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DRETORA ADJUNTA DE PROCESSO LEGSLAT!VO
AREA DE CONSULTORIA TEMATCA

ASSESSORA DE NF0RMAçA0 PREVA

INF0RMAçA0 PRIMA No 129/98 	
('

I - OBJETO
Projeto de Lei n° 1. 663/98, de autona do Deputado AntOnio JUlio, que dã nova redacao ao art.

80 da Lei n° 869, de 1952, que institui o Estatuto dos Servidores PUblicos do Estado de Minas

Gerais.

A proposicao fol publicada no "Diário do Legislativo de 27/3/98.

2- PONTOS DE ATEN(;A0

2.1 -0 art. 80 da Lei no 869 d;spOe sobre a remocao de servidor nos seguintes terrnos:

"Art. 80 - A rernocao, que se processara a pedido do funcionário ou ex-officio, dar-se-á:

I de urna para outra repartiçao ou servico;

II - de urn para outro Orgao de reparticao ou servico.

§ 1 0 - A remoçao sO poderá ser feita respeitada a lotaçao de cada repartiçao ou servico.

§ 20 - A autoridade competente para ordenar a remoção sera aquela a que estiverem

subord,nados Os Orgaos, ou as repartiçoes ou serviços entre Os quais ela se faz.

§ 30 - Ficam asseguradas a professora prirnária casada corn servidor federal, estadual 0U

mi)itar as garantias previstas pela Lei n o 814, de 1951".

2.2 - A nova redaçao proposta para 0 dispositivo supracitado se apresenta da segu:nte forma:
"A.- OnA	 1;.-1 	 .-3,- 	 rnoo, que e p ocess a 	 i u I.,IOflQ 	 AL)I

- de urna para outra reparticao ou outro serviço,

II - de urn para outro Orgao de reparticao ou servico;

III - para autra iocaiidade independentemente de vaga:

a) para acompanhar cOnjuge ou companheiro;

b) par motivo de saUde de servidor, conjuge, cornpanheiro ou dependente, condicionado a

cornprovaçao par junta rnédica.
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§1° - A remoco prev'sta nos 'noisos 
I

e I! sO poder6 ser fe'ta respeitada a Iotaoo de cada

repartico ou serviço.

§2° - A autoridade competente para ordenar a remocao será aquela a que estiverern

subordinados Os Orgaos, as repartiçoes ou as servicos entre Os quais ela Se faz.
§30 - Ficam asseguradas a professora primária casada corn servidor federal, estadjua l, cu

1:4...... ....Z4....... .......I... I ..; .-.O 4).4 A 	 ..J... .4 A -i.-. -J... 	 I...... .4... 1IIIHILd1,,dt 	 eu Lt ii 0 i'-, ue l'4 ue ueZmiiu de W..) I.

23 -0 que a proposiçao visa acrescentar é a possibilidade de remocao de servidor para outra

iocaUàade para acomanhar cOnjuge Cu companheiro, independentemente de vaga.
'.4

2.4 - No ämbito do magisterio. e possfvel a remoçao de ocupante de cargo ou de funcao

püblica estável para acompanhar cOnjuge ou companheiro, nos termos do art. 65 da Lei n o 11 .050,

de 1993, "in verbis":

"Art. 65 - Os artigos 70 e.82 da Lei n o 7.109, de 13 deoutubro de 1977, alterados pela Lei no

9.938, de 26 de juiho de 1989, passam a vigorar corn a seguinte redacao:

Art. 70 - A rernoçao do ocupante de cargo ou de funcao pübica estável no Quadra do

Magisterio poderä ser feita:

- a pedido do servidor, em epoca prOpria, condicionada a existéncia de vaga,

I I - por permuta, em época propria;

III - para acompannar cônjuge servidor ou empregado pübico, quando removido 'ex-officio', ou

por promoco que obrigue a mudança de domicillo.

Parágrafo ünico: A remoçao prevista no inciso III deste artiQo não se sujeita a existência de

vaga e ao cumprimento do estagio probatOrio.(...)".

A Lei n o 7.109 contém o estatuto do pessoal do magisterio pUblico do Estado de Minas

Gerais.

2.5 - 0 art. 66, HI, "a", da Constituiçao Estaduaf reserva ac Governador do Estado a in;ciativa

de lei que verse sobre "o regime jurdico Onico dos seMdores pObicos dos Orgãos da ad III straçâo

direta, autárquica e fundaciona, incuido o provimento de cargo, estabdade e aposentadora,

reforma e transferência de miiitar para a inatividade".

2.6 - De acordo corn a § 2 0 do art. 70 da Carta Estaduai, a sançao expressa ou tácita supre a

iniciativa do Poder Executivo no processo legislativo. Esse comando normativo está em sintonia corn
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a jurisprudencia dominante no Supremo Tribunal Federal, desde que não haja aumento de despesa

(ADINs no 248 en° 1.070, Representaçao no 1.099 e Recurso Extraordinário n o 119.103); como é o
caso do projeto em anáIise.

2.7 - 0 estatuto dos servidores püblicos civis e matéria de el complernentar, nos termos do

art. 65, § 20, III, da Constituicao Estadual.
0 projeto de lei cornpementar será aprovado se obtver voto favorãvel cia maioria dos membros

da Assembéia Legislativa. aplicando-se as normas de tramitaçao do projeto de lei ordinäria, salvo
quanto aos prazos reginientats, que sero contados em dobro, conforme o disposto no art. 192
"caput", do Regimento Interno.

3- TRAM!TAçA0

0 projeto trarnita em dots turnos e fol distribuldo as ComissOes de Constttuico e Justica e
de Add ,—, inistraçao Püblica, para receber, parecer.

Data da elaboraçao: 4/5198
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