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APRESENTAÇÃO 

Este manual foi elaborado, por solicitação dos Senhores Deputados, 
para o servidor ocupante de cargo em comissão de recrutamento amplo lo-
tado em gabinete parlamentar, especialmente aquele que assumirá funções 
nesta Casa, pela primeira vez, a partir de 1 º de fevereiro de 2011, data do 
início da 17ª Legislatura. 

Nesta terceira edição- que mantém, no geral, a estrutura das anteriores 
-,buscou-se oferecer informações o mais possível atualizadas, acrescentando 
e complementando dados, de modo a facilitar a consulta pelo servidor e a 
melhor esclarecê-lo quanto a seus deveres e direitos. 

As informações aqui apresentadas referem-se, sobretudo, a temas 
funcionais com os quais o servidor deve estar familiarizado a fim de usufruir 
plenamente dos benefícios que as normas lhe asseguram. 

O manual traz, ainda, esclarecimentos relevantes sobre deveres, 
proibições e responsabilidades do servidor. 

Esperamos que este trabalho sirva ao propósito de auxiliar o servidor 
em sua integração ao nosso quadro de pessoal, propiciando-lhe rápido acesso 
a relevantes dados atinentes a sua jornada nesta Casa. 

Deputado Dinis Pinheiro 

Presidente da Assembleia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais 
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ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO 

A Diretoria de Recursos Humanos- DRH -, por meio da Gerência-Geral 
de Administração de Pessoal - GPE -, coloca à disposição do servidor a 
Central de Atendimento e Orientação de Pessoal- Caop -, a qual pode ser 
consultada pessoalmente, no andar térreo do Edifício Tiradentes, pela intranet 
em Fale com/Fale com a Caop , pelo telefone (31) 2108-7848 ou pelo fax 
(31) 2108-7914. Esse setor é responsável pela orientação ao servidor, bem 
como pelo recebimento, protocolo e distribuição de diversos documentos de 
interesse do servidor, entre os quais mencionamos os principais: 

-averbação de certidão de contagem de tempo; 
-comunicação de abertura de conta-corrente; 
-confecção de carteiras de identificação (crachá, assistência médica 

e odontológica); 

- inclusão de dependentes para fins de salário-família, dedução do 
imposto de renda na fonte, assistência médico-hospitalar e odontológica; 

- processamento do auxílio à formação profissional e do auxílio-
-educação; 

- requerimento de afastamentos legais, como férias-prêmio, licença-
-gala, licença-luto, licença-paternidade; 

-requerimento de emissão de declarações funcionais diversas (carga 
horária, composição de remuneração, índice de reajuste salarial, lotação); 

- requerimento de tratamento odontológico; 
- requerimento de benefícios do Regime Geral de Previdência Social 

- RGPS -, Instituto Nacional do Seguro Social- INSS. 

O servidor deve dirigir-se à Caop a fim de atualizar os registros cons-
tantes de seu processo funcional sempre que ocorrer qualquer alteração em 
seus dados pessoais, como nome, endereço e estado civil ou nos dados de 
seus dependentes, como término do vínculo de dependência, alcance da 
maioridade, mudança de estado civil. 
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CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL- CRACHÁ 

A carteira de identificação funcional (crachá), fornecida ao servidor da 
ALMG para efeito de sua identificação e de seu registro diário de frequência, 
é de uso obrigatório, devendo ser portada diariamente pelo titular, de modo 
visível, durante todo o tempo em que permanecer na Casa. Trata-se de 
documento pessoal e intransferível, respondendo o servidor pelo seu não 
uso habitual ou pelo seu uso indevido, incluído o registro de frequência por 
outro servidor. 

Em caso de esquecimento da carteira, o servidor deverá solicitar a 
um Policial Legislativo, servidor da Gerência-Geral de Polícia Legislativa -
GPOL- que registre sua frequência no terminal coletor de dados do Sistema 
Informatizado de Apuração de Frequência, sendo a ocorrência anotada em 
livro específico. 

Na hipótese de furto, roubo, extravio ou perda, o servidor deverá 
comunicar o fato imediatamente e por escrito à Central de Atendimento e 
Orientação de Pessoal- Caop- e requerer, no mesmo ato, o fornecimento 
de segunda via. 

Nova carteira poderá ser emitida sem ônus, mediante a devolução 
da carteira antiga, em caso de alteração de lotação, dados biográficos ou 
dados funcionais do servidor, ou de mau estado de conservação em razão 
do decurso do tempo. 

É importante observar que a solicitação de uma nova carteira implica 
cancelamento automático da via anterior. Sendo assim, marcações que ve-
nham a ser feitas com a carteira cancelada, caso essa seja posteriormente 
localizada, não serão reconhecidas pelo sistema, o que ocasionará problemas 
na folha de frequência do servidor. 

Nos casos de exoneração, demissão e aposentadoria do servidor, é 
obrigatória a devolução da carteira. 



DIREITOS FUNCIONAIS 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADA PELA ALMG 

Assistência médica e hospitalar 
A ALMG presta assistência médica aos seus servidores diretamente 

pelos profissionais da Gerência-Geral de Saúde e Assistência- GSA -, lo-
calizada no 1 º andar do Edifício Tiradentes, e de forma complementar, por 
meio de empresa mantenedora de plano de saúde, atualmente a Unimed-BH. 

A assistência médica ambulatorial da ALMG é prestada ao servidor nas 
especialidades de Clínica Médica e Cardiologia, e compreende: consultas, 
atendimentos de emergência, avaliações médicas periódicas, exames peri-
ciais, elaboração de laudos e programas de promoção e proteção à saúde. 

A assistência médica complementar prestada por meio da Unimed-BH 
inclui a prestação de serviços de assistência ambulatorial e hospitalar, com 
cobertura fisioterápica, psiquiátrica e psicológica, obstetrícia e cobertura 
farmacêutica na internação, além da cobertura assistencial conforme o rol de 
procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
- ANS - e demais procedimentos previstos em contrato, para atendimento 
em caráter eletivo, de urgência e de emergência, com cobertura assistencial 
em todo o Estado de Minas Gerais e, em casos de urgência e emergência, 
em todo o território nacional. 

Informe-se sobre como funciona a assistência na página da intranet 
em Assistência Médica. 

Consulte os profissionais da rede médica credenciada da Unimed-BH, 
empresa mantenedora do plano de saúde contratada pela ALMG, no site 
www.unimedbh.com.br ou no Guia Médico da Unimed-BH. 

O contrato celebrado entre a ALMG e a Unimed-BH pode ser consultado 
pela intranet em Orientação ao Servidor/Assistência Médica/Plano/Contrato. 

Assistência Médica Complementar: Unimed-BH 
Inscrição no plano 

A inscrição do servidor no plano de saúde Unimed-BH é realizada 
, automaticamente no ato da posse, com assinatura de declaração de ciência 

de inclusão automática fornecida pela GPE. Caso o servidor não queira ser 
inscrito, deverá comparecer à Caop, no andar térreo do Edifício Tiradentes, 
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imediatamente após sua posse e assinar um termo de responsabilidade de 
não inclusão. 

O beneficiário titular pode requerer a inclusão de seus dependentes 
no plano de saúde Unimed-BH, mediante apresentação da documentação 
necessária na Caop. Informe-se sobre a documentação na página da. 
intranet em Orientação ao Servidor/Assistência Médica/Plano/Inscrição/ 
Documentação para inclusão de dependentes e agregados. 

O registro da inscrição do beneficiário titular e de seus dependentes 
junto à Unimed-BH é realizado até o dia 17 de cada mês para atendimento 
a partir do 1 ºdia do mês subsequente, sem carência. Após ingressar no 
plano, o titular e os seus dependentes devem permanecer a ele vinculados 
pelo período mínimo de 12 meses, ressalvados os casos de exoneração, 
demissão, dispensa, falecimento ou perda de direito. 

Dependentes 
São considerados dependentes: o cônjuge; o(a) companheiro(a) que 

comprove união estável de, pelo menos, 2 anos como entidade familiar; o( a.) 
filho( a) solteiro( a) menor de 21 anos ou o( a) filho( a) inválido( a); o( a) filho( a) 
solteiro(a), com idade entre 21 e 24 anos incompletos, que frequente curso 
de graduação; a mãe ou a madrasta cuja renda não exceda a cinco salários 
mínimos; o pai ou o padrasto, inválido ou com mais de 70 anos, cuja renda 
não exceda a cinco salários mínimos. 

Equiparam-se a filho o enteado que, comprovadamente, viva sob aguar-
da e o sustento do beneficiário titular ou do seu cônjuge ou companheiro( a) e 
o menor ou inválido( a) que, mediante autorização judicial, viva sob a guarda 
e o sustento do beneficiário titular. 

Carteira individual de identificação - Unimed-BH 

A carteira individual de identificação da Unimed-BH é fornecida 
ao servidor e respectivos dependentes inscritos no plano, sendo sua 
apresentação indispensável para o atendimento prestado por profissio-
nais, empresas, clínicas e hospitais credenciados. Seu uso é pessoal 
e intransferível, respondendo o titular por sua utilização indevida. Em 
caso de extravio, será cobrado do servidor o valor correspondente à 
emissão de segunda via. 



Valores de contribuição 
As contribuições mensais relativas ao servidor e seus dependentes 

para o plano de saúde Unimed-BH serão descontadas na folha de paga-
mento do servidor nos seguintes percentuais, incidentes sobre o valor da 
mensalidade do referido plano: 

a) 34,20% para o servidor posicionado em padrão de vencimento com-
preendido entre o VL-16 e o VL-30 e para cada um de seus dependentes, 
ressalvados os pais, a madrasta ou o padrasto; 

b) 38,76% para o servidor posicionado em padrão de vencimento com-
preendido entre o VL-31 e o VL-43 e para cada um de seus dependentes, 
ressalvados os pais, a madrasta ou o padrasto; 

c) 44,26% para o servidor posicionado em padrão de vencimento aci-
ma do VL-43 e para cada um de seus dependentes, ressalvados os pais, a 
madrasta ou o padrasto. 

No caso de pais, madrasta ou padrasto dependentes, o valor de 
contribuição corresponderá aos seguintes percentuais, incidentes sobre 
o valor da mensalidade integral do plano da empresa contratada: 

a) 51,69% para o servidor posicionado em padrão de vencimento 
compreendido entre o VL-16 e o VL-30; 

b) 73,52% para o servidor posicionado em padrão de vencimento 
compreendido entre o VL-31 e o VL-43; 

c) 100% para o servidor posicionado em padrão de vencimento supe-
rior ao VL-43. 

O servidor poderá também incluir pais, madrasta, padrasto, filho 
ou enteado que não atendam aos critérios de dependência, hipótese em 
que a contribuição corresponderá a 100% do valor da mensalidade do 
plano da empresa contratada. 

Consulte os valores atualizados das mensalidades referentes ao 
plano de assistência da Unimed-BH no item Valores e Reembolso, na 
página da intranet, em Orientação ao Servidor/Assistência Médica. 

Cobertura assistencial 
A cobertura assistencial prestada pela Unimed-BH observará 

os requisitos previstos na Lei Federal nº 9.656/1998 e resoluções 
editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar- ANS -, em 
conformidade com o rol de procedimentos estabelecido pela ANS, 
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para despesas de assistência médico-hospitalar, incluindo partos e 
tratamentos, realizados nos limites da cobertura territorial estabele-
cida em contrato, das doenças listadas na Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, 
da Organização Mundial de Saúçle, em caráter eletivo, em situações 
de urgência ou emergência. 
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Ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do beneficiário titular, 
é assegurada a cobertura de despesas com honorários médicos, diárias 
de berçário e centro de terapia intensiva, bem como medicamentos na-
cionais ou importados, na falta de similar nacional, materiais e exames 
indispensáveis ao seu tratamento, durante 30 dias após o nascimento. 
Decorrido esse prazo, a cobertura fica condicionada à inclusão do recém-
-nascido no plano de assistência à saúde. 

Atendimento em postos 
A Unimed-BH possui vários postos de atendimento: um na ALMG, 

ao lado da Caop, no térreo do Edifício Tiradentes, com funcionamento 
de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12 horas e das 13h30 às 17h30; 
e outro na Unidade Central, na Avenida Francisco Sales, 1.483, Santa 
Efigênia, nesta Capital, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 
7 às 19 horas. Os demais constam do Catálogo de Médicos Cooperados 
e Hospitais Unimed-BH. 

Atendimento por telefone: Unidisk 
O Unidisk 08000-30-30-03 autoriza exames e procedimentos médi-

cos, atende a urgências e emergências, informa sobre planos e serviços 
e esclarece dúvidas, por meio de uma central telefônica da Unimed-BH 
que atende 24 horas por dia, todos os dias. Ao ligar, esteja de posse da 
sua carteira Unimed-BH e da guia médica com o código, a descrição do 
procedimento e o CRM do médico que solicitou o exame. 

Para situações emergenciais, existe o Atendimento Pré-hospitalar 24 
horas, em que uma equipe de médicos, enfermeiros e técnicos de enferma-
gem orienta, por meio do Unidisk, sobre a melhor forma para se lidar com 
a situação, desde os primeiros socorros até o envio de uma ambulância. 

O Unidisk também presta orientações gerais, como, por exemplo, 
as especialidades médicas a serem consultadas. 



Atendimento nacional em casos de urgência e emergência 
O servidor pode ser atendido fora da sua região, por meio de intercâm-

bio, nas outras unidades do Complexo Unimed. 

Atendimento eletivo e de urgência ou emergência 
O usuário pode fazer exames e consultas em caráter eletivo, urgên-

cia ou emergência, em todo o Estado de Minas Gerais, em consultórios, 
clínicas e hospitais da rede credenciada, além dos tratamentos clínicos, 
cirúrgicos e internações. Nos casos de urgência e emergência, em todo 
o território nacional, por meio de rede própria, credenciada, contratada ou 
referenciada ou mediante reembolso, conforme as condições e especifica-
ções constantes do contrato. 

Já o beneficiário que tiver seu domicílio fora do Estado de Minas 
Gerais terá atendimento eletivo em seu domicílio. 

Remoção do paciente em caso de urgência e emergência 
É garantida a remoção, em casos de urgência e emergência, do local 

onde se encontra o beneficiário titular ou seus dependentes para o hospital I 

de destino, quando caracterizada pelo médico assistente a necessidade 
de internação, dentro dos limites de abrangência geográfica do plano de 
saúde, no território nacional. 

A remoção se dará por ambulância dotada de CTI móvel, nos casos 
de urgência e emergência, dentro da área de abrangência da Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte, obrigatoriamente acompanhada de médico 
assistente, sem limite de quantidade ou valor. 

A remoção também poderá ser aérea, em todo o território nacional, 
por meio de aeronaves devidamente equipadas para situações que exijam 

1 cuidados médicos imediatos e intensivos com risco de vida, exclusivamente 
por indicação médica. O serviço de remoção aeromédica estará disponível 
24 horas por dia, com o acompanhamento médico e os recursos materiais 
que se fizerem necessários. 

Reembolso de despesas em casos excepcionais 
Pela Unimed-BH, o reembolso é possível somente em casos excep-

cionais, de urgência, emergência, caso fortuito ou de força maior, tais como 
greves e paralisações, em que o beneficiário titular ou dependente não possa 
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utilizar os serviços da rede própria, credenciada, contratada ou referenciada. 
oferecidos pela empresa prestadora do plano de saúde. 

Será autorizado para todos os produtos e tipos de procedimentos 
postos à disposição dos usuários da assistência à saúde, em conformidade 
com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pela 
respectivo plano e deverá ser efetuado no prazo máximo de 30 dias, contados 
a partir da data do protocolo do pedido na Unimed-BH. 

Os valores do reembolso são duas vezes o valor da tabela utilizada. 
pela Unimed-BH, para consultas médicas, honorários médicos e demais 
procedimentos; valores constantes do Guia Farmacêutico Brasíndice, 
vigente na ocasião da realização do evento, para materiais e medicamen-
tos; valores constantes da tabela utilizada pela Unimed-BH, para diárias, 
taxas, gases medicinais e outros serviços hospitalares. 

16 

Exclusão de beneficiário titular 
A exclusão de beneficiário titular do plano de saúde Unimed-BH ocor-

rerá: a pedido, observado o período mínimo de 12 meses de permanência na 
plano; em razão de inadimplência por período superior a 60 dias, consecutivos 
ou não, nos últimos 12 meses; ou por uso indevido da carteira individual de 
identificação. 

A exclusão do beneficiário titular implicará a exclusão de todos os seus 
dependentes. 

O beneficiário titular excluído a pedido somente poderá ser reincluído 
no plano 12 meses após a data da exclusão. 

Exclusão de beneficiário dependente 
A perda da condição de dependente se opera em razão de: falecimento; 

requerimento do beneficiário titular; exclusão do beneficiário titular; ou não 
atendimento aos requisitos estabelecidos pela Mesa da Assembleia. 

O beneficiário dependente excluído do plano de saúde a requerimento 
do titular somente poderá ser reincluído 12 meses após a data da exclusão. 

Servidor exonerado: condições de permanência no plano de saúde 
Unimed-BH 

Desde que assuma o pagamento integral da mensalidade, o servidor 
exonerado e seus dependentes podem permanecer vinculados ao plano 



de saúde Unimed-BH, nas mesmas condições de cobertura assistencial, 
por período correspondente a um terço do tempo em que o servidor esteve 
inscrito no plano, ininterruptamente. A permanência no plano após a exo-
neração observará o período mínimo de 6 meses e máximo de 24 meses. 

O pagamento das mensalidades, nesse caso, deverá ser realizado 
diretamente na empresa Unimed-BH. 

O prazo para requerer a permanência no plano é de 30 dias, contados 
a partir da data da exoneração. O requerimento deve ser protocolado no posto 
da Unimed-BH, localizado no andar térreo do Edifício Tiradentes, juntamente 
com os seguintes documentos: termo de opção pela permanência no plano 
de saúde (duas vias); cópia da certidão de nascimento ou de casamento ou 
cópia da carteira de identidade do titular e dos dependentes; cópia do CPF do 
titular e dos dependentes maiores de idade; cópia de comprovante de endereço 
(conta de água, luz, telefone ou correspondência bancária); e cópia da carteira 
da Unimed de todos os usuários. 

Falecimento do servidor 
Em caso de falecimento de servidor devidamente. inscrito no plano de 

saúde fica assegurada a seus dependentes que estejam inscritos no plano 
na data do óbito a isenção das mensalidades pelo período de 12 meses. 

Para tanto, os dependentes devem dirigir-se à Caop e apresentar os 
seguintes documentos (cópia xerox): certidão de óbito (três cópias); carteira 
de identidade e CPF do servidor falecido e dos dependentes (três cópias); 
certidão de nascimento dos dependentes (três cópias) e comprovante de 
residência dos dependentes, constando CEP (duas cópias). 

' Utilização indevida do plano de saúde 
A utilização da assistência por plano de saúde pelo titular ou por seus 

dependentes após a data da perda desse direito importará no pagamento 
integral, e sem parcelamento, do valor correspondente aos procedimentos 
realizados, mediante desconto em folha de pagamento ou recolhimento à 
Gerência-Geral de Finanças e Contabilidade - GFC -, bem como na sus-
pensão do direito do titular e de seus dependentes de usufruir da assistência 
por um prazo mínimo de seis meses. 
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Assistência odontológica 
A ALMG presta assistência odontológica aos servidores e seus de-

pendentes diretamente pela Gerência-Geral de Saúde e Assistência- GSA 
-, localizada no 4º andar do Edifício Tiradentes, e de forma complementar, 
por meio de cadastramento de profissionais, credenciamento de clínicas 
ou reembolso de despesas decorrentes de tratamento com profissionais 
não cadastrados, abrangendo, sempre que possível, todas as modalidades 
odontológicas reconhecidas pelo Conselho Regional de Odontologia- C Ao. 

A assistência odontológica prestada ao servidor diretamente pela GSA 
compreende: atendimento de urgência, perícias, inicial e final, orientação e 
acompanhamento de tratamento executado por profissional cadastrado, por 
pessoa jurídica credenciada ou por profissional não cadastrado, conforme 
a opção do servidor, além de diagnósticos nas especialidades odontológi-
cas, avaliação de atendimentos de urgência (24 horas) e de tratamento de 
pacientes com necessidades especiais realizados em clínicas credenciadas 
específicas. Também são realizados programas de odontologia preventiva 
pelos profissionais da GSA. Nesse caso, o servidor sofre desconto, em folha 
de pagamento, de 30% do custo referente a cada procedimento realizado, 
de acordo com a tabela de valores da ALMG. 

Na assistência odontológica complementar, o servidor fica responsável 
pelo pagamento de 30% do custo do tratamento, conforme valores estabeleci-
dos na Tabela de Procedimentos Odontológicos da ALMG. Os 70% restantes 
são pagos pela ALMG. Na perícia inicial, que é obrigatória, o dentista da 
GSA informará ao paciente o valor total do tratamento. Essa é a garantia de 
que dispõe o servidor de que serão mantidos os valores da referida tabela. 

Pesquise os profissionais cadastrados e as clínicas credenciadas na 
página da intranet em Orientação ao Servidor/Assistência Odontológica/ 
Busca por profissionais. 

Assistência Odontológica Complementar 
Inscrição no plano 

A inscrição do beneficiário titular no plano da assistência odontológica. 
complementar é realizada automaticamente no ato da posse, com assinatura. 
de declaração de ciência de inclusão automática fornecida pela GPE, e será 
observado um período de carência de três meses para sua utilização. Caso o 
servidor não queira ser incluído no plano, deverá comparecer à Caop imediata-
mente após sua posse e assinar um termo de responsabilidade de não inclusão. 



O beneficiário titular pode requerer a inclusão de seus dependentes 
no plano da assistência odontológica complementar, mediante apresentação 
da documentação necessária na Caop. Informe-se sobre a documentação 
na página da intranet em Orientação ao Servidor/Assistência Odontológica/ 
Atendimento/ Inscrição do servidor e inclusão de dependentes. 

Caso a carência de três meses já tiver sido cumprida, o servidor 
poderá solicitar inclusão de dependente(s) sem nova carência para usufruir 
do benefício. 

Após ingressarem no plano, o titular e seus dependentes devem per-
manecer a ele vinculados pelo período mínimo de 12 meses, ressalvados os 
casos de exoneração, demissão, dispensa, falecimento ou perda de direito. 
Será considerada como exercício continuado a interrupção por prazo igual 
ou inferior a 60 dias. 

Dependentes 
São considerados dependentes: o cônjuge; o(a) companheiro(a) que 

comprove união estável de, pelo menos, 2 anos como entidade familiar; o( a) 
filho(a) solteiro(a) menor de 21 anos ou o(a) filho(a) inválido(a); o(a) filho(a) 
solteiro(a), com idade entre 21 e 24 anos incompletos, que frequente curso 
de graduação; a mãe ou a madrasta cuja renda não exceda a cinco salários 
mínimos; o pai ou o padrasto, inválido ou com mais de 70 anos, cuja renda 
não exceda a cinco salários mínimos. 

Equiparam-se a filho o enteado que, comprovadamente, viva sob aguar-
da e o sustento do beneficiário titular ou do seu cônjuge ou companheiro( a) 

, e o menor ou inválido(a) que, mediante autorização, viva sob a guarda e o 
sustento do beneficiário titular. 

Carteira Individual de Identificação -Assistência Odontológica 
Após transcorrido o prazo de carência de três meses contados da 

inscrição no plano de assistência odontológica, o servidor poderá requerer 
sua carteira individual de identificação, que será confeccionada no prazo mí-
nimo de 24 horas. O uso da carteira é pessoal e intransferível, respondendo 
o servidor por sua utilização indevida. 

A carteira individual de identificação não é necessária para a utilização 
da assistência odontológica, bastando que o servidor apresente o formulário de 
reembolso odontológico ao dentista. Por esse motivo, a carteira não é emitida 
automaticamente, devendo ser solicitada, se assim for a vontade do servidor. 
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Para obter o formulário, basta acessar a intranet em Solicitações/Caop; 
Reembolso Odontológico ou solicitá-lo na Caop. 

Valores de contribuição 
A contribuição mensal para a assistência odontológica prestada pele, 

Assembleia Legislativa será descontada na folha de pagamento do benefi-
ciário titular nos seguintes percentuais: 
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I - 0,2% do valor correspondente ao padrão de vencimento VL-26, 
para servidor ocupante de cargo de 1 ºgrau de escolaridade e para cada um 
de seus dependentes; 

11- 0,2% do valor correspondente ao padrão de vencimento VL-41, 
para servidor ocupante de cargo de 2º grau de escolaridade e para cada um 
de seus dependentes; 

111 - 0,2% do valor correspondente ao padrão de vencimento VL-51, 
para servidor ocupante de cargo de 3º grau de escolaridade e para cada ur-n 
de seus dependentes. 

Consulte os valores atualizados das mensalidades referentes ao plano 
de assistência complementar odontológica oferecido pela ALMG no item 
Valores de Contribuição, na página da intranet, em Orientação ao Servidor/ 
Assistência Odontológica. 

Atendimento prestado por clínicas credenciadas 
No atendimento prestado por clínicas credenciadas, o dentista registra, 

na consulta inicial, em um formulário de reembolso odontológico numerado, 
os dados pessoais do servidor, o plano de tratamento a ser realizado e a so-
licitação da perícia inicial pela GSA. Nessa consulta, o profissional comunica 
ao paciente o valor dos 30% do custo do tratamento que cabem ao servidor, 
valor esse que será confirmado na perícia inicial e que deve seguir a Tabela 
de Procedimentos Odontológicos da ALMG. A forma de pagamento pode ser 
negociada com o profissional. Concluído o tratamento, o usuário deve marcar 
a perícia final junto à GSA, para posterior pagamento, pela Assembleia, dos 
70% do valor do tratamento à clínica credenciada. 

Atendimento prestado por profissionais cadastrados 
O profissional cadastrado registra, na consulta inicial, os dados pesso-

ais do servidor, o plano de tratamento a ser realizado e a solicitação da perícia 



inicial pela GSA, em um formulário de reembolso odontológico numerado 
apresentado pelo servidor. Para obter o formulário, basta acessar a intranet 
em Solicitações/Caop/Reembolso Odontológico ou solicitá-lo na Caop. 

Em seguida, o paciente deve comparecer à perícia inicial, a se realizar 
na GSA, para aprovação do plano de tratamento. O profissional cadastrado 
deve seguir os valores constantes na Tabela de Procedimentos Odontológicos 
da ALMG. Terminado o tratamento, o paciente deve efetuar o pagamento da 
despesa total diretamente ao dentista e marcar a perícia final junto à GSA. 
Aprovado o tratamento, o servidor terá direito ao reembolso de 70% de seu 
custo, mediante apresentação do formulário de reembolso odontológico e do 
recibo do profissional. O servidor tem o prazo de seis meses, contados da 
data de emissão do recibo, para solicitar o reembolso. 

Atendimento por dentista particular 
O servidor pode também optar pelo atendimento por profissional não 

cadastrado. O dentista registra, na consulta inicial, os dados pessoais do 
servidor, o plano de tratamento a ser realizado e a solicitação da perícia 
inicial pela GSA, em um formulário de reembolso odontológico numerado 
apresentado pelo servidor. Para obter o formulário, basta acessar a intranet 
em Solicitações/Caop/Reembolso Odontológico ou solicitá-lo na Caop. 

Em seguida, o paciente deve comparecer à perícia inicial, a se rea-
lizar na GSA, para aprovação do plano de tratamento. O profissional não 
está obrigado a seguir os valores constantes na Tabela de Procedimentos 
Odontológicos da ALMG. Terminado o tratamento, o paciente deve efetuar o 
pagamento da despesa total diretamente ao dentista e marcar a perícia final 
junto à GSA. Aprovado o tratamento, o servidor terá direito ao reembolso de 
70% do valor estabelecido na Tabela de Procedimentos Odontológicos da 
ALMG, mediante apresentação do formulário de reembolso odontológico e 
do recibo do profissional. No recibo devem constar o nome do servidor titular 
(com referência ao nome do usuário dependente que realizou o tratamento, 
ser for caso), o valor total do tratamento, o CRO e o CPF do dentista. O ser-
vidor tem o prazo de seis meses, contados da data de emissão do recibo ou 
da nota fiscal, para solicitar o reembolso. 

Quando o tratamento for realizado em uma clínica odontológica não 
credenciada, deve ser emitida a nota fiscal do valor total do tratamento, na 
qual deverão constar o número do CRO e o CPF do dentista que realizou o 
procedimento, além dos dados do servidor titular (e o nome do dependente 
usuário, se for o caso). 
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O valor cobrado pela maioria dos dentistas particulares está acima d<J 
valor da Tabela de Procedimentos Odontológicos da ALMG. Nesse caso, CJ 
servidor deve estar ciente de que a Casa reembolsa somente os 70% do valor 
constante em sua própria tabela, cabendo a ele arcar com os custos restantes. 

Atendimento noturno e em dias não úteis 
O atendimento noturno, bem como em finais de semana e feriados,~ 

realizado na Clínica Odontológica Edson Mariano, que atende 24 horas por 
dia. O endereço é Av. do Contorno, nº 5.302 - Funcionários. Telefone: (31) 
3227-6366. Para ser atendido, basta apresentar a carteira do convênio e \> 
documento de identidade. 

Exames de raio X 
A Assembleia dispõe de clínicas radiológicas credenciadas. Quan-

do o dentista (credenciado, cadastrado ou particular) solicita um exame 
complementar de raio X, o paciente não precisa procurar a Caop. Basta 
acessar o formulário de autorização de raio X, diretamente na intranet em 
Solicitações/Caop/Autorização de RX Odontológico, preencher, imprimir e 
levá-lo à clínica credenciada. O paciente que não tiver computador própria, 
pode acessar e imprimir o formulário utilizando o terminal disponível na 
Caop. Outra maneira, ainda possível, é levar o pedido feito pelo dentista à 
Caop e solicitar o carimbo de autorização. 

Com o formulário de autorização impresso (ou o pedido carimbado) e a 
carteira de identificação de beneficiário da assistência, o paciente pode escolher a 
clínica credenciada, pagando 30% do valor total dos procedimentos radiológicos. 
Os restantes 70% da despesa serão pagos pela Assembleia à clínica credenciada. 

Para exames de raio X realizados em clínica não credenciada, o servidc:>r 
deverá, antes, obter formulário de reembolso de despesas odontológicas, dirEl-
tamente na intranet em Solicitações/Caop/Reembolso Odontológico ou retirá-lo 
diretamente na Caop. Nesse caso, não é necessário que o servidor faça perícia 
inicial; ele deve entregar o recibo ou a nota fiscal com cópia, o formulário de 
reembolso preenchido e as radiografias na GSA, que protocolao recebimento. 

Reembolso 

Para o reembolso relativo ao plano de assistência odontológica pres-
tado pela ALMG, o beneficiário deverá entregar o comprovante original de 
pagamento na Caop, observado o seguinte: 



a) se a entrega do comprovante ocorrer até o dia 15, o depósito do 
reembolso será efetuado no último dia útil do mesmo mês; 

b) se a entrega do comprovante ocorrer após o dia 15, o depósito do 
reembolso será efetuado no último dia útil do mês subsequente. 

Caso não haja expediente no dia 15, o comprovante poderá ser entre-
gue até o primeiro dia útil subsequente. 

Exclusão de beneficiário ou dependente 
A exclusão de beneficiário do plano de assistência odontológica ocor-

rerá: a requerimento do titular (em caso de exoneração ou perda do direito) 
ou por uso indevido da carteira individual de identificação. 

Somente o beneficiário titular pode requerer a exclusão de seus depen-
dentes do plano. O beneficiário excluído a requerimento do titular somente 
poderá ser reincluído 12 meses após a data da exclusão. 

A perda da condição de dependente ocorre: a requerimento do bene-
ficiário titular; por falecimento do titular; por perda do direito do beneficiário 
titular; ou por não atendimento aos requisitos de inclusão. 

O servidor exonerado, demitido ou dispensado não terá direito a reem-
bolso de despesas relativas a tratamentos não concluídos antes da publicação 
do respectivo ato de desligamento da Assembleia. 

A utilização da assistência odontológica pelo titular ou pelos depen-
dentes após a data da perda desse direito importará no pagamento integral, 
e sem parcelamento, do valor correspondente aos procedimentos realizados, 
mediante desconto em folha de pagamento ou recolhimento junto à Área de 
Finanças e Contabilidade, bem como na suspensão do direito do titular e de 
seus dependentes de usufruir da assistência, por um prazo mínimo de seis 
meses. A reincidência importará na exclusão definitiva dos beneficiários. 

O empréstimo de documento de identificação da assistência odonto-
lógica para a utilização por terceiros importará na exclusão do titular e de 
seus dependentes do sistema, bem como no pagamento integral, e sem 
parcelamento, do valor correspondente aos procedimentos realizados. 

A exclusão do beneficiário titular implicará a exclusão de todos os 
seus dependentes. 
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ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADA PELO IPSEMG 

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais 
- lpsemg -garante aos servidores a utilização dos serviços de assistência 
médico-hospitalar, odontológica, farmacêutica, social e complementar pre~
tados por aquele instituto na Capital e em cidades do interior do Estadt;J, 
conforme listagem disponível no sitewww.ipsemg.mg.gov.br. Na Assembleii;J., 
as orientações sobre a assistência à saúde pelo lpsemg são prestadas pela 
Central de Atendimento e Orientação de Pessoal - Caop. 

Para ter direito a essa assistência, o servidor deve arcar com Ufl\a 
contribuição mensal cujo valor corresponde a 3,2% da remuneração de cont~i
buição do servidor, até o limite de 20 vezes o vencimento mínimo estadual, e 
1 ,6% sobre o valor da remuneração de contribuição que exceda o limite citadtJ. 

No momento da posse, o servidor deve manifestar, por meio qe 
formulário próprio, opção pelo desconto da contribuição para o custeio qa 
assistência prestada pelo lpsemg. 

Mais informações podem ser obtidas na sede do instituto, na Cidaqe 
Administrativa - Rodovia Prefeito América Gianetti, s/nº - Serra Verde -
Belo Horizonte-MG, e-mail: ipsemg@ ipsemg.mg.gov.br, ou pelo telefor)e 
{31) 3237-2665, ou, ainda, no site www.ipsemg.mg.gov.br. 

AUXÍLIO À FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

A capacitação e a qualificação profissional do servidor são promo-
vidas pela ALMG preferencialmente por meio de cursos oferecidos pela 
Escola do Legislativo, e, de forma complementar, por meio do auxílio à 
formação profissional, que consiste no reembolso mensal de quantiéàs 
despendidas pelo servidor em cursos e eventos externos. 

A concessão do auxílio está condicionada à disponibilidade finan-
ceira e orçamentária da ALMG. 

O benefício é concedido ao servidor em um curso por vez, a partir 
da data de seu início e durante o prazo de sua duração regular. 

Cada Deputado dispõe de uma quota mensal, utilizada a seu critério, 
destinada ao pagamento do benefício aos servidores com lotação em seu 
gabinete, sendo vedado, em qualquer hipótese, o reembolso a um servidor 
de valor superior ao limite individual estabelecido pela Mesa da Assembleia. 



O Deputado poderá, a qualquer momento, alterar o valor da quo-
ta de cada servidor, suspender ou cancelar o auxílio, mediante ofício 
endereçado à Gerência-Geral de Administração de Pessoal - GPE- e 
protocolado na Central de Atendimento e Orientação de Pessoal- Caop. 
Nesse caso, deverão ser respeitados os valores de reembolso estabele-
cidos para o mês em curso. 

No caso de curso de especialização oferecido pela Escola do Le-
gislativo, o auxílio será concedido na forma de isenção de matrícula e 
das mensalidades. 

Cursos e programas 
O auxílio à formação profissional destina-se ao custeio dos seguintes 

cursos e programas: 
a) ensino fundamental e ensino médio; 
supletivo (com limite de dois anos para o ensino fundamental e dois 

anos para o ensino médio, não sendo permitida a renovação); 
c) pré-vestibular (com limite de um ano, não sendo permitida a renovação); 
d) sequencial, compreendendo os cursos de complementação de 

estudos e de formação específica; 
e) de graduação, compreendendo bacharelado, licenciatura e curso 

superior de tecnologia; 
f) de pós-graduação, compreendendo os programas de mestrado e 

doutorado e os cursos de especialização e aperfeiçoamento; 
g) de atualização, compreendendo cursos de extensão, treinamentos, 

congressos, seminários, simpósios, encontros, debates, palestras, conferências 
e eventos afins que objetivem atualizar e aprimorar conhecimentos e técnicas 
de trabalho (com exigência de compatibilidade do curso com as atribuições do 
servidor, devidamente atestada pelo titular do seu órgão de lotação). 

Requisitos 
Para obtenção do auxílio à formação profissional, deverão ser obser-

vados os seguintes requisitos: 
a) o servidor deve estar em efetivo exercício na Secretaria da ALMG 

e frequentar o curso fora de seu horário de trabalho (por interesse da Casa, 
' devidamente justificado pelo titular da área de lotação do servidor, o curso 

de atualização poderá ser realizado no horário de trabalho); 
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b) o curso deve ser oferecido por pessoa jurídica legalmente consti' 
tuída, ter duração determinada e adotar critério de avaliação ou frequêncig., 

Abertura do processo 
A abertura do processo de concessão do auxílio à formação profissionl3-l 

é feita mediante preenchimento de formulário próprio, disponível na intranet 
em Solicitações/Caop/Auxílio à Formação Profissional (Requerimento), o qua.1 
deverá ser assinado pelo Deputado. 

O pedido deve ser acompanhado da documentação necessária ~ 
protocolado na Caop. 
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Compete à GPE analisar os pedidos, podendo, para tanto, solicitl3-r 
informações ou documentos complementares bem como realizar diligêncig.s 
para fins de instrução do processo. 

Ver documentação necessária na página da intranet em Orientação ao 
Servidor/Manual do RNAuxílios/Formação Profissional/Processo: abertura., 
renovação e encerramento. 

Renovação do processo 
A cada seis meses, a GPE reavaliará o processo, e a sua renovação 

dependerá da comprovação de matrícula na série, no período ou em disci-
plinas no ensino fundamental e no ensino médio e nos cursos sequencial e 
de graduação que o servidor irá cursar . 

.Encerramento do processo 
Para encerrar o processo, é necessário apresentar a documentação 

que comprove a conclusão do curso. No caso de curso de atualização, também 
deverá ser apresentado relatório circunstanciado das atividades cursadas, 
no prazo de 30 dias contados da data do encerramento. 

Crédito do reembolso 
O crédito do reembolso só é feito para o servidor que tenha efetuado 

a abertura do processo e apresentado o comprovante original de pagamento 
da mensalidade, juntamente com o formulário de solicitação de reembolso 
na Caop. No comprovante, devem constar o nome do estabelecimento de 
ensino, o valor da mensalidade e o nome do aluno, o curso ministrado e o 
CNPJ da entidade responsável pelo curso. 



Somente serão passíveis de reembolso as mensalidades vencidas e 
pagas após a data de abertura do respectivo processo. 

É vedada a utilização do auxílio para despesas com multa e outros 
acréscimos decorrentes do pagamento de mensalidade em atraso. 

Para o processamento do reembolso, o servidor deve solicitá-lo a 
cada mês ou até o último dia útil do ano civil em que se dê o vencimento das 
parcelas, mediante o protocolo do comprovante de pagamento. Em caráter 
de eventualidade, o servidor poderá solicitar o reembolso das parcelas ven-
cidas no segundo semestre até o último dia útil do mês de fevereiro do ano 
subsequente. 

Para receber o reembolso mensalmente, o servidor deverá entregar os 
comprovantes mensais de pagamento na Central de Atendimento e Orienta-
ção de Pessoal - Caop -, observado o seguinte: 

- se a entrega do comprovante ocorrer até o dia 15, o depósito do 
reembolso será efetuado no último dia útil do mesmo mês; 

-se ocorrer após o dia 15, o depósito do reembolso será efetuado no 
último dia útil do mês subsequente. 

Caso não haja expediente no dia 15, o comprovante poderá ser entre-
gue até o primeiro dia útil subsequente. 

AUXÍLIO-EDUCAÇÃO (AUXÍLIO-CRECHE) 

O auxílio-educação (auxílio-creche) é o benefício concedido ao servidor 
ativo e ao inativo para complementar o custeio da educação infantil e do en-
sino fundamental do filho com idade inferior a 16 anos, mediante reembolso 
de valor estabelecido pela Mesa da Assembleia. 

O auxílio-educação especial é o benefício concedido ao servidor ativo 
para complementar o custeio da educação infantil e dos ensinos fundamental 
e médio do filho de qualquer idade com necessidades educacionais especiais, 
mediante reembolso de valor estabelecido pela Mesa da Assembleia. 

O auxílio-educação e o auxílio-educação especial não são acumuláveis 
para o mesmo filho. 

Abertura do Processo 
Para solicitar o benefício, o servidor deve preencher formulário de 

abertura de processo do auxílio-educação, disponível na intranet em Solici-
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tações/Caop/Auxílio-Educação (creche), o qual deverá ser protocolado na 
Central de Atendimento e Orientação de Pessoal - Caop -, acompanhado 
da seguinte documentação: 

a) documento emitido pela escola, preferencialmente em papel timbrado, 
devidamente assinado por profissional apto a prestar as declarações e com carim-
bo da instituição, informando o ciclo ou a série em que o aluno está matriculado, 
o valor da mensalidade, o endereço e o número de telefone do estabelecimento; 

b) comprovante de inscrição da escola no Cadastro Nacional de Pes-
soas Jurídicas- CNPJ -,extraído da página da Receita Federal na internet; 

c) certidão de nascimento do filho, caso não conste nos arquivos da GPE; 
d} declaração do servidor de que não recebe outro benefício de igual 

natureza; e 
e) exclusivamente para o auxílio-educação especial, laudos médico e 

psicológico da GSA. 
A GPE poderá solicitar outras informações ou documentos comple-

mentares, bem como realizar diligências para fins de instrução do processo 
de concessão do auxílio-educação e do auxílio-educação especial. 

Crédito do reembolso 
Para receber o reembolso, o servidor deverá entregar na Caop os 

comprovantes de pagamento das mensalidades escolares vencidas e 
pagas nos prazos previstos, observado o seguinte: 

- se a entrega do comprovante ocorrer até o dia 15, o depósito do 
reembolso será efetuado no último dia útil do mesmo mês; 

-se ocorrer após o dia 15, o depósito do reembolso será efetuado 
no último dia útil do mês subsequente. 

Caso não haja expediente no dia 15, o comprovante poderá ser 
entregue até o primeiro dia útil subsequente. 

O comprovante de pagamento a ser apresentado na Caop é 0 
documento original, sem rasura, no qual devem constar o nome do esta-
belecimento de ensino, o valor da mensalidade escolar, o nome do aluno 
e o CNPJ da instituição de ensino. 

Somente serão objeto de reembolso os valores referentes à mensali-
dade escolar, excluindo-se quaisquer outras despesas, como alimentação, 
transporte, material escolar ou multa decorrente de atraso no pagamento. 

O prazo-limite para apresentação dos comprovantes vai até o último 
dia útil do ano civil em que se dê o vencimento da mensalidade, sendo que os 



comprovantes de mensalidades vencidas no segundo semestre podem ser 
apresentados até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente. 

AUXÍLIO-TRANSPORTE E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 

Aos servidores da Secretaria da ALMG são concedidos auxílio-trans-
porte e auxílio-alimentação, por dia efetivamente trabalhado, mediante 
crédito a favor do servidor de valores definidos pela Mesa da Assembleia. 

O crédito desses auxílios é efetuado mensalmente, e sofrerá dedução 
proporcional nos seguintes casos: 

a) falta do servidor; 
b) afastamento para tratamento de saúde; 

c) afastamentos decorrentes de acidente de trabalho ou doença profissional; 

d) licença por motivo de doença em pessoa da família. 

FÉRIAS REGULAMENTARES 

Férias regulamentares 
o servidor faz jus ao gozo de férias regulamentares após 12 meses 

de efetivo exercício na Secretaria da ALMG. 
As férias regulamentares consistem em 25 dias úteis, permitida sua 

divisão em até três períodos de, no mínimo, cinco dias cada período. 
Para usufruir do benefício, é necessário seu processamento, por meio ,, 

do Sistema Informatizado de Frequência, diretamente pelo titular do órgão 
de lotação do servidor ou pela pessoa por ele indicada. 

A ocorrência concomitante de outro afastamento legal (licença médica, 
luto, gestação, gala) faz interromper o gozo das férias, as quais recomeçarão 
no primeiro dia útil após o término do afastamento, e a exoneração do servidor 
faz cessar o gozo das férias (ver o item Exoneração). 

Não se admite a acumulação de férias regulamentares. 

Terço constitucional 
No período de férias regulamentares, o servidor recebe um acréscimo 

pecuniário correspondente a 1/3 do valor de sua remuneração mensal, cujo 
depósito se dá nas seguintes datas: 
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a) preferencialmente no dia 20 do mês de início das férias, se as férias 
forem registradas no Sistema Informatizado de Frequência entre os dias 1 º 
e 15 do mesmo mês. Caso não haja expediente no dia 20, será pago no 
primeiro dia útil subsequente; 

b) preferencialmente no 5º dia útil do mês de início das férias, se as 
férias forem registradas no Sistema Informatizado de Frequência em meses 
anteriores. 

A base de cálculo do valor do terço constitucional é a remuneração do 
servidor no mês de início de gozo do benefício, sendo que, se o servidor tiver 
ocupado mais de um cargo durante o período aquisitivo, a base de cálculo 
será a média da remuneração dos cargos ocupados nos últimos 12 meses. 

30 

GRATIFICAÇÃO DE NATAL 

A gratificação de Natal corresponde a um duodécimo da remuneração 
do servidor por mês de efetivo exercício e é devida no valor correspondente à 
remuneração integral do mês de dezembro, sendo a fração igual ou superior 
a quinze dias computada como mês integral. 

Havendo disponibilidade financeira, o pagamento de parte des-
sa gratificação poderá ser antecipado, conforme disponha a Mesa da 
Assembleia. 

LICENÇAS 

Adoção 
A servidora ocupante de cargo em comissão de recrutamento amplo da 

ALMG que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança 
tem direito a afastar-se do exercício de seu cargo pelo período de: ' 

- 120 dias, se a criança tiver até um ano de idade; 
- 60 dias, se a criança tiver entre um e quatro anos de idade; 
- 30 dias, se a criança tiver entre quatro e oito anos de idade. 
Nesse período, a servidora perceberá salário-maternidade, benefício do 

Regi~e Geral de Previdência Social- RGPS -, ao qual é filiada obrigatória. 
(Ver 1tem Previdência Social/Salário-Maternidade) 

De acordo com programa instituído pela Mesa da Assembleia, destina-
do à proteção da maternidade e da infância, será concedida à servidora uma 



prorrogação automática de seu afastamento, sem prejuízo da remuneração, 
pelo período de: 

- 60 dias, se a criança tiver até um ano de idade; 
- 30 dias, se a criança tiver entre um e quatro anos de idade; 
- 15 dias, se a criança tiver entre quatro e oito anos de idade. 
Durante o prazo da prorrogação, a servidora não poderá exercer 

atividade remunerada e a criança não poderá ser mantida em creche ou 
instituição similar. 

A prorrogação da licença não se suspende nem se interrompe. En-
tretanto, a servidora poderá requerer o cancelamento da prorrogação da 
licença-maternidade na Caop, em caráter irretratável e irrevogável. 

No ato de exoneração ou de demissão, a servidora perderá o direito 
ao período não usufruído da prorrogação da licença. 

A prorrogação do afastamento da servidora não é benefício da Previ-
dência Social, mas direito concedido diretamente pela ALMG. 

Doação de sangue 
O servidor que doar sangue fará jus à licença médica no respectivo dia 

e terá direito ao acréscimo de um dia às férias regulamentares que venham 
a ocorrer, pelo menos, 90 dias após a doação. 

o servidor terá direito ao acréscimo de, no máximo, 2 dias por ano, 
correspondentes a 2 doações, observado o intervalo mínimo de 6 meses 
entre uma e outra. 

O servidor pode optar por trabalhar normalmente no dia da doação e 
requerer apenas o acréscimo de um dia às férias. Nesse caso, o requerimento 
deverá ser protocolado na Caop, acompanhado do comprovante da doação. 

) Para usufruir da licença e do dia de acréscimo, o servidor deve dirigir-se 
à Gerência-Geral de Saúde e Assistência - GSA -, no 1 º andar do Edifício 
Tiradentes, munido do comprovante fornecido pelo banco de sangue. 

Doença em pessoa da família 
Por motivo de doença grave na pessoa de mãe ou madrasta, pai 

ou padrasto, filho(a), cônjuge de que não estiver legalmente separado e 
companheiro(a), comprovada mediante inspeção médica realizada pela GSA, 
o servidor poderá obter licença remunerada, até o limite de 90 dias por ano. 
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Para obter a licença, o servidor deverá comprovar ser indispensável 
sua assistência pessoal e que esta não possa ser prestada simultaneamente 
com o exercício do cargo. 

Se houver mais de um servidor da mesma família, a licença será con-
cedida a apenas um deles ou a um e outro, alternadamente. 

Gala (casamento) 
O servidor tem direito a até oito dias corridos de licença, contados da 

data de seu casamento civil, devendo, para tanto, preencher requerimento, 
na Caop, e anexar cópia xerox da certidão de casamento civil. 

Luto 
Pelo falecimento do cônjuge, de filhos, de pais ou irmãos, o servidor 

tem direito a até oito dias corridos de licença, contados da data de ocorrência 
do óbito, devendo, para tanto, preencher requerimento, na Caop, e anexar 
cópia xerox do atestado de óbito. 

Maternidade 
A servidora gestante, ocupante de cargo em comissão de recrutamen-

to amplo da ALMG, tem direito a afastar-se do exercício de seu cargo pelo 
período de 120 dias, com início 28 dias antes e término 91 dias depois do 
parto, período em que percebe salário-maternidade, benefício do Regime 
Geral de Previdência Social- RGPS -,ao qual é filiada obrigatória. (Ver item 
Previdência Social/Salário-Maternidade) 

De acordo com programa instituído pela Mesa da Assembleia, desti-
nado à proteção da maternidade e da infância, será concedida à servidora 
uma prorrogação automática de seu afastamento pelo período de 60 dias, 
sem prejuízo da remuneração. 

Durante o prazo da prorrogação, a servidora não poderá exercer 
~tividade remunerada e a criança não poderá ser mantida em creche ou 
mstituição similar. 

A prorrogação da licença não se suspende nem se interrompe. En-
t.retanto, a servidora poderá requerer o cancelamento da prorrogação da 
licença-maternidade na Caop, em caráter irretratável e irrevogável. 

No ato de exoneração ou de demissão, a servidora perderá o direito 
ao período não usufruído da prorrogação da licença. 



A prorrogação do afastamento da servidora não é benefício da Previ-
dência Social, mas direito concedido diretamente pela ALMG. 

Paternidade 
Pelo nascimento de filho, ou pela adoção ou obtenção de guarda judicial 

de criança, o servidor tem direito à licença-paternidade de cinco dias corridos. 
Para obter a licença, o servidor deverá preencher requerimento na Caop e 
anexar a ele uma cópia da certidão de nascimento do filho ou do termo de 
adoção ou de guarda judicial da criança, conforme o caso." 

Tratamento de saúde 
A licença para tratamento de saúde será concedida ao servidor que 

ficar incapacitado de desempenhar as atribuições de seu cargo ou função 
e dependerá de exame realizado pela Gerência-Geral de Saúde e Assis-
tência- GSA -, sendo concedida pelo prazo indicado no respectivo laudo, 
podendo ser prorrogada de ofício ou a pedido, observado o máximo de 15 
dias. Na duração da licença para tratamento de saúde, o servidor receberá 
a remuneração integral do cargo em comissão que ocupa na ALMG. 

A partir do 16º dia consecutivo em que o servidor se encontrar nessa 
condição, passará a receber o auxílio-doença, um dos benefícios concedidos 
pela Previdência Social ao segurado do Regime Geral de Previdência Social 
- RGPS -, cujo valor não corresponde à remuneração do cargo. (Ver item 
Previdência Social/Auxílio-doença) 

Para efeito de concessão de licença médica, o servidor deverá entrar 
em contato com a GSA no primeiro dia em que ocorrer a falta e comunicar 
ao titular de seu setor de lotação a concessão da licença bem como o local 
onde poderá ser encontrado. 

Os laudos serão visados, obrigatoriamente, pelo titular da GSA. 
É vedado o exercício de atividades remuneradas no curso dessa li-

cença, sob pena de seu cancelamento, com perda total de vencimentos, até 
que o servidor reassuma seu cargo. 

QUINQUÊNIO E TRINTENÁRIO -
ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO 

Ao servidor que em 16/7/2003, data de publicação da Emenda à 
Constituição nº 57, fosse detentor, exclusivamente, de cargo de provimento em 
comissão, declarado de livre nomeação e exoneração, fica mantido o direito à 

33 



34 

percepção de adicional de 1 O% sobre seu vencimento básico, a cada período 
de cinco anos de efetivo exercício- adicional quinquenal -, e ao completar 
trinta anos de serviço- adicional trintenário -, quando exonerado e provido em 
outro cargo de mesma natureza, de acordo com as regras estabelecidas na 
Constituição do Estado. Caso esse servidor tenha completado o período aquisitivo 
de quinquênios ou do trintenário até 5/6/1998, data de publicação da Emenda 
à Constituição da República nº 19, de 1998, terá direito a esses adicionais cal-
culados sobre sua remuneração integral (vencimento básico e gratificações). 

Tempo de serviço computado para fins de percepção de adicionais 
São computados para fins de percepção de adicionais por tempo de 

serviço, observadas as regras constitucionais acima transcritas: 

a) tempo de serviço público prestado à.ALMG; 

b) tempo de serviço público prestado a outros órgãos do Estado de 
Minas Gerais; 

c) tempo de serviço público diverso daquele prestado ao Estado de 
Minas Gerais, que tenha sido cumprido até 25/3/2002, data da Lei Comple-
mentar nº 64; 

d) tempo de serviço privado prestado até 13/7/1993, data da promulga-
ção da Emenda à Constituição Estadual nº 9, desde que o servidor tenha estado 
em exercício no serviço público estadual por, pelo menos, um dia, no período 
de 21/9/1989, data da promulgação da Constituição Estadual, a 13/7/1993; 

e) tempo de exercício de mandato eletivo; 

f) tempo de magistério, contado proporcionalmente, cumprido tanto 
na iniciativa privada quanto na rede pública municipal, estadual ou federal 
de ensino, até 16/7/2003, data da publicação da Emenda à Constituição 
Estadual nº 57; 

g) tempo de férias-prêmio adquiridas até 16/7/2003, data da publicação 
da Emenda à Constituição Estadual nº 57, as quais serão computadas em 
dobro, por opção do servidor, a qualquer tempo, para fins de antecipação do 
adicional por tempo de serviço. 

Averbação de certidão de contagem de tempo para fins de adicionais 
. Para fins de obtenção de adicionais quinquenais e trintenário, o ser-

VI~o~ da ALMG deverá atestar tempo de serviço prestado a outros órgãos 
publ1cos, à iniciativa privada, a sociedades de economia mista, empresas 



públicas ou fundações de direito privado, bem como tempo de exercício de 
mandato eletivo mediante a apresentação, na Caop, de certidão de contagem 
de tempo emitida pelo órgão ou empresa onde trabalhou. 

Na certidão de contagem de tempo de serviço devem constar, obriga-
toriamente: o cargo ocupado, a discriminação precisa dos períodos traba-
lhados, afastamentos, períodos de gozo ou o mês de conversão em espécie 
de férias-prêmio e o respectivo saldo, se for o caso, bem como o regime 
previdenciário para o qual as contribuições foram vertidas. A certidão deve 
conter, no mínimo, duas assinaturas (uma de quem a lavrou e outra de seu 
superior imediato), devendo ser emitida em papel timbrado. 

Averbação na ALMG de tempo de serviço prestado a outros órgãos públicos 
O tempo de serviço prestado a outros órgãos públicos deve ser com-

provado mediante apresentação de certidão original de contagem de tempo, 
emitida pelo órgão público onde o servidor tenha trabalhado. 

A emissão de certidão de tempo de serviço prestado a órgãos do Poder 
Executivo Estadual compete exclusivamente à Diretoria Central de Conta-
gem de Tempo e Aposentadoria da Secretaria de Estado de Planejamento 
e Gestão- Seplag. 

Averbação na ALMG de tempo de serviço prestado à iniciativa privada 
O tempo de serviço prestado à iniciativa privada, na condição de 

empregado, contribuinte em dobro, empregador ou autônomo deve ser com-
provado mediante apresentação de certidão original emitida pelo INSS. Para 
requerer a certidão no INSS, o servidor deve dirigir-se a um posto de serviço 
daquele órgão, munido da carteira de trabalho e declaração funcional emitida 
pela Gerência-Geral de Administração de Pessoal- GPE. Em se tratando de " 
tempo de trabalho autônomo, o servidor deve também comprovar o efetivo 
exercício de suas atividades, pois, caso contrário, a certidão será averbada 
para fins exclusivos de percepção do adicional trintenário. 

Averbação na ALMG de tempo de serviço prestado a sociedade de eco-
nomia mista, empresa pública ou fundação de direito privado 

O tempo trabalhado em sociedade de economia mista, empresa pública 
ou fundação de direito privado deve ser comprovado por certidão emitida 
pelo INSS, sendo observados os procedimentos previstos no item anterior. 

35 



36 

Averbação na ALMG de tempo de exercício de mandato eletivo 
O seNidor que apresentar certidão de tempo de exercício de mandato 

eletivo deve anexar ao processo cópia de seu diploma, emitido pelo Tribunal 
Regional Eleitoral- TRE. 

Servidor à disposição da Assembleia Legislativa 
O seNidor de outro órgão público que estiver à disposição da ALMG, 

sem ônus para o órgão de origem, poderá averbar declaração de tempo de 
seNiço para fins de percepção de adicionais por tempo de seNiço. Na decla-
ração, que é emitida pelo órgão de origem para esse fim específico, devem 
constar, obrigatoriamente, o cargo ocupado, com discriminação precisa dos 
períodos trabalhados e dos afastamentos, os períodos de tempo computados 
para fins de percepção de adicionais, juntamente com a data de publicação 
dos atos de suas concessões, e, ainda, os períodos de gozo, os de conversão 
em espécie e o saldo de férias-prêmio, se for o caso. 

Pagamento dos adicionais 
O adicional por tempo de seNiço é incluído na folha de pagamento 

relativa ao mês em que se der a aquisição do direito ao benefício, sendo pago 
proporcionalmente ao número de dias restantes do mês, contados a partir da 
integralização do período aquisitivo. Por exemplo: se o período aquisitivo for 
completado em 16 de abril, o seNidor receberá, no início do mês subsequente, 
o equivalente a 15/30 (quinze trinta avos) do valor do adicional. 

São concedidos automaticamente, com publicação no Boletim da Se-
cretaria, os adicionais a que o seNidor venha a fazer jus em decorrência de 
tempo de seNiço prestado nesta Secretaria ou do tempo externo devidamente 
averbado para esse fim. 

Não são computados para fins de percepção de adicionais por tempo 
de serviço os dias em que o seNidor houver faltado ao trabalho. 

Para efeito do pagamento do adicional que dependa da averbação de 
tempo de seNiço prestado a outros órgãos/instituições, será considerado 
como data inicial o dia em que o seNidor protocolar o requerimento de aver-
bação da respectiva certidão de contagem de tempo. 

Emissão de certidão de contagem de tempo pela ALMG 
O servidor que necessitar de certidão de tempo de serviço prestado à 

ALMG, bem como de tempo de contribuição, deverá, em seu requerimento, 



explicitar a finalidade para a qual requer a certidão e o órgão a que ela se 
destina, não se admitindo emissão de segunda via. 

ELEIÇÕES 

Consultas sobre normas eleitorais 
Conforme disposto no art. 30, inciso VIl, do Código Eleitoral (Lei Fe-

deral nº 4.737, de 1965), a interpretação oficial das normas eleitorais cabe à 
Justiça Eleitoral, que é responsável por responder a consultas sobre matéria 
eleitoral feitas por autoridades, partidos políticos e eleitores. Questionamentos 
sobre desincompatibilização para candidatura devem ser, portanto, encami-
nhados ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais- TRE-MG. 

Endereço: 

Av. Prudente de Morais, nº 100 
Tel.: (31) 3307-1100 
Página na internet: www.tre-mg.gov.br 

Convocação do servidor para trabalhar nas eleições 
O servidor requisitado para compor as mesas receptoras ou juntas elei-

torais, mediante apresentação de declaração expedida pela Justiça Eleitoral, 
será dispensado do serviço pelo dobro dos dias de convocação. 

O servidor deve entregar a declaração na Central de Atendimento e 
Orientação de Pessoal - Caop- e, posteriormente, solicitar a dispensa do 
trabalho, mediante preenchimento de formulário, com o devido deferimento 
do titular do órgão de lotação, sem sofrer prejuízo no vencimento ou em 
qualquer vantagem. 

Comprovantes de votação 
O servidor que deixar de votar e não se justificar ou não pagar a 

respectiva multa imposta pela Justiça Eleitoral terá suspenso o pagamento 
relativo ao segundo mês subsequente ao da eleição, até que seja regula-
rizada a situação. 
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EXONERAÇÃO 

A exoneração do servidor detentor de cargo em comissão de recru-
tamento amplo pode ser determinada a qualquer momento pelo titular do 
gabinete, uma vez que se trata de cargo de livre nomeação e exoneração. 

Acerto de Exoneração 
Em caso de exoneração, será creditado na conta do servidor o acerto 

de possíveis saldos referentes a: 
a) remuneração mensal, proporcional ao número de dias trabalhados 

no mês; 
b) férias regulamentares e terço constitucional, proporcionais ao nú-

mero de meses trabalhados no período aquisitivo, desde que conte mais de 
120 dias de exercício na ALMG; 

c) gratificação natalina, proporcional ao número de meses trabalhados 
no ano. 

Para efeito do cálculo de férias e gratificação de Natal proporcionais, 
computa-se como mês integral a fração igual ou superior a 15 dias. 

Na exoneração, o acerto de saldos porventura existentes condiciona-
-se à devolução, pelo servidor, de sua Carteira de Identificação Funcional 
-crachá- e de sua Carteira de Assistência Odontológica, além das de seus 
dependentes, se for o caso. 

No acerto, serão descontados os débitos porventura apurados, inclu-
sive aqueles com entidades que mantêm convênio com a ALMG para fins 
de consignação em folha de pagamento, como Aslemg, Cofal e Sindalemg. 

Permanência no plano de saúde Unimed-BH 
Desde que assuma o pagamento integral da mensalidade, o servidor 

exonerado e seus dependentes podem permanecer vinculados ao plano de 
saúde Unimed-BH, nas mesmas condições de cobertura assistencial, por 
período correspondente a um terço do tempo em que o servidor esteve no 
plano, ininterruptamente. A permanência no plano após a exoneração obser-
vará o período mínimo de 6 meses e máximo de 24 meses. 

O pagamento das mensalidades, nesse caso, deverá ser realizado 
diretamente na empresa Unimed-BH. 



O prazo para requerer a permanência no plano é de 30 dias, contados 
a partir da data da exoneração. O requerimento deve ser protocolado no 
posto da Unimed-BH, localizado no andar térreo do Edifício Tiradentes (Ver 
o item Assistência à saúde). 

Benefícios do RGPS 
Com relação ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS -, o 

ex-servidor deve ficar atento ao período de manutenção de sua qualidade 
de segurado, garantido por lei, para continuar a usufruir dos benefícios pro-
piciados por aquele regime. (Ver o item Previdência Social.) 

FALECIMENTO DO SERVIDOR 

Na hipótese de falecimento do servidor, seus dependentes fazem jus 
aos direitos e benefícios a seguir alinhados. 

Auxílio-funeral 
AALMG concede auxílio, correspondente a um mês da remuneração do 

servidor falecido, ao responsável (familiar ou não) pelo pagamento das despe-
sas funerárias, mediante requerimento protocolado na Central de Atendimento 
e Orientação de Pessoal- Caop -,e apresentação dos seguintes documentos: 

a) certidão de óbito do servidor (cópia xerox); 
b) nota fiscal das despesas funerárias (documento original); 
c) carteira de identidade do responsável pelo pagamento das despesas 

funerárias (cópia xerox); 
d) número da conta-corrente do solicitante. 
Auxílios similares são pagos pela Associação dos Servidores do Legis-

lativo do Estado de Minas Gerais- Aslemg- (no caso de associados) e pela 
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Assembleia 
- Cofal (no caso de cooperados). 

Valores não pagos em vida 
Os dependentes do servidor falecido fazem jus ao recebimento, em 

quotas iguais, de quaisquer valores devidos e não pagos em vida ao servidor, 
quais sejam, saldo de remuneração do mês, de férias regulamentares e do 
correspondente terço constitucional, de férias-prêmio e da gratificação de Natal. 

39 



40 

Esse acerto é processado mediante apresentação de relação de 
dependentes habilitados perante a Previdência Social e, na sua falta, aos 
sucessores previstos na lei civil indicados em alvará judicial. 

Permanência dos dependentes no plano de saúde Unimed-BH 
O dependente de servidor falecido poderá continuar usufruindo da assistên-

cia médica e hospitalar prestada pela ALMG por meio de empresa contratada com 
isenção das mensalidades pelo período de 12 meses. A condição para o benefício 
é que o servidor falecido e seus dependentes estejam devidamente inscritos 
no referido plano de saúde na data do óbito. (Ver o item Assistência à saúde) 

Pensão por morte 
A pensão por morte é um dos benefícios da Previdência Social e será 

devida ao conjunto de dependentes do servidor falecido, aposentado ou não. 
(Ver o item Previdência Social) 

JORNADA DE TRABALHO E FREQUÊNCIA 

O servidor deve cumprir a jornada diária de trabalho de 4 ou de 8 horas, 
conforme os termos de sua nomeação, no intervalo compreendido entre 7h30 
e 19h, que corresponde ao expediente ordinário ou horário-núcleo da Casa. 

A jornada de trabalho deve ser registrada diariamente nos terminais 
coletores de dados do Sistema Informatizado de Apuração de Frequência 
por meio do Carteira de Identificação Funcional- Crachá (Ver item Carteira 
de Identificação Funcional- Crachá). 

PAGAMENTO 

CONTA-CORRENTE 

A ALMG mantém contrato com o Banco do Brasil S.A. - BB - para 
pagamento de sua folha salarial. 

Para o servidor novato, no ato da posse, será aberta conta-corrente no 
BB, preferencialmente na Agência nº 1.629-2, Santo Agostinho- Posto da 
ALMG. Para tanto, é necessário apresentar o original e uma cópia xerox da 
Carteira de Identidade, do CPF e de um comprovante de residência (conta 
de água, luz, telefone ou boleto bancário emitido nos últimos 90 dias). 



------~ -- ---

Em seguida, o servidor deve protocolar na Caop um comprovante 
do banco, em que conste o número da agência e o número de sua conta-
corrente. O pagamento somente será creditado ao servidor após a apre-
sentação desse comprovante. · 

Caso o servidor já seja titular de conta-corrente em outra agência do 
Banco do Brasil, poderá utilizá-la para fins de recebimento de sua remunera-
ção, bastando apresentar à Caop um comprovante do banco, em que conste 
o número da agência e o número da conta. 

O servidor poderá mudar de agência do Banco do Brasil nos meses 
de março, junho, setembro e dezembro de cada ano e, ainda, no mês de 
fevereiro do primeiro ano da legislatura. 

Remuneração mensal 
O pagamento da remuneração do servidor da ALMG é efetuado no 5º 

dia útil do mês subsequente ao mês trabalhado. 

Diferenças diversas 
As folhas de pagamento avulsas, decorrentes de diferenças diversas, 

como: diferença de adicional por tempo de serviço, falta abonada, acerto de 
exoneração e auxílio-funeral, que tenham sido processadas entre o dia 16 
do mês anterior e o dia 15 do mesmo mês, terão o depósito efetuado pre-
ferencialmente no dia 20 de cada mês, ou no primeiro dia útil subsequente, 
caso não haja expediente na ALMG no dia 20. 

Comprovantes de votação 
Conforme dispõe o art. 7, §1º, 11 do Código Eleitoral, o servidor que 

deixar de votar e não se justificar ou não pagar a respectiva multa imposta 
pela Justiça Eleitoral terá suspenso o pagamento relativo ao segundo mês 
subsequente ao da eleição, até que seja regularizada a situação. 

Demonstrativo de pagamento - Contracheque 
O demonstrativo de pagamento ou contracheque do mês atual e de 

meses anteriores, bem como da margem consignável, estão disponíveis para 
consulta na intranet em: Meus Dados/Pagamentos. 

O servidor poderá solicitar cópia de seu contracheque à Caop para 
fins de comprovação de renda. 
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CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 

Considera-se consignação em folha de pagamento o desconto efe-
tuado na remuneração, provento ou pensão do servidor público ativo, do 
servidor aposentado e do pensionista, respectivamente, tendo por objeto 
o adimplemento de obrigações de sua titularidade assumidas junto a enti-
dades enumeradas em lei. 

As consignações são classificadas em compulsórias e facultativas. 
A consignação em folha de pagamento não implica corresponsa-

bilidade dos órgãos e entidades da administração direta, autárquica ou 
fundacional por obrigação de natureza pecuniária assumida pelo servidor 
ativo ou inativo ou pelo pensionista junto ao consignatário. 

As consignações compulsórias terão prioridade sobre as con-
signações facultativas. 

Consignações compulsórias: 
I -contribuição para o Plano de Seguridade Social; 
11- contribuição para a Previdência Social; 
111- pensão alimentícia judicial; 
IV- tributos incidentes sobre rendimentos do trabalho assalariado; 
V- reposição e indenização de valores ao erário; 
VI- custeio parcial de benefícios e auxílios concedidos pela adminis-

tração direta, autárquica ou fundacional; 

VIl- cumprimento de decisão judicial ou administrativa; 
VIII- mensalidade ou contribuição em favor de entidades sindicais, 

nos termos da lei; 

IX- outros descontos compulsórios instituídos por lei. 

Consignações facultativas: 

1- mensalidade instituída para o custeio de entidade de classe, asso-
ciação, clube de servidores e sindicato· 

' 
11 - mensalidade em favor de cooperativa instituída de acordo a Lei 

Federal nº 5. 764, de 16 de dezembro de 1971; 

111- contribuição para entidade aberta ou fechada de previdência com-
plementar que opere com planos de pecúlio, saúde, seguro de vida, renda 



mensal e previdência complementar, bem como para seguradora que opere 
com planos de seguro de vida e renda mensal; 

IV - amortização de empréstimo ou financiamento concedido por 
instituição financeira pública ou privada, autorizada a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil, mesmo mediante cartão de crédito, observado o disposto 
no inciso IV do art. 6º desta Lei; 

V - pensão alimentícia de caráter voluntário, consignada em favor de 
dependente que conste dos registros funcionais de servidor ativo ou inativo ou 
de pensionista; 

VI - prestação relativa ao financiamento de imóvel adquirido de enti-
dade financiadora de imóveis residenciais; 

Vil- prêmio de seguro de vida de servidor coberto por entidade fechada 
ou aberta de previdência privada ou por seguradora que opere com planos de 
pecúlio, saúde, seguro de vida, renda mensal ou previdência complementar. 

Cancelamento de consignação facultativa 
A consignação facultativa pode ser cancelada: 

I- por força de lei; 

11 - por ordem judicial; 

111- por vício insanável no processo de consignação; 

IV- quando ocorrer ação danosa aos interesses do consignado, pra-
ticada por consignatário ou terceiro que com ele contrate; 

V - por interesse da entidade consignatária, expresso por meio de 
solicitação formal; 

VI - a pedido formal do consignado; 

Vil- pela administração pública, a qualquer tempo, quando comprovar 
que a entidade consignatária não atende às exigências legais. 

Margem consignável 
A soma das consignações compulsórias com as facultativas de cada 

servidor não poderá exceder, mensalmente, a 70% (setenta por cento) de 
sua remuneração bruta, assim considerada a totalidade dos pagamentos que 
ordinariamente lhe são feitos, excluindo-se os de caráter extraordinário ou 
eventual, e os descontos facultativos não poderão exceder a 40% (quarenta 
por cento) de sua remuneração líquida. 
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IMPOSTO DE RENDA 

Alíquotas do Imposto de Renda Retido na Fonte, mensalmente, a partir 
do exercício de 2011: 

Parcela a deduzir 
Base de c~ilculo em R$ Alíquota do Imposto 

Até 1.499,15 Isenção -

De 1.499,16 até 2.246,75 7,5% R$ 112,43 
De 2.246,76 até 2.995,70 15% R$ 280,94 
De 2.995,71 até 3.743,19 22,5% R$ 505,62 
Acima e 3.743,19 27,5% R$ 692,78 

Dedução por dependente: R$150,69 

Dependentes 
Para fins de dedução do imposto de renda, o servidor pode incluir, 

mediante a apresentação de cópia xerox dos documentos citados, os se-
guintes dependentes: 

1) cônjuge: 
a) certidão de casamento; 
2) companheiro(a): 
a) certidão de nascimento do filho em comum, se houver, independen-

temente do tempo de união. 
Caso não haja filho em comum, comprovar união estável por mais de cinco 

anos, mediante a apresentação de, no mínimo, três dos seguintes documentos: 
a) declaração de imposto de renda em que conste o(a) companheiro( a) 

como dependente; 
b) disposições testamentárias que indiquem o( a) companheiro( a) como 

beneficiário( a); 
c) declaração especial feita perante tabelião; 
d) prova de existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil; 
e) procuração ou fiança reciprocamente outorgada; 
f) conta bancária conjunta; 
g) registro em clube ou associação recreativa ou esportiva, no qual 

conste o(a) companheiro(a) como dependente; 
h) prova de mesma residência; 



i) apólice de seguro na qual conste o(a) companheiro(a) como 
beneficiário( a); 

j) ficha de inscrição em instituição de assistência à saúde, na qual 
conste o(a) companheiro(a) como dependente do(a) titular, ou vice-versa; 

k) certidão de casamento religioso. 
3) filho(a) ou enteado(a): 
3.1) até completar 21 anos: 
a) certidão de nascimento. 

3.2) de qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente 
para o trabalho: 

a) certidão de nascimento; 

b) laudo médico fornecido pela Gerência-Geral de Saúde e Assistência 
da Casa- GSA -, indicando a incapacidade; 

3.3) se universitário ou cursando escola técnica de ensino médio, até 
completar 24 anos: 

a) certidão de nascimento (com data de emissão atual); 
b) declaração da escola de que está regularmente matriculado e de 

que frequenta o curso. 

4) menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie, eduque e do 
qual detenha a guarda judicial: 

a) certidão de nascimento; 
b) termo de guarda judicial. 
5) irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a), sem arrimo dos pais: 
5.1) até completar 21 anos, caso o contribuinte detenha a guarda judicial: 

a) certidão de nascimento; 
b) termo de guarda judicial. 
5.2) de qualquer idade, quando incapacitado( a) física ou mentalmente 

para o trabalho: 
a) certidão de nascimento; 

b) laudo médico fornecido pela GSA, indicando a incapacidade; 

5.3) até completar 24 anos, se estiver cursando estabelecimento de 
ensino superior ou escola técnica de ensino médio: 

a) certidão de nascimento; 
b) comprovante de matrícula da escola; 
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6) pais, avós ou bisavós desde que não aufiram rendimentos, 
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal: 

a) carteira de identidade do dependente; 
b) declaração de renda do dependente (formulário fornecido pela 

Central de Atendimento e Orientação de Pessoal- Caop); 
7) o absolutamente incapaz do qual o contribuinte seja tutor ou curador: 
a) termo de tutela ou de curatela. 

POSSE 

Nomeação 
A nomeação de servidor para o exercício de cargo em comissão 

de recrutamento amplo da ALMG compete à Mesa, por indicação do De-
putado Estadual. 

Cabe, exclusivamente, ao gabinete parlamentar de cada Deputado 
acompanhar a publicação dos atos de nomeação para os cargos do gabi-
nete e encaminhar os servidores nomeados ao Setor de Posse, localizado 
no 1 Oº andar do Edifício Tiradentes, na data de publicação dos respectivos 
atos da Mesa, munidos da documentação necessária. 

Posse 
Posse é a investidura do servidor no cargo para o qual tenha sido 

.· nomeado. 
/ A posse deve ocorrer no prazo de 30 dias, contados da data de publica-
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ção do ato de nomeação. O servidor nomeado poderá solicitar a prorrogação 
do prazo de posse por mais 30 dias. 

Nova posse 
A nomeação em novo cargo implica nova posse. 

Direitos e Regime Jurídico 
O servidor ocupante de cargo em comissão de recrutamento am-

plo, de livre nomeação e exoneração, está sujeito às regras do regime 
jurídico estatutário. 

Somente a assinatura do termo de posse garante direitos ao servidor, 
inclusive remuneração. 



Termo de Posse 

Termo de posse é o documento a ser assinado pelo servidor nomeado, 
no ato da posse. 

No ato de sua investidura, o servidor assinará também os seguintes 
documentos: 

1 -Compromisso do fiel cumprimento de seus deveres e atribuições. 
2- Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio. 
3 - Declaração de que não exerce outro cargo ou, se exercer, espe-

cificação de qual é a sua natureza, em que caráter o detém e a que órgão 
ou entidade pertence. 

4 - Declaração de parentesco. 

Requisitos para a posse 
Para tomar posse em cargo em comissão de recrutamento da ALMG, 

o servidor deve atender aos seguintes requisitos: 

1 -Ser brasileiro nato ou naturalizado. 

2- Haver completado dezoito anos de idade. 
3- Estar em dia com as obrigações militares. 

4- Estar em gozo dos direitos políticos. 

5- Ter boa conduta. 

6 - Gozar de sanidade física e mental. 

Posse de servidor colocado à disposição da Assembleia 
Servidor de outro órgão público só pode ser colocado à disposição da 

ALMG para o exercício de cargo em comissão de recrutamento amplo que 
integre a estrutura de gabinete parlamentar. 

Na hipótese de o deputado pretender a nomeação de servidor de outro 
órgão público para exercer cargo em comissão da estrutura de seu gabinete, 
deverá subscrever dois ofícios: 

a) um dirigido ao Gerente-Geral de Administração de Pessoal, soli-
citando a nomeação do servidor para cargo da estrutura de seu gabinete; 

b) outro dirigido ao presidente da ALMG, solicitando a expedição de 
ofício ao órgão de origem do servidor requerendo a disposição do mesmo 
para ocupar cargo na estrutura de seu gabinete. 

/ 
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Ambos os ofícios devem ser encaminhados à Gerência-Geral de 
Administração de Pessoal- GPE -, para controle e providências cabíveis. 

O servidor deve aguardar, em exercício no órgão de origem, a 
publicação do ato de sua disposição. A posse somente lhe será dada 
após essa publicação, quando deverá apresentar-se ao Setor de Posse, 
munido dos documentos necessários, conforme item Documentação a ser 
apresentada no ato da posse. 

No ato da posse, o servidor receberá formulário referente à declaração 
do órgão de origem sobre sua contribuição previdenciária, o qual, obriga-
toriamente, deverá ser devolvido à Gerência de Registros Funcionais da 
Gerência-Geral de Administração de Pessoal- GPE. 

Documentação a ser apresentada no ato da posse 
1 - Primeira posse do servidor na ALMG 

1.1 -Documento original: 
a) atestado de bons antecedentes, fornecido pela Secretaria de Estado 

de Defesa Social- Seds; 
b) laudo médico fornecido pela Gerência-Geral de Saúde e Assistência 

- GSA -, situada no Edifício Tiradentes, 1 º andar; e 
c) duas fotos 3x4 coloridas, com fundo claro. 
1.2- Documento original (acompanhado de uma cópia xerox) ou xerox 

autenticado de: 

a) certidão de nascimento ou casamento; 
b) carteira de identidade- duas cópias(*); 
c) certificado de reservista; 
d) CPF- duas cópias(*); 
e) comprovante de inscrição no PIS/Pasep; 
f) título de eleitor e comprovantes de votação na última eleição ocorrida 

(1º e 2º turnos, se for o caso); 

g) comprovante de escolaridade; 
h) comprovante de residência: conta de água, luz, telefone ou boleto 

bancário, emitido nos últimos 90 dias(*); e 

i) carteira nacional de habilitação, categoria "D", para o cargo de motorista. 
(*) Para abertura de conta-corrente, o banco solicitará a apresen-



tação de uma cópia xerox da carteira de identidade, do CPF e do com-
provante de residência. 

2- Nova posse para servidor exonerado da ALMG há até 60 dias 
Documento original: 

a) carteira de identidade; 

b) título de eleitor e comprovantes de votação, na hipótese de haver 
ocorrido eleição no intervalo em que o servidor esteve exonerado. 

3- Nova posse para servidor exonerado da ALMG há mais de 60 dias 
e até 90 dias 

Documento original: 

a) carteira de identidade; 

b) título de eleitor e comprovantes de votação, na hipótese de haver 
ocorrido eleição no intervalo em que o servidor esteve exonerado; 

c) laudo médico fornecido pela GSA. 

4- Nova posse para servidor exonerado da ALMG há mais de 90 dias 

Documento original: 

a) carteira de identidade; 

b) título de eleitor e comprovantes de votação, na hipótese de haver 
ocorrido eleição no intervalo em que o servidor esteve exonerado; 

c) laudo médico fornecido pela GSA; 

d) atestado de bons antecedentes. 

5- Nova posse para servidor que foi exonerado e nomeado para outro 
cargo durante período de afastamento médico: 

5.1 - Até o 15º dia de afastamento, em que ao servidor é concedida 
a licença médica pela GSA: 

Documento original: 

a) carteira de identidade; 

b) título de eleitor e comprovantes de votação, na hipótese de haver 
ocorrido eleição no intervalo em que o servidor esteve exonerado; 

c) laudo médico fornecido pela GSA; 
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d) atestado de bons antecedentes (caso o intervalo entre a exoneração 
e a nova posse seja superior a 90 dias). 

5.2- Após o 16º dia de afastamento, em que o servidor passa a per-
ceber o auxílio-doença, benefício concedido pelo INSS: 

Documento original: 
a) carteira de identidade; 
b) título de eleitor e comprovantes de votação, na hipótese de haver 

ocorrido eleição no intervalo em que o servidor esteve exonerado; 
c) comprovante do INSS do término do auxílio-doença; 
d) laudo médico fornecido pela GSA (caso o intervalo entre a exone-

ração e a nova posse seja superior a 60 dias); 
e) atestado de bons antecedentes (caso o intervalo entre a exoneração 

e a nova posse seja superior a 90 dias). 

PREVIDÊNCIA SOCIAL 

O servidor ocupante de cargo em comissão de recrutamento amplo da 
ALMG é filiado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social- RGPS 
-, que é gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 

A previdência social destina-se a proteger e a defender o segurado 
mediante a concessão de benefícios, observando-se a filiação obrigatória, o 
caráter contributivo e o equilíbrio financeiro e atuarial. 

Para usufruir dos benefícios prestados pelo INSS, o servidor deve 
entregar na Caop a documentação pertinente a cada situação. 

Para mais informações, consulte o site da Previdência Social 
http://www.previdenciasocial.gov.br/ ou a Central de Atendimento e Orientação 
de Pessoal - Caop. 

Beneficiários 
São beneficiárias do RGPS as pessoas físicas classificadas como 

segurados e dependentes. 

Segurados Obrigatórios 
São segurados obrigatórios os servidores públicos ocupantes, exclusiva-

mente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 



O aposentado por idade ou por tempo de contribuição pelo RGPS que 
voltar a exercer atividade abrangida por esse regime também é segurado 
obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições 
de que trata esse regime. 

Dependentes 

São beneficiários do RGPS, na condição de dependentes do segurado: 

a) - o cônjuge, o(a) companheiro(a) e o filho não emancipado de 
qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido; 

b)- os pais; ou 

c) - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 
anos ou inválido. 

Os dependentes de uma mesma classe concorrem em igualdade de 
condições e a existência de dependente de qualquer das classes excluído 
direto às prestaçõesos das classes seguintes. 

Equiparam-se aos filhos, mediante a declaração escrita do segurado, 
comprovada a dependência econômica, o enteado e o menor que estejam 
sob sua tutela, desde que não possuam bens suficientes para garantir seu 
sustento e sua educação. 

O menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do se-
gurado mediante apresentação de termo de tutela. 

Para ser considerado( a) companheiro( a) é preciso comprovar a união 
estável com o( a) segurado( a), considerada aquela configurada na convivência 
pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher, estabelecida com "" 
intenção de constituição de família. 

A dependência econômica do cônjuge, do(a) companheiro(a) e do 
filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, 
é presumida, e a dos demais deve ser comprovada. 

A perda da qualidade de dependente ocorre: 
1 -para o cônjuge, pela separação judicial ou divórcio, enquanto não 

lhe for assegurada a prestação de alimentos, pela anulação do casamento, 
pelo óbito ou por sentença judicial transitada em julgado; 

2 - para o(a) companheiro(a), pela cessação da união estável com 
o(a) segurado(a), enquanto não lhe for garantida a prestação de alimentos; 
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3- para 0 filho e o irmão, de qualquer condição, ao completarem 21 
anos de idade, salvo se inválidos, desde que a invalidez tenha ocorrido antes: 

a) de completarem 21 anos de idade; 

b) do casamento; 
c) do início do exercício de emprego público efetivo; 
d) da constituição de estabelecimento civil ou comercial ou da existência 

de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos 
completos tenha economia própria; ou 

e) da concessão de emancipação, pelos pais, ou de um deles na 
falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de ho-
mologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor 
tiver 16 anos completos; e 

4- para os dependentes em geral: 

a) pela cessação da invalidez; ou 

b) pelo falecimento. 

Carência 
O período de carência é o tempo correspondente ao número mínimo 

de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus aos 
benefícios. As contribuições são consideradas a partir do transcurso do primeiro 
dia dos meses de suas competências. Vale observar que nem todos os benefí-
cios implicam tempo de carência, que pode variar de benefício para benefício. 

Manutenção da qualidade de segurado 
Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições: 

I -sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; 
11- até doze meses após a cessação de benefício por incapacidade 

ou após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer 
atividade remunerada abrangida pela previdência social ou estiver suspenso 
ou licenciado sem remuneração, observados outros critérios previstos em lei; 

111- até doze meses após cessar a segregação, o segurado acometido 
de doença de segregação compulsória; 

IV- até doze meses após o livramento, o segurado detido ou recluso; 
V- até três meses após o licenciamento, o segurado incorporado às 

Forças Armadas para prestar serviço militar; e 



VI- até seis meses após a cessação das contribuições, o segurado 
facultativo. 

Contribuição previdenciária 

A contribuição previdenciária do servidor ocupante de cargo em co-
missão de livre nomeação e exoneração é compulsória, sendo descontada 
mensalmente em folha de pagamento. Os benefícios previdenciários somente 
são concedidos ao servidor segurado que esteja em dia com a sua contribui-
ção, verificada sua qualidade de segurado. 

Ao servidor ativo, são aplicadas as seguintes alíquotas, de acordo com 
o seu salário de contribuição mensal, de forma não cumulativa (tabela em 
vigor a partir de 1º de janeiro de 2011): 

Sah\rio de contribuição 
Alíquota para fins de 
recolhimento ao INSS 

Até R$ 1.106,90 8% 
de R$ 1.406,91 a R$ 1.844,83 9% 

de R$ 1.844,84 até R$ 3.689,66 11% 

Para o servidor inativo e o pensionista, não há contribuição previdenciária. 
A contribuição patronal é de 21% sobre o salário de contribuição do 

servidor ativo. 

Base de cálculo da contribuição previdenciária 
Para o servidor ativo, a alíquota de contribuição incidirá sobre a remu-

neração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade 
dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante 
o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, 
respeitado o limite máximo do salário de contribuição que será publicado 
mediante portaria do Ministério da Previdência Social sempre que ocorrer 
alteração do valor dos benefícios. 

Salário de benefício 
Salário de benefício é o valor básico utilizado para cálculo da renda 

mensal dos benefícios de prestação continuada, inclusive os regidos por 
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normas especiais, exceto o salário-família, a pensão por morte, o salário-
-maternidade e os demais benefícios de legislação especial 

O valor do salário de benefício não será inferior ao de um salário mí-
nimo nem superior ao limite máximo do salário de contribuição na data de 
início do benefício. 

Serão considerados, para cálculo do salário de benefício, os ganhos 
habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moe-
da corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuição 
previdenciária. 

Reajuste do valor dos benefícios 
Para preservar, em caráter permanente, o valor real da data 

de sua concessão, os benefícios previdenciários terão seus valores 
reajustados, anualmente, na mesma data do reajuste do salário mí-
nimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou 
do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor- IN PC-, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística- IBGE. 

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RELATIVOS AO SEGURADO 

Aposentadoria 
A aposentadoria consiste na percepção de renda mensal após comple-

tar os anos de contribuição ou idade estipulados em lei ou, antes desse prazo, 
por invalidez. A aposentadoria pode ser especial, por idade, por invalidez ou 
por tempo de contribuição. 

Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recípro-
ca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade 
privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de pre-
vidência social se compensarão financeiramente, segundo critérios 
estabelecidos em lei. 

Para obter informações sobre aposentadoria, como forma de requeri-
mento e documentos necessários, o servidor deverá entrar em contato com 
o Ministério da Previdência Social, por meio da Central de Atendimento pelo 
número 135, acessar o portal www.previdencialsocial.gov.br ou pessoalmente, 
em qualquer Agência da Previdência Social. 



Aposentadoria especial 

A aposentadoria especial será devida ao segurado empregado que 
tenha trabalhado durante 15, 20 ou 25 anos, conforme o caso, sujeito a 
condições especiais que prejudiquem sua saúde ou sua integridade física. 

Carência 

Para a concessão da aposentadoria especial, exige-se carência de 
180 contribuições mensais. 

Cálculo 

A aposentadoria especial consiste em renda mensal de 1 00% do salário 
de benefício, o qual é apurado por média aritmética simples dos maiores sa-
lários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. 

Aposentadoria por idade 
A aposentadoria por idade será devida ao segurado que completar 65 

anos de idade, se homem, ou 60, se mulher. 

Carência 
Para a concessão de aposentadoria por idade, exige-se carência de 

180 contribuições mensais. 

Cálculo 
A aposentadoria por idade consiste em renda mensal de 70% do sa-

lário de benefício, mais 1% desse por grupo de 12 contribuições mensais, 
até o máximo de 30%. O salário de benefício é apurado por média aritmética 
simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo 
o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário. 

Concessão 
A aposentadoria por idade será devida: 
a) a partir da data do desligamento do emprego, quando requerida até 

90 dias após o desligamento; ou 
b) a partir da data do requerimento, quando não houver desligamento do 

emprego ou quando for requerida após o prazo de 90 dias do desligamento. 
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Aposentadoria compulsória 
A aposentadoria por idade pode ser requerida pela empresa, desde 

que o segurado tenha cumprido a carência de 180 contribuições mensais, 
quando esse completar 70 anos de idade, se do sexo masculino, ou 65, se 
do sexo feminino, sendo compulsória, caso em que será garantida ao em-
pregado a indenização prevista na legislação trabalhista, considerada como 
data da rescisão do contrato de trabalho a imediatamente anterior à do início 
da aposentadoria. 

Aposentadoria por invalidez 
A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, es-

tando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para 
o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade 
que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer 
nessa condição. 

A concessão de aposentadoria por invalidez está condicionada ao 
afastamento de todas as atividades. 

O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade 
terá sua aposentadoria automaticamente cessada, a partir da data do retorno. 

Carência 
Para a concessão de aposentadoria por invalidez, observa-se a ca-

rência de 12 contribuições mensais, não sendo exigida no caso de acidente 
de qualquer natureza. 

/ Cálculo 
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A aposentadoria por invalidez consiste em renda mensal de 100% do 
salário de benefício que corresponde à média aritmética simples dos maiores 
salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo 
a partir de julho de 1994. 

Durante os primeiros 15 dias de afastamento consecutivos da atividade por 
motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário. 

O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da 
assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%, acréscimo 
que cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporado ao valor 
da pensão por morte. 



Concessão 

A aposentadoria por invalidez será devida a contar do dia imedia-
to ao da cessação do auxílio-doença ou após verificação da condição 
de incapacidade, por meio de exame médico-pericial realizado pela 
Previdência Social. 

Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade 
total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida 
ao segurado empregado a contar do 16º dia do afastamento da atividade 
ou a partir da data da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a 
entrada do requerimento decorrerem mais de 30 dias. 

Perícia Médica 

A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação 
da condição de incapacidade, mediante exame médico-pericial a cargo da 
Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acom-
panhar de médico de sua confiança. 

A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao 
Regime Geral de Previdência Social - RGPS - não lhe conferirá direito à 
aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo 
de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. 

O aposentado por invalidez fica obrigado, sob pena de sustação 
do pagamento do benefício, a submeter-se a exames médico-periciais, a 
realizarem-se bienalmente, ou a qualquer tempo, independentemente de 
sua idade, a cargo da Previdência Social. Além disso, deverá submeter-se 
também a processo de reabilitação profissional prescrito e custeado pela 
Previdência Social, à exceção de procedimento cirúrgico e de transfusão de 
sangue, que são facultativos. 

Aposentadoria por tempo de contribuição 
A aposentadoria por tempo de contribuição será devida ao segurado 

após 35 anos de contribuição, se homem, ou 30 anos, se mulher. 

Carência 
Para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, exige-

se carência de 180 contribuições mensais. 
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Cálculo 
A aposentadoria por tempo de contribuição consiste em uma renda 

mensal de 100% do salário de benefício. O salário de benefício para a apo-
sentadoria por tempo de contribuição consiste na média aritmética simples dos 
maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período 
contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário. 

Auxílio-acidente 
o auxílio-acidente consiste em uma indenização concedida após a 

consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, caso 
resulte sequela definitiva que implique: 

1- redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia; 
11- redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, 

com exigência de maior esforço para o desempenho da mesma atividade que 
exercia à época do acidente; ou 

111- impossibilidade de desempenho da atividade que exercia à época 
do acidente, mas com a possibilidade do desempenho de outra, após pro-
cesso de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia médica 
do Instituto Nacional do Seguro Social- INSS. 

Carência 
A concessão do auxílio-acidente independe de carência. 

Cálculo 
O auxílio-acidente mensal corresponderá a 50% do salário de benefício 

que deu origem ao auxílio-doença do segurado, corrigido até o mês anterior 
ao do início do auxílio-acidente, e será devido até a véspera de início de 
qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado, podendo ter 
valor inferior ao do salário-mínimo. 

O valor mensal do auxílio-acidente não varia de acordo com o salário 
de contribuição do segurado. 

Concessão 
O auxílio-acidente será devido a contar do dia seguinte ao da ces-

sação do auxílio-doença relativo ao sinistro que deu origem à sequela, 



independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo 
acidentado, sendo que o recebimento de salário ou a concessão de outro 
benefício não prejudicará a continuidade do seu recebimento. 

Será devido abono anual ao segurado e ao dependente que, durante 
o ano, recebeu auxílio-acidente. 

Não é permitido o recebimento concomitante de mais de um 
auxílio-acidente ou de auxílio-acidente com proventos de aposentado-
ria, sendo que o valor mensal do auxílio-acidente integra o salário de 
contribuição para fins de cálculo do salário de benefício de qualquer tipo 
de aposentadoria. 

Auxílio-doença 

O auxílio-doença é concedido ao segurado que ficar temporariamente 
incapacitado para o trabalho por motivo de doença ou em decorrência de 
acidente, por mais de 15 dias consecutivos, e cumprir a carência exigida, 
conforme for o caso. 

Carência 

Para ter direito a esse benefício, o segurado tem de contribuir para 
a Previdência Social por, no mínimo, 12 meses. Esse prazo não será exi-
gido em caso de acidente de qualquer natureza (ocorrido no ambiente de 
trabalho ou fora dele). 

Cálculo 
O auxílio-doença corresponde a 91% do salário de benefício, que 

equivale à média de 80% dos maiores salários de contribuição compu-
tados no período contributivo de julho de 1994 até 28 de novembro de 
1999. Para os inscritos a partir de 29 de novembro de 1999, o salário de 
benefício será a média dos 80% maiores salários de contribuição de todo 
o período contributivo, não podendo ultrapassar o teto máximo estabele-
cido pelo Regime Geral de Previdência Social- RGPS- nem ser inferior 
a um salário mínimo. 

Até o 15º dia, a ALMG é responsável pelo pagamento integral da 
remuneração do servidor, que fica afastado em licença para tratamento de 
saúde. A partir do 16º dia consecutivo de afastamento, inicia-se o pagamento 
do benefício pelo INSS. 
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Concessão 
O servidor deve dirigir-se à Caop e formular o pedido do benefício, 

mediante a apresentação dos documentos a seguir relacionados. 

Documentos exigidos (cópia xerox): 
a) requerimento de auxílio-doença; 
b) comprovante de inscrição no PIS/Pasep; 

c) carteira de identidade; 
d} carteira de trabalho, se o servidor trabalhou em outras empresas; 

e) CPF; 
f) comprovante de residência; 
g) procuração, se for o caso, acompanhada de identificação e CPF 

do servidor. 

Perícia Médica 
Para concessão de auxílio-doença, é necessária a comprovação da 

incapacidade em exame realizado pela perícia médica da Previdência Social. 
Após cada perícia a que o segurado se submete, é fornecida, exclusivamen-

te a ele, a Comunicação de Resultado de Exame Médico - Crem -, documento 
que confirma a continuidade do benefício, o período e a data da próxima perícia. 

De posse da Comunicação de Resultado de Exame Médico - Crem 
-, o servidor deve se dirigir, com a maior brevidade possível, à Gerência de 
Convênios de Saúde, na sobreloja do Edifício Tiradentes, para entregar esse 
documento, a fim de que sua situação funcional seja regularizada, evitando-
-se transtornos indesejáveis. 

Os atestados médicos e exames, se houver, poderão ser apresentados 
quando da(s) perícia(s) médica(s). 

Salário-família 
O salário-família será devido mensalmente ao segurado de baixa 

renda (renda estabelecida no art. 13 da Emenda Constitucional nº 20, de 
15 de dezembro de 1998, corrigida pelos mesmos índices aplicados aos 
benefícios do RGPS), na proporção do respectivo número de filhos e dos 
que a eles se equiparem, com idade igual ou inferior a 14 anos ou inválidos 
de qualquer idade. 

Esse benefício é pago pela ALMG e deve ser requerido na Caop. 



Carência 

A concessão do salário-família independe de carência. 

Documentos exigidos para requerer o salário-família: 
a) certidão de nascimento do filho (original e cópia); 
b) comprovação de invalidez, a cargo da GSA, para dependentes 

maiores de 14 anos; 

c) anualmente, no mês de novembro, caderneta de vacinação ou do-
cumento equivalente, quando menor de 7 anos; 

d) anualmente, nos meses de maio e novembro, comprovante de fre-
quência escolar, a partir de 7 anos de idade. 

Informações complementares sobre salário-família 
1 -O salário-família começará a ser pago a partir da comprovação 

do nascimento da criança ou da apresentação dos documentos necessários 
para pedir o benefício. 

2- O salário-família também é pago para os enteados e os tutelados 
que não possuem bens suficientes para o próprio sustento. 

3- No caso de menor inválido que não frequenta a escola por motivo 
de invalidez, deve ser apresentado atestado médico que comprove esse fato. 

4 - Caso não sejam apresentados os documentos solicitados nos 
prazos determinados, o pagamento do salário-família será suspenso até 
que a documentação seja apresentada. 

5 - Se a mãe e o pai estiverem nas categorias e faixa salarial que 
dão direito ao salário-família, os dois recebem o benefício. 

6 - Não é devido salário-família no período compreendido entre a ·~ 
suspensão do benefício- motivada pela falta de comprovação da frequência 
escolar ou pela falta de atestado de vacinação- e a sua reativação, salvo 
se comprovada a frequência escolar regular no período ou se apresentado 
o atestado de vacinação obrigatória, conforme o caso. 

7 - O benefício passará a ser pago diretamente pela Previdência 
Social no período em que o servidor estiver recebendo auxílio-doença. 

8- A comprovação de frequência escolar será feita mediante apresen-
tação de documento emitido pela escola em nome do aluno, em que conste o 
registro de frequência regular, ou de atestado de estabelecimento de ensino, 
informando a regularidade da matrícula e frequência escolar do aluno. 
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Salário-maternidade 
O salário-maternidade é devido à segurada da previdência social, du-

rante 120 dias, com início 28 dias antes e término 91 dias depois do parto. 
Em caso de parto antecipado, a segurada terá direito aos 120 dias, contados 
da data do nascimento. 

O salário-maternidade também é devido à segurada da Previdência Social 
que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança com idade: 

I -até um ano completo, por 120 dias; 
11- a partir de um ano até quatro anos completos, por 60 dias; ou 
111- a partir de quatro anos até completar oito anos, por 30 dias. 
Sobre direito à prorrogação do afastamento, ver itens Licenças/Mater-

nidade e Licenças/Adoção. 

Carência 
A concessão do salário-maternidade independe de carência. 

Cálculo 
O benefício corresponde à remuneração integral da servidora, não 

estando sujeito ao limite do teto máximo estabelecido pelo RGPS para os 
seus benefícios. 

Requerimento 
A servidora deve dirigir-se à Caop munida dos seguintes documentos 

(cópia xerox): 
a) requerimento de salário-maternidade (preenchido na Caop); 
b} certidão de nascimento do filho (original ou cópia xerox); 
c) comprovante de residência (constando CEP); 
d) atestado médico fornecido por médico da Casa ou por médico par-

ticular, solicitando o afastamento; 
e) comprovante de inscrição no PIS/Pasep; 
f) carteira de identidade; 
g) CPF. 
Se a servidora deixar de requerer o salário-maternidade na época 

da gravidez, poderá fazê-lo no prazo de cinco anos, contados da data de 



nascimento da criança. Contudo, não poderá deixar de se afastar de suas 
atividades na Casa, uma vez que as normas vigentes obrigam o empregador 
a conceder o afastamento à gestante. 

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RELATIVOS AO DEPENDENTE 

Auxílio-reclusão 

O auxílio-reclusão será devido mensalmente aos dependentes do 
segurado recolhido à prisão que não receber remuneração da empresa nem 
estiver em gozo de auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência 
em serviço. 

Esse auxílio será devido ao segurado de baixa renda (renda estabe-
lecida no art. 13 da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 
1998, corrigida pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS). 

Falecendo o segurado detido ou recluso, o auxílio-reclusão que estiver 
sendo pago será automaticamente convertido em pensão por morte. 

Carência 

A concessão do auxílio-reclusão independe de carência. 

Requerimento 
O pedido de auxílio-reclusão deve ser instruído com certidão do efetivo 

recolhimento do segurado à prisão, firmada pela autoridade competente. 

Período de concessão do benefício 
A data de início do benefício será fixada na data do efetivo recolhimento 

do segurado à prisão, se requerido até 30 dias depois desta, ou na data do 
requerimento, se posterior. 

O auxílio-reclusão é devido apenas durante o período em que o se-
gurado estiver recolhido à prisão sob regime fechado ou semiaberto e será 
mantido enquanto o segurado permanecer detento ou recluso. 

Aplicam-se ao auxílio-reclusão as normas referentes à pensão por 
morte, sendo necessária, no caso de qualificação de dependentes após 
a reclusão ou detenção do segurado, a preexistência da dependência 
econômica. 
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Pensão por morte 
A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do se-

gurado que falecer, aposentado ou não. 

Carência 
A concessão de pensão por morte independe de carência. 

Cálculo 
O valor mensal da pensão por morte consiste em renda mensal de 

100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que 
teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento. 

Concessão 
A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do 

segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: 
1 -do óbito, quando requerido até 30 dias depois deste; 

2- do requerimento, quando requerida após 30 dias contados do óbito; ou 
3- da decisão judicial, no caso de morte presumida. 
A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de 

habilitação de outro possível dependente, e qualquer habilitação posterior que 
importe em exclusão ou inclusão de dependente somente produzirá efeito a 
contar da data da habilitação. 

A pensão por morte somente será devida ao filho e irmão cuja invalidez 
tenha ocorrido antes da emancipação ou de completar a idade de 21 anos, 
desde que reconhecida ou comprovada, pela perícia médica da Previdência 
Social, a continuidade da invalidez até a data do óbito do segurado. 

O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, que recebia 
pensão de alimentos, receberá a pensão em igualdade de condições com 
os demais dependentes. 

A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada 
entre todos, em partes iguais. 

Cessação 
O pagamento da cota individual da pensão por morte cessa: 
1 - pela morte do pensionista; 



2- para o pensionista menor de idade, ao completar 21 anos, salvo se for 
inválido, ou pela emancipação, ainda que inválido, exceto, neste caso, se a eman-
cipação for decorrente de colação de grau científico em curso de ensino superior; 

3- para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez, verificada 
em exame médico-pericial a cargo da Previdência Social; 

4- pela adoção, para o filho adotado que receba pensão por morte 
dos pais biológicos. 

Com a extinção da cota do último pensionista, a pensão por morte 
será encerrada. 

REPRESENT~ÇÃO NA CÂMARA DE 
ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL- CAP 

Os servidores ocupantes de cargo em comissão de recrutamento amplo 
da Secretaria da ALMG elegem, em escrutínio único, secreto e direto, um 
servidor para representá-los na Câmara de Administração de Pessoal- CAP 
-, que é o órgão integrante do Conselho de Administração de Pessoal e de 
Gestão Integrada- CPG. 

o mandato do representante é de dois anos, permitida uma reeleição. 

RESPONSABILIDADES, DEVERES E 
PROIBIÇÕES DO SERVIDOR 

As normas vigentes na Secretaria da ALMG preveem que o servidor 
deve cumprir deveres, submeter-se a proibições e responder civil, adminis-
trativa e penalmente pelo descumprimento das regras estabelecidas para o 
melhor andamento dos serviços nesta Instituição. 

No âmbito administrativo, a Secretaria da ALMG tem a prerrogativa de 
aplicar ao infrator penalidades que variam desde repreensão até demissão, 
resguardado ao servidor o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

Responsabilidades 
Pelo exercício irregular de suas atribuições, o servidor responde civil, 

penal e administrativamente. 
A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou culposo, 

que importe em prejuízo à Assembleia ou a terceiros. 

~ 
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A responsabilidade penal abrange os crimes e as contravenções im-
putados ao servidor, nessa qualidade. 

A responsabilidade administrativa resulta de atos ou omissões prati-
cados no desempenho do cargo ou função. 

As cominações civis, penais e disciplinares poderão cumular-se, sendo 
umas e outras independentes entre si, bem assim as instâncias civil, penal 
e administrativa. 

Deveres 
-comparecer ao serviço com assiduidade e pontualidade; 
- manter, nas dependências da Assembleia, atitude discreta; 
-tratar com urbanidade os Deputados, os superiores hierárquicos e 

demais servidores da Secretaria e o público em geral; 
-cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; 

-colaborar para a eficiência dos serviços; 
-cumprir com eficiência e oportunidade as atribuições de seu cargo; 

-observar as normas legais e regulamentares; 

- manter lealdade às instituições constitucionais; 
- representar a seu superior hierárquico sobre irregularidade de que 

tenha conhecimento, em razão do cargo; 
-ter discrição, guardando sigilo de atos a que ainda não se deu publicidade; 
-zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado 

bem como pelos bens patrimoniais da Assembleia; 

-evitar o desvio e o desperdício de material de consumo; 
-providenciar para que estejam sempre atualizados e completos seus 

assentamentos individuais. 

Proibições 
-referir-se de modo depreciativo, em informações, pareceres ou despachos, 

às autoridades e a atos da administração pública, podendo, porém, em trabalho 
assinado, criticá-los do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço; 

-retirar do serviço, sem prévia autorização da autoridade competente, 
qualquer documento ou objeto; 

-promover manifestações de apreço ou desapreço e fazer circular ou 
subscrever listas de donativos no recinto da Assembleia; 



- valer-se do cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da 
dignidade da função; 

-coagir ou aliciar subordinados com objetivos de natureza partidária; 
- participar da gerência ou administração de empresa industrial ou 

comercial sob o controle acionário do poder público; 
-exercer comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como 

acionista, cotista ou comanditário; 
-praticar a usura em qualquer de suas formas; 
- pleitear, como procurador ou intermediário, junto aos órgãos da 

Secretaria ou repartições públicas; 
- receber propinas, comissões, presentes e vantagens de qualquer 

espécie, em razão das atribuições; 
-cometer a pessoa estranha o desempenho de encargo que lhe com-

petir ou aos seus subordinados; 
-comercializar mercadorias ou valores de qualquer natureza no recinto 

daALMG. 

Tabagismo 
A prática do tabagismo é proibida nas dependências da ALMG, ex-

tensivamente aos carros oficiais da ALMG, ressalvados os seguintes locais: 
- no Palácio da Inconfidência: área externa da entrada principal e da 

entrada lateral pela Rua Rodrigues Caldas; 
-no Edifício Tiradentes: área externa do mezanino e do 1º andar; e 

-no Anexo 1: área externa do Bloco 11 em que está situada a Gerência- "'" 
-Geral de Suporte Logístico e a área descoberta da garagem. 

A proibição abrange os atos de acender, conduzir acesos ou fumar 
cigarro, cigarrilha, charuto, cachimbo ou qualquer outro produto fumígero. 

O servidor fumante que infringir essa proibição incorre em falta funcional 
e, se reincidente, será submetido progressivamente às seguintes penalidades: 

-advertência escrita; e 
-multa no valor de 245 Unidades Fiscais do Estado de Minas Ge-

rais- Ufemg -, acrescida de metade desse valor a cada nova ocorrência. 
(Veja o valor da Ufemg no site da Secretaria de Estado da Fazenda: 
www. fazenda. mg.gov.br). 

O servidor terá a falta registrada em sua pasta funcional, garantida a 
defesa prévia. 

67 



Utilização do correio eletrônico e da internet/intranet 
Na utilização do correio eletrônico e da internet/intranet, o servidor deve 

limitar-se a consultas e ao recebimento e envio de mensagens sobre assuntos 
referentes à Assembleia, sendo vedada a utilização desses instrumentos 
para fins comerciais, de propaganda de qualquer natureza ou a expressão de 
preconceitos de raça, sexo e religião, bem como o uso de imagens obscenas, 
entre outros fins considerados inadequados. 

A utilização do correio eletrônico é permitida somente a servidores 
previamente cadastrados, mediante autorização do Deputado, sendo que o 
usuário terá acesso, por meio de senha pessoal e secreta, aos serviços e 
recursos necessários ao desempenho de suas funções. 

O infrator submete-se às sanções previstas na legislação aplicável, 
que podem culminar com sua exclusão da lista de usuários tanto do correio 
eletrônico quanto da internet/intranet. 

SINDALEMG, ASLEMG E COFAL 

Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais- Sindalemg 

O servidor em atividade ou aposentado que tenha interesse em sindi-
calizar-se deve entrar em contato com o Sindicato, situado na Rua Araguari, 
1.705, salas 504 e 505, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, pelo 
telefone (31) 3335-5505, ou pelo síte: www.sindalemg.org.br. 

Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais 
-Aslemg 

O servidor em atividade ou aposentado que tenha interesse em 
associar-se deve entrar em contato com a Associação, situada na Rua Dias 
Adorno, 300, Belo Horizonte, MG, pelos telefones (31) 2108-7900 e (31) 
3337-7788, ou por meio do site www.aslemg.org.br. 

/ Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da 
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais- Cofal 
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O servidor em atividade ou aposentado que tenha interesse em tornar-se co-
operado deve entrarem contato com a Cooperativa em sua sede localizada na Rua 
Matias Cardoso, 155, 3º andar, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, pelo 
telefone (31) 3516-4800, ou no Espaço Cooperativo, localizado na Rua Rodrigues 
Caldas, 79, loja 12,- Edifício Tiradentes, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, 
MG, pelo telefone (31 )3516-4848, ou ainda pelo site www.cofalmg.com.br. 
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