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ASSEMBLtIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DELIBERAÇXO DA MESA N Q 269183

Consolida as normas do Regu

lamento Geral da Secretaria da As-

sembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais, no uso de suas at ribuições, delibera:

Art. l - Esta Deliberação consolida as normas

do Regulamento Geral da Secretaria da Assembleia Legisla

tiva do Estado de Minas Gerais.

PRIMEIRA PARTE

TÍTULO 1

Da Estrutura Administrativa da Secretaria	da
Assembléia.

Art. 2 - A Assembleia Legislativa do Estado

de Minas Gerais tem a seguinte estrutura basica:

1 - Mesa da Assembléia

1. Presidente

1.1 Gabinete

2. 1 9 Vice-Presidente

2.1. Gabinete

3. 2 2 Vice-Presidente

3.1. Gabinete

4. 1 9 Secretario

4.1. Gabinete

IO/M
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	.2.

S. 29 Secretario

5.1. Gabinete

6. 3 Q Secretario

6.1. Gabinete

7 42 Secretario

7.1. Gabinete

II - Líderes

1. Bancadas Partidárias

1.1. Gabinetes

2. Governo

2.1. Gabinetes

3. Maioria

3.1. Gabinete

4. Minoria

4.1. Gabinete

III - Representação da Assembleia na Unido Par-

lamentar-Interestadual (UPI) ()

1. Gabinete

IV - Deputados

1. Gabinetes

V - secretaria

1. Diretoria-Geral (")

1.1. Assessoria Técnico-Consultiva

1.2. Assessoria de Imprensa

1.3. Assessoria de Relaç6es Piblicas

1.4. Consultoria Jurídica

() Resolução n 2 2366 e Deliberação n g 239/80

() Estrutura decorrente da Deliberação da Mesa n Q 174,7

e da Lei n g 7.384, de 30.10.1978
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	.3.

1.4.1. Serviço da Consultoria	e

do Contencioso

1.4.2. Serviço de Legis1aço e Pa

rec e re s

1.5. Superintendncla Administrativa

1.5.1. Diretoria do Patrjm3njo e

Material

1.5.1.1. Divisão de Compras

1.5.1.2. Divisão de Cadastro

e Bens

1.5.1.3. Divsao de Almoxa-

rifado (.)

1.5.2. Diretoria de Pessoal

1.5.2.1. Divisão de Registros

Funcionais

1.5.2.2. Divjso de Processa-

mento de Pessoal

1.5.2.3. Serviço de Seleção e

Treinamento

1.5.3. Inspetoria Financeira e Contábil

1.5.3.1. Divisão de Administração

Financeira e Orçamentrja

1.5.3.2. Divisão de Revisão e

Contabilidade

1.5.4. Tesouraria

1.5.5. Diretoria de Assistncja

1.5.5.1. Divisão Módica (")

1.5.5.2. Divisão Odonto1gica (")

()	Serviço transformado em Divisão pela Lei n 2 7.384/78
(")	Serviço transformado em Divisão pela Lei n g 7.384178

(") Serviço transformado em Divisão pela Lei n Q 7.384/78
IO/MG	
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1.5.6. Diretoria de Serviços Com-.

plernentares ()

1.5.6.1 Diviso de Comunicação

1.5.6.1.1. Serviço de Corres

pondncia Oficial

1.5.6.1.2. Serviço de Proto-

colo

1.5.6.1.3. Serviço de Telefo

fia
1.5.6.2. Divisão de Serviços

 

Gerais. Operação e

Manutenço

1.5.6.2.1. Serviço Grafico e

de Reprodução de

Documentos

1.5.6.2.2. Serviço de Portaria

e Zeladoria

1.5.6.3. Divisão de Transportes

1.6. Superintendncia Legislativa

1.6.1. Diretoria Auxiliar da Mesa

1.6.1.1. Divisio da Mesa

1.6.1.2. Divisão de Redação e

Publicação

1.6.2. Diretoria de Taquigrafia

1.6.2.1. Divisio de Registros

Taquigraficos

1.6.3. Diretoria das Comisses

1.6.3.1. Divisio de AnotaçGes

1.6.3.2. Divisio de Secretariado

1.6.3.2. 1. Serviço de Coordenação e

Sinopse

() Divisio transformada em Diretoria pela Lei n 7.384178.
de 30.10.78
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1.6.4. Diretoria de Pesquisa e Doeu-

mentaço Legislativa

1.6.4,1. Divisão de Biblioteca

1.6.4.2, Divisão de Documenta-

ção e Arquivo

1.6.4,3. Divisão de Pesquisa e

Reterncja Legislativa

1.7. Divisão de Segurança

1.8. Conselho Administrativo

Art. 39 - Os Deputados contam, cada um. no de

sempenho de suas funções, com a assistancia de um gabine

te, desde que no possuam outro, em virtude de suas fun-

ções.

- Aos Gabinetes do P residente, dos Vice-

Presidentes, dos Secretários, dos Lideres e dos Deputa-

dos compete providenciar sobre o expediente, a repr'esen-

taço social e as aud1nc1as dos respectivos titulares,

aiam de outras atribuições correlatas.

- Os servidores lotados nos gabinetes au

Jeitazn-se a8 normas que disciplinam o funcionamento da

Secretaria da As5emblia, incumbindo ao Diretor-Geral.

diretamente ou atraves dos 6rgãos a ele subordinados, ze

lar pela observancia dessas normas, ouvindo sempre o ti-

tular do Gabinete.

TÍTULO XI

Das atribuiçes dos Órgos e de suas Unidades

Integrantes

Art. 49 - Os serviços administrativos da Assem

10/MO
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	••

blta Legislativa incumbem asua Secretaria, sob a orien

taço geral da Mesa. atraves de seu Primeiro Secretario

e a direção do Diretor-Geral.

§19 - À Mesa da Assembleia, além de outras a-

tribuiÇes, compete. especificainente

1 - orientar os serviços administrativos

II - autorizar despesas dentro da previsão'

orçamentaria

III - nomear, promover, comissionar, conceder

gratificaç4s a funcionartos, par em disponibilidade,

demitir e aposentar os servidores da Assembleia, assinan

do o Presidente os respectivos atos.

- Ao Primeiro Secretario, além de outras'

atribuiÇ3ea, compete, especificamente, inspecionar os

trabalhos da Secretaria da Assembleia Legislativa e fis-

calizar-lhe as despesas,' interpretando e fazendo obser-'

var este regulamento.

TÍTULO III

Da Diretoria-Geral

Art. 52 - Á Diretoria-Geral compete planejar.

coordenar, orientar, dirigir, controlar e fiscalizar to-

das as atividades administrativas da Secretaria da Assem

bleia Legislativa, de acordo com as deliberaçaes da Mesa

e normas legais. (-)

Parágrafo Único - Os serviços administrativos

da Diretoria-Geral so realizados pelo seu Gabinete, ao

qual compete, entre outras tarefas, o preparo de expedi-

() Redação dada pela Deliberação da Mesa n 2 174/75 (art. 32

n,o o a
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ASMBULA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MIHA GERAIS

ente, a representação Social e as audinc ias do Diretor-

Geral, assim Como assisti-lo na coordenação dos crgos

sob sua direção.

CAPÍTULO 1.

Da Assessoria Tecflico_Consultjva

Art. 62 - À Assessoria Tcnico_Consult1va com
pete:

1 - prestar assjst&ncia à Mesa da Assemblja
s comisses, aos Deputados e à Dire toria_Geral, em mat

ria legislativa, jurídica e administrativa;

II - fazer pesquisa sobre assunto determina-

do, visando ao fornecimento de elementos orientadores da

elaboração legislativa e i adoção de novos métodos	de
trabalho tendentes a aumentar a produtividade dos servi-
ços da Secretaria;

III - executar Outras tarefas que lhe	forem
atribuídas.

CAPÍTULO II

Da Asse ssori a de 

Art. 72 - 
À Assessoria de Imprensa compete:

1 - assistir o Presidente, os demais membros
da Mesa e a Diretoria-Geral, nas formas de esclarecimen-

to da Op inião pública a respeito das atividades da Assem
blja;

II - elaborar noticiírlo e executar Outras ta

refas que lhe forem atribuídas.

lO/Me
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	.8.

CAPÍTULO III

Da Assessoria de Relações Públicas

Art. 8' -	Assessoria de Relações Publicas

compete:

1 - assistir o Presidente, os demais mem-

bros da Mesa e a Diretoria-Geral em questões que impli-

quem planejamento, coordenação e execução de programas

de relações públicas e cerimonial;

ti - receber e acompanhar autoridades em vi-

sita i Assemb1ia, incumbindo-se dos contatos entre o pu

blico e os Deputados;

III - executar outras tarefas que lhe forem a

tribujdas.

CAPÍTULO

Da Consultoria Jurídica

Art. 9 - À Çonsultoria Jur j dica compete:

1 - elaborar pareceres sobre questões jur-

dtcas submetidas a seu exame;

II - minutar conv&nlo, acordo, termos de ajus

t' e contratos em que for parte a Assembleia Legislativa;

III - exercer atividade contenciosa mediante

mandato outorgado pelo Presidente em açes de Interesse

da Assembléia;

IV - Representar o Estado em juio. ativa ou

passivamente, seja como autor, reu, litisconSOrte. assis

tente ou opoente, mediante procuração outorgada pelo

Presidente da Assembléia Legislativa, quando a	demanda

C4D o, s
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	versar sobre atos praticados pelo Poder Legislativo	ou
por sua administração; (•)

V - manter arquivos atualizados de legisla

ço. Jurisprudência e dos atos elaborados pelo 6rgão, a-

lém de desempenhar tarefas afins.

SEÇÃO

Do Serviço da Consultoria e do Contencioso

	

Art. lO - Ao Serviço da Consultorja e	do
Contencioso, compete:

1 - elaborar pareceres, minutar convênios,

acordos, termos de ajuste e contratos de qualquer nature-

za;

II- representar a Assembléia em Juizo ou

fora dele, em assuntos de natureza legal;

Parágrafo Único - O parecer será prestado

por determinação do Presidente da Assembléia, do Primeiro

Secretário ou do Diretor-Geral.

SEÇÃO II

Do Serviço de Legislação e Pareceres

Art. 11 - Ao Serviço de Legislaço e Parece-

res compete organizar e manter atualizados os fichários,

repertórios e documentários jurídicos, doutrinários, de

Jurisprudência e legislação.

() Art. 11, parágrafo único da Lei Estadual 7.900. de 23.12.1980.

co o x



ASSEMBLLA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CAPITULO

Da Superintendência Administrativa

Art. 12 - A Superintendência Administrativa

compete Superintender, planejar, coordenar e orientar as

atividades relativas a comunicações e serviços gerais.

patrimônio e material, administração de pessoal. adr1niz

tração financeira e contábil e asslstncia médica.

Parágrafo Onico - Os serviços de secretaria

da Superintendência Administrativa são realizados peis

funcionário designados pelo seu Titular.

SEÇAO

Da Diretoria do Patrimônio e Material

Art. 13 - A Diretoria do Patrimônio e Mate-

rial compete:

1 - administrar e defender o patrimônio da

Assembléia;

II - executar as tarefas referentes à aquis

ção, recebimento, aceitação, guarda, distribuição, consu

mo, conservação, padronização, recuperação, tombamento e

alienação de material e bens patrimoniais;

III - acompanhar o controle das dotações orça

mentárias destinadas a material e bens móveis e imóveis'

e serviços de terceiros;

IV - registrar e controlar os bens patrimoni

ais da Assembléia Legislativa;

V - executar outras tarefas que lhe	forem

atribuídas.

c 01 r



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	.11.

SUBSEÇÃO i

Da Divisão de Compras

Art. 14 - À Divisão de Comprar compete:

1 - acompanhar o controle das dotações orça
mentrjas de material;

II - proceder às licitações, compras, cadas-

trainento de fornecedores, pesquisa de mercado, cronogramas
de compras;

111 - executar os contratos de compras e ou-
tros atos r1atjvos à aquisição ou alienação de material
de consumo ou permanente;

IV - organizar e manter atualizado o regis-
tro de preços correntes;

V - proceder à entrega à Divisão de Almoxa-
rifado do material de co,nstmo ou permanente adquirido, dari
do baixa no alienado;

VI - fornecer à Divisão de Cadastro e Bens

os dados necessários ao cadastramento dos bens patrirnoni-'
ais mvejs e imvejs da Assembléia;

VII - executar outras tarefas que lhe forem a
tribu{ das.

SUBSEÇÃO ii

Da Divisão de Cadastro e Bens

Art. 15 - À Divisão de Cadastro e Bens compe-
te:

1 - administrar e defender o patrirnanjo da
Assembléia;

OlMO
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II - praticar os atos relativos ao registro

dos bens patrimofliais

III - organizar e manter atualizado o cadaS-

trO dos bens moveis e imoveis

IV - levantar e classificar O material perma

nente distribuído aos diversos setores da Assembleia Legis

lativa;

V - recolher o material inserv{vel ou em de-

suso e adotar as providências necessarias à cOnserVaÇao,

reparos e alieflaÇaO

VI - registrar a incorpOraÇO de bens ao pa-

trimanio e promover o seu tombamento e inscriÇO

VII - inventariar os bens móveis e imoveiS.

perlodicameflte

VIII - fornecer à tnspetoria Financeira e Con-

tb11 todos os dados, relatriosebalanCetes relativos aos bens

patrimoniais da Assembleia Legislativa;

IX - executar outras tarefas que lhe forem a

tr1bu das.

SUBSEÇÃO 111
Da oivisao de Almoxarifado

Art. 16 - Ã Divisão de Almoxarifado compete:

1 - receber, conferir, aceitar, armazenar e

distribuir O material de consumo e permanente adquirido;

II - manter sistemas de controle de estoque;

III - executar tarefas relativasà previSO

cce 01 S IS
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anual de consumo;

IV - cadastrar e registrar a entrada e salda

do material de consumo e permanente;

V - promover estudos visando a determinar

tipos de material a serem estocados;

VI - comunicar à Divisão de Compras as neces

sidades de suprimento de material, fornecendo-lhe as res-

pectivas especificaçes;

VII - codificar os impressos usuais;

VIII - executar a escrituração do material re-

cebido e distribuído;

IX - pesquisar normas e técnicas de condiçGes

de utilização de material;

X - organizar e manter organizado o catlo-

go de material;

XI - executar outras tarefas que lhe forem a

tribuldas.

SEÇÀO ii

Da Diretoria de Pessoal

Art. 17 - À Diretoria de Pessoal compete pla-

nejar, coordenar, orientar e dirigir as atividades de pes-

quisa e execução de assuntos concernentes à administração'

de pessoal.

SUBSEÇÃO

Da Divisão de Registros Funcionais

Art. 18 - À Divisão de Registros Funcionais

compete:

10/MO
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ASSEMBWA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAI S .14.

- organizar e manter atualizados OS assen

tainentoS individuais dos Deputados e doa servidores da

ativa ou inativos, inclusive dados pessoais e profissio-

nais de interesse do serviço;

II - expedir carteira de identidade funcional;

III - averbar tempo de serviço dos servidores,

preparando as certid3es solicitadas;

IV - informar requerimentos de licença, abono

familiar e modifiCaÇ3eS de nomes;

V - elaborar.
o estudo de lotação dos rgos;

 

VI - manter em dia a contagem de tempo dos

servidOreS

VII - processar expediente relativo ao provi-

mento e à vacancia dos cargos, elaborando OS atos a eles

referentes;
VIII - fiscalizar a aplicaÇo da legislação e

das normas internas relacionadas com os direitos e vanta

gens dos servidores;

IX - executar outras tarefas que lhe forem a

tribuidas.

SUBSEÇÃO II

Da Divisão de ProcessaIfl !nto i

de Pessoal

Art. 19 - À Divisão de Processamen to de Despe

sas de Pessoal compete:

1 - manter atualizados OS registros individ

ais dos Deputados e servidores relativos à frequência e

aos atos a eles pertinentes;

II - organizar e manter atualizadas as fi-

co. o $ ,m
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chas financeiras Individuais dos Deputados e servidores

da ativa e inativos;

III - proceder à averbação e c1assiftcaço

dos descontos e consignaçGes autorizadas legalmente, man

tendo, ainda, O Controle dos limites permissíveis;

IV - preparar o pagamento dos subsídios, dia

rias e ajuda de Custo dos Deputados e auxílios de qual-

quer natureza, bem como dos vencimentos e vantagens dos

servidores e dos proventos dos inativos;

V - expedir guias de crédito corresponden-

tes aos descontos efetuados;

VI - expedir demonstrativos de ganho do pes-

soal, para efeito de declaração de rendas;

VII - fornecer, para a elaboração orçamentá-

ria, os dados relativos à administração do pessoal;

VIII - executar outras tarefas que lhe forem a

trlbu{das.

SUBSEÇÃO ui

Do Serviço de Seleção e Treinamento

Art. 20 - Ao Serviço de Seleção e Treinamentb

ccmpe te:

1 - executar e fiscalizar as atividades rela-

tivas ao recrutamento e seleção de pessoal, promovendo

concursos públicos, testes de seleção e Custos de aper-'

feiçoamento e treinamento de funcionários;

II - indicar e fiscalizar a execução de conv-

fios com úrgos públicos ou privados;

III - executar Outras tarefas que lhe forem a-

tribuídas.

C 01 30



ASSEMfiWA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	.16.

SEÇÃO U!
Da Inspetoria Financeira e Contábil

Art. 21 - A Inspetoria Financeira e Contábil'

compete:

1 - coordenar e orientar a elaboração dapro

posta orçamentária;

1•1 - executar o orçamento e controle finan-'

cetro, assim como medidas relativas ao cronograma de de-

sembolso;

III - contabilizar e registrar sinteticamente

os atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e pa-

trimonial, procedendo à análise dos balancetes, balanços

e demonstrativos;

IV - executar outras tarefas que lhe forem

atribuídas.

SUBSEÇÃO 1.

Da Divisão de Administração Financeira e

mentárla

Art. 22 - A Divisão de Administração Financei

ra e Orçamentária compete:

1 - elaborar a proposta orçamentária, acom-

panhando a execução da respectiva lei e a dos atos perti

nentes aos créditos adicionais;

II - examinar expedientes relativos às alte-

raçes a serem realizadas no orçamento analítico, bem co

mo propor abertura de créditos adicionais;

III - elaborar demonstrativos mensais sobre a

c	e.	.
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execução orçamentária, evidenciando os créditos, os empe

nhos emitidos e as despesas realizadas;

1V - executar Outras tarefas que lhe forem

atribuídas.

SUBSEÇÃO II

Da Divisão de Revisão e Contabilidade

Art. 23 - A Divisão de Revisão e Contabiljda-

de compete,

1 - executar os serviços relativos à Conta-

bilidade da Assembléia;

II - registrar os atos e fatos da gestão or-

çamentária, financeira e patrimonial, procedendo à análi

se dos balancetes, balanço3 e demonstrativos, e conferin

do estes e outros elementos da escrituração;

III - empenhar despesas de material e presta-

ço de serviços de terceiros;

IV - manter atualizado o p lano de contas e

indicar os assuntos em que se aconselha a realização de

auditoria, em face dos elementos analisados;

V - executar Outras tarefas que lhe forem

atribuídas.

SEÇAO IV

Da Tesouraria

Art. 24 - A Tesouraria compete:

1 - receber, guardar e movimentar os valo-

res da Assembléia;

Io/
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II - manter o controle das contas bancárias;

III - manter escriturados os livros próprios;

IV - preparar boletins, diários e balancetes

mensais do movimento da caixa;

V - emitir cheques nominais em conjunto com

o Diretor-Geral;

VI - executar os pagamentos de responsabili-

dade da Assembléia, conforme os processos autorizados;

VII - preparar, após o recebimento das folhas

devidamente processadas, e efetuar o pagamento dos subsí,

dios, diárias, ajuda de custo dos Deputados e auxílios

de qualquer natureza, bem como dos vencimentos e vanta

gana dos servidores e proventos dos inativos;

VIII - executar outras tarefas que lhe forem

atribuídas.

SEÇÃO V

Da Diretoria de Assistência

Art. 25 - A Diretoria de Assistência compete:

1 - prestar assistncia médica de emergência,

enfermagem, odontológica e social a Deputados e servido-

res e seus respectivos dependentes;

II - executar outras tarefas que lhe forem

atribuídas.

SUBSEÇÃO 1

Da Divisão Médica

Art. 26 - A Divisão Médica compete:

COD 01 s
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1 - prestar assistência médica, no ambulató

rio e a domicílio, de enfermagem e social aos Deputados

e Servidores da Assembléia e aos respectivos dependentes

II - proceder a exames de saúde para efeito'

de nomeação, concessão de licença, abono de faltas e apo

sentadoria;

III - executar outras tarefas que lhe forem

atribuídas.

Parágrafo Onico - Os jornalistas credenciados,

desde que nç recinto da Assembléia, poderão ser atendi-

dos pela Divisão Médica.

SUBSEÇAO !!

Da D1':io Odontológica

Art. 27 - A Divisão Odontológica compete pres

tar assistência dentária' aos Deputados e servidores	da'

Assembléia e aos respectivos dependentes; executar	ou-
tras tarefas que lhe forem atribuídas.

S EÇÃO VI

Da Diretoria de Serviços C omplementares(-)

Art. 28 - A Diretoria de Serviços Complementa

res compete:

1 - planejar, coordenar, orientar e dirigir

as atividades de protocolo e portaria, correspondência o

ficial, telefonia, operação, manutenção e reparos de ma-

quinaria e instalações elétricas e hidráulicas, serviços

gráficos e reprodução de documentos;

()A Diretoria de Serviços Com p lementares foi reformulada
pela Lei n 9 7.384, de 30 de outubro de 1978.	coo 01 20,0
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II - contratar, quando autorizada, serviça e

obras, fiscalizando a execução desses contratos;

III - executar outras tarefas que Lhe	forem

atribuidas.

SUBSEÇÃO !

Da Divisão de Comunicação

Art. 29 - À Divisão de ComuniC3ÇO compete:

1 - receber e expedir os papéis encaminhados

& Assembléia e por ela enviados, protocolando todos;

II - redigir e datilografar a correspondência

oficial;

III - executar os serviços telef&flicos e ou-

tras tarefas que lhe forem atribuídas.

Art. 30 - AoServiçO de Correspondência Ofici

ai compete:

1 - redigir, datilografar e conferir a cor-

respondência Oficial da Assembléia e os autógrafos das

proposiçes de lei, de resoluções e deliberaÇe5, provi-

denciando as suas assinaturas;

II - manter anotados e atualizados arquivos,

fichários e livros de entrada e salda dos documentos e

processos;

III - manter, sob controle, os prazos das pro

posiç3es enviadas ã sanção ou promulgação, para os efei-

tos constitucionais e regimentais;

IV - encaminhar ao 6rgo pr6prio. para arqui

var, as cópias dos autógrafos das leis, resoluÇCS e d e -

coo ei a ia
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mais proposições aprovadas;

V - manter registro dos nomes e endereços dos

Deputados e autoridades com as quais a Assembléia deva

se comunicar;

VI - executar outras tarefas que lhe forem a-

tribui das.

Art. 31 - Ao Serviço de Protocolo compete:

1 - receber, conferir, numerar, classificar,

registrar, distribuir e expedir a correspondência e a do

cumentação oficial de caráter administrativo ou legisla-

tivo, produzida ou recebida na Assembléia;

II - promover o controle e registro de movi-

mentação dos documentos oficiais;

III - manter os serviços de rotina para reco-

lhimento e distribuição de papéis em trânsito;

IV - executar outras tarefas que lhe forem
atribuídas.

Art. 32 - Ao Serviço de Telefonia compete:

1 - efetuar os serviços de comunicações te-

lefon8nicas, fiscalizando-os quando executados por ter-

ceiros;

II - zelar pela conservação da aparelhagem

telefônica, solicitando os reparos que se fizerem neces-

sários;

III - manter fichários e arquivos contendo da

dos estatísticos do serviço realizado;

IV - executar outras tarefas que lhe forem
atribuídas.
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SUBSEÇC .!

Da Divisão de Serviços Gerais. Operação e Ma-

nutenção

Art. 33 - A Divisão de Serviços Gerais, Opera

çào e manutenção compete:

1 - executar e fiscalizar os serviços gráf!

cos e de reprodução de documentos, de portaria e zelojo-

ria;

II - manter em perfeitas condtçôes de fundo

namento as instalações e equipamentos elétricos e htdráu

licos;

III - promover obras de reparo nos bens móveis

e imóveis, nos limites de sua capacidade técnica;

TV - executar outras tarefas que lhe	forem

atribuídas.

Art. 34 - Ao Serviço Gráfio e le Repr,^duç5ic,

de Documentos compete:

1 - operar e manter em perfeito funcionamen

to as máquinas impressoras:

II - encadernar, conservar e restaurar	os

serviços reprográficos de documentos oficiais, utilizan-

do-se, para isso, de microfilmagem. inimeografia. ou dos

processos conhecidos como 'xerox', "Termofaz" ou asseine-

lhado;

coo e'



ASSEMBLËIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	
.23.

III - manter em perfeito estado de funcionamen

to a maquinaria sob sua guarda;

IV - executar outras tarefas que lhe	forem

atribuídas.

Art. 35 - Ao Serviço de Portaria e Zeladoria

compete:

1 - abrir e fechar as portas e dependências

da Assembléia em horários normais e especiais;

II - zelar pela limpeza e conservação do Ralé

cio da Inconfidência, fiscalizando a execução dos serviços

quando realizados por terceiros;

III - executar Outras tarefas que	lhe forem

atribuídas.

Art. 36 - As atividades relacionadas com opera

ção de elevadores, conservação, manutenção e instalações

elétrica e hidráulica e similares poderão ser executadas

mediante a contratação de serviços de terceiros.

SUBSEÇÃO III

Da Divisão de Transportes

Art. 37 - A Divisão de Transportes compete:

1 - guardar, manter, conservar, regular, con

sertar e operar os veículos da Assembléia Legislativa;

II - anotar a entrada e saída dos veículos da

CM o, a
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da garagem, registrando a quilofnetragem

III - fiscalizar o consumo de pneus e combus-

tível iara providenciar os serviços de regulagem;

IV - requisitar verba de pronto pagamento pá

rã execução de serviços urgentes. peças e diarias de mo-

toristas. quando em viagem;

V - opinar nos processos de renovação de

frota;

VI - executar outras tarefas que lhe forem

atribuídas.

CAPÍTULO VI

Da Superintendncia Legislativa

Art. 38 - À Superintendncia Legislativa com-

pete superintender, planejar, coordenar e orientar as

atividades de apoio relativas aos trabalhos Legislativos.

Parágrafo Único - Os serviços de secretaria

da Superintendncia Legislativa são realizados pelos fun

cionarios designados pelo seu titular.

SEÇÃO

Da Diretoria Auxiliar da Mesa

Art. 39 - À Diretoria Auxiliar da Mesa compete:

1 - planejar, coordenar, orientar e dirigir

os orgaos de assistncLa direta a Mesa;

II - adotar as providencias necessarias ao

perfeito funcionamento das reuniões do Plenário da Assem
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bieta Legislativa, inclusive na parte relativa ao contro

le de proposições, redação e publicação de documentos le

gislativos;

III - executar outras tarefas que lhe forem

atribuídas.

SUBSEÇÃO

Da Divisão da Mesa

Art. 40 - À Divisão da Mesa compete:

.1 - coordenar e executar os trabalhos do Pie

nrio, auxiliando o Presidente na solução de todos	os

atos legislativos verificados no correr das reuniões;

LI - registrar todos os incidentes havidos,

a presença dos Deputados, antes e no curso das reuniões

e por ocasião das votações;

III - receber o expediente lido e as proposi -

çes apresentadas, procedendo à sua inclusão na ata;

IV - redigir e datilografar a ata a ser lida

durante as reuniões;

V - redigir a ata a ser impressa no

rio do Legislativo", coordenando os debates, por assunto,

e titulando toda a mataria constante das notas taquigr-

ficas;

VI - preparar a votação das proposições, con

trolando e fiscalizando a sua tramitação de acordo com

os despachos, até soluço final;

Vil - organizar os originais dos avulsos da

matérias a serem submetidas ao Plenário, providenciando'

25.
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sua distribuição no momento de sua inclusão em pauta;

VIII - acompanhar a tramitação dos vetos;

IX - encaminhar aos órgãos competentes a maté

ria destinada à publicação e as proposições votadas, para

cumprimento do despacho;

X - fiscalizar e orientar a operação do sis-

tema de áudio-gravação das reuniões plenárias e de cornis-

sões, quando solicitado o serviço;

XI - executar Outras tarefas que lhe forem

atribuídas.

SIJBSEÇAO II

Da Divisão de Redação e Publicação

Art. 41 - A Divisão de Redação e Publicação

compete:

1 - enviar à publicação toda a matéria relati-

va ao funcionamento da Assembléia;

II - rever os discursos e apartes constantes da

ata a ser impressa no órgão oficial, e que não tenham si-

do revistos pelos Deputados, inclusive cópias de mensa-

gens. proposições e pareceres;

III - fazer publicar proposições e demais doeu-'

mentos, devidamente numerados e despachados, que lhe fo-

rem encaminhados;

IV - conferir a matéria publicada no "Diário do

Legislativo" e promover as retificações necessárias;

V - providenciar a publicação dos anais e de

coo 01 slotMO
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matéria que, por sua relevância e efetivo interesse, con-

ribu* para , elaboração legislativa ou o seu esclareci-

mento junto à opinião pública;

VI - executar Outras tarefas que lhe	forem
atribuídas.

SEÇÃO II

Da Diretoria de Taquigrafia ()

Art. 42 - A Diretoria de Taquigrafia compete:

1 - dirigir, planejar, coordenar, orientar e

fiscalizar o apanhamento taquigráfico das reuniões do Pie

nário e sua respectiva tradução, e, quando solicitada,

das Comissões;

II - encaminhar ao órgão Competente cópia da-

tilografada da tradução das notas t aquigráficas das reuni
ões;

III - organizar e manter atualizados os arqui-

vos dos documentos traduzidos e dos discursos, das segun-

das-vias das reuniões e de dados estatísticos do trabalho

desenvolvido pelos Deputados e funcionários do órgão du-

rante as reuniões;

IV - executar outras tarefas que lhe forem

atribuídas.

SIJBSEÇÂO ÚNICA

Da Divisão de	istros Taquigráficos

Art. 43 - A Divisão de Registros Taquigráficos

compete:

()Redaço dada pelo art. 7 9 da Deliberaço da Mesa n 2 174/75
ceo 01 20
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1 - coordenar e executar os serviços de apa-

nhamento taquigráfiCo das reuniões do Plenário e, quando'

solicitada, das ComksSõCS, procedendo, em ambos os casos.

á imediata tradução datilográfica e revisão dos apanhamen

tos e de outros documentos que delas façam parte, ordenafl

do, numerando e capeando as páginas de cada reunião;

II - executar outras tarefas que lhe	forem

atribuídas.

SEÇÃO M
Da Diretoria das Comissões

Art. 44 - A Diretoria das Comissões compete:

1 - planejar, coordenar, orientar e dirigir'

as atividades de assistência às Comissões ou relacionadas

com o exercício de suas atribuições;

II - anotar -a tramitação das proposições e os

pareceres emitidos, auxiliando em sua elaboração;

III - coordenar o comparecimento de autoridades.

convocadas ou convidadas a participar dos trabalhos das ' Co

missões;

IV - fiscalizar o funcionamento do serviço de

áudio_gravaÇãO.

SUBSEÇÃO 1

Da Divisão de Anotações

Art. 45 - A Divisão de Anotações compete:

1 - organizar e manter atualizados arquivos'

e fichários sobre a tramitação dos projetos e dos requeri

COO e 5
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mentos, nas Comissões;

II - proceder à anotação de todos os atos	e
fatos relacionados com a elaboração legislativa;

III - manter organizado e atualizado o fichá-'

rio, por ordem númeric, dos projetos e dos requerimentos;

IV - colecionar cópias de pareceres e demais

Partes do processo, para a confecção de segunda via, quan

do necessárja

V - providenciar a correspondência que for
solicitada Pelas Comissões;

VI - manter, sob controle, os prazos dos pro-

jetos em tramitação nas Comissões e das mensagens encami-

nhadas à Assembléia;

VII - preparar e assinar certidões;

VIII - enviar à publicação, após anotadas,	as
matérias decididas nas Comissões;

IX - executar outras tarefas que lhe forem

atribuídas.

SUBSEÇAO II

Da Divisão de Secretariado

Art. 46 - A Divisão de Secretariado compete:

1 - secretariar os trabalhos das Comissões,,

prestando-lhes assistência e aos Deputados, nos termos em

que ela se faça necessária;

11 - redigir e datilografar documentos reis-'

ciortaclos com suas atividades;

III - enviar ao órgão competente, para anota-

coo 01
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tação e publicação, as matérias decididas nas Comissões;

IV - coordenar o comparecimento de autoridades

convidadas ou convocadas a comparecer às Comissões, toman

do as providências cabíveis;

V - executar tarefas correlatas que lhe se-

iam atribuídas por Presidente de Comissão.

SUBSEÇAO III

Do Serviço de Coordenação Sinop!

Art. 47 - Ao Serviço de Coordenação e Sinopse

compete:

1 - orientar, executar e fiscalizar os traba

1h05 administrativos e datilográficos da Diretoria;

II - manter organizado e atualizado o contro-

le de todos os trabalhos dos Deputados relacionados com a

elaboração legislativa, Inclusive das proposições apresen

tadas, por ordem de autoria;

III - receber, coordenar e compor as listagens

das entidades a serem subvencionadas por Deputados, para

a elaboração de projeto de resolução, arquivando-as, era

ordem alfabética e por autor, e certificando a sua desti-

nação;

IV - manter organizada e atualizada a coletâ-

nea, por ordem nramerica e o índice remissivo das leis, de

eretos e resoluções publicados no órgão oficial do Estado;

V - executar outras tarefas que lhe forem

atribuídas.

c. oi.x.a
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SEÇAO IV

	

Da Diretoria de Pesquisa e Documentação	gts-
lativ

Art. 48 - A Diretoria de Pesquisa e Documenta-

ção Le'glslativa compete planejar, coordenar, orientar e

dirigir as atividades relacionadas com a pesquisa, docu-

mentação e referência legislativa, arquivos e biblioteca,

tendo em vista coligir e classificar elementos que escla-

reçam os Deputados, Comissões e outros órgãos da Assem-

bléia sobre as matérias em exame e básicas da elaboração'

legislativa.

SUBSEÇÃO 1

Da Divisão de Biblioteca

Art. 49 - A Divisão de Biblioteca compete:

1 - pesquisar, selecionar, reunir e divulgar

os livros e Outros documentos nacionais e estrangeiros de

Interesse dos trabalhos legislativos;

IX - manter intercâmbio com outras bibliotecas
e centros de pesquisa;

III - organizar, para publicação, relação peri

Ódlca de todos os livros constantes do seu acervo;

IV - registrar e controlar livros e documen-'

tos adquiridos;

V - catalogar e classificar livros e documer

tos de acordo com as normas adotadas;

VI - manter atualizados catálogos e listas de

autor, titulo e assunto;

IQ/W4
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VII -providenciar a identificação externa dos

livros para colocação nas estantes e para empréstimos;

VIII - controlar e registrar os empréstimos, de

voluções, reservas e outras solicitações feitas por Dpu-

tados e demais pessoas autorizadas;

IX - controlar e registrar o acervo da bihiio

teca;

X - cobrar as obras não devolvidas;

XI - zelar pela conservação dos livros do bi-

biloteca;

XII - executar o inventário anual das coleções;

XIII - promover a datilografia e reprodução das

fichas para os catálogos;

XIV - executar outras tarefas que lhe forem a-

tribuí das -

SUBSEÇÂO II

Da Dtviso de Documentação e Arquivo

Art. 50 - À Divisão de Documentação e Arquivo

compete;

1- recolher, avaliar, descrever, adquirir.

custodiar e conservar documentos de caráter administrati-

vo e legislativo de valor histórico e legal;

II - orientar as atividades de avaliação e

destinação de documentos, para efeito de preservação per-

manente, temporária ou eliminação;

III - manter sob controle os documentos reco-'

lhidos;
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IV - atender a consultas;

V - proceder a pesquisas e levantamentos;

VI - fornecer certidões e cópias de documentos.

VII - executar outras tarefas que lhe forem

atribuidas.

SUBSEÇXO III

Da Divisão de	qsa e Referncla	lat iva

Art. 51 - A Divisão de Pesquisa e Referência

Legislativa compete:

1 - organizar e manter sob controle as pubii

cações relacionadas com a jurisprudência administrativa

da União e do Estado;

II - organizar e manter atualizados ementários,
volumes de leis e decretos da administração estadual;

III - preparar resumos, Coletar dados de infor

mação e selecionar textos e Obras relativas às atividades
parlamentares;

IV - elaborar relatórios;

V - organizar, mantendo atualizado, catálogo
de legislação;

VI - executar Outras tarefas que lhe forem a-
tribuídas.

CAPITULO !LL
Da Divisão degu raj ()

() Modifico processada pela Lcl n Q 7.384, de 30.10,1978
lO/MO
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Art. 52 - A Divisão de Segurança compete:

1 - planejar. coordenar, orientar e executar

a viglncia do prédio e a segurança interna da Assembléia;

LI - proteger os bens móveis e material	de

serviço;

III - incumbir-se da segurança dos Parlamenta-

res e funcionários da Casa;

IV - realizar perícia e sindic&ncla;

V - executar outros trabalhos relacionados

com suas atribuições.

TÍTULO IV

2 Conselho Administrativo

Art. 53 - O Conselho Administrativo, Eirgo de

apoio da Diretoria-Geral, tem por finalidade estudar, re-

comendar, aprovar e homologar atos ou normas de administra

ço e ainda coordenar-lhes a aplicação. sob critérios téc-

nicos e unificados.

Art. 54 - Ao Conselho compete, especialmente:

1 - pesquisar assuntos de administraÇO rela

clonados com a organização e o funcionamento da Secreta -

ria;

II - colaborar, como orgão consultivo, com o

Diretor-Geral, no desempenho de suas atributÇGeS

coo 01
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III - debater e aprovar as propostas de instru

çes, portarias, circulares e demais atos normativos da

admini.straço;

IV — debater e aprovar os projetos de regula-

mentoR especiais, de concurso, arbjtramento e concesso de

direitos e vantagens, Inclusive processo de controle de

frequência;

V - propor homologação dos resultados dos con

Cursos;

VI - propor a lotação setorial dos diversos or

gos administrativos da Assembléia, sobre a qual delibera

rã a Mesa da Assemblja;

VII - fazer o julgamento final dos estágios pro

batrIos;

VIII — aplicar penalidade de suspensão, Conforme

disposição regulamentar;

IX - Coordenar a obtenção dos elementos de pre

Viso para proposta orçamentaria;

X - Opinar sobre os assuntos que lhe forem en

caminhados pelo Diretor-Geral;

XI - debater e propor medidas de racionaliza_

ço dos serviços administrativos;

XII — opinar Sobre prorrogação de suspenso pre

ventiva;

XIII - opinar sobre os planos de assistência aos

lO/Ma
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func1onrios;

XIV - o1'ar sobre a progra.açao de trermcr.tc;

XV - examinar os casos que lhe forem submeti-

dos pelo Diretor-Geral, de falta reiterada de pontualida-

de ou assiduidade, desídia. Ineficiência e inaptidão para

o serviço, prática de qualquer outro ato infringente do

Regulamento e fazer outras recomendaçes;

XVI - opinar sobre assuntos de administração de

pessoal no disciplinados expressamente neste Regulamento

ou controvertidos.

Art. 55 - Integrarão o Conselho Administrativo,

sob a presid&ncia do Diretor-Geral: ()

1 - Os Diretores II - Superintendentes;

II - Os Diretores 1;

III - Os Assessores-Chefes;

IV - O representante dos funcionários da Asern

blia.

Parágrafo único - O representante dos funciona

rios será eleito, em escrutínio secreto, para um rnandatc'

de 2 (dois) anos, na forma regulamentar.

() Modificado pela Deliberação da Mesa n' 165, de 3.12.1974.
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SEGUNDA PARTE

TÍTULO V

Do Regime Jurídico do Pessoal

CAPÍTULO 1

Disposições Gerais

Art. 56 - Este Regulamento institui o regime

jurídico dos funcionários da Secretaria da Assembléia Le-

gislativa. ()

Art. 57 - Haverá, na Secretaria da Assembléia

Legislativa, o Quadro Permanente.()

Art. 58 - Para efeito deste Regulamento:

1 - cargo é o conjunto de atribuições	e

responsabilidades cometidas a funcionário;

II - função é o conjunto de atribuições	e

responsabilidades cometidas, transitaria ou eventualmente,

ao servidor;

III - classe é o conjunto de cargos ou fun-

ções com atribuições da mesma natureza e como mesmo grau

de responsabilidade;

IV - quadro setorial de lotação representa'

a força de trabalho, em seus aspectos qualitativo e quan-

titativo, necessária ao desempenho das atividades normais

e especÍficas de uma unidade da Secretaria da Assembléia'

Legislativa.

() Resolução nQ 800, de 5.1.1967

(") Dellberaçéo da Mesa n Q 162, de 13.8.1974.
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Parágrafo Único - 0 funcionário é a pessoa

regularmente investida em cargo.()

Art. 59 - O quadro setorial de lotação será

fixado em deliberação da Mesa da Assembleia, no inicio da

Sessão Legislativa, atendido o disposto no Art. 54. inciso

VI, desta Consolidação.

Art. 50 - O funcionários só poderá ser movi-

mentado de um para outro quadro setortal de lotação, quan

do:

1 - houver, no quadro a que se destina.

cargo vago de classe a que pertencer o cargo por ele ocu-

pado;

II - seja possível a permuta de seu cargo

com outro da mesma classe.

Parágrafo Único - Compete ao Diretor-Geral

fazer a movimentação, atendida a conventância do serviço.

CAPÍTULO

Da Composição do Quadro Permanente

Art. 61 - O Quadro Permanente e "omposto dos

seguintes quadros específicos:

1 - de provimento em comissão;

II - da função de secretariado parlamentar.

III - de provimento efetivo.

Parágrafo Único - As classes do Quadro Perma

nente são as do Anexo 1.

() Resolução n 9 800.	29 do Art. 52.

.. •I a ,a
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Art. 62 - Compete a Mesa da Assembléia decl

dir em matéria de provimento e vacância e ao Presidente

praticar os atos que lhe formalizem as decisões. ()

SEÇÃO i

Do Quadro Específico de Provimento em Comissão

Art. 63 - O Quadro Específico de Provimento'

em Comissão compreende os seguintes grupos:

1 - Direção Superior;

II - Assessoramento;

III - Chefia;

IV - Execução.

Art. 64 - Grupo de Direção Superior é consti

tu{do de. classes de cargos de comando da mais alta posi-

ção hierárquica, que, atrvs da tomada de decisões, pla-

nejamento, organização, coordenação e controle, ou, ainda,

da execução de tarefas inerentes a estas atividades, vi-

8am ao estabelecimento de objetivos, diretrizes, programas e

rxrTras gerais ou específicas.

Art. 65 - Crupo de Assessoramento G consti-

tuÍdo de classes de cargos cujas atividades consistem na

orientação e no aconselhamento prestados às autoridades e

membros do Poder Legislativo e a titulares de 5rgos de

Direção Superior da Secretaria da Assembléia Legislativa.

Art. 66 - Grupo de Chefia é constituído de

classes de cargos de supervisão de órgãos que executam a-

tividades e programas de trabalho.

() Art. 62. da Resoluço n9 800.

m. •i	es
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Art. 67 - Grupo de Execuço constituído de

classes de cargos cujas atribu1çeS são desempenhadas com

relativa autonomia, sob regime de confiança da autoridade

a que esteja imediatamente subordinado.

Art. 68 - Os cargos do Quadro Especifico de

Provimento em Comissão so de livre nomeaço e exoneração

e podem ser de recrutamento amplo ou limitado.

§ l - O provimento de cargo de recrutamento

amplo faz-se mediante livre escolha da Mesa da Assembléia.

§ 2 - O provimento de cargo de recrutamento

limitado faz-se mediante livre escolha da Mesa da Assem-

bléia entre ocupantes de cargos de provimento efetivo da

Secretaria da Assembleia Legislativa.

§ 32 - Em qualquer modalidade de recrutamento

deverão ser atendidos os requisitos constantes da respecti

va especificação.

§ 42 - Ficam automaticamente dispensadoa das

ur;3e grt.fcad3a eu ar;z a :iaO, lctadOZ

em Gabinetes, os que os exerçam, quando, por qualquer moti

vo. o Deputado titular do Gabinete deixar sua dtreÇO.

§ 52 - Os funcionariOs abrangidos pelo para-

grfoanterior poderão permanecer no cargo ou função, ate

a posse de seus substitutos, sob o novo titular do Gabine

te.

§ 6 - A forma de recrutamento será indicada

no Anexo 1.

40.
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SEÇÃO II

Do Quadro Especifico da Função de Secretaria-

do Parlamentar

Art. 69 - A função de Secretariado Parlamen

tar é privativa de gabinete de Deputado e será com a

mesma denominação, exercida nos níveis definidos no Ato da

Mesa n 2 75, de 4 de abril de 1978, modificado pelo Ato da
Mesa n 2 21, de 1979, da Câmara dos Deputados e da Lei Es-
tadual n 2 7.848. de 11 de novembro de 1980.

Art. 70 - A remuneração básica da função de
secretariado parlamentar estabelecida de acordo com o

que disp6e a Resolução n g 1.784, de 03 de maio de 1978,
respeitada a proporção dos reajustamentos atribuídos

funçio definida no art. 12 do Ato da Mesa n 2 75, de 04 de
abril de 1978, da Câmara dos Deputados.

Art. 71 - As atribuiçes da função de secre-

tariado parlamentar serio definidas em deliberação da Me

sa da Assembluja.

Art. 72 - O Deputado somente poderá indicar

um servidor para exercer a função de secretariado parla-

mentar em cada um de seus níveis, o qual deverá comprovar.

para investir-se na função, que preenche 08 seguintes re-

quisitos:

1 - ser brasileiro;

II - ser eleitor;

IO/MS	 __ •I.	IS



ASS!MBUIA LgGISLATrJA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 42.

Iii - ser reservista, se do sexo masculino;

IV - ter bons antecedentes, comprovados por

atestado passado por autoridade competente;

V - apresentar atestado de sanidade (Laica

e mental.

Parágrafo unico - Se o atual servidor de uni

nível da função de Secretário Parlamentar for designado

para Outro, dispensa-se-lhe a apresentação dos documentos

indicados no,arttgo. mas exige-se-Lhe a posse.

Art. 73 - A Mesa da Assembléia deliberará

sobre a função de secretariado parlamentar sempre que hou

ver alteração na função correspondente da Cãinara doe Depu

tados.

SEÇÃO III

Do Quadro Especifico de Provimento Efetivo

Art. 74 - As classes de cargos do Quadro Es-

pecifico de Provimento Efetivo são agrupadas segundo os

seguintes níveis de escolaridade:

1 - Superior;

II - 2' grau;

III - 1' grau;

Art. 75 - No quadro Especifico de Provimento

Efetivo haverá o Grupo Especial que será constituído por
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classes de cargos cujas atribuições são inerentes ao tra-

balho d diversos níveis hierárquicos correspondentes as

respect.vas faixas de vencimentos indicadas no Anexo I.

1' - O provimento de cargo do Grupo Espe

dai decorrera de enquadramento automático de ocupante de

cargo do Quadro Específico de Provimento Efetivo, cujo ven

cimento tenha sido estabilizado em valor superior au do

limite máximo da faixa de vencimentos estabelecida para a

respectiva classe.

§ 2' - Apis cumprido o disposto no parágrafo

anterior, fica liberado, para novo provimento, o cargo de

origem do funcionário enquadrado em cargo do grupo

especial. (.)

Art. 76 - Para as classes do grupo especial,

os vencimentos são os correspondentes aos símbolos do Ane

xo I. identificados, em cada enquadramento, ao valor

coincidente ou superior de maior proximidade encontrado na

tabela de vencimentos do Quadro Permanente.

CAPÍTULO III

22 Concurso

Art. 77 - A primeira investidura em cargo efe

tivo da Secretaria da Assembléia dependerá de aprovação

prévia em concurso público de provas ou de provas e t{tu-

los, salvo os casos Indicados em lei. ()

() Redação dada pelo parágrafo 1 9 do Art. 96, da Constitui

lO/MI	ço Estadual.
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Art. 78 - A validade dos concursos públicos

prorrogar-se-á até que se completem as nomeações dos can-

didatos neles classificados, obedecido o limite máximo de

4 (quatro) anos contados da data da homologação.()

Art. 79 - O concurso público será promovido

pela Assembléia e reger-se-á pelo respectivo edital.

Art. 80 - Na realização dos concursos obser-

var-se-ão, sem prejuízo de outras providéncias ou condi

çes previstas no edital, 08 seguintes criterlos:

1 - a aprovação em concurso não cria direi

to à nomeação mas esta, quando se fizer, respeitará a

ordem de classificação;

II - as nomeações serão feitas a critério da

Mesa da Assembléia, quando julgar oportuno;

1 9 - No concurso poderão ser previstas tais

bém provas práticas. ("

§ 2 9 - No concurso para provimento de cargo

de nível universitário haverá ainda a prova de títulos,

cujo resultado somente será computado para classificar os

candidatos já aprovados.

§ 32 - Nos casos de prova psicotécnica, que

serão os previstos em especificação de classe, não haverá

()	Redação dada pela emenda Constitucional de 21.09.1981

(")	§ 1 9 do Art. 67 da Resolução n* 800 de 05.01.1967

• SI
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avaliação em grau, mas apenas se certificara a habilitação

ou inabilitação do candidato, relativamente ao cargo em

Concurso.

* 42 - Qualquer das provas indicadas neste

artigo tem caráter eliminatório, salvo a de títulos e a

Psicotécnica.

Art. 81 - Somente poderá inscrever-se em con

curso, quem satisfizer os seguintes requisitos:

1 - ser brasileiro nato ou naturalizado;

II - ter, na data da inscrição, dezoito anos

de idade;

III - estar em dia com as obrigações militares;

IV - estar eis gozo dos direitos políticos;

V - ter boa conduta.

§ 1 9 - Será aceita a inscrição de candidato'

que houver atingido o limite de idade de que trata o item

II, no período de inscrição previsto no edital.

-	§ 22 - No estio sujeitos ao limite máximo de

Idade para o efeito de inscrição em concurso, os ocupantes,

em caráter efetivo, de cargo público municipal, estadual

ou federal.

Art. 82 - Será nula, de pleno direito,.,a ins

criço que se fizer com inobservncia de qualquer dos re-

quisitos mencionados no artigo anterior, sendo passível de

0/MI
COD. 61.3 lo
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de demisso o funcionário que lhe der causa-

Art. 83 - O concurso, urna vez aberto, devera

estar tomologado dentro do prazo de noventa dias, após a

realização da última prova. O intervalo entre duas provas

consecutivas no poderá ser superior a trinta dias.

§ it - Encerradas as 1nscriçes, regularmen-

te processadas, para concurso à investidura de qualquer

cargo, no se abrirão novas antes de sua realização.

§ 2* - Homologado O resultado, o titular do

6rgo de administração de pessoal expedira o	certificado

de habilitaÇO.

§ 3* - No se efetivando a homologação no pra

zo previsto no artigo, qualquer dos candidatos poderá re-

presentar & Mesa da Assemblia, que determinara a apuração

de responsabilidade.

CAPITULO i!

Da Posse

Art. 84 - Posse e a investidura em cargo ou

função gratificada.

Par&grafo Único - N&o havera posse nos casos

de progressão e de reintegração.

Art. 85 - somente poderá ser empossado	em

qualquer dos cargos da Secretaria quem satisfizer ainda os

seguintes requisitOs

. .i	Is
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1 - gozar de Sanidade física e mental;

	

II	ter-se habilitado previamente em	concur
80 Publico, nos termos deste Regulamento.

§ 12 - No exame de que trata o inciso 1, a ser

feito pelo érgéo competente da Secretaria, deverá o candi

dato comprovar ainda que atende aos requisitos especiais
exigidos pelo cargo, segundo as especjfjcaçes da respecti

vá classe, caso néo o tenha feito durante a realizaço do
concurso.

§ 22 - No poderá ser Investido em qualquer
dos cargos de p rovimento em caráter efetivo, da série de

calsses, quem jé houver completado 40 (quarenta) anos de
idade, salvo quanto aos candidatos de que trata o parégra

fo 22 do art. 81, sem prejuízo dos demais requisitos pre-

vistos neste Regulamento.

§ 32 - Somente poderá ser empossado em cargo
de p rovimento em comisséo, de recrutamento amplo, quem sa
tisfjzer os seguintes requisitos:

1 - Os p revistos nos incisos 1, III, IV e V

do artigo 81 e no Inciso II deste artigo;

II - haver completado 18 (dezoito) anos de
idade.

	

Art. 86 - No será dada posse, sob pena	de

	

responsabilidade, a nomeado para cargo de p rovimento	em
caráter efetivo quem no apresentar certificado de aprova

Ço no concurso.

IO/MS
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Art. 87 - Do termo de posse, assinado pela

autoridade competente e pelo funcionario, constara o com-

promisso do fiel cumprimento dos deveres e atribuições.

Parágrafo Único - O funcionário declarará.

para qut fiquem obrigatoriamente no termo de posse, os

bens e valores que constituam seu patrimSnio.

Art. 88 - Todo funcionário nomeado devera

antes da posse:

1 - fornecer ao órgão de administração de

pessoal os elementos necessários aos seus assentamentos

individuais;

II - declarar, por escrito, que no exerce

outro cargo, ou se exercer, qual e a sua natureza, em que

caráter o detêm e a que entidade pertence.

§ l - Na hipótese do inciso II, parte final,

a posse será suspensa pelo prazo máximo de 30 (trinta)

dias, dentro do qual sobre a acumulação decidir o Dire-

tor-Geral, com base em parecer Jurídico.

2 - Apurada a legalidade da acumulação e

efetivada a posse. o titular do órgão da administração de

pessoal dela dará conhecimento à outra repartição a que

estiver vinculado o funcionário.

§ 39 - Apurada a ilegalidade da acumulação,

no gera dada a posse, salvo opção.

§ 4 2 - 0 disposto neste artigo aplica-se. no
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que couber, ao funcionário que, depois de empossado, vier

a exercer Outro cargo público.

§ 5 - No se confirmando, em decisão judicj

ria definitiva, o entendimento da Secretaria quanto à ile
galidade da acumulação, será declarado sem efeito o ato

de nomeação de quem se colocou no lugar do beneficiário da

decisão ou, se tiver havido mais de um ato de nomeação, o

último.

§ 62 - Aquele cuja nomeação venha a ser decla

rada sem efeito, no ficara obrigado a restituir o que hou

ver recebido a titulo de vencimento ou vantagens.

Art. 89 - Poderá haver posse mediante procu-

ração, em casos especiais, a juízo do titular do órgão da

administração de pessoal.

Art. 90 - A autoridade que der posse verifica

rã se foram satisfeitas as condições legais para a Investi

dura.

Parágrafo Único - Será destituída da chefia

a autoridade que deixar de cumprir as dis p
osições relati-

vas à posse, nos termos dos artigos anteriores; conside

i'ar-se-á nula, de pleno direito, a posse irregular.

Art. 91 - A posse terá lugar no prazo de 30

(trinta) dias contados da publicação oficial do ato de
provimento.

§ 12 - A requerimento do interessado, o pra-

zo Indicado no artigo poderá ser prorrogado por mais	30

lo/MI
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(trintA) dias, a crttrio do titular do órgão da adminia

traçao de pessoal.

§ 2 - Se a posse no se der dentro do prazo

inicial ou no da prorrogaÇão, a nomeação ficara automati-

camente sem efeito, de pleno direito, ressalvada a hipote

se do § I Q do artigo 88.

CAPÍTULO !

Do Exercício

Art. 92 - O início, a interrupção e o re j ni-

cio do exercício serão registrados no assentamento indivi

dual do funcionário.

Art. 93 - O exercício do cargo ou função te-

rá inicio dentro do prazo de trinta dias, contados:

1 - da data da publicaÇO oficial do ato,

no caso de reintegraÇão

II - da data da posse. nos demais casos.

Art. 94 - O funcionriO devera ter exercício

no orgão em cuja lotação houver vaga.

Parágrafo Único - Entende-se por lotaçáo	o

número de cargos, identificados pela respectiva	classe.

previsto para cada órgáo.

Art. 95 - O funcionário SÕ poderá ter exerci

cio no órgão em que estiver lotado.

e
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Parágrafo Único - O afastamento do funciona

rio para ter exercício em outro 6 rgão sm se verificará nozi
casos p revistos nesta Consolidação.

Art. 96 - O ocupante de cargo de nível supe-
rior, de Agente de Segurança e de Taquígrafo somente pode

rã ser lotado e ter exercício nos mrgãos próprios de suas

classes, salvo a hipótese de nomeação para cargo em comis
são.

Parágrafo Único - Compete aos dirigentes dos

órgãos de admjnjstraão de pessoal e de tesouraria sob pe
na de respon sabilidade, zelar pelo cumprimento do dispos-
to neste artigo, sendo expressamente vedado o pagamento de
vencimento ou vantagens aos ocupantes dos cargos referidos
Com lotação ou exe-c j cio irregular.

Art. 97 - O funcionário não poderá ausentar_

se do Estado, para estudo ou missão oficial sem previa

autorização ou designação da Mesa da Assembléia.

§ l - A ausãncia de que trata o artigo não

Poderá exceder a quatro anos e, finda a missão ou estudo,

somente decorrido igual período poderá ser 
permitida nova

ausância

§ 2 9 - Não cumprida essa obrigação, será a

Assembléia indenizada da quantia total despendida com a
viagem, i

ncluídos os vencimentos e as vantagens recebidos.

Art. 98 - O funcionário somente poderá	ser
colocado à disposição de outro serviço ou repartição:

IO/MS
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1 - para ocupar cargo em comissão, ou exer

cor funço, não estando em estágio probatr1O, quando se

tratar ce serviço ou repartição de administração pública

centralizada ou autárquica.()

II - quando a autorizaçaO tiver sido prece

dida de estudo e parecer do 6rgão de administração de

pessoal;

§ 12 - O funcionário à disposição de outro

serviço ou repartição, nos termos deste artigo, para ocu

par cargo em comissão, poderá optar pelo vencimento e van

tagens de seu cargo efetivo, na Secretaria.

§ 2 9 - Tratando-se de função não gratifica-

da, poderá a Mesa da Assembléia autorizar que o funcioná-

rio perceba o vencimento e as vantagens do cargo de que

for ocupante em caráter efetivo, na Secretaria, mas a au-

torização deverá ser renovada dentro dos 15 (quinze) dias

após a instalação de cada sessão legislativa, sob pena de

ser suspenso o pagamento.

Art. 99 - O funcionário colocado à disposição

da União ou de outro Poder do Estado para o exercício

de cargo em comissão ou de função de assessoramento

especial, poderá optar pelo recebimento integral	de

() Fundação, Empresa Pública e Sociedade de Economia Mis

ta de acordo com o Decreto-Lei n 2 200 e com Art. 242

da Constituição Estadual.

afio
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seu vencimento e vantagens, inclusive da gratificação de
estímulo à produção individual. ()

Parágrafo In1co - Para os efeitos do artigo,
comprovar-se-á a i nvestidura no cargo em comissão ou a

designação para o assessoramento.

Art. 100 - Ao funcionário da Assembléia Legis

lativa Colocado pelo Presidente da Assembléia Legislativa

à disposição do Instituto de Previdência do Legislativo do

Estado de Minas Gerais (IPLEMG), na forma dos artigos 32

e 38 da lei n g 7.855, de 17 de novembro de 1980, ficam

assegurados os direitos e vantagens do cargo, como se no

efetivo exercício dele estivesse (')

Parágrafo Único - Para o cumprimento do dis-

posto no artigo anterior, o IPLEMG enviará à Secretaria da
Assembléia Leg islativa, mensalmente, as anotações necessá

rias à apuração da frequência do Servidor.

Art. 101 - Preso preventivamente pronuncia-
do por crime comum ou denunciado por crime funcional, ou,

ainda, condenado por crime inafiançável em processo	no
qual não haja p ronúncia o funcionário será afastado	do
exercício, até decisão final, passada em julgado.

Parágrafo Único - No caso de condenação, e se

esta não for de natureza que determine a demissão do fun-

(') Deliberação da Mesa n 9 224, de 27 de dezembro de 1979
(") Redação dada pela Deliberação da Mesa n g 229180,	de

10 de abril de 1980, modificada pela Lei 7.855, de 17

de novembro de 1980
. 01 a IS
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cioníriO. será o mesmo afastado, na forma deste artigo, a

partir da decis&o definitiva, ate o cumprimento total da

pena.

CAPÍTULO VI

Do Estág io Probatório

Art. 102 - Estágio probatório e aquele a que

se submete o funcionário nomeado em caráter efetivo, pare

comprovar que atende a requisitos básico s do cargo e	da

função pública.

l - O estágio tem a duração de um ano de

efetivo exercicio do cargo.

§ 22 - No período de estagiO, apurar-se-ao os

seguintes requisitOs

1 - dediCaçO às atribuições do cargo;

II - eficiência;

III - disciplina;

IV - idoneidade morai.

39- No ficará sujeito a novo estagio pro

batórlO o funcionário que, nomeado para outro cargo, ia

houver adquirido estabilidade no serviço da Assembleia.

Art. 103 - Os requisitos mencionados no § 2

do artigo anterior serão avaliados em boletim de mereci-

mení que ')s chefes imediatos do funcionarto remeterão ao
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órgão de administração de pessoal, atéo decimo dia do ms

seguinte aquele a que se refere o boletim, a contar do mi
cio do exercício.

§ 1' - O 10' (décimo) boletim de merecimento

devera conter parecer Conclusivo sobre a Confirmação, ou

não, do funcionrjo, com base na avaliação de cada um dos

requisitos, nos diversos meses do estagio.

§ 2' - Do parecer, se for contrario à confir

maço, será dada vista ao estagiário, pelo prazo de cinco

dias.

§ 32 - Apreciando o parecer e as raz5es do

estagiário, o órgão de administração do pessoal elaborara

sua própria conclusão e a submetera ao órgão Competente,

nos termos desta Consolidação.

§ 42 - Se o despacho final for favorável

permannc1a do funcionrjo, a confirmação no dependera de

novo ato.

§ 5 - A apuração dos requisitos de que trata

o a-tlgo devera processar-se de modo que a exoneração do

funcionário possa ser feita antes de fluir o período de

çstgio.

Art. 104 - Constitui motivo de dest ituição de
chefia a inobservância das disposições relativas ao esta-

gio probatr1o.

§ 1' - Será suspenso o pagamento dos vencimen

mIM!
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tos e vantagens do Chefe que deixar de preencher e remeter

os boletins, nas datas estabelecidas.

§ 2' - Incumbe ao titular do 6rgão de adminis

traço de pessoal e de tesouraria, sob pena de respons&b

lidade, zelar pela observância do disposto no	
parágrafo

anterior.

çUL0 VII

Substítuisão

Art. 105 - Haverá substitUiÇao no impedimento

do ocupante de cargo de provimento em comiSSÃO e de funçao

gratificada.

1' - O substituto serápreviamente indicado

pelo titular do 6rgão, Diretor-Gera l OU Conselho Adminis-

trativo.

2 - A subS titUiÇao gera automática e remu

nerada a partir do decimo sexto dia, quando ininterrupta.

§ 3' - O Substituto percebera. durante a

5ustitUiçaO, a diferença entre o vencimento do cargo em

comissão, se este for de nível mais elevado, e o daquele

de que for ocupante em caráter efetivo, salvo opção.

§ 41 - O pagamento da diferença de vencimen-

tos dependera da prvia aprovação de exercício, pelo Dire

tor-Geral.

II
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CAPÍTULO vrrr

Da Readaptação

SEÇÃO 1

2 Desvio de Função
Art. 106 - vedado o desvio de função e ser

responsabilizado o chefe que cometer a qualquer funcioná-

rio atribuição no pertencente à sua classe.

Art. 107 - A critério do Diretor-Geral, e ob

servadas as demais condiçGes, Poderáser admitido desvio'

de função nos casos de perda de capacidade funcional de-

corrente da modificação do estado físico ou das condições

de saúde do funcionário, que no justifiquem a aposentado

ria.

Art. 108 - O desvio de função de que trata o

artigo anterior somente será autorizado à vista do laudo

de junta módica do 6rgão competente da Secretaria.

SEÇÃO ii

Da Readaptação

Art. 109 - Dar-se-á a readaptação:

1 - por transformação do cargo;

II - por transferncja.

Art. 110 - No se dará a readaptação

1 - de quem não tiver a condição de funcio

nário, ocupante de cargo em caráter efetivo;

II - de ocupante de cargo de provimento em

Comi ssão;

SOIMS
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III - em cargo de classe da mesma serie de das

8e8;
IV - em cargo que no seja de classe inicial'

de serie de classe;

V - em cargo que nao seja de provinerO	em

caráter efetivO

VI - em cargo de nível universitariO.

Art. lii - Em qualquer dos casos, a readapta-'

ço, de oficio ou requerida pelo funcionário, será despacha

da em processo individual, devidamente instruido, nos ter-

mos deste Regulamento, e sobre ele se manifestará, necessá-

ria e previamente, o Conselho Administrativo.

CAPiTULO IX

Da ReintegraÇÃO

Art. 112 - A reintegração, que decorrerá de de

cisão administrativa ou judiciária, e o reingresso no servi

ço do funcionário demitido, com ressarcimento das vantagens

ligadas ao cargo.

Parágrafo Único - Será sempre proferida em pe-

dido de reconsideração, em recurso ou em revisão de proces-

so, a decl8ão administrativa que determinar a reintegração.

Art. 113 - A reintegração será feita no cargo

anteriormente ocupado; se este houver sido transformado, no

cargo resultante da transformação e, se extinto, em cargo

de vencimento equivalente, observada a habilitação profis-'

sional.

. II
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Art. 114 - Reintegrado judicialmente o funcio-

nário, suem lhe houver ocupado o lugar será destituído de

plano o. será reconduzido ao cargo anterior mas sem direito

a indenzaçáo.

Art. 115 - O funcionário reintegrado será sub-

metido à inspeção médica e aposentado, quando incapaz.

CAPÍTULO X

Da Readmjssào

Art. 116 - Readmissão e o reingresso no Quadro

Permanente da Secretaria, se for julgado conveniente, do

funcionário exonerado, sem ressarcimento de prejuízos.

Parágrafo Único - A readmissão dependerá de

inspeção médica e de provas de capacidade, relativamente

aos requisitos atuais do Cargo.

Art. 117 - A readmissão somente será feita em

cargo inicial de série de Classes, Cujas atribuiçes sejam

idnticas ou análogas às do cargo anteriormente ocupado.

Parágrafo Único - Não se dará a readmissão:

1 - se o candidato já tiver Completado qua-

renta anos de idade;

II - quando houver decorrido mais de 2 (dois)

anos da exoneração.

CAPÍTULO XI

Do Aproveitamento

	

Art. 118 - Aproveitamento é o reingresso,	no

Quadro Permanente da Secretaria, de funcionário em disponi-

bi 1 idade.
'o','
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§ l - Será obrigatértO o aproveitamento do fun

cionário em cargo de natureza e vencimento compatíveis com

o anteriormente ocupado.

§ 2 - O aproveitamento dependera de prova de

capacidade, mediante inspeção médica.

Art. 119 - Será tornado sem efeito o aproveita

mento e cassada a disponibilidade se o funcionário não to-

mar posse no prazo legal, salvo caso de doença comprovada

em inspeção médica.

Parágrafo Único - Provada a incapacidade defi-

nitiva em inepeção médica, será o funcionário aposentado.

CAPÍTULO XII

Da Reversão

Art. 120 - Reversão é o reingresso, no Quadro'

Permanente da Secretaria, de funcionário aposentado, quando

insubsistentes os motivos da aposentadoria.

§ i - O aposentado não poderá reverter a ati-

vidade se contar mais de cinquenta e cinco anos de idade.

§ 2 - Em nenrium caso poderá efetuar-Se a re-

versão, sem que, mediante inspeção médica, fique provada a

capacidade para o exercício da função.

§ 39 - Será cassada a aposentadoria do funcio-

nário que reverter e não tomar posse ou não entrar em exer-

cício dentro dos prazos.

Art. 121 -A reversão far-se-á em cargo inicial

de classe cujas atribuições guardem correspondência, tanto'

quanto possível, com as do cargo em que se deu a aposentado

ria.
S. E
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Art. 122 - A reversão dará direito, para nova

aposentadoria, à contagem de tempo em que o funcionário es-

teve aposentado.

CAPtTULO XIII

Da Vacância

Art. 123 - A vac.nc1a do cargo decorrera de:

1 - exoneração;

II - demissão;

III - transferência;

IV - aposentadoria;

V - falecimento;

VI - posse em outro cargo.

Art. 124 - Dar-se-a a exoneração:

1 - a pedido do funcionário;

II - a critério da Mesa da Assembléia, quando

se tratar de cargo em comissão;

III - quando o funcionário no satisfizer	as

condiçes do estagio probatório.

Art. 125 - A vaga ocorrera na data:

1 - do falecimento do titular do cargo;

II - da publicação oficial do ato que exone-'

rar, demitir ou aposentár o titular do cargo;

III - da publicação da lei que criar o cargo e

conceder dotação para o seu provimento;

IV - da aceitação de outro cargo, pela posse-

101=	 em.
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do mesmo, quando desta decorrer acumulação legalmente veda-

da.

Art. 126 — Quando se tratar de função gratifi-

cada, dar-se-á a vacância por:

1 - dispensa a pedido do funcionario

II - dispensa por ato da Mesa da Assembleia a

pedido do Deputado;

III — dispensa automática (art. 68, § 49);

IV - destituição.

Art. 127 — A demissão será aplicada como pena-

lidade.

TÍTULO VI

Dos Direitos e Vantagens

CAPtTULO 1

Do Tempo de Serviço

Art. 12$ - Será feita em dias de efetivo exer-

cício a apuração do tempo de serviço.

§ 1 - O niimero de dias de efetivo exercido

será convertido em anos, considerado o ano como de 365 (tre

zentos e sessenta e cinco) dias.

22 - Estando o funcionário em exercício, a

apuração do tempo de serviço não Incluira, para qualquer e-

feito, os dias posteriores ao ultimo do mês imediatamente

anterior.

§ 39 - A apuração do tempo de serviço será fel

to á vista de documentação que comprove a frequência.

- II
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§ 4 - Para o efeito de aposentadoria, feita a

converso de que trata o § 1 2 , os dias restantes que excede

rem 182 (cento e oitenta e dois) dias sano arredondados

para um ano.

Art. 129 - Será considerado efetivo exercício:

1 - para o efeito de concessio de aposentado

ria e disponibilidade, o afastamento decorrente de:

a) terias;

b) frias-prmio;

c) casamento, até oito dias, contados da re

alizaçio da cerimônia civil;

d) luto pelo falecimento do cônjuge, filho,

pai, mie e irmios, ate oito dias, a contar da data do fale-

cimento;

e) júri e outros serviços obrigatórios por

lei;

f) licença à funcionária gestante e ao fun-

cionrio acidentado;

g) licença para tratamento de saúde;

h) licença para serviço militar;

1)	licença a candidato a mandato eletivo

federal, estadual ou municipal (art. 171,lnciso II);

J)	desempenho de missão Ou estudo (art. 171,

inciso 1);

1)	exercício de cargo em comissão ou função

de administração pública nos serviços da União, dos Estados,

Distrito Federal, territórios ou municípios, quando o atas-



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	- € 4.

tamento houver sido expressamente autorizado p.Ia Mesa da

Assembléia;

m) desempenho de mandato eletivo federal, es

tadual ou municipal;

n) provas parciais ou exames finais em esta-

belecimento de ensino oficial ou reconhecido pelo governo;

o) exercjcio de função no IPLEMG;

II - para o efeito de concessão de gratifica-

ção adicional por tempo de serviço, quinounio, farias, f-

rias-prêmio e incorporação de gratificação de função ou di-

ferença de vêncimento, o afastamento previsto no inciso 1,

salvo o da alínea '11.

Art. 130 - Não será computado como efetivo e-

xercicio o afastamento decorrente de: (')

1 - licença por motivo de doença em pessoa

da fam{lia, por mais de 120 (cento e vinte) dias;

II - licença para tratar de interesse particu

lar;

III - licença por motivo de afastamento do con

Juge, quando funcionrio civil ou militar, por mais de 90

(noventa) dias;

IV - qualquer outro motivo não previsto no

artigo anterior.

Art. 131 - O Diretor-Geral poderá considerar

justificadas ate 3 (trãs) faltas, durante o mâs, por motivo

não previsto no art. 130, ouvido o Diretor ou Supervisor do

() Redação dada pela Resolução n 9 2.630. de 30.10.1981.

-
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funcionário, e à vista doa fundamentos da ausência, que de-

verão ser apresentados por escrito, dentro dos três dias se

guintes ao último de ausência.

Parágrafo único - Os dias de ausência justifi-

cada, nos termos do artigo, não serão computados para ne-

nhum efeito, salvo o de percepção doa vencimentos a eles

correspondentes.

Art. 132 - Para efeito de aposentadoria e diz-

ponibi 1 idade, computar-se-á integralmente:

1 - o tempo de serviço publico federal, esta

dual e municipal;

II - o período de serviço ativo nas Forças Ar

madas, prestado durante a paz, computando-se pelo dobro o

tempo em operação de guerra;

III - o tempo de serviço prestado sob qualquer

outra forma de admissão, desde que remunerado pelos cofres

públicos;

IV - o tempo de serviço prestado em autar-

quia; (•)

V - o período de serviço prestado a institui

ção de caráter privado que tiver sido transtornada em meti

tuiço autárquica. ()

VI - o tempo em que o funclonario tiver esta-

do em disponibilidade ou aposentado.

()(Fundação. Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista,

de acordo com o Decreto Lei n O 200 e o Art. 104, da Cone

tituição Estadual. Vide, tambárn, a lei de contagem reci-

proca de tempo de serviço.)

uO,'NS
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Art. 133 - Para o efeito de incorporação da di

terença de vencimento de que trata o artigo 181. são compu-

tados os períodos, consecutivos ou não, de exercício de car-

go em comissão no serviço público estadual.

	

Art. 134 - É vedada a acumulação de tempo	de

	

serviço prestado concorrentemente em cargos ou f'unçaes	da

União, Estado, Território, Município ou Autarquia.

Art. 135 - Para nenhum efeito será computado o

tempo de serviço gratuito.

CAPÍTULO II

Da Estabilidade

Art. 136 - O funcionário ocupante de cargo de

provimento efetivo adquire estabilidade depois de 2 (dois)

anos de exerc{clO, quando nomeado por concurso. (')

	

- O prazo do artigo conta-se a partir	do

exercício do cargo em caráter efetivo.

- O disposto neste artigo r	se api

aos cargos em comissão.

- A estabilidade diz respeito ao se:.'iço e

não ao cargo.

- Para o efeito de aquisição de estabilida

de. somente será computado o tempo de serviço efetivo pres-

tado à Assembleia Legislativa.

Art. 137 - O funcionário estavel perdera o car

go em virtude de sentença judiciária. no caso de se extin-'

guir o cargo ou no de ser demitido mediante processo admi-

nistrativo, em que se lhe tenha assegurado ampla defesa.

() Redação dada pelo Iriso I. do art. 98. da Const1tu1ç4,,,,.
mim	

Estadual.
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Parágrafo único - O funcionário em estagio pro

bat6rio perderá o cargo em decorrncia do disposto no arti-

go 123 ou mediante processo administrativo, quando este se

Impuser antes de concluído o estágio.

CAPITULO 111

Das Ferias

Art. 138 - O funcionário gozara, obrigatoria-

mente, 30 (trinta) dias consecutivos de férias, após cada

12 (doze) meses de efetivo exerc{cio, de acordo com escala

organizada pelo titular do órgão de lotação.

Parágrafo Único - É vedado:

1 - levar á conta de fárias qualquer falta

ao trabalho;

II - converter ferias em dinheiro.

Art. 139 - Por motivo de progressão, readapta-

ção ou remoção, o funcionário em gozo de férias não será o-

brigado a Interrompã-las.

Art. 140 - Durante as ferias, o funcionário te

rã direito ao vencimento e vantagens.

Art. 141 - Perdera o direito a ferias o fundo

nário que, no período aquisitivo anterior, tiver estado em

licença, para tratamento de saúde, por mais de 120 (cento e

vinte) dias, observado o disposto nos artigos 129 e 130.

Art. 142 - O funcionário em gozo de fárias de

verá comunicar ao superior imediato o seu endereço eventual.

.	1*
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CAPtTULO !

Das Frtas-Prmjo

Art. 143 - Após cada decnjo de efetivo exerci

cio, ininterrupto ou não, ao fincionario que as requerer,

conceder-se-ao frlas-prmio de 4 (quatro) meses, com venci

mentos e vantagens do cargo. ()

Parágrafo Único - As frias-prmio poderão ser

gozadas em 2 (dois) periodos.

Art. 144 - Para efeito de aposentadoria, sera
somado em dobro ao tempo de serviço apurado o período de fé

rias-prmto que o funcionário no houver gozado.

CAPÍTULO !

Das Licenças

SEÇ.O 1

D1sposiçes Preliminares

Art. 145 - Conceder-se-á licença:

1 - a funcionária gestante e ao functonrio

acidentado;

II - para tratamento de saude;

III - por motivo de doença em pessoa da fani(-

lia;

IV - para tratar de interesses particulares;

V - por motivo de afastamento do c6njuge;

VI - para serviço militar;

VII - em caráter especial.

() Redação dada pela Resolução n 9 2.630, de 30.10.1981.
1'
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Art. 146 - Ao funcionário no exercício de cargo

em comissão nho se concedera, nessa condição, licença para

tratar de interesses particulares, ou por motivo do afasta-

mento do cônjuge.

Art. 147 - A licença dependente de inspeção mé

dica mera concedida pelo prazo indicado no respectivo laudo.

Findo o prazo, haverá nova inspeção e o laudo médico conclui

ra pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pe

la aposentadoria.

Art. 148 - A licença poderá ser prorrogada de

ofício ou a pedido.

Parágrafo Único - O pedido devera ser apresen-

tado antes de findo o prazo da licença; se indeferido, con

tar-se-é como de licença o período compreendido entre a da-

ta do término e a do conhecimento oficial do despacho.

Art. 149 - A ' licença concedida dentro de 60

(sessenta) dias contados da terminaçho da anterior será con

siderada como prorrogação.

Art. 150 - O funcionário em gozo de licença co

municaré ao chefe da repartição o local Onde poderá ser en-

contrado.

SEÇÃO ix

Da Licença à Funcionária Gestante

Art. 151 - À funcionária gestante será concedi

da, mediante Inspeção médica, licença por 3 (tr&s) meses,

com vencimento e vantagens.
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* 12 - A licença só poderá ser concedida para

o per{cdo que compreenda, tanto quanto possivel, os 1timos

30 (tr i nta) dias da gestação e o puerperio.

§ 2 9 - A licença devera ser requerida ate o 8

(oitavo) ms da gestação, competindo à Junta medica fixar a

data de seu inicio.

§39 - Se a criança nascer viva, prematuramente,

antes que a funcionária tenha requerido a licença, o inicio

desta será a partir da data do parto.

SEÇÃO III

Da Licençapar Tratamento de Saude

Art. 152 - A licença para tratamento de saude

será concedida a pedido ou de ofício.

§ 1 9 - Em qualquer dos casos, à 1. ndisper'a'.'

a inspeção mádica pelo árgão competente da Secretaria, que

deverá realizar-se, sempre que necessário, na residência do

funcionário.

§ 2 - Os resultados dos exames serão transcrt

tos na ficha de observação clinica do funcionário.

§ 39 - Somente poderá ser concedida licença por,

motivo de doença ou acidente, se ficar o funcionário inipeií

do de desempenhar as funções de seu cargo.

Art. 153 - No curso da licença, o funclonurlo

não poderá exercer qualquer atividade remunerada, sob pena

IO/MS	 cco si
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de cassação imediata da licença, com perda total de venci

sento, até que reassuma o cargo.

Art. 154 - O funcionário que se recusar a sub

meter-se i Inspeção médica sofrera a pena de suspenso, que

cessará tão logo se verifique a inspeção.

Art. 155 - Considerado apto em inspeção módica,

o funcionário reassumirá imediatamente o exercício sob pena

de se apurarem como faltas os dias de ausência.

'Parágrafo Único - No curso da licença poderá o

funcionário requerer inspeo médica caso se julgue em con-

dições de reassumir o exerc{clo, ou a ela se submetera, por

determinação do órgão de assistência.

Art. 156 - Quando licenciado por motivo	de

doença ou acidente, o funcio.irio recebera o vencimento e

vantagns de seu cargo, çQm se em exercício tivesse, enquanto, 'a

critério do órgão competente, observar o tratamento prescri

to.

Parágrafo Único - Os 6rgâos de assistncia e

de administração de pessoal adotarão conjuntamente provid&n

das que assegurem a observância do disposto no artigo.

Art. 157 - O funcionário se submetera aos exa-

mes especializados ou complementares que, a crÍtrio do

órgão de asststncia, se tornarem necessários para o efeito

de concessão de licença.

Parágrafo Único - O Diretor-Geral determinara,

se for o caso, a realização dos exames de que trata o arti-

COO. 61.W IM
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go e o 6rgão de assistância se louvarã no laudo respectivo,

como subsidio para a decisão final.

Art. 158 - O funcionário não poderá permanecer

em licença por prazo superior a 730 (setecentos e trinta)

dias.

§ l - Em casos especiais, a critério do árgão

de assistância, com base em inspeçes médicas periádicas, a

licença poderá ser prorrogada, desde que os períodos das

prorrogaçães não totalizem mais de 730 (setecentos e trinta)

dias.

§ 2 9 - Decorrido o prazo ou as suas	prorroga

çães , nos termos do parágrafo anterior, o funcionário será

submetido á inspeção de junta médica e aposent.do, se	for

considerado definitivamente inválido para o serviço em geral.

Art. 159 - A licença nos casos de doença ou

acidente será concedida quando a inspeção de junta médica

não concluir pela necessidade imediata da aposentadori..'.

Art. 160 - O atestado médico ou o laudo da jun

ia nenhuma referência farão ao nome ou á natureza da doença,

mas apenas do seu fundamento legal.

Art. 161 - O &rgão de administração de pessoal

fornecerá ao de assistência os dados de que este necessitar

para as &nvestigaçes a que deva proceder, nos assuntos de

sua competência, nos termos deste Regulamento.

______	 II
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SEÇÃO 1!

Da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da

Família

Art. 162 - O funcionário poderá obter licença
por motivo de doença grave na pessoa de pai, mie, filho ou

cônjuge, de que não estiver legalmente separado.

§l l - A concessão da licença de que trata o

artigo dependera de que comprove o funcionário ser indispen

sável a sua assistncia pessoal e esta não possa ser presta

da simultaneamente com o exercício do cargo.

§ 2 - Provar-se-á a doença mediante inspeção
medica.

3 - O funcionário licenciado na forma deste

artigo perceberá o vencimento e vantagens de seu cargo.

SEÇÃO !

Da Licença para Tratar de Interesses Particu-

lares

Art. 163 - Depois de 2 (dois) anos de efetivo

exercício, o funcionário poderá obter licença sem vencimen-

to, para tratar de interesses particulares.

§ 1' - O requerente aguardará em exercício	a

concessão da licença.

2 - Será negada a licença quando inconvenien
te ao interesse do serviço.

. e' a 1
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Art. 164 - No 8e concedera a licença a funciO

nrio nomeado ou transferido, antes de assumir o exercício.

Art. 155 - O funcionado poderá, a qualquer tem

p0, desistir da licença.

Art. 166 - Quando o interesse do serviço o exi

gir, a licença poderá ser cassada.

Art. 167 - Não será, igualmente. concedida li-

cença para tratar de interesses particulares ao funcionário

que, a qualquer título, estiver obrigado a lndenizaçao ou

devolução aos cofres p*iblitos.

SEÇÃO

Da Licença ppr Motivo de Afastamento do Cônjuge

Art. 168 - A funcionaria casada com funcionário

pÚblico, civil ou militar, terá direito a licença, sem ven-

cimento. quando o marido for mandado servir, independentemen

te de soiicitaçao, em outro ponto do territ6rio nacional ou

estrangeiro.

Parágrafo Único - A licença mera concedida a

vista, do pedido devidamente instruido e vigorara pelo pra-

zo de 2 (dois) anos, renovavei por igual período.

SEÇÃO ÏU
Da Licença para Serviço Militar

Art. 169 - Ao funcionário que for convocado

para o serviço militar e outros encargos da segurança nacio

fMS	 coo. 91
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nal será concedida licença com vencimento o vantagens, è

vista do documento oficial que prove a incorporação,

12 - Do vencimento descontar-se-á a Importn

cia que o funcionário perceber na condição de incorporado,

salvo se Optar por essa importncja.

2 - Ao funcionário desincorporado conceder-

seLa prazo no excedente de 10 (dez) dias para que reassu

ma o exercício, sob pena de perda de vencimento e vantagens.

Art. 170 - Ao funcionário oficial da reserva

das Forças Armadas será concedida licença com vencimento e

vantagens durante os estágios prescritos pelos regulamentos

militares, quando por estes no tiver direito àquele pagalnen

to, assegurado, em qualquer caso, o direito de opção.

SEÇÃO VIII

Da Li cenç aEspecial

Art. 171 - Conceder-se	licença em caráter es
pedal:

1 - para missão ou estudo de interesse	da

Assemb11a, em outro ponto do territ6rjo nacional ou estrari

geiro;

II - ao funcionário que se candidatar a manda

te eletivo federal, estadual ou municipal.

Paragrafo Único - A licença prevista no Inciso 1,

que poderá conceder-se com vencimento e vantagens, Somente

será despachada i vista de estudo e parecer, nos termos des

te Regulamento.

/M. o. •
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CAPÍTULO !!

Da Remuneração

Art. 172 - Remuneração a retribuição corres

pondente àsoma do vencimento com os adicionais e as grati

ficaçaes devidas ao funcionário na forma desta Conso1idaço.

Parágrafo Único - Os adicionais e as gratifi-

caçGes, quando percentuais, serão calculados, exclusivamen

te, sobre o valor do símbolo do vencimento.

SEÇÃO !

Do Vencimento

Art. 173 - Vencimento é o valor mensal atribuí

do ao funcionário.

§ 12 - O Anexo 1 contam os símbolos de venci-

isentos correspondentes a cada classe.

§ 2 Q - Os valores dos símbolos de vencimentos

ao os constantes do Anexo II.

Art. 174 - O valor atribuído a cada símbolo de

vencimento corresponde a:

1 - jornada diária de 8 (oito) horas de tra-

balho;

II - jornada inferior á fixada no inciso 1,

desde que estabelecida como medida preventiva de risco atri

buído à insalubridade ou ao contato com material nocivo	à

loffio	 ø. SI UM
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vida ou a saúde e registrada na respectiva especificação de

Classe.

Parágrafo Único - O valor do vencimento referen

te à jornada interior a 8 (oito) floras, não caracterizada na

forma do inciso II, será fixado proporcionalmente pela Mesa

da Assembláia.

Art. 175 - Compete ao Diretor-Geral, quando jui

gar necessário, antecipar ou prorrogar o período de trabalho.

Art. 176 - O Servidor da Secretaria da Assem

blia Legislativa, exercerá o mandato eletivo, obedecidas as

disposições deste artigo. ()

§ l Q - Em se tratando de mandato eletivo fede-
ral ou estadual, ficará afastado de seu cargo, emprego ou

função.

§ 2 - Investido no mandato de Prefeito Municj

pal, será afastado de seu cargo, emprego ou função, sendo-

lhe facultado optar pela sua remuneração.

§ 3 - Investido no mandato de Vereador, haven

do compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu

cargo, emprego ou função, sem prejuízo dos subsídios a que

faz jus. Não havendo compatibilidade, aplicar-se-á a norma

prevista no § II deste artigo.

§ 41 - Em qualquer caso em que lhe seja exigi-
do o afastamento para o exercício do mandato, o seu tempo de

() Redação dada pelo Art. 106 da Constituição Estadual, com

a alteração feita	pela Emenda Constitucional n 9 7176.
Is/as
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serviço sera contado para todos os efeitos legais.

Art. 177 - Deixando de comparecer ao expediente

ordinrio ou estando ausente por período superior a metade

deste, perde o servidor o valor correspondente a 1 (um) dia

de serviço.

Parígrafo Único - Por hora, ou fração, de atra

80 ou saída antecipada, perde o servidor o valor correspon-

dente.

Art. 178 - O funcionário perderá ainda:

1 - um terço do vencimento durante o afasta-

mento por motivo de prisão preventiva, pronuncia por crime

comum ou denúncia por crime funcional, ou ainda, condenação

por crime inafianç&vel em processo no qual no haja proniin-

cia, com direito a diferença, se absolvido;

II - a metade do vencimento durante o período

do afastamento em virtude de condenaçO, por sentença defi-

nitiva, a pena que no determine demissão.

	

Art. 179 - O vencimento ou qualquer	vantagem

pecuniária do funcionrto no podera ser objeto de arresto.

sequestro ou penhora, salvo quando se tratar:

1 - de prestação de alimentos, na forma	da

lei civil.

II - de dívida em favor do Estado.

Art. 180 - As reposiç3es e indenizaç6es 30 Esta

. II 5 •IS
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do serão descontadas em parcelas mensais não excedentes da

quinta parte do vencimento.

Parágrafo Único - Não caberá o desconto parce-

lado quando o funcionário solicitar exoneraço ou abandonar

o cargo.

Art. 181 - No caso de aposentadoria, ou exone-

ração não resultante de pedido, nem de penalidade, ao fun

cionárlo da Secretaria da Assembléia Legislativa, que ocupe

ou tenha ocupado cargo em comissão ou função gratificada,

por período de 4 (quatro) anos de exercício, consecutivos

ou não, fica assegurado o direito de continuar percebendo

a remuneração do cargo ou função. ()

1 9 - Quando 2 (dois) ou mais cargos em comis

são ou função gratificada tiverem sido exercidos e forem de

remuneração diferente, terá o funcionário direito a contl

nuar percebendo a maior remuneração, desde que tenha ocupa-

do o cargo ou função por 2 (dois) anos.

§ 2 - Não ocorrendo a hip6tese do	parágrafo

anterior, a remuneração será calculada Sobre a média	dos

vencimentos dos cargos ou funções ocupados por mais de 6

(seis) meses, correspondendo o novo vencimento ao do valor

mais prc,ximo do nível de um deles.

() Redação dado pela Lei n k 8.083, de 20 de novembro de 1981

lo/MI	 . 41 a



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	.80.

SEÇÃO li

Dos Adicionais

Art. 182 - Os adicionais são pagos em função

do tempo de serviço, nos termos da Constituição do Estado:

1 - por 5 (cinco) anos de efetivo exercício,

na razão de 5% (cinco por cento) do vencimento;

II - por 30 (trinta) anos de efetivo exerci-

cio, na razão de 10% (dez por cento) do vencimento.

2U!

• Das GratificaÇ

Art. 183 - As gratificaçOeS são devidas:(*)

1 - por estímulo á produç.O individual, nos'

termos a serem fixados pela Mesa da Assemb1ia, em regula-'

mento;

II - por exercício de cargo de provimento em

comisso, na forma estabelecida no artigo 256 desta Consoli

daç&o; (.)

III - Por exercício de função policial, nos

termos do artigo 12, do Decreto n 9 15.808, de 5 de novembro

de 1973.

Parágrafo Único - O disposto no Inciso III se a-

plica aos Agentes de Segurança no efetivo exercício do car-

go e ao titular do 6rgo respectivo.

() Redação dada pelo art. 1 9 da Deliberação da Mesa de nQ

174/75.

(") Artigo 30 da DeliberaçaO da Mesa n 9 162, de 13.8.1974.

o. .,.	..
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CAPITULO VII

Das outras vantagens pecuniarlas

Art. 184 - O funcionário poderá receber, aíém

da remuneração, as seguintes vantagens, de acordo com regu-

lamento:

1 - retribuição pela part1cipaço:

a) em órgão de deliberação coletiva, por

sessão a que comparecer;

b) em execução de convênio celebrado com en

tidade de governo de esfera diferente, para realização de

programas de interesse comum;

II - indenizaçaes:

a) diária;

b) ajuda de custo.

III - honorários:

a) pelo exercício de atividades de auxiliar

ou de membro de banca e de comissão de concurso ou de sele-

ção competitiva Interna;

b) pelo exercício de magistério ou de função

xIlir em prograna de desenvolvimento de recursos humanos;

c) pela elaboração dc trabalhos técnico-- e

sepeclais de Interesse do serviço público estadual, desde

que no correspondam às atribuições do cargo ocupado;

IV - abono de família (•)

- O abono de família será concedido, na

forma de lei, ao funcionário ativo ou Inativo:

1 - pela esposa;

() Redação dada pelo Art. 39 da Lei Estadual n g 937, de 18.

06.1953.
IWMS	 __
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II - por filho menor de 21 anos que no exer

ça proÇisSO lucrativa; ()

III - por filho invalido ou mentalmente inca-

paz;

IV - por filha solteira que não tiver profis-

são lucrativa;

V - por filho estudante que frequentar curso

em estabelecimento de ensino oficial ou particular fiscal -

zado pelo Governo, e que no exerça atividade lucrativa, a-

t a idade de 24 (vinte e quatro) anos.

- Compreendem-se como filhos, para fins

deste artigo, os de qualquer condição, os enteados e os ado

tivOs.

§32 - A retribuição pela participação em conv&

fio no se acumula com outra da mesma natureza e somente se
paga quando mencionada no respectivo documento.

§42 - Aplica-se a este capítulo, no que couber,

o disposto no paragrafo Unico do artigo 172 desta Consolida

ço.

CAPÍTULO VIII

Da Progressão

Art. 185 - Progressão a elevação do functon

rio ao slmbolo imediatamente superior da faixa de vencimen-

to da respectiva classe.

Art. 186 - São condIçeS para o funcionário

concorrer á progressão:

(.) Redação dada pelo art. 39, da Lei n22.36$, de 13.1.1961.
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1 - ter estado em exercício, posicionado no
mesmo símbolo, durante o período de 730 (setecentos e trin-
ta) diás, no qual serão admitidas até 10 (dez) faltas. ()

II - obter, no mínimo, 60% (sessenta por cen-
to) donkurnero de pontos, segunto sistema de avaliação esta-
belecido em regulamentação prcupria.

§1 9 - No se computara, para integralizaço do
período de que trata o Inciso 1, o tempo em que o funciona-
rio se encontrar, por qualquer motivo, afastado do efetivo'
exercício do cargo, excetuando os casos de:

1 - ferias;

II - frias-prmio;

III - casamento até8 (oito) dias;

IV - luto, até 8 (oito) dias, pelo falecimen-
to do cGnjuge, filhos, pais ou irrnos;

V - licença à funcionária gestante, ao fun-
cIonrio acidentado e ao acometido de doença.()

§2 2 - A contagem de tempo para novo período se
ra sempre iniciada no dia 12 de Janeiro do ano seguinte à-
quele em que o funcionário houver completado o período ante
ror, desde que tenha obtido a progressão.

§32 - A avaliação levará em Conta o desempenho
do funcionário e seu aproveitamento em programas de treina-
isento e de desenvolvimento de recursos humanos, promovido
pela Secretaria da Assembleia, quando obrigatária a partici
pação.

() ~0 dada pelo art. 1' da Lei n 9 7.333, de 19 de agosto de 1978.
() Redaço dada pelo art. 2 9 da Lei n 9 7.333, de 1 9 de agosto de 1978,

e na forma do disposto no art. 143, inciso 1, da Reso1uço n99,.,0& 
de 5.1.1967
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§49 - As condições para a progressão do fundo

nrio serão consideradas até o u. ltimo dia de cada ano.

- O servidor no exercício de cargo de pro-

vimento em comissão pode concorrer à progressão no cargo e-

fetivo de que seja titular, somente ficando sujeito ao cum-

primento do disposto no inciso 1. no que se refere ao tempo

ali indicado.

Art. 187 - O nimero de progressões e limitado'

a 80% (oitenta por cento) dos que houverem cumprido o dis-'

posto no inciso 1 do artigo 186 desta Consolidação, no qua-

dro permanente da Secretaria da Assembléia Legislativa.

Parágrafo Único - Havendo empate, a progressão

será assegurada ao candidato na seguinte ordem:

1 - com mais tempo no símbolo;

II - com mais tempo no serviço ptiblico;

III - o mais idoso;

Art. 188 - Aprogresso é assegurada por	ato

expresso da Mesa da Assembleia e o seu valor será devido a

partir do primeiro dia do més de janeiro do ano seguinte ao

em que se completar o período.

CAPÍTULO

Das Concessões

Art. 189 - Será concedido transporte, mediante

autorização do Diretor-Geral, a membro ou representante da

família do funcionário falecido no desempenho de missão da

Assembléia, fora da Capital. ()

() Resolução n 9 600. de 5.1.1967.
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Art. 190 - À família do funcionário falecido

ser concedido o auxílio-funeral correspondente a um ma de

vencimento e vantagens.

§l a - A despesa correra pela dotação própria

co cargo, no podendo, por esse motivo, o nomeado para pre-

encha-lo entrar em exercício antes de decorridos 30 (trinta)

dias do falecimento do antecessor.

- Quando no houver pessoa da família do

funcionário no local do falecimento, o auxilio-funeral será

pago a quem promover o enterro, mediante prova das despesas.

- O pagamento de auxílio-funeral obedecera

a processo sumario.

Art. 191 - O vencimento e o provento no sofre

ro descontos alm dos previstos em lei.

Art. 192 - Ao funcionário estudante, matricula

do em estabelecimento de. ensino oficial ou reconhecido pelo

Governo, será concedido, sempre que possÍvel, horário espe-

cial de trabalho, que possibilite a freqüência regular às

aulas. ()

Parágrafo Único - Ao funcionário estudante se~

rã permitido faltar ao serviço, sem prejuízo do vencimento

ou vantagens, quando o horário das provas parciais ou exa-'

mes finais Coincidir com o do expediente.

CAPÍTULO

Da Assistência

Art. 193 - A AssemblÁja prestará assistência

(*)Redação dada pela Deliberação da Mesa n g 204.

. 1..I4I
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ao functonario e à sua família. ().

l - O plano de assistencia compreendera:

1 - assistflCla medica, dentária e hospitalar;

II - serviço social de casos e de grupo;

III - cursos de aperfeiçoamento e especializa-

ção profissional;

IV - incentivo e apoio financeiro à constitui

ção de centro de recreação e de cooperativa de consumo.

2 - A assistência de que trata o artigo será

prestada nos termos de regulamento especial.

CAPÍTULO XI

Do Direito de Petição

Art. 194 - O funcionário tem o direito de reque

rer ou representar.

Art. 195 - O requerimento será dirigido à auto

ridde competente para decidi-lo e encaminhado por interrfl*-

dio daquela a que estiver imediatamente subordinado o reque

rente.

Art. 196 - O pedido de reconsideração será diri

gido à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a

primeira decisão, não podendo ser renovado.

() Resolução n 2 800, de 05.01.1967

WD sn -
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Parágrafo Único - O requerimento e o pedido de

reconsideração de que tratam os artigos anteriores devero

ser depachados no prazo de 5 (cinco) dias e decididos den-

tro de trinta, improrrogáveis.

Art. 197 - Caberárecurso:

1 - do indeferimento do pedido de reconsidera

Ço;

II - das deejaGes sobre os recursos sucessiva

mente interpostos.

§ 12 - O recurso será dirigido & autoridade ime

diatamente superior & que tiver expedido o ato ou proferido

a decisão, e sucessivamente, em escala ascendente, &s demais

autoridades.

§ 22 - No encaminhamento do recurso observar-

se-& o disposto na parte final do art. 200.

Art. 198 - O pedido de reconsideraç&o e o re

curso não tm efeito suspensivo; o que for provido, retroa-

gir&, nos efeitos, & data do ato impugnado.

Art. 199 - O direito de pleitear na esfera ad

mjnjstratjva prescrevera:

1 - em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de

que decorram demissão ou cassação de aposentadoria ou dis-

ponibilidade;

II - em 120 (cento e vinte) dias, nos demais

casos.

-SI



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	.88.

Art. 200 - O prazo de prescrt;aO ontar-:e-a

da data de publicação oficial do ato impuiRnado Ou, quando

este for de natureza reservada, da data da ci&rucia do inte-

ressado.

Art. 201 - São fatais e improrrogáveis os pra-

zos estabelecidos neste Capitulo.

CAPÍTULO

Da Disponibilidade

Art. 202 - Extinguindo-se o cargo ou declarada

sua desnecessidade pela Mesa da Assembléia, ficara o funcio

nério em disponibilidade remunerada. com vencimento propor-

cionais, até o aproveitamento em cargo equivalente, quando

estável. ()

Parágrafo unico - Restabelecido o cargo, ainda

que modificada sua denominaço, será obrigatoziaInente apro-

veitado nele o funcionário posto em disponibilicade qoando

da sua extinção.

Art. 203 - O funcionário em disponibilidade p0

deri ser aposentado.

CAPÍTULO XIII

Da Aposentadoria

Art. 204 - A aposentadoria verificar-e-â: ()

() Redação de acordo como Inciso II do Art. 98 da Constitui

ção Estadual.

(") Art. 103 da Constituição Estadual.
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1 -compulsoriamente, aos 70 (setenta)	anos
de idade;

a) com vencimentos integrais, desde que o f'un

ciorirjo conte, no mínimo, 35(trinta e cinco) anos deserviço,

se do sexo masculino, ou 30(trinta) anos, se dc sexo feminino;

b) com vencimentos proporcionais, quando	o
funcionário contar menos tempo;

II - Voluntariamente, com vencimentos integrais,

desde que o funcionário Conte, no mínimo, 35 (trinta e cinco)

anos de serviço, se do sexo masculino, ou 30 (trinta) anos,

se do sexo feminino.

III — por Invalidez, com vencimentos integrais,

quando o funcionário sofrer acidente em exercício ou na hi-

pótese do art. 158, §22.

Parágrafo Único - Aos proventos dos funcioná
rios inativos aplicar-se-ão as seguintes normas:

1 - serão revistas sempre que, por motivos

de alteração do poder aquisitivo da moeda, se modificarem

os vencimentos dos funcionários em atividade;

II - no poder'o exceder, em caso algum, a re

muneraço percebida pelos funcionários em atividade.

TÍTULO VII

Do Reg ime Disciplinar

CAPÍTULO !

Da Acumulação

Art. 205 - É vedada a acumulação de quaisquer
cargos ou funções.

o. 04 a
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§ l - Será permitida a acumulação:

1 - de 1 (um) cargo da Assembléia, de nature

za técnica ou científica, com outro cargo público de magis-

tério;

II - de 2 (dois) cargos privativos de medico.

§ 2 9 - Em qualquer dos casos do parágrafo ante

ror, há de provar-se correlação de matárias e compatibili-

dade de horários.

§ 32 - O funcionário não poderá exercer mais de

uma função gratificada nem participar de mais de um 6rgão

de deliberação coletiva.

§ 42 - Em nenhuma hipótese será permitida	a

acumulação de cargos ou de cargo e função, na Secretaria.

Art. 206 - Salvo o caso de aposentadoria por

invalidez, á permitido ao funcionário aposentado exercer car

go em comissão e participar de õrgão de deliberação coleti-

va, observadas as disposições sobre acumulação.

Art. 207 - A proibição de acumular estender-

se-á a cargos, funç6es ou empregos em autarquias, empresas

públicas e sociedades de economia mista, criadas por lei.

Art. 208 - Não se compreendem na proibição de

acumular, nem estão sujeitas a quaisquer limites:

1 - a percepção conjunta de penses civis ou

militares;

ceQ •i
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II - a percepção de penses com vencimentos;

XII - a percepção de pensões com provento de

disponibilidade ou aposentadoria.

Art. 209 - Verificada em processo adminjatrati

vo acumulação proibida, e provada a boa-fé, o func1onrjo

optará por um dos cargos.

Parágrafo Único - Provada a ma-f, perdera tam

bm o cargo que exercia há mais tempo e restituirá o que ti

ver percebido indevidamente.

CAPÍTULO II

Dos Deveres

Art. 210 - São deveres do funcionário:

1 - comparecer ao serviço com assiduidade e

pontualidade;

II - manter nas dependência da Assembléia ati

tude discreta;

III - tratar com urbanidade os Deputados, os

superiores hierárquicos e demais funcionários da Secretaria

e o pUblico em geral;

IV - cumprir as ordens	superiores,	exceto

quando manifestamente ilegais;

V - observar as normas legais e regulamenta-

res;

lia.
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VI - manter lealdade as Instituições	conati

tucionais;

VII - representar ao dirigente a que estiver

subordinado sobre irregularidade de que tenha conhecimento,

em razão do cargo;

VIII - ter discriçaO, guardando sigilo de atos

que ainda no tenham sido dados a publicidade;

IX - zelar pela economia e conservação do ma-

terial que lhe for confiado, bem como pelos bens patrimo

niais da Assembleia;

X - evitar o desvio e o desperdclo de mate-

rial de consumo;

XI - providenciar para que esteja sempre atua

lizada e completa, no assentamento individual, a sua decla-

raço de família;

XII - colaborar para a eficXnCia dos serviços;

XIII - cumprir com ef'icincia e oportunidade.as

atribuições de seu cargo.

CAPÍTULO III

Das Proibições

Art. 211 - Ao funcionário é proibido:

1 - referir-se de modo depreciativo em infor

maçes, parecer ou despacho és autoridades e a atos da admi

Ir 5
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nistraço pública, podendo, porém, em trabalho assinado,

criticá-los do ponto de vista doutrinário ou da organização

do sei viço;

II - retirar do serviço, sem prévia-autoríza-

ção da autoridade competente, qualquer documento ou objeto;

III - promover manifestações de apreço ou desa

preço e fazer circular ou subscrever listas de donativos no

recinto da Assembléia;

IV - valer-se do cargo para lograr proveito

Pessoal em detrimento da dignidade da função;

V - coagir ou aliciar subordinados com obje-

tivos de natureza partidária;

VI - participar da gerência ou administração

de empresa industrial ou comercial, sob O controle acionário
do Poder Público;

VII - exercer comércio ou participar de socie-

dade comercial, exceto como acionista, cotista ou comandjtj
rio;

VIII - praticar a usura em qualquer de suas for

mas;

IX - pleitear, como procurador ou intermediâ_

rio, junto aos órgãos da Secretaria ou repartições públicas;

X - receber propinas, comissões, presentes e

vantagens de qualquer espécie, em razão das atribuições;

/MS si	'is



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

XI - cometer a pessoa estranha o	deseopst.

de encargo que lhe competir ou aos seus subOrdiradCz.

CAPÍTULO IV

Da Responsabilidade

Art. 212 - Pelo exercício irregular de	suas

atribuiÇoes, o funcionário responde civil, penal e adminis-

trativamente.

Art. 213 - A responsabilidade civil decorre de

procedimento doloso ou culposo. que importe em prejuízo da

Assembleia OU de terceiros.

§ iR - A indenização de prejuiZO causado â

Assembleia, no que exceder às forças da fiança, poderà ser

liquidada mediante o desconto em prestações mensais no ex-

cedentes da quinta parte do vencimento, à falta de	outros

bens que respondam pela tndenizaÇaO.

§ 22 - Tratando-Se de dano causado a terceiro,

respondera o funconariO perante a Assembléia, em ação re-

gressiva, proposta depois de transitar em julgado a decisão

de ultima instância que houver condenado a Assembleia a in-

denizar o terceiro prejudicado.

Art. 214 - A responsabilidade penal abrange os

crimes e contravenções imputados ao funcionado, nessa qua-

lidade.

Art. 215 - A responsabilidade administrativa

resulta de atos ou omissões praticados no desempenho do car

go ou função.

.,
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Art. 216 - As ccm1naç3es civis, penais e disci

plinares poderào cumular-se, sendo umas e outras independen

tes entre si, bem assim as instâncias civil, penal e adminjs

trat iva.

CAPÍTULO !

Das Penalidades

Art. 217 - São penas disciplinares:

1 - repreensão;

II - multa;

III - suspensão;

IV - destituição de função;

V - demissão;

VI - cassação de aposentadoria ou disponibjil

dade.

Parágrafo Único - Na aplicação das penas dlscl

plinares, que á autânoma e não sujeita à sequâncja estabele

cida neste artigo, serão considerados a natureza e a gravi-

dade da infração e os danos que dela provierem para o servi

ço.

Art. 218 - A pena de repreensão será aplicada

por escrito, nos casos de desobedjâncla ou falta de cumpri-

mento dos deveres.

Parágrafo Único - Havendo dolo ou má-fá, a fal

'O/MI
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ta de cumprimento dos deveres será punida com a pena de sus

pensão.

Art. 219 - A pena de suspensão. que no excede

rã a 90 (noventa) dias, será aplicada em caso de falta gra-

ve ou reincidência.

§ 19 - Quando houver conveniência para o servi

ço, a pena de uspensaO poderá ser convertida em multa na

base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento.

obrigado, neste caso, o funcionário a permanecer em serviço.

§ 2 - 0 funclonarto suspenso perdera o venci-

mento e vantagens do cargo.

Art. 220 - A destituição de função terá por

fundamento a falta de exaço no cumprimento de dever.

Art. 221 - A pena de demtssOsera aplicada nos

casos de:

1 - crime contra a administração publica:

II - abandono do cargo ou função;

III - incontinência pública e escandalosa, vi-

cio de jogos proibidos e embriaguez habitual;

IV - insubordinação grave em serviço;

V - ofensa física em serviço contra funciona

rio ou particular, salvo em legitima defesa;

VI - apllcaça() irregular (1os dinheiros publi-

coa;
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VII - revel ação de Segredo que o funcionário
conheça em razão do cargo;

VI	- lesão aos cofres publico e di1ap1daço
de patr1mnjo da Assemb11a;

IX - corrup
ção 

Passiva, nos termos da lei pe-
nal;

X - transgresso de qualquer dos incisos 1V e
XI do art. 211.

§ 12 - Considera-se abandono de cargo a ausfl

cia do Serviço, sem justa causa, por mais de 30 (trinta)
dias consecutivos

* 2 - Será ainda demitido o funcionário que,
durante o período de 12 (doze) meses, faltar ao serviço
60 (sessenta) dias intercaladamente, sem causa justjfjcad.i

Art. 222 - O ato de demissão mencionará sempre
o fundamento da penalidade

Art. 223 - Em face da gravidade da falta, a de
missão poderá ser aplicada com a nota 'a bem do Serviço pá-.

a qual constara sempre dos atos de demissão fundada

nos incisosr, Vi, VII, VIII e IX do art. 221.

Art. 224 - A1m da pena judicial que Couber,

serão considerados Como de suspensão os dias em que o fun-

Clonrjo deixar de atender às Convocações do jrj, sem motj
vo Justificado.

Art. 225 - Será cassada a aposentadoria ou dis

I'21 III
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0nibi1idade se ficar provado que o inativo:

1 - praticou falta grave no exercido do car

go ou Cunção.

II - aceitou ilegalmente cargo ou função pu-

blica;

til - aceitou representaçao de Estado estrangei

ro sem previa autorização da Mesa da Assembleia.

IV - praticou usura em qualquer de suas formas.

Art. 226 - Será igualmente cassada a dispOnibi

lidade do funcionário que não assumir no prazo legal o exer

cício do cargo ou função em que for aproveitado.

Art. 227 - O funcionário que não entrar em exer

cicio dentro do prazo será demitido do cargo ou destituído

da função.

Art. 228 - O funcionaria que indevidamente re-

ceber diária será obrigado a restituir, 
de uma 56 vez, a

importãflCia recebida, ficando ainda sujeito a sanção disci-

plinar a que se refere o art. 221. Inciso VIII.

Art. 229 - Será punido com a pena de suspensão

e, na reinctdncia, com a de demisSãO, o funcionário que,

Indevidamente, conceder diárias, com o objetivo de remunerar

outros serviços ou encargos. ficando ainda obrigado à repo-

sição da importância correspondente.

Art. 230 - O responsável por alcanÇe ou desvio

de material não ficará isento da ação administrativa e cri-

•1 a In
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minal que couber, ainda que o valor da fiança seja superior

ao prejuízo verificado.

Art. 231 - O funcionário será obrigado a repor,
de uma 50 vez, a importncja do prejuízo causado em virtude
de alcance, desfalque OU omissão.

§ 12 - Fora dos casos indicados no artigo, a

importnc1a da indenização poderá ser descontada do vencimen

to, no excedendo o desconto à quinta parte de sua importn
cia líquida.

§ 22 - O desconto poderá ser integral quando o

funcionário solicitar exoneraço ou abandonar o cargo.

Art. 232 - Será punido com suspenso o funcioná

rio que, sem justa causa, deixar de submeter-se à inspeção

módica, determinada por autoridade competente.

Art. 233 - Para a aplicação das	penalidades
São Competentes:

1 - a Mesa da Assembléia, nos casos de cassa

ço de aposentadoria e disponibilidade, demissão e desti'tuj

ç, de função;

II - O Conselho Administrativo, nos casos de
suspenso por mais de 30 (trinta) dias;

III - o Diretor-Geral, nos casos de suspensão
at 30 (trinta) dias;

IV - os chefes dos rgos imediatamente subor
dinados ao D iretor-Geral, nos casos de suspensão até	15

IS/MU
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(quinze) dias;

V - os chefes imediatos do funcionário. se

não foram osdc inciso IV. nos casos de suspenso até 5 (.-in-

co) dias.

Parágrafo Único - A pena de repreensão será

aplicada pelo chefe imediato do funcionário ou qualquer de

seus superiores hierarquicos.

CAPÏTULO !i

Da Prisão Administrativa

Art. 234 Cabe ao Presidente da Assembleia or

denar fundaoentadiiente, e por escrito a priséo administrati-

va do responsável por dinheiros e valores pertencentes a

Assembléia ou confiados à sua guarda, nos casos de alcançe

ou omissão em efetuar as entradas nos devidos prazos.

§ 1 - O Presidente comunicara imediatamente o

fato a autoridade judiciária competente e providenciara no

sentido de ser realizado, com urgência, o processo de toma-

da de contas.

§ 2' - A prisão administrativa no excedera a

90 (noventa) dias.

CAPITULO ÏL&

Da SuspensêO Preventiva

Art. 235 - Poderá ser ordenada pelo Diretor-Ge

ral a suspcns.0 preventiva do funcioniiriO, até 30 (trinta)

COO •i »
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dias, desde que seu afastamento seja necessário, para que

Isto não venha a influir na apuração da falta cometida.

§ l - A suspensão poderá ser prorrogada até

90 (noventa) dias, findos os quais cessarão os efeitos da

suspensão, ainda que o processo administrativo não esteja

concluído.

§ 22 - O funcionário terá direito:

I - à contagem do tempo de serviço relativo

ao período em que tenha estado preso ou suspenso, quando do

processo não houver resultado pena disciplinar ou esta se

limitar à repreensão;

II - à contagem do período de afastamento que

exceder o prazo da suspensão disciplinar aplicada;

iii - à contagem do período de prisão adminis-

trativa ou suspensão preventiva e ao pagamento do vencimen-

to e vantagens em exercício, desde que reconhecida a sua

inocência.

TITULO VIII

Do Processo Administrativo e sua Revisão

CAPÍTULO 1

Do Processo

Art. 236 - A autoridade que tiver ciência de

irregularidade nos serviços da Secretaria é obrigada a pro-

mover-lhe a apuração imediata por meios sumários, inquérito

mimo 2. 911W
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ou processo administrativo.

Parágrafo Único o processo administrativo pre

cederá sempre á aplicação das penas de suspensão por mais

de 90 (noventa) dias, destituição de função, demissão e cas

sação de aposentadoria e disponibilidade.

Art. 237 - O processo será precedido de inque-

rito administrativo, salvo se este se mostrar desnecessario,

a critério do Diretor-Geral e á vista de provas ou indiclos

de responsabilidade pela irregularidade.

§ 12 - O inquerito administrativo se constitui

rã de averiguação sumária, de caráter sigiloso, se necessá-

rio, do qual se encarregarão funcionários designados pelo

Diretor-Geral, e deverá ser iniciado e concluído no prazo

improrrogável de 30 (trinta) dias, a contar da designação.

§ 2 - As conclusões do inquérito não servirão

de fundamento a penalidade que não seja a de repreensão, mui

ta ou suspensão.

§ 3 - Os funcionários encarregados do inquári

to dedicar-lhe-ão todo o seu tempo.

Art. 238 - O processo administrativo Incumbira

a uma comissão de três funcionários estáveis, designados pé

lo Diretor-Geral.

Parágrafo Único - um dos integrantes da Comis-

são será designado seu presidente; Outro, para secretariá-la.

Art. 239 - A Comissão, sempre que necessario,

.11	SI
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dedicará todo o tempo aos trabalhos do Inquérito, ficando

seus msbros, em tais casos, dispensados do serviço durante

o curso das diligências e elaboração do relatório.

Parágrafo único - O prazo para o inquérito se-

rá de 60 (sessenta) dias, prorrogável por mais 30 (trinta)

nos casos de força maior, pela autoridade que tiver

determinado a instauração do processo.

Art. 240 - A comissão procedera a todas as di-

ligências convenientes, recorrendo, quando necessário, a

tecnjcos ou peritos.

Art. 241 - O funcionário teráo direito de,

pessoalmente ou por procurador, acompanhar o processo em to

das as suas fases, podendo, através de defensor, indicar e Inquirir

testemunhas, requerer juntada de documentos, vista do pro-

cesso em mios da comissão, e o mais que julgar necessário

defesa de seu Interesse, Observados os prazos, que serão fa

tais, e preservada a normalidade dos trabalhos.

Art. 242 - Ultimada a instrução, citar-se-á o

indiciado para, no prazo de dez dias, apresentar defesa,

sendo-lhe facultada vista do processo no local de instrução.

- Havendo 2 (dois) ou mais indiciados, o

prazo será comum e de 20 (vinte) dias.

- Achando-se o Indiciado em lugar incerto,

será citado por edital, com prazo de 15(quinze) dias.

§32 - O prazo de defesa poderá ser prorrogado

em dobro para diligências reputadas imprescindíveis

Art. 243 - Será designado funcionário, de 0ff-

SI »
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cio, sempre que possível da mesma classe e categoria, para

defender o indiciado revel.

Art. 244 - Concluida a defesa, a comissão sub-

metera o processo ao Diretor-Geral, acompanhado de relata-'

rio, no qual concluirá pela inocência ou responsabilidade

do acusado, indicando, se a hipótese for esta última, a dis

posição legal transgredida e a pena cabível.

Art. 245 - Recebido O processo, o Diretor-Ge-'

ral proferirádecisão no prazo de 20 (vinte dias).

- No decidido O processo no prazo deste

artigo, o indiciado reassumirá automaticament e o exercício'

do cargo ou função, aguardando aí o julgamento.

- No caso de alcance ou rnalver5aÇ0 de di-

nheiros públicos, apurado em inquérito, o afastamento se

prolongara at a decisão final do processo administrativo.

Art. 246 - O Diretor-Geral proporáa quem de

direito, no prazo de 20 (vinte) dias, as sançe5 e providn

cias que excederem sua alçada.

Parágrafo Único - Havendo mais de um indiciado

diversidade de sanç6eS, caberá o julgamento à autoridade'

competente para imposição de uma pena mais grave.

Art. 247 - Quando a infração estiver capitula-

da na lei penal será remetido o processo à autoridade compe

tente, ficando traslado na repartição.

Art. 248 - No caso de abandono do cargo ou fun

ção, de que cogita o art. 221, inciso II, o Presidente da Co-

missão de processo promovera a publicação, no 6rgão oficial,

de editais de chamamento, pelo prazo de 20 (vinte) dias, se

 

o funcionário estiver ausente do serviço, ou em edital 
de
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citação, pelo mesmo prazo, se já tiver reassumido o exercí-

cio.

Parágrafo Único - Findo o prazo fixado neste

artigo, será dado inicio ao processo normal, com a designa-

ção de defensor de oficio, se não comparecer o funcionário,

e, não tendo sido feita a prova da existâncja de força mai-

or ou de coação ilegal, a comissão proporá a expedição do

ato de demissão.

Art. 249 - O funcionário só poderá ser exonera

do a pedido após a conclusão do processo administrativo a

que responder, desde que reconhecida sua inocância.

CAPÍTULO fl

Da Revisão do Processo

Art. 250 - A qualquer tempo poderá ser requeri

da a revisão do processo administrativo de que resultou pe-

na disciplinar, desde que se aduzam fatos ou circunstâncias

suscetíveis de justificar a inocância do requerente.

Parágrafo Único - Tratando-se de funcionário

falecido ou desaparecido, a revisão poderá ser requerida

por qualquer das pessoas constantes do assentamento indivi-

dual.

Art. 251 - Correrá a revisão em apenso ao pro-

cesso originário.

Art. 252 - O requerimento será dirigido ao Pre

sidente da Assembléia, que o submeterá á Mesa da Assembléia.

§1 9 - Se não for o caso de indeferimento limi-

nar, por inequívoca insuficlância de fundamento, a Mesa

da Assembléia encaminhará o requerimento a uma comissão de

MINO
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3 (trâs) funcionários, sempre que possível de c3t'g'ru4

ou superior á do requerente, designando-lhe ainda o pret-

dente.
- Não poderá participar da comissão de

visão quem houver integrado a do processo administrativo.

Art. 253 - Conclulda a instrução, em prazo não

excedente a 60 (sessenta) dias, será o processo encaminhado

com relatorio da comissão ao Diretor-Geral, que, por	sua

vez, o submeterá, com seu parecer, no prazo máximo de	15

(quinze) dias, à Mesa da Assembléia, que o julgará.

Parágrafo Único - A Mesa da Assembléia terá o

prazo de 20 (vinte) dias para o julgamento, podendo determi

nar diligencias que entender necessárias ao melhor esclare-

cimento do processo.

Art. 254 - Julgando procedente a revisão, a Me

sã da Assembleia tornará sem efeito a penalidade aplicada

ao acusado, restabelecendo-se todos os direitos por ela a-

tingidos.

TíTULO IX

Das Disposições Especiais e Finais

Art. 255 - Os cargos dos grupos de Direção Su-

perior e de Assessoramento são privativos de graduados em

rdvel superior de escolaridade.

Art. 256 - Ao ocupante de cargo de provimento'

em comissão será assegurado o direito à opção pela remunera

ção deste cargo ou pela percebida em razão de seu cargo de

provimento efetivo, acrescida de uma gratificação de 20%

(vinte por cento) do valor atribuído ao símbolo de vencime

to do cargo de provimento em comissão que ocupar.

.
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Art. 257 - A Mesa da Assembleia aprovara as es

pecif1caç3es das classes do Quadro Permanente, devendo de-

las con,tar pelo menos:

1 - os objetivos;

11-a natureza do trabalho;

III - as qualificações para o provimento;

IV - a lotação, quando exclusiva de um quadro

setorial.

Art. 250 - Ficam criados os cargos integrantes

das classes a que se refere o Anexo 1, com a composição nu

mérica ali mencionada.

Art. 259 - As formas de recrutamento dos car-

gos do Quadro Específico de Provimento em Comissão são as

indicadas no Anexo I.

Art. 260 - As classes do Quadro Permanente po-

dem ter denominação genérica.

- A denominação genérica da classe pode

ser acrescida de outra complementar referente é respectiva'

área de atuação ou funçio específica correspondente a uma

especializaçao.

- É da competência do Diretor-Geral atri-

buir, quando de conveniência para o serviço, a denominaçêo'

complementar.

Art. 261 - Compete á Mesa da Assembleia aprovar

as atribuiçées e tarefas típicas dos cargos integrantes do

Quadro Permanente, respeitados os objetivos constantes das

especificações de classe.

Art. 262 - Poderão ser preenchidas 50% (cm-

IØiMS	 . II »



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	.108.

quenta por cento) das vagas existentes em cada classe do

Quadro Específico de Provimento Efetivo, mediante seleção

competitiva interna, realizada entre funcionários do Quadro

Permanente, de acordo com regulamento próprio.

Parágrafo Único - A seleção competitiva inter-

na, de que trata o artigo, podera ser antecedida de treina-

sento, de matrícula facultada a todos os candidatos.

Art. 263 - O Presidente da Assembléia designa-

rá funcionários para responderem pelos cargos do Quadro Es-

pecífico de Provimento em Comissão até que a Mesa da Assem-

bléia lhesd provimento.

Parágrafo Único - Nos cargos em comissão dos

Gabinetes, a designação se fará mediante indicação do res-

pectivo titular.

Art. 264 - Fica mantida a vantagem pessoal es-

tabelecida no artigo 32 da Deliberação n 2 158, da Mesa da

Assembléia, nominalmente Identificâvel e de valor fixo cor-

respondente ao último pagamento da gratificação que lhe deu

origem.

Parágrafo Único - Somente tera direito a vanta

gem pessoal o funcionário que, á data da Deliberação n158/74.

da Mesa da Assembléia. percebesse a gratificação por tempo

integral que lhe deu origem.()

Art. 265 - Poderá haver contrato para desempe-

nho de função especializada em árgão ou serviço da Secreta-

ria da Assembléia, conforme regulamento práprio, e cujo sala

rio será estabelecido pela Mesa da Assembláia,atendidOs os

recursos financeiros e dotação orçamentária específica prá-

pria.

() Redação dada pelo art. 79 da Deliberação da Mesa n21.65,

de 3 de dezembro de 1974. __
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- O contrato 80 poderá ocorrer quando não

houver, no Quadro Permanente, funcionário qualificado para

o desempeno de função.

- O érgão que solicitar o contrato Justifi

cará fundamentadamente o seu pedido.

Art. 266 - Para os efeitos dos artigos 42 e 43

da Deliberação n 2 162, de 13 de agosto de 1974, ficam nive-

lados, pelo símbolo do cargo de Consultor-Geral, os venci-'

mentos dos funcionários que, na estrutura anterior, eram de

iguais valores aos daquela classe.()

Art. 267 - Salvo opção, será integral a estabi

lidade de vencimentos decorrentes da aplicação do artigo

184 e parágrafos da Resolução n g 800, de 5 de Janeiro	de

1967, desde que sua aquisição tenha ocorrido até a data da

Deliberação n g 162, de 13 de agosto de 1974, respeitado	o

seu artigo 42.()

Parágrafo Único - Esta norma não se aplica ao

funcionário amparado pelo artigo 43, da Deliberação n g 162,

de 13 de agosto de 1974.

Art. 268 - São aplicáveis, no que couber, ao

pessoal inativo da Secretaria da Assembléia Legislativa os

princípios, normas e vencimentos fixados neste Regulamento.()

§1 2 - O disposto no artigo 47, da Deliberação'

n 2 162, de 13 de agosto de 1974, sé se aplica ao inativo

que percebia, à época da vigência da vantagem pessoal, par-

cela de seus proventos correspondentes & extinta gratifica-

ção por tempo integral.

§2 2 - O valor da vantagem pessoal, cuja perce

ção é assegurada, se manterá inalterado e corresponderá ao

()Redação dada pela Deliberação da Mesa n g 164, de 19.11.1974.
co 01 5
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do ultimo pagamento da parcela referida no parágrafo anteri

•-'nrme o disposto na Deliberação n e 162, de 13 de a-

gosto d2 1974.

Art. 269 - Ficam aprovadas as especificações

de classes dos cargos do Quadro Permanente da Secretaria da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e constan-

tes do Anexo III, desta Consolidação.(*)

Art. 270 - É objetivo comum a todas as classes

a execução de tarefas: ()

1 - inerentes às atribuiçes do cargo defini

das em regulamento e inferidas de sua natureza;

II - decorrentes de delegação de competncia.

Art. 271 - Salvo os do grupo especial, os fun-

cionários providos pela Deliberação n 2 163. de 13 de agosto

de 1974, serão remanejados em graus de faixa de vencimentos

da respectiva classe, atendidas as correspondnctas que de-

corram de seus símbolos de vencimentos adquiridos nos ter-'

moa da resolução n' 800. de OS de janeiro de 1967.

- O remanejamento, de que trata este arti-

go, será feito a partir do primeiro grau da faixa de venci-

mentos, que corresponderá ao menor sjnibolo dos cargos absor

vidos pela nova classe, respeitada, quando for o caso, a

correspondência entre o anterior e o novo simbolo, conforme

a tabela do Anexo II.

- Concluído o remanejamento Indicado no pa

rágrafo anterior, assegurar-se-á ao funcionário um símbolo'

na respectiva classe, respeitado o seu limite máximo. para

() Redação dada pela Deliberação da Mesa n165/74.
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cada período completo de 1095 (hum mil e noventa e cinco)

dias de '3ei-viço publico.

Art. 272 - Fica mantida, nos termos da Resolu-

ço n2 800. de 05 de janeiro de 1967, a gratificação	pelo

trabalho módico, em plantio de 24 (vinte e quatro) horas

consecutivas.

Art. 273 - Integram o Grupo Especial, nos ter-

mos desta Consolidação e segundo a s1stemtica do artigo

296 da Resolução n 9 800, de 05 de janeiro de 1967, os fun-'

cionrios beneficiados pelo dlspoto nos artigos 294 e 317,

da mesma Resolução; 42 e 43 da De11beraço da Mesa n g 162,.'

de 13 de agosto de 1974; 15 daDeliberaço da Mesa n 2 165, de 03

de dezembro de 1965; 4 9 da Lei n 2 7083, de 03 de outubro de

1977 e 1 9 da Lei n 8083, de 20 de novembro de 1981.

Art. 274 - Ao funcionrio em cargo de classe

do Grupo Especial, nos termos do artigo 294,incisos 1 e IV,fi

ca assegurada a equiparação de vencimentos ao do cargo de

que seja titular, em carter efetivo, na data da Resolução'

n g 800, mantendo-se a equiparação sempre que houver trans-'

maço de cargo ou alteração de vencimento. ()

§1 2 - Ao funcionário enquadrado ou que vier a

enquadrar-se em cargo de classe do Grupo Especial, por for-

ça da estabilização em vencimento de que trata o artigo 294,

iriso II, da Resolução n2 800, de 05 de janeiro de 1967, fi-

ca assegurada a correspondência de vencimentc sempre que

se alterar o do cargo, ainda que transformado, em relação

ao qual se tenha dado ou venha a dar-se a estabilização.

(*)Redação dada pela Deliberação da Mesa n 2 181, de 4 de no-

vembro de 1975, modificada pela Deliberação da Mesa n 9 202,

de 23 de agosto de 1978.
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- O orgo de administração de pessoal expe

d1rã apostilas em favor do funcionário abrangido pelo arti-

go, dela fazendo constar sua situação jurídica, que traduz

direitos adquiridos quanto aos vencimentos e vantagens. titu

laridade e posição hierarquica do cargo anteriormente ocupa

do em caráter efetivo ou em relação ao qual se tenha dado

a estabilização em vencimento.

Art. 275 - Pelo prejuízo causado a Assembléia'

Legislativa, em decorrência de ato infringente de disposi-'

o regulamentar. respondera aquele que lhe tiver dado cau-

sa. (.)

Parágrafo Único — Para o efeito de ressarcimeri

to do prejuízo de que trata o artigo, adotar-se--ao. pronta-

mente, as medidas que couberem.

Art. 276 — Os Regulamentos previstos nesta Con

solidaço sero baixadas pela Mesa da Assembléia.

Palácio da Inconf dencia. em Belo Horizonte.
/	c_I

aos 4 de maio de 1983,/fJ: 
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t' 11() Redaço dada pela Deliberação dá Mesa n 9 181. de 4 de o (1
vembro de 1975, modificada pela Deliberação da Mesa n

202. de 23 de agosto de 1978. c e
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