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Dispõe sobre o assédio moral no âmbito da
administração pública municipal e seu
enfrentamento, visando a sua prevenção,
repreensão e promoção da dignidade do
servidor público no ambiente de trabalho, e
dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica vedada, no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública municipal,
a prática de qualquer ato, atitude ou postura que se possa caracterizar como assédio moral no
trabalho.
Art. 2º Considera-se assédio moral toda ação, gesto ou palavra que tenha por objetivo ou
efeito constranger ou humilhar o servidor público civil, praticada de modo repetitivo e prolongada,
durante o expediente do órgão ou entidade, por servidor público civil, abusando das prerrogativas
conferidas em virtude de seu cargo ou de influência pessoal, situação profissional, conhecimento,
experiência, com danos ao ambiente de trabalho, ao serviço prestado ao público e ao próprio
usuário, bem como à evolução da carreira ou à estabilidade funcional do servidor constrangido,
especialmente quando:
I - retirar a autonomia do trabalhador, contestando a todo o momento as suas decisões,
assim como sobrecarregar o funcionário de novas tarefas, retirar o trabalho que normalmente lhe
competia, bem como passar tarefas humilhantes;
II - ignorar a presença do servidor, dirigindo-se apenas aos demais trabalhadores e/ou falar
com o funcionário aos gritos, espalhar rumores a respeito do funcionário e/ou criticar a vida
particular do trabalhador, não levar em conta seus problemas de saúde;
III- evitar a comunicação direta entre o assediado e o assediador: ocorre quando o
assediador se comunica com a vítima apenas por e-mail, bilhetes ou terceiros e outras formas de
comunicação indireta, isolar fisicamente o trabalhador no ambiente de trabalho, para que este não
se comunique com os demais colegas, desconsiderar ou ironizar, injustificadamente, opiniões da
vítima;
IV - retirar funções gratificadas ou cargos em comissão do servidor, sem motivo justo;
V - impor condições e regras de trabalho personalizadas a determinado trabalhador,
diferentes das que são cobradas dos demais, mais trabalhosas ou mesmo inúteis, delegação de
tarefas impossíveis de serem cumpridas ou que normalmente são desprezadas pelos outros, assim
como determinação de prazo desnecessariamente curto para finalização de um trabalho;
VI - não atribuir atividades ao trabalhador, deixando-o sem quaisquer tarefas a cumprir,
provocando a sensação de inutilidade e de incompetência, ou colocando-o em uma situação
humilhante frente aos demais colegas de trabalho, manipular informações, deixando de repassálas com a devida antecedência necessária para que o trabalhador realize as atividades;

Avenida Nossa Senhora da Assunção, 760, São Bento, Cabo Frio, RJ, CEP: 28.906-200
Site: www.cabofrio.rj.leg.br Contato: arquivo@cabofrio.rj.leg.br /jfp

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Plenário Oswaldo Rodrigues dos Santos

VII - vigiar excessivamente apenas o trabalhador assediado, bem como limitar o número
de vezes e monitorar o tempo em que o trabalhador permanece no banheiro, fazer comentários
indiscretos quando o trabalhador falta ao serviço;
VIII - advertir arbitrariamente, divulgar boatos ofensivos sobre a moral do trabalhador,
instigar o controle de um trabalhador por outro, determinando que um trabalhador tenha controle
sobre outro, fora do contexto da estrutura hierárquica, espalhando, assim, a desconfiança e
buscando evitar a solidariedade entre colegas;
IX - instigar o controle de um trabalhador por outro, determinando que um trabalhador
tenha controle sobre outro, fora do contexto da estrutura hierárquica, espalhando, assim, a
desconfiança e buscando evitar a solidariedade entre colegas;
X- expor o servidor a situações adversas, com efeitos físicos ou mentais, culminando em
prejuízos do seu desenvolvimento pessoal, profissional ou financeiro.
Art. 3º Os Órgãos da Administração Pública Municipal, através de seus dirigentes
máximos, ficam obrigados a tomar as medidas necessárias para prevenção e enfrentamento do
assédio moral, conforme definido na presente Lei.
DA REPRESENTAÇÃO, SEU PROCESSAMENTO E DAS MEDIDAS
ADMINISTRATIVAS PROTETIVAS
Art. 4º O processo de apuração do assédio moral será iniciado por representação do
servidor ou de ofício pela autoridade competente.
§1º A representação poderá ser feita:
I – diretamente pelo ofendido;
II – por meio de entidade representativa de classe do servidor, seja sindicato e/ou
associação;
III – por meio das comissões setoriais de prevenção e combate ao assédio moral instituídas.
§2º As orientações, fluxos e procedimentos para o recebimento da representação,
investigação e apuração das condutas tipificadas como assédio moral serão estabelecidos em
Instrução Normativa, observadas as disposições constantes nos estatutos e regimentos respectivos
de cada servidor público, bem como a aplicação da respectiva sanção.
Art. 5º Desde a comunicação do fato será assegurada a proteção funcional e econômica do
servidor público que haja sofrido, denunciado ou testemunhado assédio moral, inclusive os
membros de entidade de classe ou de comissão de que trata o art. 4º, incisos II e III, desta Lei.
Parágrafo único. Nenhum servidor poderá sofrer qualquer espécie de constrangimento ou
ser sancionado por ter testemunhado atitudes definidas nesta Lei ou por tê-las relatado.
Art. 6º Em qualquer caso fica assegurado aquele a quem for imputado assédio moral o
direito ao contraditório e à ampla defesa.
Art. 7º Constatada a prática de assédio moral pela Comissão de Prevenção e Combate ao
Assédio Moral, através de relatório, este deverá ser encaminhado aos respectivos órgãos
competentes para promover sua responsabilização nas infrações administrativas, de acordo com a
Constituição Federal de 1988, o Estatuto dos Funcionários Públicos do Poder Executivo de Cabo
Frio (Lei n° 380 de 29 de Outubro de 1981), o Regulamento Disciplinar dos Servidores do
Município de Cabo Frio de Agosto de 1989, e demais normas afins.
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Art. 8º Sob pena de responsabilidade solidária de seus agentes, os órgãos encarregados de
promover a responsabilidade do servidor imputado poderão processar seu afastamento do local de
convivência com o ofendido, até a conclusão do procedimento que apure a ocorrência de assédio
moral, se assim for recomendado pela Comissão de Prevenção e Combate ao Assédio Moral.
Parágrafo único. Quando notória a vulnerabilidade e a condição de hipossuficiência do
representante, em face do representado, a autoridade ou comissão processante deverá determinar
a inversão do ônus probatório, quando a constituição de prova para determinados fatos que
interessem a apuração da ocorrência de dano moral acarretar onerosidade excessiva para o
representante sustentar sua demanda.
DAS PENALIDADES
Art. 9º Comprovado o assédio moral ficará o infrator sujeito às seguintes penalidades
I – advertência;
II – suspensão;
III – demissão, destituição do cargo de confiança ou função;
IV – multa.
§1° A advertência será aplicada por escrito nos casos que não justifiquem imposição de
penalidade mais grave, decorrente da prática de outra infração cuja pena culminada seja mais
gravosa, podendo ser convertida a frequência a treinamento para aprimoramento do
comportamento funcional com obtenção de certificado, permanecendo em serviço, bem como de
retratação do infrator perante o ofendido, nos autos do procedimento.
§2º A suspensão de até 90 (noventa) dias será aplicada no caso de reincidência de falta
punida com advertência, com prejuízo da remuneração.
§3º Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser
convertida em multa, no valor de 10% (dez por cento) da remuneração, excluídas as parcelas de
natureza eventual.
§4º A demissão, destituição do cargo ou função será aplicada nos casos de reincidência das
infrações punidas com suspensão, nos termos regulamentares e mediante processo administrativo.
§5° Na aplicação das penalidades acima, serão considerados os danos que delas provierem
ao ofendido e para o serviço público prestado ao usuário, bem como as circunstâncias agravantes
e atenuantes e os antecedentes funcionais do infrator e do ofendido.
§6º A receita proveniente das multas impostas e arrecadadas será revertida e aplicada
exclusivamente em programa de prevenção e combate ao assédio moral.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10. Configurada a prática de assédio moral, após processo de apuração e investigação
pelo órgão competente, serão anulados os atos administrativos que resultaram em prejuízo ao
servidor.
Art. 11. Fica instituído o Sistema de Prevenção e Combate ao Assédio Moral composto de
uma Comissão Central e de comissões setoriais.
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Art. 12. A competência, composição e funcionamento das comissões setoriais e Central
serão disciplinadas por Decreto, a ser editado 30 (trinta) dias após a publicação desta Lei.
Art. 13. O Instituto de Benefício e Assistência aos servidores públicos de Cabo Frio
(IBASCAF) prestará a devida assistência médica, psicológica e social gratuita aos servidores
públicos que apresentarem transtornos físicos e mentais decorrentes de assédio moral.
§1° Diagnosticado em servidor público transtorno físico e mental decorrente de assédio
moral no trabalho, o IBASCAF comunicará o fato ao dirigente máximo do órgão de onde provém
o servidor e às comissões de prevenção e combate ao assédio moral, sendo a comunicação juntada
aos autos do procedimento.
§2° A comunicação emitida pelo IBASCAF deverá, ainda, ser enviada ao órgão onde se
encontre instaurado procedimento de apuração da ocorrência de assédio moral no qual o paciente
figure como parte interessada ou testemunha, sendo a comunicação juntada nos autos do
procedimento.
Art. 14. Anualmente o IBASCAF e à Comissão Central de Prevenção e Combate ao
Assédio Moral publicará estudo sobre o assédio moral, suas causas e transtornos mentais
diagnosticados, no âmbito da Administração Pública Municipal.
Art. 15. Dos recursos alocados em dotações destinadas a programas de qualidade de vida e
de valorização, capacitação e reciclagem de servidores públicos, uma parcela deverá ser destinada
para o aprimoramento comportamental dos servidores públicos municipais de acordo com o
espírito da presente Lei.
Parágrafo único. Outras despesas necessárias para a execução da presente Lei correrão por
conta dos recursos ordinários do Erário Municipal.
Art. 16. Fica acrescido ao Art. 123 da Lei nº 380, de 29 de Outubro de 1981, o inciso XVI
com a seguinte redação:
“Art. 123. omissis. XVI - a prática de assédio moral, conforme disposto em lei
municipal específica.”
Art. 17. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias após a
sua publicação.
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário.

Cabo Frio, 18 de maio de 2017.

MARCOS DA ROCHA MENDES
Prefeito
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