
EMENTA: Veda 0 assedio moral no
ambito da Administra<;ao Publica Municipal
Direta, Indireta e Funda<;6es Publicas do
Municfpio de Carazinho e da outras

. providencias.

Artigo 1° - Fica vedado 0 assedio moral no ambito da
administra<;ao publica municipal direta, indireta e funda<;6es publicas,
submetendo servidor a procedimentos que impliquem em viola<;ao de
sua dignidade ou, por qualquer forma, que 0 sujeitem a condi<;6es de
trabalho humilhantes ou degradantes.

Artigo 2° - Considera-se assedio moral para fins de que trata a
presente Lei, toda a<;ao, gesto ou palavra, praticada por agente,
servidor, empregado, ou qualquer pessoa que, abusando da
autoridade que Ihe confere seu cargo e/ou sua fun<;6es, tenha por
objetivo ou efeito atingir a auto-estima e auto determina<;ao do
servidor, com danos ao ambiente de trabalho, ao servi<;o prestado ao
publico e ao proprio usuario, bem como a evolu<;ao, a carreira e a
estabilidade funcionais do servidor, especial mente :

I - determinando 0 cumprimento de atribui<;6es estranhas ou de
atividades incompatfveis com 0 cargo que ocupa, ou em condi<;6es e
prazos inexequfveis;

11- designando para 0 exercfcio de fun<;6es trivia is e exercente de
fun<;6es tecnicas, especializadas, ou aquelas para que as quais, de
qualquer forma, exijam treinamento e conhecimento especfficos;

11/- apropriando-se do credito de ideias, propostas, projetos ou de
qualquer trabalho de
outrem;

Paragrafo Unico - considera-se tambem assedio moral as a<;6es,
gestos e palavras que impliquem:

1 - em desprezo, ignorancia ou humilha<;ao ao servidor, que 0 isolem
de contatos com seus superiores hierarquicos e com outros



servidores, sUjeitando-o a receber informa~6es, atribui~6es, tarefas
outras atividades somente atraves de terceiros;

2 - na sonega~ao de informa~6es que sejam necessaria ao
desempenho de suas fun~6es ou uteis a sua vida funcional;

3 - na divulga~ao de rumores e comentarios maliciosos, bem como n
pratica de criticas reiteradas ou na subestima~ao de esfor~os, que
atinjam a dignidade do servidor;

4 - na exposi~ao do servidor a efeitos ffsicos ou mentais adversos,
em prejufzo de seu
desenvolvimento pessoal e profissional.

Artigo 3° - Todo ate resultante de assedio moral e nulo de pleno
direito.

Artigo 4° - 0 assedio moral praticado pelo agente, servidor
empregado ou qualquer pessoa que exer~a fun~ao de autoridade no~
termos desta Lei, e infra~ao grave e sujeitara 0 infrator as seguinte~
penalidades:

1- advertencia:
11- suspensao;
111- demissao.

Paragrafo 1° - Na aplica~ao da penalidade serao considerados os
danos que dela provierem para 0 servidor e para 0 servi~o prestado
ou usuario pelos 6rgaos da administra~ao direta, indireta e funcional,
as circunstancias agravantes ou atenuantes e os antecedentes
funcionais, aquelas comprovadas atraves do respectivo processo
administrativo, pela autoridade administrativa que presidi-Io.

Paragrafo 2° - A advertencia sera aplicada por escrito nos casos
que justifique imposi~ao de penalidade mais grave. A penalidade de
advertencia podera ser convertida em frequencia a programa de
aprimoramento e comportamento funcional, ficando 0 servidor
obrigado a dele participar regularmente, permanecendo em servi~o.

Paragrafo 3° - A suspensao sera aplicada em caso de reincidencia
de puni~6es com a pena de advertencia. Quando houver conveniencia
para 0 servi~o, a penalidade podera ser convertida em multa, em
montante ou percentual calculado por dia a base dos vencimentos ou
remunera~ao, nos termos das normas especfficas de cada 6rgao da
administra~ao publica direta e das pessoas jurfdicas da administra~ao
publica indireta, ficando 0 servidor obrigado a permanecer em
servi~o.



Paragrafo 4° - A demissao sera aplicada em caso de reincidenci
das faltas em suspensao.

Artigo S° - Por provoca~ao da parte ofend ida, ou de oficio pel,
autoridade que tiver
conhecimento da pratica de assedio moral, sera promovida SUe

imediata apura~ao, mediante sindicancia ou processo administrativo.

Paragrafo Unico - Nenhum servidor poderc§ sofrer qualquer especie
de constrangimento ou ser sancionado por ter testemunhado
atitudes definidas neste artigo ou por te-Ias relatado.

Artigo 6° - Fica assegurado ao servidor, acusado da pratica de
assedio moral que as acusa~oes que Ihe forem imputadas serao
apuradas por meio do devido processo legal, assegurados os
principios do contradit6rio e de ampla defesa, em conformidade com
as normas constitucionais e legisla~ao processual vigente.

Artigo 7° - Os 6rgaos da administrac;ao publica municipal direta,
indireta e fundac;oes publicas, na pessoa de seus representantes
legais, ficam obrigados a tomar as medidas necessarias para prevenir
o assedio moral, conforme definido na presente Lei.

Paragrafo 10 - Para os fins de que trata este artigo serao
adotadas, dentre outras, as seguintes medidas:

1 - 0 planejamento e a organizac;ao do trabalho;
a) levara em considerac;ao a auto determinac;ao de cada servidor e
possibilitara 0 exercicio de sua responsabilidade funcional e
profissional;
b) dara a ele possibilidade de variac;ao de atribuic;oes, atividades ou
tarefas funcionais;
c) assegurara ao servidor oportunidade de contatos com os
superiores, Iigando tarefas individuais de trabalho e oferecendo a ele
informa~oes sobre existencias do servic;o e resultados;
d) garantira a dignidade do servidor.

2 - 0 trabalho pouco diversificado e repetitivo sera evitado,
protegendo 0 servidor no caso de variac;ao de ritmo de trabalho;

3 - as condic;oes de trabalho garantirao ao servidor oportunidades de
desenvolvimento
funcional e profissional no servic;o.

Artigo 8° - A receita proveniente das multas impostas e
arrecadadas nos termos do § 30 do Artigo 40 desta lei sera revertida
e aplicada exclusivamente em programas de aprimoramento e
formac;ao continuada do servidor.



Artigo go - Esta Lei devera ser regulamentada pelo Executivo no
prazo de 60 (sessenta) dias.

Atigo 10 - As despesas decorrentes da execu~ao or~amentaria da
presente Lei correrao por conta das dota~5es pr6prias do or~amento,
suplementadas se necessario.

JUSTIFICATIVA: 0 presente projeto visa impedir a exposi~ao dos
trabalhadores e trabalhadoras a situa~5es humilhantes e
constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de
trabalho e no exerdcio de suas fun~5es.

Todos temos consciencia de que a humilha~ao repetitiva e de
longa dura~ao interfere na vida do trabalhador, compromete sua
identidade, dignidade e rela~ao afetiva e social, resultando em danos
a saude flsica e mental, constituindo um risco invislvel, pon§m
concreto, nas rela~5es e condi~5es de trabalho.

Para termos uma ideia do quanta uma Lei que veda esta pratica e
importante nos dias de hoje, relato que em pesquisa realizada antes
da dar entrada neste Projeto de Lei, verifiquei que ha mais de 80
projetos de lei em diferentes munidpios do pais, onde varios ja foram
aprovados, como e 0 caso de Sao Paulo, Natal, Guarulhos,
Iracemapolis, Bauru, Jaboticabal, Cascavel, Sidrolandia, Reserva do
Igua~u, Guararema, Campinas, Pontal, Rio Preto, Pelotas, entre
outros. Ha tambem projetos em tramita~ao neste sentido nos estados
de Sao Paulo, Rio Grande do Sui, Pernambuco, Parana, Bahia, entre
outros.


