LEI COMPLEMENTAR Nº 132
De 26 de outubro de 2.001
Dispõe sobre a transformação dos empregos dos servidores celetistas
concursados em cargos e dá outras providências.
O PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei
Complementar:
Art. 1º - Os servidores públicos integrantes do quadro permanente do
funcionalismo municipal contratados pelo regime da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho,
desde que admitidos por concurso público, conforme preceitua o artigo 37, inciso II, da
Constituição Federal, terão seus empregos públicos transformados em cargo de provimento
efetivo, mediante expressa e irretratável opção, e passarão a ser regidos por todas as normas
inerentes ao regime institucional do Município.
§ 1º - A opção de que trata o caput deste artigo terá de ser exercida no
prazo de quinze dias, contados da promulgação da presente Lei Complementar, perante a
Secretaria Municipal de Administração.
§ 2º - O servidor que não exercitar a opção no prazo mencionado no
parágrafo anterior decairá do direito de optar.
§ 3º - O prazo previsto no § 1º será prorrogado, uma única vez, por igual
período, para o servidor que comprovadamente estiver afastado do emprego por licença médica
ou legal.
Art. 2º - O contrato individual de trabalho se extingue automaticamente
quando o empregado tomar posse no cargo de provimento efetivo, ficando-lhe assegurada a
contagem do tempo de serviço público municipal, anterior à vigência desta Lei Complementar,
para os seguintes fins:
I – aposentadoria;
II – progressão funcional; e
III – disponibilidade.
§ 1º - O prazo inicial para aquisição de direito a qualquer outro benefício
é o da entrada em vigor da presente Lei Complementar.
§ 2º - Para efeito de aposentadoria do servidor também será considerado
o tempo de contribuição anterior ao ingresso no quadro permanente do funcionalismo do
Município, conforme preceitua o § 9º do artigo 40 da Constituição Federal.
Art. 3º - Para os servidores que efetuarem a opção prevista nesta Lei
Complementar cessarão os recolhimentos e contribuições para o FGTS, para o INSS e de
quaisquer outros encargos, em face da alteração do regime de trabalho - da CLT para Estatutário.

Art. 4º - Os servidores celetistas concursados que exercerem o direito de
opção de que cuida esta Lei Complementar serão estáveis, após o cumprimento da exigência do
artigo 41 da Constituição Federal.
Art. 5º - Consideram-se estatutários os servidores já pertencentes ao
regime institucional e mais aqueles que efetuarem a opção em conformidade com o estatuído no
artigo 1º e seus parágrafos desta Lei Complementar.
Art. 6º - Os servidores que fizerem a opção estabelecida nesta Lei
Complementar terão direito ao Adicional de 20% (vinte por cento) por Regime de Tempo Integral
previsto nos artigos 149 e 150 da Lei Complementar nº 05/90, de forma gradual e não
cumulativa, conforme segue:
I - 5% (cinco por cento) mensalmente, no exercício de 2002, sobre o
vencimento base;
II – mais 5% (cinco por cento) mensalmente, no exercício de 2003, sobre
o vencimento base, totalizando 10% (dez por cento) sobre o vencimento base;
III – a partir do início do exercício de 2004, mais 10% (dez por cento)
mensalmente, sobre o vencimento base, perfazendo 20% (vinte por cento), que é a totalidade do
adicional incidente sobre o vencimento base.
Art. 7º - Revogam-se os artigos 2º da Lei Complementar n. 03/90; o
artigo 9º da Lei Complementar n. 05/90; e o artigo 1º da Lei Complementar n. 80/97.
Art. 8º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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