LEI COMPLEMENTAR Nº 98/2009

“Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar 76/2006”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São
Sebastião, no exercício de suas atribuições, FAZ SABER que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

ARTIGO 1º - Fica alterado o Inciso LIV do Artigo 194P, da Lei
Complementar n° 76/2006, alterada pela Lei Complementar n° 86/2007,
que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 194P - Ao servidor integrante da Guarda Civil
Municipal é proibido:
LIV - andar armado, estando em trajes civis”
ARTIGO 2º - Fica inserido na aludida Lei Complementar, no Título IV
“DA GUARDA MUNICIPAL”, o Capítulo II “DA PRESCRIÇÃO PARA
APLICAÇÃO DAS PENALIDADES”, os artigos 194Q usque Artigo 194T,
com a seguinte redação:
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“Capítulo II
DA PRESCRIÇÃO PARA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES
Artigo 194Q - Prescreverá:
I - em 01 (um) ano, a falta que sujeite à pena de
advertência;
II - em 02 (dois) anos, a falta que sujeite à pena de
demissão a bem do serviço público, demissão ou
dispensa e cassação de aposentadoria ou de
disponibilidade.
Parágrafo único – A infração também prevista como
crime na lei penal prescreverá juntamente com este,
aplicando-se ao procedimento disciplinar, neste caso,
os prazos prescricionais estabelecidos no Código
Penal ou em leis especiais que tipifiquem o fato como
infração penal, quando superiores a 05 (cinco).
Artigo 194R – A prescrição só começará a ocorrer da data
em que a autoridade tomar conhecimento da
existência de fato, ato ou conduta que possa ser
caracterizada como infração disciplinar.
Artigo 194S – Interromperá o curso da prescrição o
despacho que determinar a instauração de
procedimento de exercício da pretensão punitiva.
Parágrafo Único - Na hipótese do “caput” deste artigo,
todo o prazo começa a correr novamente, por inteiro,
da data do ato que a interrompeu.
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Artigo 194T – Se, depois de instaurado o procedimento
disciplinar houver necessidade de se aguardar o
julgamento na esfera criminal, o feito poderá ser
sobrestado e suspenso o curso da prescrição até o
trânsito em julgado da sentença criminal, a critério do
Corregedor da Guarda Municipal”
ARTIGO 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,06 fevereiro de 2009.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei Complementar nº. 003 /2009
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