I

- Substitua-se

o

10 pelo seguinte:

Art~

Art. 10 - O :presente Estatuto, expedido nos termo a
do Art; 170 da Conati tuição da Republica, regula. as condições

de investidura e, bem assim, as garantias, direi tos e deveres
dos funccionarios publieos da União.
II - Redija-se assim o Arti 2a:

Art. 2g -- Considera-se funccicrnario publico, para os

effeitos desta lei, todo aquelle que o'ccupa. cargo, de caracter

effectivo, nos quadros do Serviço Publ;i.co Civil, seja:- qual for
,
forma de pagamento;
_I II - Substitua-se o Art •. 268 pelo segµinte:
(' -___
Art; 268 - Salvo os casos)
., --Ú.-~pies~s:rrleu~e _, deà1a.rad9s, as di sppsi 9Ões do presente --Eãlatuto nao se applicEUn- -Qos militares de terra e mar, cuja refor-

-

ma

é regulada

por lei especial;

IV - No Capitulo II, onde se inscreve: - DAS APOSENTADORIAS
·---

-.....

,.,:

'

,\

- _.>~'-:
diga-se: - DAS APOSENTADORIJ~S E DA,§'':JUBILAÇOES
V = Subsb. tua::sê o- paragra.pho' unico do Art; ~6'5 -pele -~~guil1nte·:
H

.

§ Unico -, - Será. computado ; pa.·ra. o effei to ele a~osent~ci_oria J~, Í'em~~b d.e
.

serviço

remune:ra~o;

· prestado em

,..

·····-- .

-_ ,·-

:·.---~-

reparti,çoes )~stadoa.es -·oü

do··

Districto Feder~i· , :,:;=-a-~:~:p;t,e.Za do, porem, -Q-:- ~periodo que ul trapa.s-

• .

sar ao que for

;

.

.~ .<.~:i.~;~tJ ~.: ~;~.
~··. i.· ..
~~ .·.;{~:r:.. · ::
a.pur~~o ~_ -c:fo -· ·s.erviço pub1_~ ctj federal.
- :. /.~ - i?;....~~
y''.}.~t·:·J\. ,.1. . :".r.
, • ..;,.,

-

· VI. - Redija-se

•

..

o Paragnibh~ .-_~tÍ'~,c-:; · _:'.d-~

-

...

;:?

•

. - ·'.'-::?·-'::X'::-f- ;._· ·.
·•

,...

-···

.A'~'.,t-. 211 da seguint~-,;_f~~:

- : ,, :~ - do Art. 21Ill - Q,ua.nd~., a funcci o na.rio perceber

vencimentos varia.veis, serão calouladoi;3 oe(yencimentos de sua
aposentadoria sobre os :proventos que t~1lha..- p_ercebido, no a.11110

-

- 2 anterior ao decreto de aua aposentadoria, nao se computando, entretanto, o que provenha. da sua coparticipação em multas fiscaes;
VII- No Paragra.pho unico do Art. 206, substitua-se a palavra ""
::;r;,
:
·~
rAquelle - pela expressao: - O funcciona.rio~

Art. 212 - os funccionarlos diploma.t i dos e consulares,
ficarão sujeitos ás disposições desta lei, na. parte que lhes fôr
a.pplicavel~

§ lg - Os vencimentos correspondentes

á

aposentadoria

dos funccionarios do corpo diplomatico e do consular) serão ca.1-

-

culados sobre a remunera.ça.o que elles perceberem no Brasil, isto

é, ordenado e

gratificação~

§ 2g - O tempo de effectivo exercicio doa funcciona-

"··

rios diploma ti cos e consulares na. Ameri ca, Asia, Africa. e Ocea.nia, será a.ccrescido de um terço para os effeitos da aposentadoria.
' IX - Substitua-se o Art. 221 pelo seguinte:

-

Art ; 221 - Na. liquidação do tempo de serviço, obser-

va.r-se-a.o as seguintes regras:
a)

..

O anno sera considerado de 360 dias e,

em conse-

quencia, os mezes de 30.
b)

Descontar-se-ão integralmente;

1 - a.s falta.a não j u sti ficada.a;

2 - os dias de suspensão com perda total de vencimen-

tos.
)

:3 - (}vs licenças sem vencimentos ou concedida.a par a

fins de interesse particular
e)

Não serão descontadas :

1 - als faltas dadas por motivo de gala, j ury, nojo,
serviço elei tora.l e as decorrentes de licenças

cr- /(

.

/

concedidas na fo:nna do

vk

~J:;Vi;~ /W

Art~

19 do decreto n.14. 663,

cÀ. 1 J

2j•

,Í)I~~

.

r

I /

{,

e.

..

L~~
~e
_re~~~~~-de_
-as

:9_2lj }
~
faltas justifica.das e licença pa.ra/ {ratá.?nento

2

·"

r •

da

propria saúde;
3 - CAr licença especial de que tratam o

n. 14.663, de 1 _de fevereiro de

Art~

17 do decreto

...f2._
1921~

da lei 11;

42, de 15 de abril de 1935;
4 - As licenças concedidas ás fw1ccionarias gestantes,

na fÓnna do disposto no art. 1 ?O, n. 10,

da

Constitui-

ção Federal~
. X - Redija-se assim o Art. 214;
Art~

'

214 - Na contagem. do tempo de serviço para os

ef:ti'ei tos de aposentado·ria jubilação ou refonua., será compute~do
)

o periodo não excedente de dois .Q.U§dr.i.e imios ou de duas legie-

J.aturas, em que o fWlccionario, civil ou militar, tiver interrompido o exerci cio c'lu cargo para podef desempenhar funcção decorrente do mandato do Poder Executivo ou do.··. Poder
Legisla.ti vo,
.-..
•.e;.;-.·

federal,

estadual, e da camara Muni c~pal do ~·nf st·ri cto Federal;

§ Unico - O tempo de serviço- d"esse,. natureza, prestado sob o regimen da legislaçao an~e.rior a Consti tuiçao de 16
H

,

.

,

-

.

de Junho de 1934, sera integra*J1l.ente : contado para os effei tos
,,.

de aposentadoria, jubilaçao

:: ,. =_ ;·;

r

ótL,refoí'n18.~
:. _._

:.:.

...

.• 1º'.

XI .- Substitua-se o Art~ ~t5 :peío seguinte:
.-.4 .

..~ : ~i;:~ :·

Art. 215 - Será contado..lintegralmente, pará--:o~'. ef:fei-

tos desta. lei, o tempo d~ ser;viço p,re~~âd~ ás Interve1i'to~ia.s

nos Esta.dos e no

Dist~~.cto Federal~l:cionarios fe~raes.

XII - Supprimam-s e as

do-se, etc.•,

110

Art;

pala:V:~~ 0ti ~-~~,

ai. · começar de

21~,:~:fE;~~~f~~~t~i.'~'.

4

XIII- Accrescente-se,depois do Arte' "2-:t&,:,;
.
.· . .
Art~

,

Sera contado em dobro:

efi
-?.

·

.

::·•e : •

7 :)~•compu taú:. )

- 4 -

a)

õ tempo de serviço de campanha, prestado em caso

de guerra externa ou commoção intestina, na defesa do Poder
consti tuido;
b)

O tempo de licença especial (cita.da 1 ei n. 42),

a requerimento do interessado, desde que desista de gozal-a;
e)

O tempo de serviço presta.do na debellação de epi-

demias ou em auxilio em casos de calamidade
XIV - No Art~ 222, onde se diz:

publica ~

- ":Perderá. todas as vantagens

da aposentadoria,"
diga-se: -

,.

" tera suspensas todas as vantagens da

aposentado ria.".
XV - No Art. 224, aubsti tua-se

110 Art~

...,

224, a expressa.o final:

- "e registrados pelo Tribunal de Contas", pela. seguinte:
"devendo a respectiva despeza ser registra.da pelo Tribunal de
Contas ~

XVI - Acerescente-se, ao Ca:pi tulo II - in fine
)

Art ~

)

o seguinte:

O.s preceitos da presente lei terão applica-

çã.o ás aposentadorias decretadas após a. promulgação da Consti-

tuição d_e 16 de Julho de

1934,~0v\~ 1 ~1l~ ~U-~~J

~.VV hJl,V,-v,;i/(Õ-j m ccS-~O-? ckj~&ó ~0-1 íl9?('J?-zf-.J0 &J ~CP-? 1~
XVII -

Corrija-se a paginaçao do Avulso, de modo que o Paragra-

:pho uni co do Art. 213 e demais di sposi ti vos até o Paragra:ph(J uni-

1

