
Se~io I
Disposledes Gerais

Capitulo I
Do Provimento

TITULO II
Do Provimento, Vacancia,. Remo~ao}Redistribui~o, Substituic;io e Promoeao

ParagrafoUnico. 0 Regime Juridico dos servidores publicos do Municipio de Sao Jose cIa Barra e de natureza
estatutaria e sent regido de acordo com as nonnas estabelecidas por esta lei.

Art. r. Para os efeitos desta lei, servidor e a pessoa Iegahnente investida em cargo publico.

Art. 3°. Cargo publico e 0 conjunto de atribuicoes e responsabilidades previstas na estrntura organizacional que
devem ser cometidas a urn servidor.

Paragrafo WIreo. Os cargos e fim((oes publicae sao acessiveis sos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

Art. 46• E proibida a prestaeao de services gratuitos, salvo os casos previstos em lei.

I )

Art. I", Esta lei dispoe sobre 0 Regime Juridico e 0 Estatuto dos Servidores do Municipio de Sao Jose da
BarralMG.

TITULO I
Capitulo Unico

Das Disposiedes Preliminares

A Camara do Municipio de Sao Jose da Barra
aprovou e eu, Vice-Presidente da C~ara, promulgo
a seguinte Lei:

! )

"Dispiie sabre 0 Regime Juridico e 0 Esuuuto dos
Servidores Publicos Munieipais de Slio Jose da
BarraIMG, incluindo suas autarquias e Fundaciies
Publicus e dli outras providencias":

i \

LEI COMPLEMENTAR N°020,DE 24 DE AGOSTO DE 2007.
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cargo.

\ 'i Art. 13. A posse dar-se-a pela assinatura do respectivo termo, no qual deverao constar as atribuicoes, os deveres,
as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que nao poderao ser alterados unilateralmente, por
qual~er das partes, ressaivados os atos de oficio previstos em lei.

§ I!!A posse ocorrera dentro de trinta elias contados da publica9ao do ato de provimento.

§ 2!!Em se tratando de servidor que, na data de publicaeao do ate de provimento, esteja em gozo de Iicenca, a
excecao da licence para tratamento de interesse particular, ou afastado por qualquer outro motive, 0 prazo sera contado
do termino do impedimento.

§ 3!!A posse podera dar-se mediante procuracao especifica.

§ 4!!S6 havera posse nos casos de provimento de cargo por nomeacao.

§ 5!! No ate da posse~ 0 servidor apresentara declaracao de bens e valores que constituem seu patrimonio e
declaracao quanto ao exercicio ou nao de outro cargo, emprego on fum;ao publica.

§6!!Sera tornado sem efeito 0 ato de provimento se a posse nao ocorrer no prazo previsto no § lQdeste artigo.

Art. 14. A posse em cargo publico dependera de previa inspecao medica oficial.

Paragrafe Unico. S6 podera ser empossado aqueIe que for julgado apto fisica e mentalmente para 0 exercicio do

Sec;ao IV
DaPosse e do Exercicio

Art. 11. 0 concurso sera de provas ou de provas e titulos, podendo ser realizado em duas etapas, conforme
dispuserem a lei e 0 regulamento, condicionada a inscricao do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando
indispensavei ao seu custeio, e ressalvadas as hipoteses de iSeTIyao nele expressamente previstas.

§ 12 As pessoas portadoras de defieiencia e assegurado 0 direito de se inscrever em concurso publico para
provimento de cargo cujas atribuicoes sejam compativeis com a deficiencia de que sao portadoras; para tais pessoas
serao reservadas 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no concurso.

§ r AB condicoes de participacso do portador de deficiencia em concurso, para concorrer as vagas reservadas,
serao regulamentadas em decreto do Executive e definidas no Edital.

Art. 12. 0 concurso publico tera validade de ate 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma unica vez, por igual
periodo.

§ 1.20 prazo de validade do concurso e as eondicoes de sua realizat;ao serao fixados em edital, que sera publica do
no Diario Oficial do Estado e em jornaI mario de grande circulacao,

§ 22 Nao se abrira novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de
validade nao expirado.

Sec;aoID
Do Concurso PUblico
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-1>" Art. 20. Ao entrar em exercicio, 0 servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficara sujeito a estagio
probatorio por periodo de 03 (tres) anos, durante 0 qual sera submetido a avaliavao periodica de desempenho, sendo sua
aptidao e capacidade objeto de avaliacao para 0 desempenho do cargo, observados os seguintes fatores:

I - assiduidade;

II - pontualidade

Se«yiioV
Do Estagio Probanirio

Art. 17. A promo9ao nao interrompe 0 tempo de exercicio, que e contado no novo posicionamento na carreira a
partir da data de publicacao do ato que promover 0 servidor.

Art. 18. 0 servidor que deva ter exercicio em outro municipio em razao de ter sido cedido a outro orgao ou
entidade, tera trinta dias de prazo, contados da publicacao do ato, para a retomada do efetivo desempenho das
atribui90es que Ihe forem conferidas no novo orgao ou entidade para 0 qual se deu a cessao, mclufdo nesse prazo 0

tempo necessario para 0 deslocamento para a nova sede,

§ 12Na hip6tese de 0 servidor encontrar-se em licenca ou afastado legahnente, 0 prazo a que se refere este artigo
sera contado a partir do termino do impedimento.

§ 22E facultado ao servidor deelinar do prazo estabeleeido no caput.

) § 3° A cessao somente podera ser concretizada caso haja anuencia do servidor a ser cedido e desde que este nao
\ esteja cumprindo estagio probatorio,
.. .Art. 19. Os servidores cumprirao jomada de trabalho fixada por lei em razao das atribuicoes pertinentes aos
respectivos cargos, respeitada a duracao maxima do trabalho semanal de qua:renta e quatro horas.

Paragrafo ~ico. 0 ocupante de cargo em comissao on funyao de confianca submete-se a regime de integral
dedicacao ao service, observado 0 disposto no art 129,.·podendo ser convocado sempre que houver interesse da
Administracao.

Paragrafo iinico. Ao entrar em exercicio, 0 servidor apresentara ao orgao competente os elementos necessaries
ao seu assentamento individual.

.§ 42 0 inicio do exercicio de funvao de confianea comcidini com a data de publicayao do ato de designaeao, salvo
quando 0 servidor estiver em licenea ou afastado por qualquer outre motivo legal, hipotese em que recaira no primeiro
dia util apos 0 termino do impedimento, que nao podera exceder a trinta dias da publicacao,

Art. 16. 0 inicio, a suspensao, a interrupcao e 0 reinicio do exercicio serao registrados no assentamento
individual do servidor,

Art. 15. Exercicio e 0 efetivo desempenho das atribuicces do cargo publico ou cia fimyao de confianea.

§ 12.E de trinta dias 0 prazo para 0 servidor empossado em cargo publico entrar em exercicio, contados da data
da posse.

§ 2~ 0 servidor sera exonerado do cargo ou sera tornado sem efeiro 0 ato de sua designacso para fun9ao de
confianca, se nao entrar em exercicio nos prazos previstos neste artigo, observado 0 disposto no art. 18.

§ 32A autoridade competente do orgao ou entidade para rode for nomeado ou designado 0 servidor compete dar
lhe exercicio .
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Art. 21. 0 chefe imediato do servidor em estagio probatorio informara a seu respeito ao orgao de pessoal de cada
Poder, durante todo 0 periodo, a cada 90 (noventa) dias, ate 0 seu termino, em relacao ao preenchimento dos requisitos
mencionados no artigo anterior, sendo a ultima informacao prestada ate no maximo tres meses da data final do periodo
do estagio, sem prejuizo da continuidade de apura9ao dos fatores enumerados nos incises I a VI do artigo anterior.

§1°. De posse das informacoes 0 orgao de pessoal as eacamiabara, de imediato, a comissao instituida para esse
fim, composta majoritariamente por servidores estaveis, que as mantera em pastas individualizadas e, ate sessenta dias
do prazo final do estagio, com base nas informacoes apuradas e outras que julgar conveniente diligenciar, em relacao aos
requisitos do art. 20, elaborera relatorio, no qual indican! a ava1ia~o positive ou negative do servidor, submetendo-o a
autoridade superior responsavel pelo orgao de pessoal de carla Poder.

§r.De posse do relatorio, a autoridade superior responsavel pelo orgao de pessoal de cada Poder emitira parecer,
concluindo a favor ou contra a confirmacao do servidor no cargo.

§3°. Se 0 parecer for contrario a permaneacia do servidor,. dar-se-lhe-a conhecimento deste, para efeito de
apresentacao de defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias.

§4°. 0 orgao superior de pessoal de cada Poder, ate sessenta dias antes fmdo 0 prazo do estagio, encaminhara as
informacoes referentes a avaliacao periodica, 0 relatorio cia comissao, 0 parecer e a defesa ao Chefe do Poder, que
decidira sobre a exoneraeao ou a manutenyao do servidor. .

§ 5°. 0 servidor nao aprovado no estagio probatorio sera exonerado on, se estavel, reconduzido ao cargo
anteriormente ocupado, observado 0 disposto no paragrafo unico do art. 29.

§6°. A apuracao dos requisitos mencionados no art. 20 desta Lei Complementar, devera processar-se de modo
que a exoneracao, se houver, possa ser feita antes do termino do periodo de estagio probatorio.

§ 7°. Ao servidor em estagio probatorio somente poderao ser concedidas as seguintes licences e afastamentos:

1- licenca para tratamento de saude;

II - licenca a gestante, a adotante e a paternidade;
In - Iicenca por acidente do trabalho;

IV - afastamento para exercicio de mandato eletivo;

V - afastamento para atividade politica.

ill-disciplina;
N -capacidade de iniciativa;

V - eficiencia;

VI - produtividade;

VII - responsabilidade.

VIll- probidade e conduta;

IX - qualidade, quantidade e metoda de trabalho;

X - dedicacao ao service.

Paragrafe linico. 0 estagio probatorio ficara suspenso durante as licencas e afastamentos nao previstos como de
efetivo exercicio.
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Art 25. Reversao e 0 retorno a atividade de servidoraposentado por invalidez, quando, por junta medica oficial,
forem declarados insubsistentes DSmotives da aposentadoria.

Art. 26. A rever sao far-se-a no.mesmo cargo DU no cargo. resultante de sua transformacao.

Paragrafe iinico. Encontrando-se provido 0. cargo, 0. servidor exercera suas atribuicoes CDmDexcedente ate a
ocorrencia de vaga.

Se-rio VII
Da Reversao

Art. 24. Readaptaeao e a investidura do. servidor em cargo. de atribuicoes e respensabilidades compativeis com a
limitacao que tenha sofrido em sua capacidade fisica on mental verificada ~ inspe<;aomedica.

§ I! Se julgado incapaz para 0. service publico, 0. readaptando sera aposentado.

§ 2!! A readaptacao sera efetivada em cargo de atribuicoes afins, respeitada a habilitacao exigida, myel de
escolaridade e equivalencia de vencimentos e, na hipotese de inexisteneia de cargo. vago, 0. servidor exercera suas
atribuicoes CDmDexcedente, ate a ocorrencia de vaga_

Seeao VI
Da Readaptaeao

Art. 23. 0 servidor estavel so perdera 0. cargo:

I - em virtude de sentenca judicial transitada em julgado;

II - mediante processo administrative disciplinar no qualllie seja assegurada ampla defesa;

In - mediante procedimento de avaliacao periodica de desempenho, assegurada ampla defesa.

V - na hipotese do §4° do.art. 169 da Constituicao Federal, observadas as disposicoes da Lei Federal 9.801, de 14
de junho de 1999.

, ~,-t\"Art 22. 0 .servidor habilitado em concurso. publico e empossado em cargo de provimento efetivo adquirira
estabilidade no service publico ao completar 3 (tres) anos de efetivo exereicio e obtencao de avaliac;ao de desempenho
satisfatoria por comissao. instituida para essa finalidade.

Paragrafe 1inico. A avaliacao especial de desempenho de que trata 0. artigo e condicao obrigatoria para aquisicao
da estabiliclade.

Se-rio V
Da Estabilidade

§9°. 0 estagio probatorio ficara suspenso durante as Iicencas e os afastamentos previstos no paragrafo anterior e
sera retomado a partir do termino do impedimento.

§10. Nao sera dispensado de nDVOestagio probaterio 0. servidor estavel que for nomeado, em -virtude de concurso,
para outro cargo de provimento efetivo.
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Art. 33. A vacancia do cargo publico decorrera de:

Capitulo II
Da Vacancia

Art. 30. Extinto 0 cargo ou declarada a sua desnecessidade, 0 servidor estavel ficara em disponibilidade, com
remuneracao proporcional ao tempo de service, ate sen adequado aproveitamento em outro cargo.

Paragrafe Wrieo. 0 retorno 11atividade de servidor em disponibilidade far-se-a mediante aproveitamento
obrigatorio em cargo de atribuicoes e vencimentos compativeis com 0 anteriormente ocupado.

Art. 31.0 orgao superior de pessoal determinant 0 imediato eproveitamento de servidor em disponibilidade em
vaga que vier a ocorrer nos orgaos ou entidades cia Administray30 PUblica Municipal.

Art. 32. Sera tornado sem efeito 0 aproveitamento e cassada a disponibilidade se 0 servidor nao entrar em
exercicio no prazo legal, salvo doenca comprovada por junta medica oficial.

! I

i I·

Se~ioX
Da Disponibilidade e do Aproveitamento

I )

Art. 29. Reconducao e 0 retorno do servidor estavel ao cargo anteriormente ocupado e decorrera de:

I - inabilitacao em estagio probat6rio relativo a outro cargo;

IT - reintegracao do anterior ocupante.

Paragrafo futieo. Encontrando-se provide 0 cargo de origem, 0 servidor sera aproveitado em outro, observado 0

disposto no art. 30.

Seeao IX
Da Reconducao

§ 2°. Encontrando-se provido 0 cargo, 0 seu eventual ocupante sera reconduzido ao cargo de origem, sem direito
11indenizacao ou aproveitado em outro cargo, ou, ainda, posto em disponibilidade.

Art. 28. A reintegracao e a reinvestidura do servidor estavel no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo
resultante de sua transformacao, quando invalidada a sua demissao por decisao administrativa ou judicial, com
ressarcimento de todas as vantagens,

§ 10.Na hipotese de 0 cargo ter sido extinto, 0 servidor ficara em disponibilidade, observado 0 disposto nos art.
29 e 30.

Sefio VITI
Da Relntegraeao

Art. 27. Nao podera reverter 0 aposentado que ja tiver completado 70 (setenta) anos de idade.
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Art 37. Redistribuic;a? e 0 deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado O'U vago no ambito do quadro
geral de pessoal, para outro 'orgao OU entidade do mesmo Poder, com previa apreciacao do orgao central de pessoal,
observados os seguintes preceitos:

I-interesse da administracao;

II - equivalencia de vencimentos;

ill -manutencao da essencia das atribuicoes do cargo;

Se~aoII
Da Redistribui~ao

Art. 36. Remoeao e 0 deslocamento do servidor, a pedido ou de oficio, para 6rgao distinto ao em que esta lotado,
no ambito do mesmo quadro.

Paragrafo unico, Para fins do disposto neste artigo, entende-se por.modalidades de remocao:

I - de oficio, no interesse da Administracao;

II - a pedido, a criterio da Administracao;

Capitulo ill
Da Remoeae e da Redlstrlbuleao

Se~io I
Da Remocao

I-exoneracao..

II - demissao;

III - promocao;

N -readaptacao;

V - aposentadoria;

VI - posse em outro cargo inacumulavel; :

VII - falecimento.

Art. 34. A exoneracao de cargo efetivo dar-se-a a pedido do servidor, ou deoflcio.

Paragrafo tinico. A exoneracao de oficio dar-se-a:

I - quando nao satisfeitas as condicoes do estagio probatorio;

II-quando, tendo tornado posse, 0 servidor nao entrar em exercicio no prazo estabelecido.

Art. 35. A exoneracao de cargo em comissao e a dispensa de funcao de confianca dar-se-a:

I-a juizo da autoridade competente;

II-a pedido do proprio servidor.
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Art. 40. Vencimento e a retribuieao pecuniaria pelo exeretcio de cargo publico, com valor fixado em lei, nunca
inferior a 01 (urn) salario minimo fixado pelo Govemo Federal> sendo vedada a sua vinculacao,

Panigrafo Unico. A revisao geral da remuneraeao dos servidores municipais ocorrera sempre no mes de marco
de cada ano e sem distincao de indice.

Art. 41. Remuneracdo e 0 vencimento do cargo efetivo, aerescido das vantagens peeuniarias permanentes
estabelecidas em lei.

Paragrafo Unico. 0 vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de carater permanente, e irredutivel.

TlTULom
Dos Direitos e Vantagens

CapituloI
Do Vencimento e da Remuneraeao

Art. 38. as servidores investidos em cargo ou funcao de direcao ou chefia terao substitutos previamente
designados pelo dirigente maximo do orgao ou entidade.

§ 1°. 0 substituto assumira automatica e cumulativamente, sem prejuizo do cargo que ocnpa, 0 exercicio do cargo
ou funcao de direcao ou chefia, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacancia do
cargo, hip6teses em que devers optar pela remuneracao de urn deles durante 0 respectivo periodo.

§ r. 0 substituto fara jus a retribuicao pelo exercicio do cargo ou funcao de direcao ou chefia, nos cases dos
afastamentos ou impedimentos legais do titular, superiores a quinze mas conseentivos, paga na proporcao dos dias de
efetiva substituicao, que excederem 0 referido periodo

,Art. 39. 0 disposto no artigo anterior aplica-se aos titulares de unidades administrativas organizadas em nivel de
assessoria.

CapituloIV
Da Substitni~ao

IV - vinculacao entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades;

V - mesmo nivel de escolaridade, especialidade ou habilitacao profissional;

VI - compatibilidade entre as atribuieoes do cargo e as finalidades institucionais do orgao ou entidade.

§ 1! A redistribuicao ocorrera ex officio para ajustamento de lotacao e da forca de trabalho as necessidades dos
services, inclusive nos casos de reorganizacao, extincao ou eriacao de orgao ou entidade.

§ 2!!A redistribuicao de cargos efetivos vagos se dara mediante ate conjunto entre 0 orgao central de pessoal e os
orgaos e entidades da Administracao PUblica Municipal envolvidos.

§ 3.2 Nos casos de reorganizacao ou extinyao de orgso ou entidade, extinto 0 cargo au declarada sua
desnecessidade no orgao ou entidade, 0 servidor estavel que nao for redistribuido sera colocado em disponibilidade, ate
seu aproveitamento na forma dos art. 29 e 30.

§ 42 0 servidor que nao for redistribuido on colocado em disponibilidade podera ser mantido sob
responsabilidade do orgao central do Pessoal, e ter exercicio provisorio, em outro orgao ou entidade, ate seu adequado
aproveitamento.
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Art. 48. AMm do vencimento, poderao ser pagas ao servidor as seguintes vantagens:

1- indenizacoes;

n -gratificacoes;
ill- adicionais

Capitulo n
Das Vantagens

§ I! 0 valor de cada parcela nao podera ser superior ao correspondente a vinte por cento e inferior a dez por
cento da remuneracao, provento ou pensao.

§ 2!!Quando 0 pagamento indevido houver ocorrido no mes anterior ao do processamento cia folha, a reposicao
sera feita imediatamente, em uma nniea parcela.

§3! Na hip6tese de valores recebidos em decorrsncia de cumprimento a decisao liminar, a tutela antecipada au a
sentenca que venha a ser revogada ou rescindida, serao eles atualizados ate a data da reposicao.

Art. 46. 0 servidor em debito com 0 erario, que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou
disponibilidade cassada, tera 0 prazo de sessenta was para quitar 0 debito. .

Paragrafo -unico. A nao quitacao do debito no prazo previsto implicara sua inscricao em divida ativa.

Art. 47. 0 vencimento, a remuneracao e 0 provento nao serao objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos
casos de prestacao de alimentos resultante de decisao judicial.

Art. 42. Nenhum servidor podera perceber, mensalmente, a titulo de remuneracao, importancia superior a soma
dos valores percebidos como remuneracao, em especie, a qualquer titulo pelo Prefeito Municipal, inclusive aqueles que
exercam acumulacao pennitida nos termos do art. 37, XVI da Constituic;ao Federal.

Panigrafo Unico, Excluem-se do teto de remuneracao as vantagens-previstas nos incises II a vn do art. 54.

Art. 43. 0 servidor perdera:

I - a remuneracao do dia em que faltar ao service, sem motivo justificado;

IT - a parcela de remuneracso diaria, proporeional aos atrasos, ausencies injustificadas, ressalvadas as concessoes
de que trata 0 art. 107, e saidas antecipadas, salvo na hip6tese de compensacao de horario, ate 0mes subsequente ao da
ocorrencia, a ser estabelecida pela chefia imediata.

Paragrafo unico, As faltas justificadas decorrentes de caso fortune ou de forea maior poderao ser compensadas a
criterio da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exerctcio.

Art. 44. Salvo por imposicao legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidira sobre a remuneracao ou
provento.

Paragrafo -unico. Mediante autorizaeao do servidor, podera haver consignacao em folha de pagamento a favor de
terceiros, a criterio da Administracao e com reposieao de custos, na forma definida em regulamento.

Art. 45. As reposicoes e indenizacoes ao erario, atualizadas, serao previamente comunicadas ao servidor ativo,
aposentado ou ao pensionista, para pagamento no prazo maximo de 30 dias, podendo ser parcelado a pedido do
interessado.
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Art. 54. Alem do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serao deferidos aos servidores as seguintes
retribuicoes, gratificaeoes e adicionais:

I -gratificacao natalina;

II - adicional pOT tempo de service;

Se-;ao IT
Das Gratifiea-roes e Adicionais

Art. 52.0 servidor que, a service, afastar-se da sede do Municipio, em carater ~.9.1tual ou.J:!:'ansi!§riopara outro
ponto do territorio nacional fara jus a passagens e diarias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinaria
com pousada, alirnenracao e Iocomocao urbana, conforme dispuser em regulamento.

§ t.!!A diaria sera concedida pOTilia de afastamento, sendo devida pela metade, quando 0desloeamento nao exigir
pemoite fora da sede, ou quando 0 Municipio custear, por meio diverso, as despesas extraordinarias cobertas por diarias.

§ 2!! Nos_ca_~2.~._~!!l:_~~.~~_d~~l~~l!1~tQ"l?~!!..fQ!:~mQQ_.M~~jQi.Q_~Q!l.§.!!~.~~~gm~.@.1?~~g~11.!~_.~;1:9._QllrgQ.L_Q~
~~!"~~Q!'~nao fara jus a diarias.

Art. 53. 0 servidor que receber dimas e nao se afastar da sede, por qualquer motive, fica obrigado a restitui-las
integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias.

Paragrafo ilnieo. Na hip6tese de 0 servidor retomar a sede em prazo menor do que 0 previsto para 0 seu
afastamento, restituira as diaries recebidas em excesso, no prazo previsto no "caput".

Subsec;io Uniea
Das Diilrias

Art. 50. Constituem indenizacoes ao servidor:

I-diarias;

Art. 51. Os valores das indenizacees, assim como as condiyoes para a sua concessao, serao estabelecidos em
regulamento.

Sec;io I
Das Indenizaebes

IV -abonos.

§ I! As indenizacoes e os abonos nao se incorporam/refletem ao vencimente on provento para qualquer efeito.

§ 2.!!As gratificacces e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e condicoes indicados
em lei.

'~Art. 49. As vantagens peeuniarias nao SeIaOcomputadas, nem acumuladas, para efeito de concessao de quaisquer
outros acrescimos pecuniarios ulteriores, sob 0 mesmo titulo Oil identico fundamento.
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Art 61. Por qninqaenio de efetivo exercicio no service publico municipal de Sao Jose da Barra, sob qualquer
vinculo, sen! concedido ao servidor urn adicional correspond.ente a 5% (cinco por cento) do vencimento de seu cargo
efetivo, ainda que investido o servidor em funfiao ou cargo de confianca, ate 0 limite de 7 (sete) quinqnenios.

§ 10 0 adicional e devido a partir do dia media to aquele em que 0 servidor completer 0. tempo de service exigido.

§ r 0 servidor que exercer, cumulativamente, mais de um cargo, ten} direito ao adicional de tempo de service
calculado sobre 0 vencimento de cada urn deles, computando-se, para efeito de concessao do adicional, 0 tempo de
exercicio em cada cargo, sendo vedada a contagem de tempo.paralelo.

Art. 62. Os ocupantes unicamente de cargo em comissao, nao farao jus ao adicional por tempo de service,

Subse~aon
Do Adicional por Tempo de Se~o

§r.A fracao igual ou superior a 15 (quinze) mas sera considerada como mes integral.

Art. 56. A gratificacao sera paga ate 0 dia 20 (vinte) do mes de dezembro de cada ano.

Art. 57. 0 servidor exonerado ou que se aposentar percebera sua gratificacao natalina, proporcionalmente aos
meses de exercicio, calculada sobre a remuneracao do mes da exoneraeao ou aposentadoria.

Art. 58. A gratificacao natalina nao sera considerada para ealeulo de qualquer vantagem pecuniaria.

Art. 59. A gratificacao natalina sera devida aos inativos e pensionistas, com base nos proventos que perceberem
na data de pagamento daquela.

Art. 60. 0 servidor exonerado de cargo em eomissao ou dispensado de funyao de confianca tera direito ao
pagamento cia gratificacao natalina proporcionalmente ao tempo de efetivo exercicio no respectivo ano, no cargo em
comissao ou funcao de confianca, calculado sobre as respectivas remuneracoes.

Art. 55. A gratificacao natalina, tambem conhecida como BOovencimento, corresponde a VIZ (um doze avos).
por mes de exercicio durante 0 ano, da remunerllfiio a que 0 servidor fizer jus no mes de dezembro.

§r. Para os servidores que recebem vencimento variavel (plantonista, horista), a qualquer titulo, a gratificacao
natalina sera calculada com base na soma das importancias variaveis devidas nos meses trabalhados, ate 0 mes de
novembro.

Subseeae I
Da Gratifica«;ao Natalina

III - adicional pelo exercicio de atividades insalnbres, perigosas ou penosas;

IV - adicional pela prestacao de service extraordinario;

V - adicional noturno;

VI - adicional de ferias;

VII - outros, relativos ao local ou it natureza do trabalho.
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Art. 70. 0 service extraordinario sera remunerado com acrescimo de 50% (cinquenta por cento) em relacao a
hora normal de trabalho, se prestado em dias uteis, e de 100 (cern por cento), se prestado nos domingos e feriados.

Art. 71. Somente sera permitido service extraordinario para atender a situac;oes excepeionais e temporarias,
respeitado 0 limite maximo de 02 (duas) hOTaSpOTjornada, podendo ser prorrogado por igual periodo se 0 interesse
publico 0 exigir.

SubsetrioIV
DoAdicionalper ServitroExtraordinario

( i

meses.

: \

Art. 65. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com
substancias toxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a urn adicional ao vencimento do cargo efetivo.

§ 10 0 servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade devers optar por urn deles, nao
sendo acumulaveis essas vanta gens ..

§ r 0 direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminacao das condicoes ou dos
riscos que deram causa a sua concessao.

Art. 66. 0 adicional de penosidade sera devido aos servidores em exereicio em localidades cujas condicoes de
vida 0 justifiquern, nos termos, condicoes e limites fixados pelo regulamento.

Art. 67. Havera pennanente controle da atividade de servidores em operacoes em locais considerados penosos,
insalubres ou perigosos.

Paragrafo tmico. A servidora gestante ou lactante sera afastada, enquanto durar a gestacao e a lactacao, das
operacoes e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em service nao penoso e nao
perigoso.

Art. 68. Na concessao dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de periculosidade, SeTaO

observaclas as situacoes estabelecidas em legislaeso especifiea e mediante a reaiizacso de laudo teenico especifico
expedido pela Secretaria de Administracao.

Art. 69. Os locais de trabalho e os servidores que operam com Raios X ou substancias radioativas serao mantidos
sob controle permanente, de modo que as doses de radiacao ionizante nao ultrapassem 0 nivel maximo previsto na
Iegisiacao propria. .

Paragrafo ~ico. Os servidores a que se refere este artigo serao submetidos a exames medicos a cada 6 (seis)

l '.
, I

Subse~om
DesAdicionaisde Insalubridade, PericulosidadeouAtividadesPenosas

Art. 63. Os qiiinqfiemos pereebidos pelo servidor nao serso computados nem acumulados, para fins de concessao
de qfiinqiienios ulteriores.

Art. 64. Para os fins de concessao do qninqnenio de que trata esta subsecao sera computado 0 tempo de service
prestado anteriormente pelo servidor ao Municipio, sob qualquer modalidade ou regime juridico.
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Art. 75. A cada periodo de 12 (doze) meses de service 0 servidor fara jus ao gozo de ferias, de acordo com escala
organizada pelo orgao de Iotacao, encaminhada a Secretaria Municipal de Administracao, com antecedencia minima de
90 (noventa) dias, na seguinte proporcao:

1- 30 (trinta) dias corridos, quando nao houver faltado ao service mais de cinco vezes, sem justificacao;

II - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 6 (seis) a 14 (quatorze) faltas;

ill- 18 (dezoito) dias corridos, quandohouver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e tres) faltas;

Capitulo ill
DasFerias

Art. 74. Independentemente de solieitacao, sera pago ao servidor, POf ocasiao das ferias, um adicional
correspondente a 1/3 (urn terce) da remuneraeao do periodo das ferias,

Paragrafo tinico. No caso de 0 servidor exercer funyao de direeao, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo
em comissao, a respectiva vantagem sera considerada no calculo do adicional de que trata este artigo.

Subse~io VI
Do Adicional de Ferias

Art. 73.0 service notumo, presta do em horario comp:reendido entre 22 (vinte e duas) horas de urn dia e 5 (cinco)
horas do dia seguinte, tera 0 valor-hera acrescido de 20% (vime por eento), computando-se cada hora como einquenta e
dois minutos e trinta segundos.

Paragrafo unlco, Em se tratando de service extraordinario, 0 acrescimo de que trata este artigo incidira sobre a
remuneracao prevista no art. 70.

Subse~io V
Do Adieional Noturno

§ 10 0 service extraordinario previsto neste artigo sera solicitado previamente pela chefia imediata, que
justificara 0 fato e somente sera realizado apos deferimento por escrito pelo orgao superior de pessoal, que 0 autorizara
considerando exclusivamente 0 interesse cia Administracao Publica.

§ r A autorizacao de que trata 0 paragrafo anterior toma-se dispensavel quando tratar-se de situacao de
emergencia, em que se verifique a impossibilidade de sua obtencao a tempo da prestacao dos servic os, devendo a chefia
imediata, no dia seguinte a prestacao, apresentar relatorio escrito ao orgao superior de pessoal, em que especifique os
services prestados e a sua necessidade urgente.

§ 30 Detectada, mediante processo administrative, a desnecessidade na realizaeso do service extraordinario, 0

chefe que consentiu na sua realizacao sem a previa antorizacao da autoridade superior responsavel pelo orgao de pessoal
de cada Poder, devera devolver aos cofres publicos 0 valor pago ao servidor sem prejuizo de outras penalidades.

Art 72. Ao service extraordinario realizado no horario previsto no art. 73 desta Lei Complementar, sera
acrescido 0 percentual relativo ao service noturno, em fimc;aode cada hora extra.
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Art. 79. 0 servidor que opera direta e permanentemente com Raios X ou substancias radioativas gozara 20
(vinte) dias consecutivos de ferias, por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer hipotese a acumulacao.

Art. SO. As ferias somente poderao ser interrompidas por motivo de ealamidade publica, comoyao interna.,
convocacao para juri, service militar ou eleitoral, on poT necessidade do service deelarada pela autoridade maxima do
orgao. ou entidade.

Paragrafo mieo. 0 restante do periodo interrompido sera gozado de urna so vez.

Art. 81. E proibida a acumulacao de ferias, salvo em caso de absolute neeessidade do service e pelo prazo
maximo. de 02 (dois) anos, com justifieacao comprovada pela ehefia imediata e ratificada pelo titular do orgao de
lotacao,

IV - 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas.

§1°Acima de 32 (trinta e duas) faltas 0. servidor perdera direito as ferias,
§r Para 0. primeiro periodo aquisitivo de ferias serao exigidos 12 (doze) meses de exercicio.

§ 3°E vedado levar a conta de ferias qualquer falta ao service.

§ 4° Durante as ferias 0 servidor tera direito a remuneraciio do. cargo em que estiver investido, referente ao mes
em que tiver inicio 0. seu gozo, ou da media da remunerafii& percebida nos ultimos doze meses, prevalecendo a de
maior valor, acrescida do adicional previsto no.art. 74.

§5°. Para o.s servidores que recebem vencimento variavel (horista, plantonista, etc ..), a qualquer titulo, a
remuneracao de ferias sera calculada com base na media das horas trabalhadas no. periodo aquisitivo, aplicando-se 0.

valor do vencimento vigente no mes de inicio do.sen gozo.

§6°. Para os efeitos do. disposto no paragrafo anterior, inclni-se na rennmeracao as gratificaeoes e os adicionais
recebidos pelo servidor, no periodo.

§ 7° 0 servidor que dentro do.periodo aquisitivo de ferias for exonerado de cargo comissionado, retomando ao
cargo efetivo, tera a remuneracao das ferias calculada com base na remuneraeao dos dois cargos, proporcionalmente ao
tempo. de exercicio de cada urn.

§ 8° Sera permitidaa conversao de 1/3 (um terce) das ferias em dinheiro, mediante requerirnento do servidor,
apresentado com ate 30 (trinta) dias de antecedencia ao dia do.sen imcio, vedada qualquer outra hipotese de conversao.

§ 9° 0 servidor que provar ser estudante regnlarmeate matricnlado e freqnente as aulas, verificado 0 interesse do
service, tera direito de coincidir suas ferias regulamentares com as ferias escolares.

Art. 76. Mediante requerimento do servidor e atendida a conveniencia do service, 0 gozo de ferias pelo servidor
podera ser parcelado em ate dois periodos iguais.

Paragrafo Unieo.Em caso de parcelamento, 0 servidor recebera 0 valor adieional previsto no. art. 74 desta lei,
quando da utilizacao do primeiro periodo.

Art. 77. 0 pagamento da remuneracao das ferias sera efetuado ate 2 (dois) dias antes do inicio do respectivo
periodo.

Art. 78. Em caso de exoneraeao ou aposentadoria, e assegnrado ao servidor 0 pagamento da remuneracao
correspondente ao periodo de ferias nao gozadas, na proporeao de 1112 (um doze avos) por mes efetivamente trabalhado
ou fracao superior a 14 (quatorze) dias, acrescido do adicional de ferias, na mesma proporcao.

Paragrafo -unico. A indenizacao sera calculada com base na remuneracdo do.mes em que for publicado 0 ato
exoneratorio.
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Se~on

Art. 83. Conceder-se-a ao servidor licenca:

I - para tratamento de saude; .

II - it gestante, it adotante e it paternidade;

III - por acidente em service;

IV - por motivo de doenca em pessoa da familia;

V - para atendimento a convocacao para 0 service militar;

VI ..:para atividade politica;

VII - para tratar de interesses particulares;

. VITI - para desempenho de mandato classista.

§ 1°. A Iicenca prevista no inciso I sera precedida de exame por medico ou junta medica oficial.

§r.A Iicenca prevista no inciso IV sera precedida de atestado ou exame medico e comprovacao do parentesco.

§ 3°. 0 servidor podera permanecer em Iicenea da mesma especie pOI' periodo superior a 24 (vinte e quatro)
meses, nos casos dos incisos V e VIII deste artigo.

§ 4°. E vedado 0 exercicio de atividade remunerada durante 0 periodo da licenca prevista nos incisos I, II, III e IV
deste artigo.

§ 5°. Sera da responsabilidade do orgao previdenciario 0 pagamento da remuneraeao a que faz jus 0 servidor,
durante 0 periodo da licenca referida no inciso I deste artigo, a partir do 16° (decimo sexto) dia.

Art. 84.A licenca concedida dentro de 60 (sessenta) dias do termino de outra da mesma especie sen! considerada
como prorrogacao,

Capitulo IV
Das Liceneas

Se~aoI
Dispesiedes Gerais

§ 1°. Em casu de acumulacso de ferias devers o servidor goza-las ininterruptamente

§ r. 0 responsavel pelo setor que, sem justificative, nao conceder ferias aos servidores sera responsabilizado,
sendo passivel por crime de responsabilidade funcionaL

Art. 82. Perdera direito as fez-ias 0 servidor que no perfodo aquisitivo:

I - houver gozado das Iicencas a que se refere 0 inciso VII do art 83 desta lei, por prazo superior a 32 (trinta e
dois) dias;

II - houver percebido da Previdencia Social prestacoes de acidente de trabalho ou de auxilio doenca, por mais de
6 (seis) meses, embora descontinuos.

CNPJ: 01.729.464/0001-04

Fone: (35) 3523-9101 - Fax (35) 3523-9408
Travessa Ary Brasileiro de Castro, 242 - Centro - CEP 37.945-000 - Sao Jose da Barra - MG

E-mail: camarasjb@alpinet.com.br

CAMARA MUNICIPAL DE sAo JOSE DA BARRA



Art 93. Pelo nascimento do filho, 0 servidor tera direito it licenca patemidade de 05 (cinco) dias eonsecutivos,
contados a partir da data do parto.

Art. 94. Para amamentar 0 proprio filho, ate a idade de 06 (seis) meses, a servidora tern direito, durante a jornada
de trabalho, a 02 (duas) horas, que poderao ser parcel ados em 02 (dois) periodos de 01 (uma) hora.

Art. 92. Sera coneedida licenca a servidora gestante, pelo prazo de 120 (eento e vinte) dias consecutivos, com
vencimentos pagos pelo orgao previdenciario,

§ 1°.A licenca tera inicio no primeiro dia do nona mes de gestaeao, podendo ser retardada, por opcao da gestante,
com autorizacao medica, nao podendo, entretanto, set concedida antes do inioio do setimo meso

§ 2°. No caso de nascimento premature, a lieenea tera inieio a partir do parto,

§ 3°. No caso de nascimento sem vida, decorridos 30 (trinta) <liasda data do ocorrido, a servidora sera submetida
a exame medico e, se julgada apta, reassumira 0 exercicio de suas atividades funcionais.

§ 4°. No caso de aborto, atestado por medico oficial, a servidora ten! direito a 30 (trinta) dias de repouso
remunerado.

Se-riom
Da Licenea a Gestante, aAdotante e da Lieenea Paternidade

Art. 85. A licenca para tratamento de saude sera concedida a pedido do Servidor ou "ex-officio ", com base em
pericia medica, sendo os primeiros 15 (quinze) dias remunerados pelo erario e 0 restante pelo sistema previdenciario a
que 0 servidor estiver filiado.

Art. 86. Para licenca ate 15 (quinze) dias, a pericia sera feita por medico indica do pelo orgao de pessoal e, se por
prazo superior, por medico indicado pelo orgao previdenciario.

§ I" Sempre que necessario, a pericia medica sera realizada na residencia do servidor ou no estabelecimento
hospitalar onde se encontra internado. .

§r Inexistindo medico do orgao ou entidade no local onde se encontra 0 servidor, sera aceito atestado passado
por medico particular, que devera ser homologado por medico do Municipio.

Art. 87. Findo 0 prazo da Iicenca, 0 servidor sera submetido a nova pericia medica, que concluira pela volta ao
service, pela prorrogacao da licenca ou pela aposentadoria.

Art. 88. 0 atestado e laude da junta medica referir-se-ao apenas ao CID (Codigo Intemacional de Doencas),
salvo quando se tratar de lesoes produzidas por acidente de service ou doenca profissional.

Art. 89. 0 servidor que apresentar indieios de Iesoes orgsnicas ou funcionais sera submetido a inspecao medica.

Art 90. 0 servidor nao podera recusar-se a inspecao medica, sob pena de suspensao de pagamento de
remuneracao, ate que se realize a inspecao.

Art. 91. No curso da licenea podera 0 servidor requerer inSpe980 medica, caso se julgue em condicoes de
reassumir 0 exercicio ou com direito a aposentadoria.

Da Licenea Para Tratamenta de Sande
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§ 20. A licenea sera concedida sem prejmzo da remuneracso do cargo efetivo, ate 30 (trinta) dias, podendo ser
prorrogada, pOTigual periodo,medianteparecer de junta medica oficial e, excedendoestes prazos, sem remuneraeao.

§ 3°. Quando a pessoa da familia do servidor encontrar-se em tratamento fora do Municipio, sera permitido 0

exame medico por profissionais pertencentes ao quadro de servidores da Uniao, do Estado ou do Municipio da
localidade onde se realizar 0 tratamento.

Art. 98. Podera .ser concedida Iicenca ao servidor por motivo de doenca do conjuge ou companheiro, dos pais,
dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva as suas expensas e conste do seu assentamento
funcionai, mediante comprovaeao por junta medica oficial,

§ I!. A licenca somente sera deferida se a assisttncia direta do servidor for indispensavele nao puder ser prestada
simultaneamente com 0 exercicio do cargo ou mediante compensacaode horatio, na forma 'dodisposto no inciso II ·do
art. 43.

Se~ioV
Da Ljcenea por Monvo de Deenea em Pessoa da FamIlia

Art. 96. Ao servidor acometidode doenea profissionalou vitima de acidente em service, sera concedida licenca,
apos exame medico, e ten! sua remuneraeao integral, que sera paga, nos primeiros 15 (quinze)dias, pela Administracao
Municipal, e 0 restante do periododa licence, pelo sistemaprevideneiario a que estiver filiado.

§ 1°. 0 acidente e 0 evento danoso, que tern como causa mediate ou imediata 0 exercicio, pelo servidor, das
atribuicoes do cargo exercido.

§r. Equipara-seao acidenteem service 0 dano:

1- decorrentede agressao sofrida e nao provoeada pelo servidorno exereiciodo cargo;

II - sofridono percurso da residenciapara 0 trabalhoe vice-versa.

§ 3°. Entende-se por doenca profissional a que decorrer das condicoes do service, ou de fatos nele ocorridos,
devendo 0 laudomedico estabelecer-lhesrigorosa caracterizacao e nexo de casualidade.

§ 4°. A comprovacac do acidente devera ser feita :imediatamenteou no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas, por motivojustificado, sobpena de ser 0 infratorpassivelde crime funcional.

§ 5&. 0 tratamentodo acidente em service ocorrerapOI'eonta do orgao prevideneiario.

Art. 97. Resultando do evento incapacidade total on permanente, 0 Servidor sera aposentado pelo orgao
previdenciario.

Se~aolV
Da Llcenea Por Doenea Profissional 00 Acidente de Service

Paragrafo futico. Nao terao direito ao afastamentopara amamentayao,as servidoras que cumpram jornada de
trabalho igual ou inferior a 06 (seis:)horns:diarias,

Art. 95. A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de crianca de ate 07 (sete) anos de idade, serao
concedidos60 (sessenta)dias de licenca remunerada,para ajustamento domenor ao novo lar.

CNPJ: 01.729.464/0001-04

Fone: (35) 3523-9101 - Fax (35) 3523-9408
Travessa Ary Brasileiro de Castro, 242 - Centro - CEP 37.945-000 - Sao Jose da Barra - MG

E-mail: camarasjb@alpinet.com.br

CAMARA MUNICIPAL DE sAo JOSE DA BARRA



vez;

Art 102. E assegurado ao servidor 0 direito a licenca com remuneracao, para 0 desempenho de mandato de
presidente do sindicato representativo da categoria, observado 0 disposto na alinea "c" do inciso VI do art 112 desta Lei.

§1°. A licenca tera duracao igual a do mandate, podendo ser prorrogada, no case) de reeleieao, e por uma unica

Se~olX
Da Lieenea para 0' Desempenho de Mandato Classista

Art. 101. A criterio da Administraeao podera ser concedida ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que nao
esteja em estagio probatorio, licence para 0 tratamento de assuntos partieulares, pelo prazo de ate dois anos
conseeutivos, prorrogavel por igual periodo, sem remuneracao.

§ 1°. a requerente aguardara, em exercicio, a concessao de licenca, sob pena de demissao pOTabandono de cargo.

§r.A licenca podera ser interrompida, a qualquer tempo" a pedido do servidor ou no interesse do service.

§ 3°. Nao se conceders nova Iicenea antes de decorridos 02 (dois) anos do termmo da anterior ou de sua
prorrogacao.

Se~io VITI
Da Lieenea para Tratar de Interesses Particulares

Art. 100. a Servidor tera direito a licenca, com a remuaeraeao de seu cargo efetivo, a partir do registro de
candidatura a cargo politico, ate 0 ilia seguinte ao da eleiyao, mediante eomrsncacso, pOT escrito, de seu afastamento.

§ I", Ao servidor que requerer, sera, ainda, concedida licence sem remuneracao, durante 0 periodo que mediar
entre sua escolha em convencao partidaria como candidato a cargo eletivo e a vespera do registro de sua candidatura
perante a Justice Eleitoral.

§ r. a disposto no caput do artigo nao se aplica ao servidor ocupante de cargo ern comissao.

Se~ovn
Da Llcenea para Atividade Politica

Art. 99. Ao servidor convocado para 0 servico.militar sera concedida licenca, na forma e condicoes previstas na
legislacao especifica. _-

Paragrafo Unico. Concluido 0 service militar, 0 servidor tern ate 30 (trinta) dias sem remuneracdo para reassumir
o exercicio do cargo.

Se~ao VI
Da Licenea para 0 Servi~o Militar

§ 4°. A licenca prevista neste artigo so sera concedida se dela nao originar prejuizo para 0 service publico.
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Art. 106. Ao servidor investido em mandate eletivo apIicam-se as seguintes disposicces:

I - tratando-se de mandato federal. estadual on distrital, ficara afastado do cargo;

n-investido no mandato de Prefeito, sera afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneracao;

ill -investido no mandato de vereador:

a) havendo compatibilidade de horatio, percebera as vantagens de sen cargo" sem prejuizo da remuneracao do
cargo eletivo;

b) nao havendo compatibilidade de horatio, sera afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua
remuneracao,

§ 1° Na hipotese do inciso I, sendo a cessao para 6rgaos on. entidades: dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municipios, 0 onus da remuneracao sera do orgao ou entidade cessionaria,

§r A cessao far-se-a mediante decreto do Poder Executive.

Art. 105. Fica vedada a cessao de servidores lotados nos cargos de medico, professor e fiscal.

Sec;aoill
DoAfastamento para Exercicio de Mandato Eletivo

Art. 104. 0 servidor podera ser cedido para ter exercicio em outro orgao ou entidade dos Poderes da Uniao, dos
Estados, ou do Distrito Federal e dos Munioipios, nas seguintes hipoteses:

I-para exercicio de cargo em comissao ou funcao de confianca;

IT - em casos previstos em leis especificas;

ill -mediante convenio.

Seeao IT
Do Afastamento para Servir a Outro Orgao 00Entidade dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito

Federal e des Municipios

Art. 103. Conceder-se-a afastamento ao servidor nos seguintes casas:

I - para exercicio da atividade administrativa em outro orgao OU entidade des Poderes da Uniao, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municipios;

Il- para 0 exercicio de mandato eletivo;

Capitulo V
Dos Afastamentos

Set;io I
Das Disposledcs Gerais

§r. 0 servidor ocupante de cargo em comissao ou funyao gratificada devera desincompatibilizar-se do cargo ou
funcao ocupado quando empossar-se no mandato de que trata este artigo.
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Art. 112. Alem das ausencias ao service previstas no art. 107, sao considerados como de efetivo exercicio os
afastamentos em virtude de:

Art. 110. E contado para todos os efeitos 0 tempo de service publico municipal de Sao Jose da BarraIMG,
independentemente do regime a que tenha estado vinculado 0 servidor.

Paragrafo Unico. Excetua-se da disposicao do artigo tempo de service prestado sob contrato declarado nulo por
decisao judicial.

Art. 111. A apuracao do tempo de service sera feita em dias, que serao convertidos em anos, considerado 0 ana
como de trezentos e sessenta e cinco dias,

Capitulo VII
Do Tempo de Service

V - para participacao em juri;

VI- para alistamento militar

Art. 108 . Sera concedido horario especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre 0

horario escolar e 0 da reparticso, sem prejuizo do exercicio do cargo.

Paragrafo Unico. Para efeito do disposto neste artigo, sera exigida a compensacso de horario no orgao ou
entidade que tiver exercicio, respeitada a duracao semanal do trabalho.

Art. 109. 0 servidor legalmente responsavel por pessoa portadora de deficiencia que esteja em tratamento
especializado, com necessidade comprovada pOI' junta medica oficial, tera sua jornada diaria reduzida a 06 (seis) horas
corridas, conforme laudo medico.expedido pela referida junta, .

Art. 107. Sem qualquer prejuizo, podera 0 servidor ausentar-se do service:

1- por 1 (urn) dia, para doacao de sangue;

n- por 1 (urn) dia para alistar-se como eleitor;

III - por urn dia, por ocasiao de seu aniversario de nascimento;

IV - por 8 (oito) dias consecutivos em razao de :

a) casamento;

b) falecimento do c6njuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela
e umaos.

Capitulo VI
Das Concessees

§ 20 0 servidor investido em mandato eletivo ou classista nao podera ser removido de oficio, pelo tempo de
duracao de seu mandato.

§ 10 No casu de afastamento do cargo, 0 servidor contribuira para a seguridade social como se em exercicio
estivesse.
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V - juri e outros services obrigatorios por lei;

VI -Jicenca:

a) Iigestante, Iiadotante eli patemidade;

b) para tratamento da propria saude, ate 0 limite de vinte e quatro meses;

c) para 0 desempenho de mandato classista, exceto para efeito de promoeao por merecimento;

d) por motivo de acidente em service ou doenca profissional;

e) por convocacao para service militar.

VII - participacao em competicao desportiva nacional on convocacao para integrar representaeao desportiva
nacional, no Pais ou no exterior, conforme disposto em lei especlfica, exceto para promoeao por merecimento;

VJll- afastamento por processo disciplinar se 0 servidor nele foi declarado inocente, ou se a punicao Iimitar-se Ii
pena de advertencia;

IX - prisao, se houver sido reconhecida a sua ilegalidade on a improcedeneia da imputaeao que lhe deu causa.

Art. 113. Contar-se-a apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade:

1- 0 tempo de contribuicao prestado aos Estados, Municipios e Distrito Federal, para 0 efeito de aposentadoria, e
o tempo de service correspondente para os fins de disponibilidade;

n-a licenca para tratamento de sande de pessoa da familia do servidor, mesmo com remuneraeao;

ill - 0 tempo de service para tratamento da saude propria, quando exceder a 24 (vinte e quatro) meses;

IV - a Iicenca para atividade politica, no caso do art. 100;

V - 0 tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, anterior
ao ingresso no service publico municipal;

VI - 0 tempo de service em atividade privada, vinculada IiPrevidencia Social;

vn-0 tempo de service relativo a tiro de guerra;

Paragrafo umco. E vedada a contagem cumulative de tempo de service simultaneamente prestado, seja
exclusivamente na Administracao PUblica, ou nesta e na atividade privada.

Capitulo vm
Do Direito de Petiffio

i I

1- ferias;

n-exercicio de cargo em comissao ou equivalente, em orgao ou entidade dos Poderes da Uniao, dos Estados,
Municipios e Distrito Federal, exceto para promocao por merecimento.

ill - participacao .em programa de treinamento regularmente instituido, e em curses de aperfeicoamento,
reciclagem, congressos, seminaries e outros eventos de interesse da atividade do servidor, desde que autorizado pel a
autoridade competente.

N - desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, exceto para promocao
por merecimento·,
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Capitulo I

Titulo IV
Do Regime DiscipJinar

Art. 114. E assegurado ao servidor 0 direito de requerer aos Poderes Publicos, em defesa de direito ou interesse
legitimo.

Art. US. 0 requerimento sent dirigido a autoridade competente para decidi-Io e encaminhado por intermedio
daquela a que estiver imediatamente subordinado 0 requerente.

Art. 116. Cabe pedido de reconsideraeso a autoridade que houver expedido 0 ate ou proferido a primeira decisao,
nao podendo ser renovado.

Paragrafe ilnico. 0 requerimento e 0 pedido de reconsideracao de que tratam os artigos anteriores deverao ser
despachados no prazo de 5 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta) dias.

Art. 117. Cabera reeurso:

I-do indeferimento do pedido de reconsideracao;

IT - das decisoes sobre os recursos sucessivamente interpostos.

§ 10 0 recurso sera dirigido a autoridade :imediatamente superior a que tiver expedido 0 ato ou proferido a
decisao, e, sucessivamente, em escala aseendente, as: demais antoridades,

§ r 0 recur so sera encaminhado por intermedio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado 0

requerente.

Art. 118. 0 prazo para interposicse de pedido de reconsideraeao ou de reeurso e de 30 (trinta) elias, a contar da
publicacao ou da ciencia, pelo interessado, da decisao recorrida,

Art. 119. 0 recurso podera ser recebido com efeito suspensivo, a juizo da autoridade competente.

Paragrafo unico. Em caso de provimento do pedido de reconsideracao ou do recurso, os efeitos da decisao
retroagirao a data do ate impugnado.

Art. 120. 0 direito de requerer prescreve:

I -em 5 (cinco) anos, quanta aos atos de demissao e de cassacao de aposentadoria ou disponibilidade, ou que
afetem interesse patrimonial e creditos resultantes das relaeces de trabalho;

II - em 120 (eento e vinte) dias, nos demais cases, salvo quando outro prazo for fixado em lei.

Paragrafo uniee, 0 prazo de prescricao sera contado da data da publicacao do ate impugnado ou da data da
ciencia pelo interessado, quando 0 ate nao for publieado.

Art. 121. 0 pedido de reconsideraeao e 0recurso, quando oabiveis, interrompem a preserieao.

Art. 122. A prescricao e de ordem publica, nao podendo ser relevada pela administracao.

Art. 123. Para 0 exercicio do direito de peticao, e assegurada vista do processo ou documento, na reparticao, ao
servidor ou a proourador por ele constituido.

Art. 124. A administracao devera rever seus atos, a qualquer tempo" quando eivados de ilegalidade.

Art. 125. Sao fatais e improrrogaveis os prazos estabelecidos neste Capitulo, salvo motivo de forea maior.
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Art. 127. Ao servidor e proibido:

I - ausentar-se do service durante 0 expediente, sem previa autorizacao do chefe imediato;

n-retirar, sem previa anuencia da autoridade competente, quaIquer documento ou objeto da repartieao;

ill -recusar fe a documentos publicos;

IV - opor resistencia injustificada ao andamento de documento e processo ou execucao de service;

V - promover manifestacao de apre'(o on desapreeo no recinto da reparticao;

VI- cometer a pessoa estranha a reparticao, fora dos casos previstos em lei, 0 desempenho de atribuicao que seja
de sua responsabilidade ou de seu subordinado;

VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associa~ao profissional ou sindical, ou a partido
politico;

Capitulo n
Das Proibit;iies

Art. 126.\Sao deveres do servidor:
~,;:p0;':""':::-"---O~~\

( 1- exercer com zelo e dedicacao as atribuicoes do cargo;

II - ser leal as instituicoes a que servir;

ill -observar as normas legais e regulamentares;

IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

V - atender com presteza:

a) ao publico em geral, prestando as informacoes requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo;

b) a expedicao de certidoes requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situacoes de interesse pessoal;

c) as requisicoes para a defesa da Fazenda PUblica.

VI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciencia em razao do cargo;

VII t zelar pela economia do material e a conservacao do patrimonio publico;

VIII - guardar sigilo sobre assunto da reparticao;

IX - manter conduta compativel com a moralidade administrativa;

X - ser assiduo e pontual ao service;

XI - tratar com urbanidade as pessoas;

XII - representar contra ilegalidade, omissao ou abuso de poder.

Paragrafo ooico. A representacao de que trata 0 inciso XII sera encaminhada pela via hierarquica e apreciada
pela autoridade superior aquela contra a qual e fonnulada, assegurando-se ao representando ampla defesa.

DosDeveres
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a) a de dois cargos de professor;

b) a de urn cargo de professor com outro, tecnico ou cientlfico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saude, com profissoes regulamentadas;

§ lOA proibicao de acumular estende-se a cargos, empregos e funcoes em autarquias, fundacoes publicas,
empresas publicas, sociedades de economia mista da Uniso, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territ6rios e dos
Municipios.

§ r A acumulacao de cargos, ainda que Iicita, fica coadicienada acomprovacao da compatibilidade de horarios,

§ 30 Considera-se acumulacao proibida a percepeao de vencimento de cargo ou emprego publico efetivo com
proventos da inatividade, salvo nos seguintes casos:

I-quando os cargos de que decorram essas remuneraeoes forem acumulaveis na atividade.

Art. 128. E vedada a acumulaoao remunerada de cargos pnblicos, exceto, quando houver compatibilidade de
horarios:

CapituIoill
Da Acumulaeao

vm -manter sob sua chefia imediata, em cargo ou funcao de confianca, conjuge, companh.eiro ou parente ate 0

segundo grau civil;

IX - referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso as autoridades pnblicas ou aos atos do Poder PUblico,
mediante manifestacao escrita ou oral, podendo, porem, critiear ate do Poder PUblico, do ponto de vista doutrinario ou
da organizacao do service, em trabalho assinado.

X - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da funcao publica;

XI - participar de gerencia ou administracao de empresa privada, sociedade civil, ou exercer 0 comercio e, nessa
qualidade, transacionar com 0Municipio.

xn - atuar, como procurador ou intermediario, junto a reparticoes publicas do Municipio de Sao Jose da Barra
(MG), salvo quando se tratar de beneficios previdenciarios ou assistenciais de parentes ate 0 segundo grau, e de conjuge
ou companheiro;

xm -receber propina, comissao, presente ou vantagem de qualquer especie, em razao de suas atribuicoes;

XIV - praticar usura sob qualquer de suas formas;

XV - proceder de forma desidiosa;

XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartieao em services ou atividades particulares;

XVII - cometer a outro servidor atribuicoes estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situacoes de emergencia e
transitorias;

XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompativeis com 0 exercicio do cargo ou funcao e com 0

horario de trabalho;

XIX - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado.

XX - Apresentar-se, habitualmente, em estado de embriaguez.
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~~!:g~:Sao penalidades disciplinares:

Capitulo V
Das Penalidades

~r~.__131. 0 servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exereicio irregular de suas atribuicoes.

Art. -132.~'"responsabilidade civil decorre de ate emissive ou eomissivo, doloso ou eulposo, que resulte em
prejuizo ao erario ou a terceiros.

§ lOA indeniza980 de prejuizo dolosamente causado ao erario somente sera liquidada 11aforma prevista 110art.
45, na falta de outros bens que assegurem a execueao do debito pela viajudicial,

§ 2'" Tratando-se de dano causado a terceiros, respondera 0 servidor perante a Fazenda Publica, em acao
regressiva.

§ 30 A obrigacao de reparar 0 dano estende-se aos sucessores e contra eles sera executada, ate 0 limite do valor da
heranea recebida.

. ~~.!._!~.~.A responsabilidade penal abrange os crimes e contraveny?es imputadas ao servidor, nessa qualidade.

(··.A~ti34~'Aresponsabilidade civil-administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho
do cargooufuncao.

Art. 135. As sancoes civis, penais e administrativas poderao cnmular-se, sendo independentes entre si.

Art 136. A responsabilidade civil ou administrativa do servidor sera afastada no caso de absolvicao criminal que
negue a existencia do fato ou sua autoria.

Art. 137. E dever das chefias fazer cumprir as determinacoes expedidas pelas autoridades competentes, atraves
dos atos normativos, sob pena, inclusive, de destituicao de funcao.

Capitulo IV
Das Responsabilidades

IT - cargos eletivos;

ill -cargos em comissao, declarados em lei de livre nomeacao e exoneracao,

Art. 129. 0 servidor nao podera exercer mais de urn cargo em comissao, exceto no caso previsto no §10 do art.
9.Q~nem ser remunerado pela perticipacao em ocgao de deliberacao coletiva.

Paragrafe .mico. 0 disposto neste artigo nao se aplica a remuneracao devida pela participacao em conselhos de
administracao e fiscal das empresas publicas e sociedades de eeonomia mista, suas subsidiaries e controladas, bem como
quaisquer entidades sob 0 controle direto ou indireto do Municipio.

Art. 130. 0 servidor vinculado ao regime desta Lei, que acumular licitamente dois cargos efetivos, quando
.investido em cargo de provimento em comissao, ficara afastado de ambos os cargos efetivos.

§ 10 0 servidor que se afastar dos dois cargos que ocupa podera optar pela remuneraeao destes mais a
gratificacao peIo exercicio do cargo em comissao 011, unieamente, por aquela do cargo em comissao.
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Paragrafo Unico.0 ato de imposieao da penalidade mencionara sempre 0 fundamento legal e a causa da sancao
disciplinar.

Art. 140. A advertencia sera aplicada por escrito, nos casos de violacao de proibicao constante do art. 127,
incisos -I'iiIX e XVIll, XIX e XX, e de inobservancia de dever funcional previsto em lei, regulamentacao ou norma
interna, que nao justifique imposicso de penalidade mais grave.

Art. 141. A suspensiio sera aplicada em caso de reincidencia das faltas punidas com advertencia e de violacao
das demais proibicoes que nao tipifiquem infracao sujeita a penalidade de demissao, nao podendo exceder de 90
(noventa) dias.

§ I" Sera punido com suspensao de ate 15 (qninze) dias 0 servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser
submetido a inspecao medica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez
cumprida a determinacao,

§ ZOQuando houver conveniencia para 0 service, a penalidade de suspensao podera ser convertida em multa, na
base de 50% (cinquenta por cento) pOI'ilia de vencimento ou remuneraeao, ficando 0 servidor obrigado a pennanecer em
service.

Art. 142. As penalidades de advertencia e de suspensao terao seus registros cancelados, ap6s 0 decurso de 3
(tres) e 5 (cinco) anos de efetivo exercicio, respectivamente, se 0 servidor nao houver, nesse periodo, praticado nova
infracao discipIinar.

Paragrafo Unico.0 cancelamento da penalidade nao surtiraefeitos retroativos.

Art. 143. A demissao sera aplicada nos seguintes casos:

I-crime contra a administracao publica;

IT - abandono de cargo;

ill -inassiduidade habitual;

IV- improbidade administrativa;

V - incontinencia publica e conduta escandalosa, na reparticao;

VI - insubordinacao grave em service;

vn -ofensa fisica, em service, a servidor ou a particular, salvo em legitima defesa propria ou de outrem;

vm -aplicacao irregular de dinheiros publicos;

, ,J~jadvertencia;

n-suspensao;
ill -demissao;

IV - cassacao de aposentadoria .ou disponibilidade;

V - destituioao de cargo em comissao;

VI - destituicao de funcao de confianea.

Art. 139. Na aplicacao das penalidades serao consideradas a natureza e a gravidade da infracao cometida, os
'danos que dela provierem para 0 service publico, as circunstancias agravantes ou atenuantes e os antecedentes
funcionais.
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I - instauracao, com a publicacao do ato que constituir a comissao, a ser composta por dois servidores estaveis, e
simultaneamente mdicar a autoria e a materialidade da transgressao objeto da apuracao;

II - instrucao sumaria, que compreende indiciayflo, defesa e relatono;

III - julgamento.

§ lOA indicacao da autoria de que trata 0 inciso Idar-se-a pelo nome e matricula do servidor, e a materialidade
pela descricso dos cargos, empregos ou funcoes publicas em situa9ilo de acumulacao ilegal, dos orgaos ou entidades de
vinculacao, das datas de ingresso, do horario de traba1ho e do correspondente regime juridico.

§r A comissao Iavrara, ate tres dias apes a publicacao do ato que a constituiu, termo de indiciacao em que serao
transcritas as informacoes de que trata 0 paragrafo anterior, bern como promovera a citacao pessoal do servidor
indicia do, ou por intermedic de sua chefia imediata, para, no prazo de cinco dias, apresentar defesa esorita, assegurando
se-lhe vista do processo na reparticao, observado 0 disposto nos. arts. 117 e 178, desta lei.

§ 3° Apresentada a defesa, a comissao elaborara relatorio conclusivo quanta it inocencia ou it. responsabilidade do
servidor, em que resumira as peeas principais dos autos, opinara sobre a licitude da acumulacao em exame, indicara 0

respective dispositivo legal e remetera 0proeesso a autoridade instauradora, para julgamento.

§ 40 No prazo de cinco dias, contados do recebimento do proeesso, a autoridade julgadora proferira a sua decisao,
aplicando-se, quando for 0 caso, 0 disposto no § 3lldo art. 181.

§ 5° A opc;ao pelo servidor ate 0 ultimo dia de prazo para defesa configurara sua boa-fe, hipotese em que se
convertera automaticamente em pedido de exoneracso do outre cargo,

§ 60 Caracterizadaa acumulacao ilegal e provada a ma-fe, aplicar-se-aa pena de demissao, destituieaoou
cassacao de aposentadoria ou disponibilidade em relacao aos cargos, empregos ou funcoes publicas em regime de
acumulacao ilegal, hip6tese em que os orgaos ou entidades de vinculacao serao comunicados,

§ 7° 0 prazo para a conclusao do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumario nao excedera
trinta dias, ccntados da data de publicacao do ato que constituir a comissao, admitida a sua prorrogacao por mais trinta
dias, quando as circunstancias 0 exigirem.

§ 8° 0 procedimento sumario rege-se pelas disposicoes deste artigo, observando-se, no que lhe for aplicavel,
subsidiariamente, as disposicoes dos Titulos lVe V.destaLei.

Art. 145. Sera cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta
punivel com a demissao.

IX - revelacao de segredo do qual se apropriou em razao do cargo;

X - lesao aos cofres publicos e dilapidacao do patrimonio publico;

XI - corrupcao;

xn-acumulacao ilegal de cargos, empregos ou funcoes publicas;

xm-transgressao dos incisos X a XVI do art. 127.

Art. 144. Detectada a qualquer tempo a acumnlaeao ilegal de cargos, empregos ou fnncoes publicae, a autoridade
que tiver conhecimento do fato notificara 0 servidor, por intermedio de sua chefia imediata, para apresentar oP9ao no
.prazo improrrogavel de dez dias, contados da data da ciencia e, na hipotese de omissao, adotara procedimento sumario
para a sua apuracao e regularizaeao imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolvera nas seguintes
fases:
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Art. 150. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao service, sem causa justificada, por sessenta dias,
interpoladamente, durante 0 periodo de doze meses.

Art. 151. Na apuracao de abandono de cargo on inassiduidade habitual, tambem sen! adotado 0 procedimento
sumario a que se refere 0 art. 144, observando-se especialmente que:

I - a indicacao da materialidade dar-se-a:

a) na hip6tese de abandono de cargo, pela indicacao precisa do periodo de ausencia intencional do servidor ao
service superior a trinta dias;

b) no caso de inassiduidade habitual, pela indicayao dos dias de falta ao service sem causa justificada, pOI
periodo igual ou superior a sessenta dias interpoladamente, durante 0 periodo de doze meses;

n - apos a apresentacao da defesa a comissao elaborara relatorio conclusive quanta a inocencia ou a
responsabilidade do servidor, em que resumira as peeas principais dos autos, indicara 0 respective dispositivo legal,
opinara, na hipotese de abandono de cargo, sobre a intencionalidade da ausencia ao service superior a trinta dias e
remetera 0 processo a autoridade instauradora para julgamento.

. Art. 152. As penalidades disciplinares serao apIicadas:

I - pelo Prefeito Municipal e pelo Presidente da Camara Municipal, quando se tratar de demissao e cassacao de
aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo Poder;

n - pelas autoridades. administrativas de hierarquia imediatamente inferior aquelas mencionadas no incise
anterior quando se tratar de suspensao superior a·30 (trinta) mas;

m - pelo chefe da reparticao e outras autoridades na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos
casos de advertencia ou de suspensao de ate 30 (trinta) dias;

IV -pela autoridade que houver feito a nomeacao, quando se tratar de destituiy-ao de cargo em comissao.

Art. 153. A aQaodisciplinar prescrevera:

I - em 5 (cinco) anos, quanto as infracoes puniveis com demissao, cassacao de aposentadoria ou disponibilidade e
destiruicao de cargo em comissao;

II - em 2 (dois) anos, quanto a suspensao;

ill-em 180 (cento e oitenta) dias, quanto a advertencia.

Art. 146. A destituicao de cargo em comissao exercido por nao ocupante de cargo efetivo sera aplicada nos casos
de infracao sujeita as penalidades de suspensao e de demissao.

Paragrafo iinico. Constatada a hip6tese de que trata este artigo, a exoneracao efetuada nos termos do art. 35 sera
convertida em destituicao de cargo em comissao.

Art. 147. A demissao ou a destituicao de cargo em comissao, nos casos dos incisos IV, VIII, X e XI do art. 143,
implica a indisponibilidade dos bens eo ressarcimento ao erario, sem prejuizo da a<;aopenal cabivel.

Art. 148. A demissao ou a destituicao de cargo em comissao, por iafringencia do art. 127, incisos X e XII,
incompatibiliza 0 ex-servidor para nova investidura em cargo publico municipal, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Paragrafo iinico. Nao podera retomar ao service publico municipal 0 servidor que for demitido ou destituido do
cargo em comissao por infringencia do art. 143, incisos I, IV, VIII, X e XI.

Art. 149. Configura abandono de cargo a ausencia imeneional do servidor ao service por mais de trinta dias
consecutivos.
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Art 158. A sindieancia devera realizar-se integralmente no prazo de 30 (trinta) dias, que so podera ser
prorrogado mediante justificaeao fimdamentada.

Art. 159. Da sindicancia podera resultar:

Art. 156. A sindicancia e peca preliminar informativa do processo administrativo disciplinar, devendo ser
promovida quando os fatos nao estiverem definidos ou faltarem elementos indicativos da autoria.

Paragrafe Unico. 0 relat6rio cia sindicancia eontera a descricao pormenorizada do fato ocorrido, com
fundamentacao na legislacao pertinente, e proposta objetiva ante ao que se apurou.

Art. 157.·A sindicancia nao comporta contraditorio e tern carater sigiloso, devendo ser ouvidos, entretanto, todos
os envolvidos nos fatos. .

Capitulo,n
Da Sindicancia

Art. 155. As demmcias sobre irregularidades serao objeto de apuracao, desde que contenham a identificacao e 0

endereco do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autentieidade.

Paragrafo Unico. Quando 0 fato narrado nao configurar evidente infracao disciplinar ou ilicito penal, a denuncia
sera arquivada, por falta de objeto.

Art 154. A autoridade que tiver ciencia de irregularidade no service publico e obrigada a promover a sua
apuracao imediata, mediante sindicancia ou processo administrative discipliner, assegnrada ao aeusado ampla defesa.

§ 10 Compete ao orgao superior de pessoal de cada Poder supervisionar e fiscalizar 0 cumprimento do disposto
neste artigo.

§ ZOAs providencias de apuracao terao inieio logo em seguida ao conhecimento dos fatos e serao tomadas no
orgao onde estes ocorreram, devendo consistir, no mfnimo, em relatorio eircunstanciado sobre 0 que se verificou.

§ 3° A averiguacao preliminar de que trata 0 paragrafo anterior podera ser cometida ao responsavel da area do
servidor ou comissao de servidores.

Capitulo I
Disposieees Gerais

Titulo V
Do Processo Administrativo Disciplinar

§30 A abertura de sindicancia ou a insta.ura9aode processo discipliner intezroznpe a prescricao, ate a decisao fmal
proferida por autoridade competente.

§ 4~Interrompido 0 curso da prescricao, 0 prazo comecara a correr a partir do dia em que cessar a interrupcao,

§ 10 0 prazo de presericao comeca a correr cia data em que 0 fate se tomou conhecido.

§ r Os prazos de prescrieao previstos na lei penal, aplieam-se as infrayoes diseiplinares capituladas tambem
como crime.
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. Art. 163. 0 processo disciplinar sera conduzido por comissao composta de tres servidores estaveis designados
pela autoridade competente, que indicara, dentre eles, 0 seu presidente, que devera ser ocupante de cargo efetivo
superior ou de mesmo nivel, ou ter nivel de escolaridade ignal,

§ lOA Comissao sera assessorada por urn. advogado e tera como seoretario servidor designado pelo seu
presidente, podendo a indicacao recair em urn de seus membros.

§ r Nao podera participar de comissao de sindicdaeia ou de inquerito, cenjuge, companheiro ou parente do
acusado, consangnmeo ou afim, em linha reta ou eolateral, ate 0 terceiro gran.

Art. 164. A Comissao exercera suas atividades com independencia e imparcialidade, assegurado 0 sigilo
necessario it elucidacao do fato ou exigido pelo interesse da administracao,

Paragrafo t'inico. As reunioes e as audiencias das comissoes terao carater reservado.

Art. 165. 0 processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:

1- instauracao, com a publicacao do ate que constituir a comissao;

II - inquerito administrative, que compreende instrucao, defesa e relatorio;

Art. 162. 0 processo disciplinar e 0 instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infracao
praticada no exercicio de suas atribuicoes, ou que tenha relaeao com as atribuicoes do cargo em que se encontre
investido.

Capitulo IV
S~aoI

Do Processo Disciplinar

Art. 161. Como medida cautelar e a tim de que 0 servidor nao venha a influir na apuracao da irregularidade, a
autoridade instauradora do processo disciplinar podera determinar 0 seu afastamento do exercicio do cargo, pelo prazo
de ate 60 (sessenta) dias, sem prejuizo da remuneraeao.

Paragrafo t'inico. 0 afastamento podera ser prorrogado pOTigual prazo, findo 0 qual cessarao os seus efeitos,
ainda que nso concluido 0 processo.

Capitulom
Do Mastamento Preventivo

I - arquivamento do processo;

II - aplicacao de penalidade de advertenoia ou suspensao de ate 30 (trinta) dias;

ill -instauracao de processo disciplinar.

Paragrafo t'inico. 0 prazo para conclusao da sindicancia nao excedera 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado
por igual periodo, a criterio da autoridade superior.

Art. 160. Sempre que 0 ilicito praticado pelo servidor ensejar a imposieao de penalidade de suspensao por mais
de 30 (trinta) dias, de demissao, cassaeao de aposentadoria ou dispooibilidade, ou destituieao de cargo em comissao,
sera obrigatoria a instauracao de processo disciplinar.
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§ 10As testemunhas serao inqniridas separadamente.

§ r Na hipotese de depoimentos contraditorios ou que se infirmem, proceder-se-a a acareaeao entre os
depoentes.

·iA;t.iZ3! .Concluida a inquiriyao das testemunhas, a comissao promovera 0 interrogat6rio do acusado, observados
os procedimentos dos art. 171 e 172, desta lei.

§ 10 No easo de mais de urn acusado, cada urn deles sera ouvido separadamente, e, sempre que divergirem em
suas declaracoes sobre os fatos ou circunstancias sera promovida a acareacao entre eles.

- § 200 procurador do acusado podera assistir ao interrogatorio, hem como a inquiriyao das testemunhas, sendo
lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, faeultando-se-lhe,porem, reinquiri-las atraves do presidente da
Comissao.

( !

ill -julgamento.

Paragrafo iinico. A instauracao do processo disciplinar compete as autoridades de que trata 0 inciso I do art.
152, desta Lei Complementar.

Art. 166. 0 processe discipliner sera iniciado no prazo de 05 (cinco) dias, contados do data de publicacac do ato
que constituir a comissao, e concluido no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do seu inicio, admitida a sua prorrogacao
por igual prazo, quando as circunstancias 0 exigirem.

§ 10 Sempre que necessario, a comissao dedieara tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros
dispensados do ponto, ate a entrega do relatorio final.

§r As reunioes cia comissao serao registradas em atas que deverao detalhar as deliberacoes adotadas.

Art. 167. 0 processo discipliner obedecera ao contradit6rio, sendo garantida ao servidor processado a ampla
defesa, com a utilizacao dos meios e recurso admitidos em direito,

Art. 168. Os autos da sindicancia integrarao 0 processo disciplinar, como peya informativa de instrucao,

Art. 169. No processo discipliner a comissao promovera a tomada de depoimentos, acareacoes investigacoes e
diligencias cabiveis, objetivando a coleta de provas, recorrendo, quando necessario, a tecnieos e peritos, de modo a
permitir a completa elucidacao dos fatos.

Art. 170.,E assegurado ao servidor 0 direito de acompanhar 0 processo, pessoalmente ou por intermedio de
procurador regularmente constituido, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contra-provas e formular
quesitos, quando se tratar de prova pericial.

§ 10 0 presidente cia comissao podera denegar 0 pedido considerado impertinente, meramente protelat6rio ou de
nenhum interesse para 0 esclarecimento dos fatos.

§ r Sera indeferido 0 pedido de prova pericial, quando a comprovacao do fato independer de conhecimento
especial do perito.

tArt 171..'As testemunhas serao intimadas a depor mediante mandado expedido pelo Presidente da Comissao,
devendo a segunda via, com a ciencia do interessado, ser anexada aos autos.

Paragrafo linico. Se a testemunha for servidor publico, a expediyao do mandado sera imediatamente eomunieada
ao chefe da reparticao onde serve 0 mesmo, com indicafi30 do dia, hora e local onde sera prestado 0 depoimento.

Art. 172. 0 depoimento sera prestado oralmente e reduzido a termo, nao sendo Iicito Ii testemunha faze-lo por
escrito.
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Se~on
Do Julgamento

Art. 177. Achando-se 0 indiciado em lugar incerto e nao sabido, sera citado par edital, publicado no 6rgao oficial
do Municipio e emjornal de grande circulaeao local, pelo menos 2 (duas) vezes, com intervalo de pelo menos 10 (dez)
dias, entre uma e outra publicacao, para apresentar defesa.

Paragrafo imico. Na hip6tese deste artigo, 0 prazo para defesa sera de 15 Cquinze) dias, a partir da ultima
publicacao do edital.

Art. 178. Considerar-se-a revelo indiciado que"regularmente citado, nao apresentar defesa no prazo legal.

§ lOA revelia sera declarada par termo nos autos do processo e devolvera 0prazo para a defesa.

§ 20 Para defender 0 indicia do revel, a autoridade instauradora do processo designara urn dos advogados do ente
empregador como defensor dativo.

§ 3° Nao havendo advogado disponivel no quadro de pessoal do ente empregador, sera designado servidor
ocupante de cargo de nivel igual ou superior ao do indiciado. .

Art. 179. Apreciada a defesa, a comissao elaborara relat6rio detalhado, onde resumira as pecas principais dos
autos e mencionara as provas em que se baseou para formar a sua conviccao.

§ 10 0 relat6rio sera sempre conclusive qnanto a inoeeneia ou a responsabilidade do servidor.

§ r Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissao indicara 0 dispositive legal ou 0 regulamentar
transgredido, bem como as circunstancias agravantes ou atenuantes.

Art. 180. 0 processo discipliner, com 0 relatorio da comissao, sera remetido a autoridade que determinou a sua
instauracao, para julgamento.

Art. 174. Quando houver duvida sobre a sanidade mental do acusado, a Comissao proponi a autoridade
competente que 0 mesmo seja submetido a exame por junta medica oficial, da qual participe, pelo menos, urn medico
psiquiatra.

Paragrafo imico. 0 incidente de sanidade sera processado em autos apartados e apenso ao processo principal,
apos a expedicao do laude pericial.

Art. 175. Tipificada a infracaodisciplinar, sera formulada a indiciacao do servidor, com a especificacao dos fatos
a ele imputados e das respectivas provas.

§ 10 0 indiciado sera citado por mandado expedido pelo presidente da comissao para apresentar defesa escrita, no
. prazo de 10 (dez) dias, assegurando-se-lhe vista do processo, no local onde este se encontrar.

§r Havendo dois ou mais indiciados, 0 prazo sera comum e de 20 (vinte) dias.

§ 3° 0 prazo de defesa podera ser prorrogado pelo dobro, para diligencias reputadas indispensaveis.

§ 4° No caso de recusa do indiciado em apor ciencia na c6pia da citacao, 0 prazo para defesa contar-se-a da data
declarada em termo proprio pelo membro da comissao que fez a citacao, com a assinatura de 2 (duas) testemunhas.

Art. 176. 0 indiciado que mudar de residencia, fica obrigado a comnniear a comissao 0 lugar onde podera ser
encontrado.
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Art. 188. 0 proeesso disciplinar podera ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de oficio, quando se aduzirem
fatos novos ou circunstancias suscetiveis de justificar a inocencia do punido ou a inadequacao da penalidade aplicada.

Se~om
Da Revisao do Preeesse

Art. 187. Serao assegurados transporte e diaries:

I-ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua reparticao, na condicao de testemunha,
denunciado ou indiciado;

n - aos membros da comissao e ao secretario, quando obrigados a se deslocarem da sede dos trabalhos para a
realizacao de missao essencial ao esclarecimento dos fatos.

Art. 185. Quando a infraeao estiver capitulada como crime, 0 processo discipliner sera remetido ao Ministerio
Publico para instauracao da ayao penal, ficando trasladado na reparticao.

Art 186. 0 servidor que responder a processo disciplinar so podera ser exonerado a pedido, ou aposentado
voluntariamente, apos a conclusao do processo e 0 cumprimento da penalidade, acaso aplicada.

Paragrafo ooico. Ocorrida a exoneraeao de que trata 0 panigrafo unico, incise I do art. 34" 0 ato sera convertido
em demissao, se for 0 caso.

§ 10 Se a penalidade a ser aplicada exceder a alcada da auroridade instanradora do processo, este sera
encaminhado a autoridade competente, que decidira em igual prazo.

§ r Havendo mais de urn indiciado e diversidade de sancoes, 0 julgamento cabera a autori.dade competente para
a imposicao da pena mais grave.

§ 3° Se a penalidade prevista for a demissao ou cassaeao de aposentadoria ou disponibilidade, 0 julgamento
cabera as autoridades de que trata 0 incise I do art. 152.

§ 40 Reconhecida pela comissao a inocencia do servidor, a autoridade instauradora do processo determinara 0 seu
arquivamento, salvo .se fiagrantemente contraria a prova dos autos.

Art. 182. 0 julgamento acatara 0 relatorio da comissao, salvo quando eontrario asprovas dos autos.

Paragrafo iinico. Quando 0 relatorio da comissao contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora podera,
motivadamente, agravar a penalidade proposta, abranda-Ia ou isentar 0 servidor de responsabilidade.

Art 183. Verificada a ocorrencia. de vicio insansvel, a autoridade que detenninou a iastauracao do processo ou
outra de hierarquia superior declarara a sua nulidade, total ou parcial, e ordenara, no mesmo ato, a constitnicao de outra
comissao para instauracao de novo proeesso.

§ 100 julgamento fora do prazo legal nao implica nulidade do processo.

§ ZO A autoridade julgadora que der causa a prescrieso de que trata 0 art. 153, § 2Q, sera responsabilizada na
forma do Capitulo IV do Titulo IV.

Art. 184. Extinta a punibilidade pela prescricao, a autoridade julgadora determinara 0 registro do fato nos
assentamentos individuais do servidor.

Art. 181. No prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferira a
sua decisao,
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Art 198. Para os fins de que dispoe 0 artigo anterior, os servidores peblicos do Municipio de Sao Jose da
BarralMG, serao filiados ao Regime Geral de Previdencia Social instituido pele Lei Federal 8.213, de 24 de julho de
1.991, administrado pelo Instituto Naciona1 de Seguridade Social-INSS.

Art. 197. 0 Municipio de Sao Jose da Barra mantera seus servidores filiados a regime de previdencia social, de
carater contributivo, que lhes assegure os meios iadispensaveis de manuten~ao, poTmotive de incapacidade, desemprego
involuntario, idade avancada, tempo de service, encargos familiares e prisao ou morte daqueles de quem dependiam
economicamente.

Seeao I
Da Previdencfa Social

Capitulo I

Titulo VI
Da Seguridade Social do Servidor

Art. 192. A revisao correra em apenso ao processo originario.

Paragrafo futico. Na peticao inicial, 0 requerente pedira dia e hera para a produeao de provas e inquiricao das
testemunhas que arrolar. .

Art. 193. A comissao revisora teni60 (sessenta) dias para a conclusao dos trabalhos.

Art. 194. Aplicam-se aos trabalhos da comissao revisora, no que eouber, as normas e procedimentos proprios da
comissao do processo disciplinar.

Art. 195. 0 julgamento cabera it autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 152.

Paragrafo unico. 0 prazo para julgamento sera de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo, no
cur so do qual a autoridade julgadora podera determinar diligencias,

Art. 196. Julgada procedente a revisao, sera deelarada sem efeito a pen.alidade aplicada, restabelecendo-se todos
os direitos do servidor, exceto em relacao a destituieao do cargo em comissao, que sera convertida em exoneracao.

Paragrafe ilnico. Da revisao do processo nao podera resultar agravamento de penalidade.

§ I", Em caso de falecimento, auseneia Oil desaparecimento do servidor, qualquer pessoa cia familia podera
requerer a revisao do processo.

§r. No caso de!incapacidade mental do servidor, a revisao sera requerida pelo respectivo curador.

Art. 189. No processo revisional, 0 onus da prova cabe ao requerente.

Art. 190. A simples alegacao de injustice da penalidade nao constitui fundamento para a revisao, que requer
elementos ncvos, ainda nao apreciados no processo eriginario.

Art 191. 0 requerimento de revisao do processo sera dirigido ao dirigente do orgao ou entidade onde seoriginou
o processo discipliner.

Paragrafo futico. Deferida a peticao, a autoridade oompetente providenciara a constituieao de comissao, na
forma do art. 163.
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Titulo IX
Capitulo Unico

Das Disposi~oes Transit6rias e Finais

Art. 205. Ao servidor publico e assegurado, nos termos da Constituicao Federal, 0 direito a livre associacao
sindi~al e os seguintes direitos, entre outros, dela decorrentes:

a) de ser representado pelo sindieato, inclusive como substitute processual;

b) de inamovibilidade do dirigente sindical, ate urn ano apos 0 final do mandato, exceto se a pedido;

c) de descontar em folha, sem onus para a entidade sindical a que for filiado, 0 valor das mensalidades e
contribuicoes definidas em assembleia geral da categoria.

Art. 206. Consideram-se da familia do servidor, alem do conjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam as suas
expensas e constem do, seu assentamento individuaL

Paragrafo futico. Equipara-se ao conjuge a companbeira ou companheiro, que comprove uniao estavel como
entidade familiar.

Art. 201. 0 Dia do Servidor Publico sera comemorado em data de vinte e oito de outubro.

Art. 202. Poderao ser instituidos, no ambito dos Poderes Executivo e Legislativo, os seguintes incentivos
funcionais, alem daqueles ja previstos nos respectivos planes de carreira:

1- premios pela apresentacao de ideias, inventos ou trabalhos que favoreeam 0 aumento de produtividade e a
reducao dos custos operacionais;

n -concessao de medalhas, diplomas de honra ao merito, condecoracao e elogio.

Art. 203. Os prazos previstos nesta Lei serao contados em dias corridos, excluindo-se 0 dia do comeco e
incluindo-se 0 do vencimento, ficando prorrogado, para 0primeiro dia util seguinte, 0 prazo vencido em dia em que nao
haja expediente.

Art. 204. Por motivo de crenca religiose on de conviccso filosofica ou politica, 0 servidor nao podera ser privado
de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminacao em sua vida funcional, nem eximir-se do cumprimento de seus
deveres.

Titulo vn
Capitulo Unlce

Das Disposi-;oes Gerais

Art. 199. A assistencia basica a saude do servidor, ativo ou inativo, e de sua familia, cornpreende assistencia
medica, hospitalar, odontologica, psicologica e farmaceutica, prestada pelo Sistema Unico de Saude - SUS.

;
Art. 200. Fica q Executive Municipal autorizado a contratar com entidade especializada plano complementar de

assistencia it saude dos servidores municipais, com a participeeao destes.

Seftao n
Da Assistencia a Saiide
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Sao Jose da BarraIMG, 24 de Agosto de 2007.

Vice-Presidente da Cit

1- tenha ingressado no emprego que ocupa em virtude de aprovacao em concurso publico.

If - seja estabilizado no service publico municipal de sao Jose da BarraIMG, por forca do disposto no art. 19 do Ato das
Disposicoes Transitorias da Constituicao Federal;

ill - 0 Chefe do Poder Executivo procedera na Carteira de Trabalho e Previdencia Social- CIPS dos atuais
empregados publicos, as anotacoes necessarias acerca da mudanca do regime celetista para 0 estatutario.

§ 10 - Os servidores referidos no incise I terao computado para os fins de estagio probatorio, 0 tempo de exercicio
no emprego, sendo condicao para aquisieao de estabilidade a aprovaeao em avaliaQao de desempenho.

Art. 209. Ficam revogadas as disposicoes emcontrario.

Art. 210. Esta Lei entra em vigor na data de sua publi ao, com efeitos financeiros a partir do primeiro dia do
mes subsequente.

Art. 207. Ficam submetidos ao regime estabelecido por esta Lei:

I - Os atuais servidores dos Poderes do Municipio de Sao Jose da BarraIMG., regidos pelo regime estatutario ora
criado, investidos em cargos publicos, em virtude de aprovacao em concurso publico.

n- Os servidores investidos emcargo efetivo, em virtude de concurso publico.

ill - Os nomeados para cargos de provimento em comissao, de livre nomeacao e exoneracao, no que lhes for
aplicavel, I

J~ f£l Paragrafo Un. ico. Excetuam-se da disposicao deste artigo os contratados por prazo determinado, para atender aLne~idade temporaria de excepcional interesse publico, nos termos do art. 37~IX da Constituicao Federal.

Art. 208. Os atuais empregados municipais, ocnpantes de empregos 'publicos do quadro de pessoal da Prefeitura
e Camara Municipal, regidos pela Consolidacao das Leis do Trabalho, serao reenquadrados no regime estatutario ora
instituido e terao, nos termos da lei, liberada a documentacao necessaria para movimentacao da conta do Fundo de
Garantia de Tempo de Service (F.G.I.S.), ficando assim, transformados em cargos os atuais empregos publicos, desde
que:
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