade;

j) - inquérito administra0vo e sua revisão;

k) - aumentos do funcionalismo e dos servidores regidos pela CLT;

l) - plano anual de férias.

§  1-  O  CONSEP  opinará,  ainda,  quando  solicitado  pelo  Prefeito  ou  pelo  Secretário  Municipal  da

Administração, sobre quaisquer assuntos rela0vos à administração de pessoal.

§  2-  Os  0tulares  de  autarquias  também  poderão  solicitar  através  do  Secretário  Municipal  da

Administração, parecer ao CONSEP sobre questões rela0vas à administração de pessoal, surgidas nos

órgãos sob sua direção.

CAPÍTULO III

DAS SESSÕES

Art. 7-  O CONSEP reunir-se-á  ordinária  e  obrigatoriamente  uma vez  por  quinzena,  em dia  e  hora

previamente fixados pelo Presidente.

Parágrafo Único -  Quando houver  matéria  urgente,  ou acúmulo de Processos,  qualquer  membro do

conselho poderá, jus0ficando, propor a convocação de reunião extraordinária.

Art. 8-  O CONSEP reunir-se-á com a presença da maioria dos seus membros, decidindo por maioria de

votos, salvo quanto ao disposto no ar0go 24.

Art. 9-  Nas sessões do Conselho será observada a seguinte ordem:

a) - verificação do número dos presentes para efeito de quorum ;

b) - leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior;

c) - comunicações;

d) - apreciação dos processos em pauta;

e) - assinatura dos pareceres aprovados;

f) - indicações e propostas.

Art. 10 -  Nenhum membro do Conselho, presente a sessão, poderá eximir-se de votar salvo nos casos

previstos no ar0go 35.

Art. 11 -  É lícito aos membros do conselho fazer declaração de voto.

Art. 12 -  Anunciada a apreciação de um Processo pelo Presidente, fará o relator exposição da matéria e

do seu parecer sobre a mesma, passando-se após à discussão, sendo facultado aos demais membros

presentes pedir esclarecimentos ao relator e apresentar sugestões.

Art. 13 -  No  curso  da  discussão,  é  facultado  a  qualquer  dos  membros  presentes  pedir  vistas  do

Processo, o qual deverá ser devolvido ao secretário até o segundo dia ú0l que se seguir.

Art. 14 -  Encerrada  a  discussão,  passar-se-á  à  votação,  que  será  iniciada  com  o  voto  do  relator,
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seguindo-se os dos demais presentes, a começar pela direita daquele.

Art. 15 -  Em caso de empate na votação, caberá ao Presidente proferir o voto de qualidade.

Art. 16 -  Nenhum membro do conselho fará uso da palavra sem prévia solicitação ao Presidente, nem

interromperá quem es0ver no uso dela.

Art. 17 -  Durante as sessões só permanecerão no recinto o Presidente, os membros do Conselho e o

Secretário, salvo pessoas especialmente convidadas.

Art. 18 -  A decisão do Conselho, em cada processo, será formalizada através de parecer.

§ 1- Se vencido o relator, designará o Presidente, no momento, como novo relator, um dos compartes da

tese vencedora.

§ 2- Caso a redação do parecer não seja concluída durante a sessão, deverá o relator apresentá-la ao

Secretário até o segundo dia ú0l que se seguir, salvo mo0vo jus0ficado.

Art. 19 -  Quando se tratar de inquérito administra0vo haverá um relator e um revisor, devendo aquele,

sempre que possível, informar a este sobre suas conclusões antes do relato.

§ 1- Após o relato, estando presente o revisor, ser-lhe-á dada a palavra pelo Presidente.

§ 2- Se o revisor achar-se suficientemente esclarecido, será a matéria posta em discussão e votação.

§ 3- Na falta de manifestação do revisor, ser-lhe-á dada vistas para pronunciamento até a próxima sessão,

quando se realizará a discussão e votação do expediente.

§ 4- Se na sessão inexis0r pronunciamento do revisor,  sem jus0fica0va, o Presidente designará outro

membro do Conselho para realizar a revisão do Processo.

Art. 20 -  Tanto o relator quanto o revisor de inquérito administra0vo, deverão ter a preocupação inicial

de verificar a penalidade porventura proposta pela Comissão de Inquérito para o indiciado, com vistas

aos prazos de prescrição estabelecidos na legislação estatutária.

Art. 21 -  As atas das sessões do Conselho serão lavradas pelo Secretário e nela se resumirão quanto se

haja passado na sessão, devendo conter:

a) - dia, mês, hora e local de sua realização;

b) - os nomes do Presidente e dos membros presentes;

c) -  uma súmula do expediente, os Processos apreciados,  e as respec0vas decisões, inclusive com as

declarações de voto, se houver.

Art. 22 -  É obrigatório o comparecimento dos membros do Concelho às sessões, tanto ordinárias como

extraordinárias, cabendo ao suplente subs0tuir o 0tular em seus impedimentos.

§ 1- Quando o 0tular es0ver impedido de comparecer, deverá comunicar o fato ao respec0vo suplente

para que ocorra a subs0tuição, passando ao mesmo os expedientes já estudados e em condições de

serem apresentados.

§  2-  As  En0dades  representadas  deverão  ser  informadas  sempre  que  se  verifique  ausência  da

representação por duas(2) sessões consecu0vas ou três(3) intercaladas no período de três(3) meses.

Art. 23 -  O Conselheiro, mesmo quando no exercício da Presidência, poderá, após requerimento oral

ou escrito e com aprovação do Conselho, afastar-se ou licenciar-se de suas atribuições por período de até

cento e oitenta(180) dias.

§ 1- As licenças e afastamentos não superiores a trinta(30) dias, bem como a jus0ficação de eventuais

faltas  até  três(3)  consecu0vas  independerão  de  audiência  do  Conselho,  cabendo  sua  aprovação  ao

Presidente, salvo quando se tratar dele próprio.

§ 2- Entende-se por licença a ausência por período previamente determinado, inclusive férias,  e por

afastamento, a solicitada sem determinação de período, não podendo ultrapassar a cento e oitenta(180)
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dias.

§ 3- Perderá o mandato, passando a 0tular o respec0vo suplente, o Conselheiro que se man0ver afastado

por  período  superior  a  cento  e  oitenta(180)  dias,  ou  faltar,  sem  jus0fica0va,  a  cinco(5)  reuniões

consecu0vas ou dez(10) intercaladas, durante um exercício civil.

Art. 24 -  A aprovação de projetos de lei e de decretos sobre pessoal, quer os subme0dos à apreciação

do Conselho, quer por ele elaborados ou alterados, dependerá do voto favorável da maioria absoluta de

seus membros.

Parágrafo  Único  -  Quando  a  matéria  con0da  no  projeto,  ou  a  ser  por  ele  versada,  se  reves0r  de

complexidade, poderá o Conselho cons0tuir uma Comissão relatora ou redatora, composta por três(3) de

seus membros.

CAPÍTULO IV

DA PRESIDÊNCIA

Art. 25 -  Ao Presidente do CONSEP, eleito na forma do § 1, do ar0go 2, desta Lei, compete:

a) - representar o Conselho e superintender seus serviços, cuidando de sua ordem e regularidade;

b) - convocar o Conselho e presidir suas reuniões, ordenando os trabalhos, resolvendo as questões de

ordem, conduzindo os debates, apurando as votações e exercendo o voto de qualidade;

c) - proceder a distribuição dos processos, designando os relatores;

d) - assinar as atas das sessões e os pareceres do Conselho, encaminhando estes para os devidos fins;

e) - assinar a correspondência ou comunicações expedidas pelo Conselho;

f) - requisitar as diligências solicitadas pelos relatores ou pelo plenário;

g)  -  propor  à  autoridade  competente  as  medidas  que  julgar  necessária  ao  bom  desempenho  das

atribuições do conselho:

h) - apresentar ao Prefeito, ao término de cada ano, um relatório das a0vidades do Conselho.

Parágrafo Único - O presidente poderá delegar ao Secretário a distribuição dos processos que envolvam

matéria ro0neira.

Art. 26 -  O Presidente será subs0tuído, em seus impedimentos, pelo membro mais idoso.

CAPÍTULO V

DA SECRETARIA

Art. 27 -  Os trabalhos de Secretaria do conselho serão dirigidos por um Secretário, escolhido na forma

prevista no ar0go 4, desta Lei, e designado mediante ato do Prefeito.

Art. 28 -  Ao Secretário compete:

a) - assis0r às sessões do Conselho, lavrando as atas correspondentes e assinando-as com o Presidente e

demais membros;

b) - cumprir as ordens do Presidente do Conselho;

c) - receber a correspondência, comunicações e Processos encaminhados ao Conselho, protocolando-os;

d) - apresentar ao Presidente, para distribuição, os Processos que receber;

e) - promover o rápido andamento dos Processos e a pronta realização dos atos e diligências;

f) - diligenciar na pronta devolução dos processos apreciados pelo Conselho;

g) - manter atualizado o registro dos expedientes distribuídos aos membros do Conselho;

h) - manter em ordem e à disposição dos membros do Conselho, o arquivo dos pareceres;

i) - receber, conferir, guardar e distribuir o material des0nado ao Conselho;

j) - executar os trabalhos mecanográficos do Conselho;

l) - manter a grade de distribuição de processos, apresentando-a ao Presidente nas sessões ordinárias.

Art. 29 -  Salvo por  expressa  determinação  do Prefeito,  é  vedado  ao  Secretário  informar as  partes

interessadas a respeito da distribuição ou redistribuição dos Processos.

CAPÍTULO VI

DA ORDEM DOS PROCESSOS

Art. 30 -  Os Processos encaminhados ao CONSEP serão distribuídos aos relatores até o segundo dia ú0l
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após seu recebimento.

§ 1- Os expedientes de maior complexidade e, em par0cular, os Inquéritos Administra0vos, deverão ser

distribuídos separadamente dos demais, de modo a estabelecer um rela0vo equilíbrio entre as tarefas

dos diversos membros.

§ 2- A distribuição de Inquéritos Administra0vos far-se-á com designação simultânea do Relator e Revisor.

§ 3- O Relator de origem não poderá funcionar como tal em pedido de reconsideração ou recurso.

Art. 31 -  As diligências solicitadas pelos relatores independem de aprovação pelo Plenário.

Art. 32 -  O  Relator  apresentará  seu  Parecer,  quando  possível  na  sessão  ordinária  imediata  ao

recebimento do Processo, devendo apresentar jus0fica0va sempre que seja levado a protelar o relato.

Art. 33 -  Admi0do o impedimento ou a suspensão do relator ou do revisor, na forma do ar0go 34,

voltará o Processo ao Presidente para nova designação.

Art. 34 -  Os  pareceres  serão  assinados  por  todos  os  membros  do  CONSEP  presente  à  reunião,  a

começar pelo Presidente, seguido do Relator e do Revisor, quando for o caso.

Parágrafo  Único  -  Se  o  pronunciamento  se  processar  por  maioria  de  votos,  integrarão,  também,  a

manifestação do Conselho os votos vencidos.

CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 35 -  Poderá o membro do conselho dar-se por impedido ou por suspeito única e exclusivamente

por relevante mo0vo de ordem moral ou ín0ma, acolhido pelo Conselho.

Art. 36 -  Os  pareceres  do  CONSEP  serão  subme0dos  à  consideração  do  Secretário  Municipal  da

Administração, salvo nos casos em que o Prefeito haja solicitado diretamente o pronunciamento.

Art. 37 -  Os  orçamentos  anuais,  a  par0r  de  1978,  consignarão  verbas  específicas  para  o  Conselho

Municipal do Serviço Público atender seus obje0vos.

Art. 38 -  Na emissão de  parecer,  o  Relator  do processo deverá,  fazer  sempre,  quando for  o  caso,

referência com respeito a repercussão orçamentária decorrente.

Art. 39 -  Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO EM PASSO FUNDO, Centro Administra0vo Municipal,  aos 25 dias do mês de

novembro de 1977.

Ver. ERNESTO FELIX SCORTEGAGNA

- Presidente da Câmara Municipal no exercício do cargo de Prefeito Municipal
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