
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ 
Estado de Minas Gerais  

 

Praça Coronel Justiniano, 164 - Centro 
37600-000   Cambuí - MG 

 
 
 
 

Lei Nº 1438/1998 
 
 
 
 

  
Institui o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de 
Cambuí e dá outras providências. 
 
 

O Prefeito Municipal de Cambuí, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara Municipal aprova, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

CAPÍTULO   I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 
Art. 1º  Esta Lei institui o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cambuí, 

aplicável aos Servidores do Poder Executivo, Poder Legislativo, assim como das Autarquias e  
Fundações Públicas. 

Art. 2º  O Regime Jurídico dos Servidores do Poder Executivo, Poder Legislativo, 
assim como das Autarquias e Fundações Públicas do Município de Cambuí  é  o  Estatutário. 

Parágrafo único. Excluem-se  deste  artigo: 
I -  o pessoal das sociedades de economia mista e empresas públicas e 

quaisquer outras entidades da administração indireta que explorem a atividade econômica; 
II - os servidores estáveis, do quadro de pessoal da Prefeitura, que estão 

enquadrados nos termos previstos na  Consolidação  das Leis do Trabalho  –  C L T; 
III - o pessoal contratado por tempo determinado. 
Art.  3º Para efeitos desta Lei, considera-se que: 
I   - Servidor  ou  Servidor  Público  é  aquele que mantém com o Poder 

Público  relação  não-eventual,  subordinação  hierárquica e mediante retribuição pecuniária, 
independentemente do  regime jurídico ao qual esteja vinculado; 

II   - Emprego   ou   cargo   é  o  lugar  instituído  na organização do serviço   
público,   com    denominação    própria,   atribuições   e  responsabilidades   específicas  e  estipêndios   
correspondentes, para ser  provido e exercido por um titular, na forma estabelecida nesta Lei; 

III   - Função pública: 
  a)  de   natureza   permanente   correspondente   a   chefia,  direção, 

assessoramento  ou  outro  tipo  de  atividade para a qual não se criou cargo correlato; 
  b)  de natureza transitória que visa a atender a serviço de caráter 

temporário; 
IV - Classe  constitui a linha de promoção dos servidores; 
V - Série de classe é o conjunto de classes de atividades, dispostas  

hierarquicamente; 
VI - Nomeação é o provimento que terá caráter efetivo, quando se tratar de  

cargo de carreira ou isolado; ou terá caráter temporário, quando se  tratar de cargo em comissão ou 
função gratificada; 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ 
Estado de Minas Gerais  

 

Praça Coronel Justiniano, 164 - Centro 
37600-000   Cambuí - MG 

VII - Promoção  compreende  a  passagem   do  ocupante  de  um  cargo, 
numa  determinada  classe,  para  outra  classe imediatamente  superior àquela a que pertence, dentro 
de uma mesma carreira por merecimento; 

VIII - Reintegração  é  o  provimento  que  decorre  de   decisão  judicial  
passada em julgado, onde ocorre o reingresso do  servidor no serviço público,  com   ressarcimento   
das   vantagens   atinentes   ao    cargo anteriormente ocupado; 

IX - Concurso Público  é  um procedimento administrativo, aberto a todo e 
qualquer interessado que  preencha os requisitos estabelecidos nesta Lei,  destinado à seleção de 
pessoal, mediante a   aferição   do conhecimento, da aptidão e da experiência  dos candidatos, por 
critérios objetivos, previamente estabelecidos no edital de abertura, de maneira a possibilitar uma 
classificação de todos os aprovados; 

X - Carreira  é  a  série  de  cargos  de natureza semelhante, do mesmo grupo 
ocupacional,  hierarquizados de acordo com o nível  de  complexidade e responsabilidade das 
atribuições de cada um deles e o grau de conhecimento ou experiência necessário para exercê-lo; 

XI - Quadro Permanente é o conjunto de carreiras e série de classes de 
natureza efetiva e os empregos de provimento em comissão;  

XII  - Quadro Suplementar é o conjunto de funções públicas de natureza 
temporária; 

XIII - Responsabilidade  Administrativa  é o  ato,   cometido  por  servidor 
público, que resulta em violação das normas internas da Administração; 

XIV - Enquadramento   é   o   ajustamento   do   servidor   no  quadro  
dimensionado em cargo e nível de conformidade com as condições  e requisitos; 

XV - Exercício efetivo é o período de trabalho contínuo do servidor no  Poder 
Executivo ou  quando à disposição de órgão da administração estadual ou federal; 

XVI - Lotação  é a unidade administrativa onde o servidor designado  deverá 
desempenhar suas funções; 

XVII - Estágio Probatório é o instrumento pelo qual o servidor será ou não  
confirmado no cargo, para usufruir da estabilidade; 

XVIII - Exoneração é a dispensa do servidor, a pedido do mesmo ou por 
conveniência  da  Administração,  se,  neste  caso, o servidor não for estável; 

XIX - Demissão é a dispensa do servidor decorrente de sentença judicial  ou 
processo administrativo disciplinar; 

XX - Demissão a bem do serviço público é a dispensa do servidor, que não  
retornará  ao  serviços  público  de  forma  alguma,  decorrente  de ilícitos  como  aplicação  irregular  de  
dinheiro  público,  lesão do erário, dilapidação do patrimônio público e corrupção; 

XXI - Vencimento ou vencimento-base é a retribuição devida ao servidor  pelo 
efetivo exercício do cargo pelo nível ou símbolo correspondente; 

XXII  - Suspensão é o afastamento temporário do servidor da Administração por  
motivos  disciplinares   e   implica   na  perda  dos  vencimentos  ou remuneração, de antigüidade de 
tantos dias quantos tenham durado, do direito de licença para tratar  de assunto particular e na 
impossibilidade de promoção; 

XXIII - Vencimentos correspondem à soma do vencimento-base com as  
vantagens pecuniárias fixas; 

XXIV - Remuneração  são os valores que o servidor percebe mensalmente como  
retribuição  ao  seu  trabalho,  envolvendo  os  vencimentos, as parcelas de caráter transitório, seja em 
razão de produtividade, seja por exercício de atribuições extraordinárias  ou   qualquer   ou   critério 
semelhante; 

XXV - Provento é a remuneração dos Inativos; 
XXVI - Pensão é a remuneração dos Pensionistas; 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ 
Estado de Minas Gerais  

 

Praça Coronel Justiniano, 164 - Centro 
37600-000   Cambuí - MG 

XXVII - Avaliação Periódica de Desempenho é a avaliação de todos os 
servidores  através  de  processos  específicos  da  área de atuação respectiva, no mês de abril de cada 
exercício; 

XXVIII - Avaliação  Especial  de  Desempenho é a avaliação de todos os 
servidores em estágio probatório através de processos específicos da  

área de atuação respectiva, durante aquele estágio. 
Art.  4º Os Profissionais do Magistério seguirão o Estatuto do Magistério. 
Art. 5º  São proibidos o desvio de função e o exercício gratuito do cargo pelos 

servidores. 
CAPÍTULO    I I 
DO  PROVIMENTO 
Art. 6º  Qualquer investidura em cargo de caráter permanente há de ser precedida 

de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do 
cargo. 

§ 1º   São proibidos o acesso ou ascensão funcional, transferência, 
aproveitamento e qualquer outro meio de transposição direta de um cargo para outro. 

§ 2º   São provimentos permitidos: 
I  - nomeação; 
II -  promoção; 
III - readaptação; 
IV - reversão; 
V  - reintegração; 
VI - recondução. 
§ 3º   Os concursos públicos serão realizados pela Secretaria de Administração, 

com a participação de outras Secretarias ou por instituição especializada, mediante licitação. 
Art. 7º  A aprovação em concurso não cria direito à admissão ou nomeação, mas 

estas, quando se derem, respeitarão, rigorosamente, a ordem de classificação. 
§ 1º   É vedada a realização de novo concurso público para aqueles cargos em 

que: 
  a)   existam servidores em disponibilidade; 
  b)    existam candidatos aprovados em certame anterior, cuja validade 

não tenha expirado. 
Art. 8º  Verificada a necessidade, no serviço público municipal, do cidadão  

concursado  para ocupar o respectivo cargo, este será convocado por escrito, através de AR, e terá o 
prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da a data de recebimento do aviso, para a apresentação e a 
devida posse no cargo. 

§  1º     A não apresentação até a data limite prevista no caput deste artigo  
implicará na desistência da posse no cargo. 

§ 2º   A posse de que trata o caput deste artigo se efetiva através da assinatura 
do Termo de Posse pelo concursado, o Secretário de Administração e o Prefeito Municipal. 

Art. 9º  O cidadão convocado nos termos do artigo anterior, apresentando-se  à 
Administração até a data limite, se  por  livre e espontânea vontade pedir para não tomar posse no 
cargo que pleiteou, ocasionará aquele as seguintes hipóteses: 

I - assinará o termo de desistência definitiva do cargo; ou 
II - assinará o termo de desistência temporária do cargo e o cidadão 

convocado  passará  para  a última colocação da lista de classificação dos aprovados do concurso do 
respectivo cargo; 

III - quando o classificado nos termos do inciso II deste artigo for convocado 
novamente, este não poderá assinar o Termo de desistência temporária, mas o Termo de 
desistência definitiva.  
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Art. 10. O acesso a cargos, empregos e funções públicas cabe a todos os 
brasileiros, nas condições: 

I  - a idade mínima de dezoito anos; 
II - o nível de escolaridade exigido para o cargo; 
III - o gozo dos direitos políticos; 
IV - a quitação com as obrigações militares e eleitorais; 
V - aptidão física e mental, comprovada em perícia médica oficial. 
Parágrafo único.  A permanência no serviço público dá àqueles o gozo dos direitos 

políticos. 
Art. 11. O concurso público tem validade de 02 (dois) anos, podendo ser 

prorrogado uma única vez por igual período. 
Art. 12. Adquire estabilidade, ao completar três anos de estágio probatório, em 

efetivo exercício, e a aprovação da avaliação especial de desempenho, o servidor admitido ou nomeado 
em virtude de concurso público para  emprego  ou  cargo  de carreira contido no Quadro de Pessoal, 
constante na  Lei Municipal do Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos Municipais. 

 
Parágrafo único.  Continua o prazo de 02 (dois) anos de estágio probatório para os 

servidores concursados que estejam naquela situação até a data de publicação desta Lei. 
Art. 13. O servidor estável só perderá o emprego ou cargo nos casos de 

exoneração e demissão, em que  lhe será assegurada ampla defesa. 
Art.  14.  As pessoas portadoras de deficiência, aprovadas em concurso público, 

serão admitidas ou nomeadas para as vagas que lhe forem destinadas no respectivo edital, observada 
a exigência de escolaridade, aptidão e qualificação profissional definidas nas descrições de empregos e 
cargos. 

Art.  15. Os Cargos de Provimento em Comissão são de livre nomeação  e  
exoneração,  de  recrutamento  amplo, de caráter provisório, pelo Prefeito Municipal, através de 
Portaria, cargos estes, descrito na Lei Municipal do Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores 
Públicos Municipais.    

Art.  16. As Funções Gratificadas são de livre nomeação e exoneração e de 
recrutamento limitado e caráter provisório, para servidores concursados, pelo Prefeito Municipal através 
de Portarias, exigidos requisitos descritos na Lei Municipal do Plano de Cargos e Carreiras dos 
Servidores Públicos Municipais. 

CAPÍTULO  I I I  
DO  ESTÁGIO  PROBATÓRIO 
Art.  17. O Estágio Probatório tem como finalidade aferir a proficiência do servidor, 

através de processos específicos, inclusive avaliação especial de desempenho, regulamentados pelo 
Executivo, com o fim de julgar conveniente ou não a sua permanência no serviço público, onde serão 
considerados o desempenho do cargo nos critérios de: 

I - assiduidade; 
II - capacidade; 
III - iniciativa; 
IV - disciplina; 
V - produtividade; 
VI - responsabilidade; 
VII - idoneidade moral.  
Art. 18. Se, durante o Estágio Probatório, o servidor não demonstrar os requisitos 

necessários à permanência no cargo, deverá ser exonerado,  sendo-lhe  garantida  a  ampla  defesa no 
processo que indeferir a sua confirmação. 

Art.  19. O Estágio Probatório não é no serviço público, mas no cargo efetivo em 
que o servidor foi investido. 
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Parágrafo único. Caso o servidor venha a ser nomeado para outro cargo efetivo, 
decorrente de novo concurso, este será submetido a outro estágio probatório. 

CAPÍTULO   I V  
DA  VACÂNCIA   DE   CARGO,  DA 
DISPONIBILIDADE E DA SUBSTITUIÇÃO 
SEÇÃO  I  
DA VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO 
Art.  20. A vacância de cargo público decorrerá de: 
I - exoneração; 
II - demissão; 
III - promoção; 
IV - readaptação; 
V - aposentadoria; 
VI - posse em outro cargo inacumulável; 
VII - falecimento. 
Art.  21.   Ocorrendo a vacância de cargo público, novo concurso deverá ser 

realizado para o preenchimento do mesmo. 
SEÇÃO   I I  
DA DISPONIBILIDADE 
Art.  22. A disponibilidade ocorre quando um cargo efetivo é extinto ou tem 

declarada a sua desnecessidade. 
§  1º  O servidor estável que for titular do cargo extinto terá o direito de  ficar  em  

disponibilidade  remunerada  até  o  aproveitamento  em  outro cargo de atribuições e vencimentos 
compatíveis com o anterior extinto, após inspeção médica. 

§  2º  A disponibilidade concede aos servidores estáveis o direito à percepção 
dos vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. 

§  3º  Os servidores municipais que se enquadrarem nos termos deste artigo 
permanecerão em quadro de extinção, percebendo os vencimentos básicos marcados para a categoria  
I,  classe  "A",  categoria esta regulamentada pela Lei Municipal do Plano de Cargos e Carreiras dos 
Servidores Públicos Municipais. 

SEÇÃO   I I I  
DA  SUBSTITUIÇÃO  
Art.  23. A substituição decorre do afastamento de servidor ocupante de cargo 

comissionado ou função gratificada, seja por motivo de férias, de licença ou viagem prolongada. 
 
Art.  24. O servidor que substituir nos casos do artigo anterior será remunerado de 

acordo com seu cargo original e, passando disso, de acordo com o vencimento do cargo em que se der 
a substituição. 

Parágrafo único.  O  período de substituição será de no mínimo sete  dias e, no máximo, 
trinta dias e a remuneração deverá ser proporcional aos dias substituídos. 

Art.  25. Os Cargos em Comissão e Funções Gratificadas, nos casos de 
substituição previstos no artigo 23, terão substitutos na ordem a seguir: 

I - Secretário  –  Chefe de Departamento; 
II - Chefe de Departamento  –  Encarregado de Setor ou Diretores; 
III - Encarregado de Setor ou Diretores  – Servidor estável do mesmo Setor; 
Parágrafo único.   Todos os substitutos deverão estar lotados na mesma Secretaria, 

mesmo Departamento, se for o caso, e mesmo Setor ou Secretaria, se for o caso. 
CAPÍTULO   V 
DOS DIREITOS E VANTAGENS DOS  
SERVIDORES  MUNICIPAIS 
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Art.  26. Estão assegurados aos servidores públicos municipais os seguintes 
direitos: 

I - salário mínimo; 
II - irredutibilidade de vencimentos; 
III - vencimento nunca inferior ao salário mínimo para os que percebem 

remuneração variável; 
IV - gratificação natalina; 
V - adicional noturno; 
VI - salário - família para os dependentes; 
VII - jornada de trabalho máxima de 08 horas por dia e 44 semanais; 
VIII - repouso semanal remunerado; 
IX - hora - extra acrescida de 75% sobre a hora normal de trabalho nos dias de 

semana e sábado; 
X - hora - extra acrescida de 125% sobre a hora normal de trabalho no dia de 

domingo e feriado; 
XI - gozo de férias anuais remuneradas com adicional de um terço sobre o 

vencimento - base; 
XII - licença paternidade; 
XIII - licença de 120 (cento e vinte) dias à gestante; 
XIV - proteção do mercado de trabalho da mulher; 
XV - redução de riscos inerentes ao trabalho; 
XVI - adicional de insalubridade e periculosidade por função que levam perigo à 

saúde; 
XVII - proibição de  diferença de vencimentos, de exercício de funções e de 

critério de admissão, por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 
XVIII - adicional por tempo de serviço - qüinqüênio. 
CAPÍTULO  V I  
DA  REMUNERAÇÃO  
Art.  27. A remuneração dos servidores da ativa não poderá ser objeto de arresto, 

seqüestro ou penhora, por se tratar de verba de natureza alimentar. 
Art.  28. Sobre a remuneração dos servidores não incidirá nenhum desconto, salvo 

por imposição legal ou mandato judicial, tais como: 
I - Imposto de Renda Retido na Fonte; 
II - Contribuições Previdenciárias; 
III - Pensão alimentícia judicial. 
§ 1º   Desde que mediante autorização prévia do servidor é admissível a 

consignação, em folha de pagamento, em favor do FAPEM, dentro dos limites e critérios definidos pela 
Administração.   

§ 2º  É proibido o desconto obrigatório a título de contribuição sindical, referente 
a um dia de trabalho aos servidores do regime estatutário. 

§ 3º  É permitido o desconto de contribuições a entidades sindicais dos 
servidores filiados, desde que haja anuência dos mesmos. 

Art.  29. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos será feita no mês 
de maio de cada exercício pelo índice oficial do Governo Federal ou outro oficial. 

Parágrafo único.  A revisão de que trata este artigo refere-se à recomposição do poder 
aquisitivo da moeda, corroído pela inflação, se houver 

Art.  30. O limite dos vencimentos do funcionalismo municipal é o subsídio do 
Prefeito Municipal. 

Art. 31. A data do pagamento aos servidores dos seus vencimentos mensais é até 
o quinto  dia útil do mês subsequente. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ 
Estado de Minas Gerais  

 

Praça Coronel Justiniano, 164 - Centro 
37600-000   Cambuí - MG 

Parágrafo único.   Em comum acordo entre os servidores e a Administração, poderá o 
pagamento mensal ser dividido em duas etapas, sendo uma no dia quinze do mês e outra até o quinto  
dia útil do mês subsequente do efetivo trabalho. 

Art. 32.  Quando da nomeação de servidor efetivo para cargo em comissão ou 
função gratificada, este poderá optar pelo vencimento do cargo efetivo, se o mesmo for maior que o 
subsídio do cargo de Secretário ou maior que a remuneração da função gratificada. 

Parágrafo único.  Se na nomeação de que trata o caput deste artigo a opção do 
servidor for a remuneração do cargo efetivo, continuarão assegurados a ele os direitos e vantagens do 
artigo 26  exceto o de que tratam os incisos V, IX, e X, desta Lei. 

 
CAPÍTULO   V I I  
DAS  VANTAGENS  PECUNIÁRIAS E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
Art.  33. Não são incorporáveis seja aos vencimentos, seja aos proventos, as 

vantagens percebidas em caráter temporário, tais como gratificação de função, gratificação pela 
prestação de serviço extraordinário, gratificação natalina, entre outras. 

Art. 34. São incorporáveis seja aos vencimentos, seja aos proventos, os adicionais 
por tempo de serviço  (qüinqüênio),  adicional noturno, a promoção decorrente do mérito pessoal pela 
escolaridade maior que  a exigida, desde que, neste último, o servidor tenha contribuído, pelo menos 15 
(quinze) anos ao FAPEM, e promoção decorrente da Avaliação Periódica de Desempenho. 

Parágrafo único.  Quando uma vantagem é incorporada, não poderão ser calculados 
outros acréscimos sobre a nova remuneração, mas sobre o vencimento - base  do servidor. 

Art.  35. Quando da nomeação de que trata o artigo 32 desta Lei, no caso  da  
nomeação  de  servidor  efetivo para cargo em comissão, este poderá optar em recolher as 
contribuições previdenciárias ao Instituto Oficial do Governo Federal, ou ao  FAPEM. 

Art.  36. Os benefícios previdenciários dos servidores estatutários, tais como 
aposentadoria compulsória e voluntária, por invalidez ou tempo de serviço, são definidos na 
Constituição Federal. 

CAPÍTULO   V I I I  
DAS  LICENÇAS  CONCEDIDAS  AO  SERVIDOR 
Art.  37. São garantidas aos servidores municipais estáveis as seguintes licenças: 
I - para tratamento de saúde; 
II - por acidente em serviço; 
III - licença paternidade; 
IV - licença à gestante; 
V - para o serviço militar; 
VI - para concorrer a cargo eletivo; 
VII - para tratar de interesses  particulares; 
VIII - para exercer mandato de direção sindical oficial dos servidores municipais; 
IX - por motivo de doença em pessoa da família. 
Parágrafo único.  Os critérios, condições, limites, prazos e procedimentos necessários 

para disciplinar a concessão de cada licença acima estão regulamentados na Lei  Municipal  n°  
1.213/93   (FAPEM). 

CAPÍTULO   I X  
DAS  FÉRIAS  
Art. 38. As férias são um período de descanso e têm como finalidade a proteção à 

saúde do servidor. 
Art.  39. O período de descanso de que trata o artigo anterior é de 30 dias 

consecutivos. 
Art. 40. É proibido o acúmulo de férias por mais de dois períodos. 
Art.  41.  É proibida a conversão de férias em dinheiro. 
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Art.  42. Todo servidor municipal tem o direito às férias a um acréscimo de um terço 
da respectiva remuneração. 

Parágrafo único. O  acréscimo  de que trata este artigo deve corresponder ao valor 
da remuneração paga no mês em que o servidor irá gozar as férias e será paga no início das mesmas. 

Art.  43. Os servidores municipais que operam com raios X ou substâncias 
radioativas, farão jus ao gozo de férias de 20 dias consecutivos por semestre de atividade profissional. 

CAPÍTULO   X  
DA CONTAGEM DO TEMPO DE EFETIVO 
EXERCÍCIO E  DO  DIREITO DE PETIÇÃO 
SEÇÃO  I  
DA CONTAGEM  DO  TEMPO   
DE  EFETIVO  EXERCÍCIO 
Art.  44.  Contam, para efeitos de aposentadoria e para percepção de vantagens 

funcionais, como tempo de efetivo exercício as ausências por motivo de: 
I - por um dia, para doação de sangue; 
II - por dois dias, para se alistar como eleitor; 
III - por oito dias consecutivos, em razão de: 
  a)    casamento; 
  b)     falecimento do cônjuge, companheiro, pais, filhos, irmãos e avós; 
  c)   - as licenças discriminadas nos incisos I, II, III, IV, V, VI e VIII, do 

artigo 37 desta Lei. 
§  1º  Somente as ausências discriminadas neste artigo contam para efeito de 

aposentadoria. 
§  2º  Nas licenças aludidas no caput deste artigo, para fins de contagem de 

tempo do servidor, este deverá continuar contribuindo para o plano previdenciário oficial. 
SEÇÃO  I I 
DO  DIREITO  DE  PETIÇÃO  
Art.  45. Todo servidor municipal tem a possibilidade de requerer à Administração a 

defesa de seus direitos. 
 
Art.  46. Todo requerimento de petição deverá ser protocolado na Procuradoria 

Jurídica do Município e dirigido à autoridade competente para julgá-lo. 
Art.  47.  Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato 

ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. 
Parágrafo único.   O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os 

artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 05  (cinco)  dias corridos e decididos dentre de  
30  (trinta)  dias corridos. 

Art.  48. Caberá recurso: 
I - o indeferimento do pedido de reconsideração; 
II - das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. 
§ 1º   O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior à que tiver 

expedido o ato ou proferido a decisão, e, sucessivamente, em escala ascendente, às demais 
autoridades. 

§  2º   O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver 
imediatamente subordinado o requerente. 

Art.  49. O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 
30 (trinta) dias corridos, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão ocorrida. 

Art.  50.   O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da 
autoridade competente. 
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Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do 
recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do impugnado. 

Art.  51. O prazo máximo para o direito de petição, ou seja o prazo de prescrição: 
I - para os casos de demissão do servidor, ao  ato  de  disponibilidades   ou   

qualquer  outro  que afete  o   interesse   patrimonial   do  servidor,  é  de 05 (cinco) anos a partir da 
data do ato; 

II - nos demais casos que não estão previstos no caput deste artigo o prazo 
de prescrição de cinco anos diminui para 120 ( cento e vinte) dias. 

Parágrafo único.    O prazo de prescrição será contado da data de publicação do ato 
impugnado ou da data da ciência pelo interessado quando o ato não for publicado. 

Art. 52. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a 
prescrição. 

Art.  53. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela 
Administração. 

Art.  54. Para o exercício de direito de petição, é assegurado vista do processo ou 
documento, na repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído. 

Art.  55. A Administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando 
eivados de ilegalidade. 

Art.  56. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos nesta seção, salvo 
motivo de força maior. 

CAPÍTULO  X I  
DOS  DEVERES DO  SERVIDOR E O REGIME DISCIPLINAR 
Art.  57. Todo servidor público está sujeito à responsabilidade administrativa, civil e 

penal pelos atos por ele praticados no exercício de suas funções. 
SEÇÃO   I 
DOS  DEVERES  DO  SERVIDOR  
Art.  58.  São deveres do servidor: 
I - comparecer à repartição em que está lotado no horário determinado para  

o  trabalho  ordinário  e  para o trabalho extraordinário, quando  devidamente convocado; 
II - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente  ilegais; 
III - desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido; 
IV - tratar  com  respeito  os  companheiros  de  trabalho e as partes, 

atendendo-as sem preferências pessoais, mantendo o espírito de solidariedade e de colaboração; 
V - respeitar as convicções religiosas de cada um; 
VI - não comparar,  criticando, os salários recebidos; 
VII - providenciar para que esteja sempre em ordem, no assentamento 

individual, sua declaração de família; 
VIII - apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou com uniforme  que 

for determinado em cada caso; 
IX - guardar sigilo sobre assuntos da repartição sobre despachos, decisões e 

providências; 
X - representar  o  seu  chefe  imediato  sobre  todas as irregularidades de que 

tiver   conhecimento,   ocorridas  na   repartição   em  que  servir,  ou  às autoridades superiores, por 
intermédio do respectivo chefe, quando este não tomar em consideração sua representação; 

XI - zelar pela economia do material do município e pela conservação do que 
for confiado à sua guarda; 

XII - atender prontamente, com preferência sobre qualquer outro serviço, às 
requisições para a defesa da Fazenda Pública Municipal; 

XIII - apresentar relatórios ou resumo de suas atividades quando requisitados 
pelo chefe imediato ou outra autoridade superior; 
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XIV - sugerir providências tendentes à melhoria e aperfeiçoamento do serviço. 
SEÇÃO   I I 
DAS  PROIBIÇÕES  DO  SERVIDOR  
Art.  59. Ao  servidor  é  proibido: 
 
I - referir-se de modo depreciativo, pela imprensa, em informação, parecer ou 

despacho, às  autoridades   e   atos  da  Administração  Municipal, podendo,  porém,  em  trabalho  
assinado,  apreciá-lo  do  ponto  de vista doutrinário  ou  de  organização  do serviço, com o fito de 
colaboração e  cooperação; 

II - retirar, sem prévia autorização da autoridade, qualquer documento ou 
objeto de repartição; 

III - atender pessoas, na repartição, para tratar de assuntos particulares, salvo 
assunto de caráter emergencial; 

IV - promover manifestações de apreço ou desapreço a qualquer pessoa, e 
 fazer circular e subscrever listas de donativos, no recinto da repartição; 

V - subestimar a promoção de colegas, por avaliação de mérito; 
VI - pressionar grupos de servidores para reclamar, em seu nome, direitos  

salariais não conquistados em função da avaliação de mérito; 
VII - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal; 
VIII - coagir ou aliciar  qualquer servidor com objetivos de natureza partidária; 
IX - provocar debates ou discussões de caráter religioso; 
X - praticar a usura em qualquer de suas formas; 
XI - receber propinas, comissões, presentes, vantagens de qualquer espécie, 

em razão das atribuições; 
XII - empregar material do serviço público no serviço particular; 
XIII - cometer a pessoas estranhas à repartição, fora os casos previstos  em Lei,  

o  desempenho  de  encargo que lhe competir ou a seus subordinados; 
XIV - exercer atribuições diversas de seu cargo ou função, ressalvados os  

casos previstos em Lei ou regulamento; 
XV - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do  

chefe imediato. 
SEÇÃO   I I I 
DA  RESPONSABILIDADE  
Art.  60.  A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou culposo, que 

importe em prejuízo para a Administração. 
§  1º  O  servidor será obrigado a repor, de uma só vez, a importância do 

prejuízo causado à Administração, em virtude de alcance, desfalque, remissão ou omissão de efetuar 
recolhimento ou entrada nos prazos legais. 

§  2º  Nos demais casos, não previstos no parágrafo anterior, a indenização de 
prejuízos causados à Administração poderá ser liquidada mediante o desconto, em folha, nunca 
excedente da 10ª (décima) parte do vencimento, na falta de outros bens que respondam pela 
indenização. 

§  3º    Tratando-se  de  danos  causados a terceiros responderá o servidor 
perante a Administração em ação regressiva, proposta depois de transitar em julgado a decisão de 
última instância que houver condenado a Administração a indenizar o terceiro prejudicado. 

Art. 61. A responsabilidade penal será apurada nos termos da legislação federal 
aplicável. 

Art.  62. A responsabilidade administrativa cometida por servidor enseja  aplicação 
de pena disciplinar pelo superior hierárquico e, nesse caso, a infração será apurada 
administrativamente, mediante processo adequado a esse fim. 
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Parágrafo único.   A responsabilidade administrativa não exime o servidor da 
responsabilidade civil e/ou penal, nem do pagamento da indenização  que couber. 

SEÇÃO   I V 
DAS  PENALIDADES E  DOS  EFEITOS  
Art.  63. São  penalidades  disciplinares: 
I - advertência; 
II - repreensão; 
III - multa; 
IV - suspensão; 
V - exoneração; 
VI - demissão; 
VII - destituição de cargo em comissão; 
VIII - destituição de função gratificada. 
Art.  64. O servidor que dentro de cinco anos contados da data primeira 

condenação for por duas vezes condenado a pena de multa, ou uma vez à suspensão, passará a 
ocupar o último lugar na escala de antigüidade para efeito de promoção. 

SEÇÃO  V 
DAS  APLICAÇÕES  DAS  PENAS  
Art.  65. Na aplicação das penas disciplinares serão considerados a natureza e a 

gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público municipal, as 
circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. 

Parágrafo único.  O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento 
legal e a causa da sanção disciplinar. 

 
Art.  66. A pena de advertência será aplicada verbalmente em casos de natureza 

simples, sempre no intuito do aperfeiçoamento profissional do servidor. 
Art.  67. A pena de repreensão será aplicada por escrito nos seguintes casos: 
I - reincidências das infrações sujeitas à pena de advertência; 
II - da falta de cumprimento dos deveres discriminados no artigo 58  desta  

Lei. 
Art.  68. A pena de suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas 

punidas com repreensão e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a 
penalidade de demissão, que não excederá a  60  (sessenta)  dias. 

§  1º   Será punido com suspensão de até 15  (quinze) dias corridos   o   servidor   
que,   injustificadamente se  recusar  a  submeter-se  a inspeção médica determinada pelo Secretário de 
Administração, cessados os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. 

§  2º   Até  30 (trinta) dias corridos, nos casos de reincidência de infração a que 
for aplicada a pena de repreensão. 

§ 3º  Até  60  (sessenta) dias corridos, na desobediência no exposto do artigo 59 
desta Lei. 

Parágrafo único. Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão 
poderá ser convertida em multa de até  50%  (cinqüenta por cento) por dia, do vencimento, obrigando, 
nesse caso, o servidor a permanecer em serviço. 

Art.  69. As penalidades de repreensão e de suspensão terão seus registros 
cancelados, após o decurso de 03 (três) e 05 (cinco) anos de efetivo exercício, respectivamente, se o 
servidor não houver, nesse período,  praticado  nova  infração  disciplinar. 

Parágrafo único.   O  cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. 
Art.  70. A pena de demissão será aplicada nos seguintes casos: 
I - crime contra a Administração Pública; 
II - o abandono do cargo ou falta de assiduidade; 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ 
Estado de Minas Gerais  

 

Praça Coronel Justiniano, 164 - Centro 
37600-000   Cambuí - MG 

III - incontinência pública escandalosa ou mau procedimento; 
IV - embriaguez habitual ou em serviço; 
V - ato de indisciplina ou de insubordinação grave em serviço; 
VI - inassiduidade habitual; 
VII - improbidade administrativa; 
VIII - incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição; 
IX - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;  
X - ofensa física, em serviço, contra servidor ou particular, salvo em legítima 

defesa; 
XI - aplicação irregular do erário público; 
XII - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal;  
XIII - corrupção; 
XIV - prática constante de jogos de azar; 
XV - ineficiência das funções decorrente de avaliação periódica de 

desempenho; 
XVI - nos casos de reincidência das penas do artigo 68 desta Lei; 
XVII - transgressão de qualquer dos incisos do artigo 17 desta Lei. 
§  1º      Considera-se abandono do cargo, para fins deste artigo, a falta ao serviço, 

sem justa causa, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos. 
§  2º      Considera-se falta de assiduidade, para fins deste artigo, a falta ao serviço 

durante o período de 12 (doze) meses, por mais de 45  (quarenta e cinco) dias interpoladamente, sem 
justa causa. 

§  3°  Constitui igualmente justa pena de demissão de servidor a prática, 
devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional. 

Art. 71. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou 
funções públicas, a autoridade a que se refere o Prefeito Municipal notificará o servidor por intermédio 
de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias, contados da data da 
ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua apuração  e  regularização 
imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases: 

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão, a ser 
 composta  de  dois  servidores  estáveis, e  simultaneamente indicar a autoria e a materialidade 
da transgressão objeto da apuração; 

II - instrução sumária que compreende indicação, defesa e relatório; 
III - julgamento. 
§  1º   A indicação da autoria de que trata o inciso I  dar-se-á pelo nome e 

matrícula do servidor, e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos  ou  funções  públicas  em 
situação de acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas de ingresso, do 
horário de trabalho e do correspondente regime jurídico. 

§  2º  A Comissão lavrará, até três dias após a publicação do ato que a 
constituiu, termo de indicação em que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo 
anterior, bem como promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, ou por intermédio de sua chefia 
imediato, para, no prazo de cinco dias, apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe visto do processo 
na repartição. 

 
§ 3º   Apresentada a defesa, a Comissão elaborará relatório conclusivo quanto à 

inocência ou a responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará 
sobre a licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo legal e remeterá o processo à 
autoridade instauradora, para julgamento. 

§ 4º  No prazo de cinco dias, contados do recebimento do processo, a 
autoridade julgadora proferirá a sua decisão.  
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§ 5º  A opção pelo servidor até o último dia de prazo para defesa configurará 
sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo. 

§  6º   Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se-á a pena 
de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, 
empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou 
entidades de vinculação serão comunicados. 

§ 7º  O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido 
ao rito sumário não excederá trinta dias, contados da data de publicação do ato que constituir a 
Comissão, admitida a prorrogação por até quinze dias, quando as circunstâncias o exigirem. 

§  8º   O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo, 
observando-se, no que lhe for aplicável, subsidiariamente, as disposições das seções  IV  e  V  do  
Capítulo  XI  desta Lei. 

Art. 72. Ocorrerá a disponibilidade do inativo que houver praticado na atividade 
falta punível com demissão. 

Art. 73. A destituição de cargo em comissão exercido por não- ocupante de cargo 
efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e demissão. 

Parágrafo único.  Constatada a hipótese de que trata este artigo, a exoneração dada por 
juízo da autoridade competente, ou a pedido do próprio servidor, será convertida em destituição de 
cargo em comissão. 

Art. 74. A  demissão  ou  destituição  de  cargo em comissão, nos casos dos 
incisos VI, X, XI e XII do artigo 59 desta Lei, implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao 
erário, sem prejuízo da ação penal  cabível. 

Art. 75. A demissão ou destituição de cargo em comissão por infração do artigo 59, 
inciso VII,  incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público municipal pelo prazo de  
05  (cinco) anos. 

Parágrafo único.   Não poderá retornar ao serviço público municipal o servidor que for 
demitido ou destituído do cargo em comissão por infração dos incisos  I,  VII,  XI,  XII  e  XIII, do artigo 
70, desta Lei. 

Art.  76. Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, também 
será adotado o procedimento sumário a que se refere o artigo 71, observando-se especialmente que: 

I - a indicação da materialidade dar-se-á: 
  a)     na  hipótese  de  abandono  de  cargo,  pela  indicação  precisa  do 

período de ausência intencional do servidor ao serviço superior a trinta dias; 
  b)    no caso de inassiduidade habitual, pela  indicação dos dias de falta 

ao  serviço  sem  causa   justificada,  por   período  igual  ou  superior  a quarenta e cinco dias 
interpoladamente, durante o período de 12 meses; 

II - após  a  apresentação  da  defesa  a   comissão   elaborará  relatório 
 conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade  do servidor, em que resumirá  as  peças  
principais  dos  autos,  indicará  o respectivo dispositivo legal, opinará, na hipótese de abandono de 
cargo, sobre a intencionalidade  da  ausência  ao  serviço  por  trinta  dias  e remeterá o processo à 
autoridade instauradora para julgamento. 

Art.  77. O ato de demissão mencionará sempre a causa da penalidade e seu 
fundamento legal. 

Art.  78.  Para efeito de graduação das penas disciplinares, serão sempre tomadas 
em conta todas as circunstâncias em que a infração tiver sido cometida e as responsabilidades do cargo 
pelo infrator. 

§  1º      São atenuantes da infração disciplinar, em especial: 
I - o bom desempenho anterior dos deveres profissionais; 
II - a confissão espontânea da infração; 
III - a apresentação dos serviços considerados relevantes por lei. 
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§  2º    São  circunstâncias agravantes da infração disciplinar, em especial: 
I - a combinação com outros indivíduos para a prática da falta; 
II - o fato de ser cometida durante o cumprimento de pena disciplinar; 
III - a acumulação de infrações; 
IV - a reincidência. 
§  3 º      A acumulação dá-se quando duas ou mais infrações são cometidas na 

mesma ocasião, ou quando uma é cometida antes de ter sido punida a anterior. 
§  4º     A reincidência dá-se quando a infração é cometida antes de passado um 

ano sobre o dia em que tiver findado o cumprimento da pena imposta, em conseqüência de infração 
anterior. 

Art.  79. Prescreverá: 
I - em 02  (dois)  anos, a falta sujeita à repreensão, multa ou suspensão; 
II - em 05 (cinco) anos, as faltas sujeitas à pena de demissão. 
§ 1º - A falta também prevista na lei penal como crime, prescreverá juntamente 

com a pena a ser-lhe aplicada. 
§  2º  O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou 

conhecidos. 
   
§ 3º  A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar 

interrompe a prescrição, a decisão final proferida por autoridade competente. 
§ 4º  Interrompido o curso de prescrição, o prazo começará a correr a partir do 

dia em que cessar a interrupção. 
SEÇÃO  V I 
DA  COMPETÊNCIA  DISCIPLINAR  
Art. 80. A aplicação de penas de advertência verbal é da competência de todas as 

autoridades administrativas, em relação a seus subordinados. 
Art. 81. A aplicação de penas de repreensão, multa e suspensão é de competência 

do Secretário de Administração. 
Art. 82. A aplicação de penas nos casos de exoneração e demissão é de 

competência do Prefeito Municipal. 
CAPÍTULO  X I I  
DA SINDICÂNCIA E DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR  
SEÇÃO   I  
DAS  DISPOSIÇÕES  GERAIS  
Art.  83. A autoridade que tiver ciência ou notícia de irregularidades no serviço 

público municipal é obrigada a determinar a sua apuração imediata, por meio de sindicância ou 
processo administrativo, assegurada ao acusado ampla defesa. 

§  1º  Compete à Secretaria de Administração supervisionar e fiscalizar o 
cumprimento do disposto neste artigo. 

§  2º  Constatada a omissão no cumprimento da obrigação a que se refere o 
caput deste artigo, o Prefeito Municipal designará a comissão de que trata o  artigo 88  desta  Lei. 

Art. 84. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que 
contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a 
autenticidade. 

Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar 
ou ilícito penal, a denúncia será arquivada por falta do objeto. 

Art. 85. O Prefeito Municipal determinará a instauração da sindicância ou Processo 
Administrativo, um prazo nunca inferior a 60 (sessenta) dias para a sua conclusão, prorrogável até o 
máximo de 30 (trinta) dias, à vista de representação motivada do sindicante. 
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Art. 86. Sempre que o ilícito praticado por servidor ensejar a imposição de 
penalidade de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão será obrigatória a instauração de Processo 
Administrativo Disciplinar. 

Art. 87. Como medida cautelar  a fim  de  que o servidor não venha influir na 
apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do Processo Administrativo poderá determinar o 
seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, sem prejuízo da 
remuneração. 

Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o qual 
cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o Processo. 

SEÇÃO   I I 
DAS  SINDICÂNCIAS  
Art. 88. As sindicâncias serão abertas por portarias, em que se indiquem seu 

objeto e um servidor ou comissão de 03 (três) servidores para realizá-la. 
§  1º      A portaria de que trata este artigo designará o seu Presidente. 
§  2º       Quando a sindicância for realizada apenas por um sindicante, este  

designará  um  servidor  para  secretariar  os  trabalhos, mediante aprovação do superior hierárquico do 
imediato. 

Art. 89. O Processo das sindicâncias é um meio sumário de verificação, como 
preliminar ao Processo Administrativo será sumário, feitas as diligências a apuração das 
irregularidades, e ouvido o sindicado e todas as pessoas envolvidas nos fatos, bem como peritos e 
técnicos necessários ao esclarecimento de questões especializadas. 

Art.  90. Da Sindicância poderá resultar: 
I - arquivamento do Processo; 
II - aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30  (trinta) 

dias; 
III - instauração de Processo Administrativo Disciplinar. 
Parágrafo único.  Terminada a instrução da sindicância, a autoridade sindicante 

apresentará relatório circunstanciado do que foi apurado, sugerindo o que for cabível ao saneamento 
das irregularidades e, sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de 
suspensão por mais de 30 (trinta) dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou 
destituição de cargo em comissão será obrigatória a instauração de Processo Administrativo. 

SEÇÃO     I I I 
DO  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  
Art.  91. O  Processo  Administrativo  é  o  instrumento  destinado a apurar 

responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha 
relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. 

 
Art. 92. O Processo Administrativo será conduzido por comissão processante 

composta por três servidores designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu 
presidente, que deverá ser ocupante do cargo de Procurador Jurídico e os outros membros deverão ser 
ocupantes de cargo de nível superior ao do indiciado, ou ter o nível de escolaridade igual ou superior. 

§  1º  A Comissão de que trata este artigo terá como Secretário servidor 
designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair em um dos membros. 

§  2º   Não poderá participar de Comissão de sindicância ou processante, 
cônjuge, companheiro ou parente de acusado, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 
segundo grau. 

Art. 93. A Comissão exercerá suas atividades com independência e  
imparcialidade,  assegurado  o  sigilo  necessário  à  elucidação  do  fato  ou exigido pelo interesse da 
administração. 
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Parágrafo único.  As reuniões e as audiências das Comissões terão caráter reservado. 
Art. 94. O prazo para a conclusão do Processo Administrativo não excederá 60 

(sessenta) dias, contados da data de publicação do ato que constituir a Comissão, admitida a sua 
prorrogação por período de até  30  (trinta) dias, quando as circunstâncias o exigirem. 

§ 1º  Sempre que necessário, a Comissão dedicará tempo integral aos seus 
trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto, até a entrega do relatório final. 

§  2º  As reuniões das Comissões serão registradas em Atas que deverão 
detalhar as deliberações adotadas. 

Art. 95. O Processo Administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, 
assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. 

Art. 96. Os autos da sindicância integrarão o Processo Administrativo, como peça 
informativa da instrução, se for o caso. 

Parágrafo único.  Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está 
capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópias dos autos ao Ministério 
Público, independentemente da imediata instauração do Processo Administrativo. 

Art. 97. É  assegurado   ao   servidor  o   direito  de  acompanhar  o processo 
pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e 
contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. 

§  1º  O Presidente da Comissão poderá denegar pedidos considerados 
impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. 

§  2º    Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato 
independer de conhecimento especial de perito. 

Art. 98. O Processo Administrativo é constituído por 04 (quatro)  fases: 
I - instrução; 
II - defesa; 
III - relatório; 
IV - julgamento. 
Art. 99. Instrução é fase de autuação de documentos, para a existência dos autos 

do Processo, que são: denúncia, da citação do indiciado, da notificação do denunciante e/ou vítima, da 
intimação das testemunhas, das previdências a serem tomadas com relação a possíveis diligências, 
perícias e da produção de provas. 

Art. 100. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo 
Presidente da Comissão, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexada aos autos. 

Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será 
imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora marcados 
para inquirição. 

Art. 101. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo 
lícito à testemunha trazê-lo por escrito.  

§  1°  As testemunhas serão inquiridas separadamente. 
§  2°  Na hipótese de depoimentos contraditórios ou se infirmem, proceder-se-á a 

acareação entre depoentes. 
Art. 102. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o 

interrogatório do acusado, observados os procedimentos previstos nos artigos 100 e 101, desta Lei. 
§ 1º  No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido 

separadamente e, sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será 
promovida a acareação entre eles. 

§  2°  O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à 
inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, 
porém, reinquiri-las, por intermédio do presidente da comissão. 
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Art. 103. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão 
proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual 
participe pelo menos um médico psiquiatra. 

Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado 
e apenso ao processo principal, após a expedição de laudo pericial. 

Art. 104. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indicação do servidor, 
com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. 

 
§  1°  O indiciado será citado por mandado expedido pelo Presidente da 

Comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 10  (dez) dias, assegurando-se-lhe vista do 
processo na repartição. 

§  2°  Havendo  dois  ou  mais  indiciados, o prazo será comum e de 20  (vinte) 
dias. 

§  3°  O prazo de defesa poderá ser prorrogado em dobro para diligências 
reputadas indispensáveis. 

§  4°  No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da  citação, o  
prazo  para  defesa  contar-se-á  da  data  declarada,  em  termo  próprio, pelo membro da comissão 
que fez a citação, com a assinatura de duas testemunhas. 

Art. 105. O indiciado que mudar de residência, durante o processo, fica obrigado a 
comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado. 

Art. 106. Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por 
Edital, publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, para apresentar defesa. 

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de 15  (quinze) 
dias corridos a partir da publicação do Edital. 

Art. 107. Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar 
defesa no prazo legal. 

§  1°  A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo e devolverá o 
prazo a defesa. 

§  2°  Para defender o indiciado revela, a autoridade instauradora do processo 
designará um servidor como defensor dativo, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de 
mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. 

Art. 108. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde 
resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua 
convicção. 

§  1°  O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à 
responsabilidade do servidor. 

§  2°  Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o 
dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. 

Art. 109. O processo administrativo, com o relatório da comissão, será remetido à 
autoridade que determinou a sua instauração para julgamento. 

Art.. 110. No prazo de 30  (trinta) dias corridos, contados do recebimento do 
processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão. 

§  1°  Se a penalidade aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do 
processo, este será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo. 

§  2° - Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento 
caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. 

§  3°  Se a penalidade prevista for a demissão, o julgamento caberá à autoridade 
de que trata o artigo 82, desta Lei. 
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§  4°  Reconhecida pela comissão a inocência do servidor a autoridade 
instauradora do processo determinará o seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária às provas 
dos autos. 

Art. 111. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às 
provas dos autos. 

Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a 
autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o 
servidor de responsabilidade. 

Art. 112. Verificada a existência de vício insanável, a autoridade que determinou a 
instauração ou outra de hierarquia superior declarará a nulidade total ou parcial do processo e ordenará 
a constituição de outra comissão, para instauração de novo processo. 

§  1°  O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo. 
§  2°  A  autoridade  julgadora que der causa à prescrição de que trata o artigo 

79 desta Lei, será responsabilizada na forma da Lei. 
Art. 113. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o 

registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. 
Art. 114. Quando a infração estiver capitulada como crime, o Processo 

Administrativo será remetido ao Ministério Público para instauração da ação penal, ficando translado na 
repartição. 

Art. 115. O servidor que responder a Processo Administrativo só poderá ser 
exonerado a pedido, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e cumprimento da 
penalidade, acaso aplicada. 

Art. 116. Serão assegurados transporte e diárias: 
I - ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua 

repartição, na condição de testemunha, denunciado ou indiciado; 
II - ao membros da comissão  e  ao  secretário, quando obrigados a  
se deslocar da sede dos trabalhos para a realização de missão essencial ao 

esclarecimento dos fatos. 
Art. 117. O Processo Administrativo poderá ser revisto, a qualquer tempo, a  pedido  

ou  de  ofício,  quando  se  aduzirem  fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência 
do punido ou a inadequação da penalidade  aplicada. 

§  1°  Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, 
qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo. 

§  2°  No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo 
respectivo curador. 

Art. 118. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. 
Art. 119. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento 

para a revisão que requer elementos novos ainda não apreciados no processo originário. 
 
Art. 120. O requerimento de revisão do processo será dirigido ao Prefeito Municipal 

que, se autorizar a revisão, encaminhará o pedido ao dirigente do órgão ou entidade onde se originou o 
processo disciplinar. 

Parágrafo único. Deferida a petição, a autoridade competente providenciará a 
constituição de comissão, na forma do artigo 92 desta Lei. 

Art. 121. A revisão correrá em apenso ao processo originário. 
Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a produção 

de provas e inquirição das testemunhas que arrolar. 
Art. 122. A comissão revisora terá 60 (sessenta) dias corridos para a conclusão dos 

trabalhos. 
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Art. 123. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas 
e procedimentos próprios da Comissão do Processo Administrativo. 

Art. 124. O julgamento caberá ao Prefeito Municipal. 
Parágrafo único. O prazo para julgamento será de 20 (vinte) dias corridos, contados 

do recebimento do Processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências. 
Art. 125. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade 

aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição de cargo em 
comissão, que será convertida em exoneração. 

Parágrafo único. Da     revisão     do    Processo    não    poderá    resultar 
agravamento de penalidade. 

Art. 126. A qualquer tempo poderá ser requerida a revisão do Processo 
Administrativo, de que resultam a pena disciplinar, quando se aduzirem fatos ou circunstâncias 
suscetíveis de justificar a inocência do requerente. 

CAPÍTULO   X I I I  
DAS  DISPOSIÇÕES  FINAIS 
Art. 127. O servidor que está enquadrado no Regime da Consolidação das Leis do 

Trabalho – C L T, além do contido neste Estatuto, responderá pelas normas consolidadas. 
Art. 128. A previsão e o estabelecimento dos servidores em quadro permanente 

para os concursados e um suplementar para os excepcionalmente estabilizados está regulamentada 
pela Lei Municipal do Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos Municipais. 

Art. 129. Todo funcionário que requerer aposentadoria por motivo de saúde deverá 
ter laudo médico de avaliação, de no mínimo, 03 (três)  profissionais na área da medicina, escolhidos 
pelo Prefeito Municipal. 

§ 1º  Os profissionais referidos no caput deste artigo, deverão ser de notória 
respeitabilidade pública e conhecimento em suas especialidades. 

§  2º  Os servidores que, após a avaliação mencionada no caput deste artigo, 
não puderem ser aposentados e nem se apresentarem aptos para o  cumprimento  de  suas   funções   
originais,   poderão  ser  enquadrados  em qualquer  outra   função   que   a   Administração   achar   
conveniente,     se necessário. 

§ 3º   Os servidores referidos no parágrafo anterior receberão os seus 
vencimentos de acordo com o da respectiva função e, se o vencimento for menor, continuarão 
recebendo o maior. 

Art. 130. As despesas decorrentes da implantação do Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais de que trata esta Lei correrão à conta de dotações próprias a serem incluídas no 
Orçamento-Programa para o exercício financeiro de 1999. 

Art. 131. Ficam revogadas a Lei Municipal N° 1.212/93 (Plano de cargos, Carreiras 
e Salários - Estatuto dos Servidores) e a Lei Municipal N° 1.225/93, (Código Disciplinar dos Servidores 
Municipais). 

Art. 132. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de 
1° de janeiro de 1999. 
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