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APRESENTAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

MESA
Esta publicação, elaborada por determinação da Mesa da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG -, tem
como destinatários os novos servidores efetivos da Casa, selecionados
por meio do concurso público a que se refere o Edital n° 1/2007.

As informações aqui apresentadas referem-se, sobretudo,
a temas funcionais com os quais o servidor deve estar
familiarizado a fim de conhecer a estrutura da Casa e colaborar
para o seu melhor funcionamento, bem como usufruir dos
benefícios que as normas Lhe asseguram.

Seu objetivo mais amplo é concretizar uma política de
transparência, buscando maior proximidade entre a Administração e
seus colaboradores mais diretos.

Nesta oportunidade, a Presidência da ALMG vem reafirmar sua
postura de valorização do corpo funcional, em consonância com as
metas institucionais e administrativas da Casa, apresentando suas
boas-vindas aos recém-empossados.
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APRESENTAÇÃO DA DIRETORIA-GERAL

O presente Manual tem como objetivo básico orientar os
servidores efetivos que iniciam sua carreira nesta Casa. Procedeu-
se, para sua elaboração, a uma seleção dos tópicos mais diretamente
relacionados aos seus cargos, de modo a facilitar a consulta por parte
,estes e a melhor esclarecê-los quanto a seus deveres e direitos.

Assim, o servidor ingressante na Assembleia Legislativa do
Estado de Minas Gerais - ALMG - encontrará aqui esclarecimentos
relevantes sobre seus direitos, deveres bem como informações que
o auxiliarão no entendimento das normas que regulam seu dia a dia
nesta Casa e que asseguram os benefícios que lhe são oferecidos,
tais como o auxílio à formação profissional, a previdência social e a
assistência médico- hospitalar e odontológica prestada pela ALMG.

Por ser um instrumento informativo auxiliar, este Manual não
apresenta caráter normativo, prevalecendo, para todos os casos e
efeitos, as normas atualmente em vigor, as quais foram tomadas
como referência para sua elaboração.

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.

Eduardo Vieira Moreira
Diretor-Geral
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A Diretoria de Recursos Humanos - DRH -, por meio da Gerência-
Geral de Administração de Pessoal - GPE -, coloca à disposição do ser-
vidor a Central de Atendimento e Orientação de Pessoal - Caop -, a
qual pode ser consultada pessoalmente, no andar térreo do Edifício
Tiradentes, pela intranet (clicando nas guias Pessoal / 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 servi-
dor, entre os quais mencionamos os principais:

abertura de processo para auxílio à formação profissional;
I apresentação dos recibos de pagamento das mensalidades escola-

res, para fins de auxílio-educação e auxílio à formação profissional;
i averbação de certidão de contagem de tempo;
I comunicação de abertura de conta-corrente;
I confecção de cartões de identificação (crachá, assistências médi-

co-hospitalar e odontológica);
inclusão de dependentes para fins de abono-família, dedução
do imposto de renda na fonte, assistências médico-hospita-
lar e odontológica;

processamento do auxílio-educação;
I requerimento de afastamentos legais, como férias-prêmio, licen-

ça-gala, licença-luto, licença-paternidade;
J requerimento de emissão de declarações funcionais diversas

(carga horária, composição de remuneração, índice de reajus-
te salarial, lotação);

'J requerimento para tratamento odontológico.
O servidor deve dirigir-se à Caop a fim de atualizar os registros

constantes de seu processo funcional sempre que ocorrer qualquer altera-
ção em seus dados pessoais, como mudança de endereço, de nome, de
estado civil, ou nos dados de seus dependentes, como término do vínculo
de dependência, alcance da maioridade, mudança de estado civil.

Informações funcionais individuais são obtidas diretamente na Caop
bem como estão disponíveis na intranet no menu horizontal acessível por
meio de senha, onde o servidor encontra dados relativos a seu pagamento,
frequência, férias e outros afastamentos, quinquênios, protocolos de re-
querimentos, carreira, despesas com saúde e cursos realizados.
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Informações de âmbito geral relativas a pessoal encontram-se tam-
bém na intranet. Pelo Fale com a Caop, o servidor apresenta questionamentos
diversos. Em Solicitações, podem-se imprimir formulários de solicitações
ou mesmo enviá-las pelo sistema no caso de troca de endereço. Em Locali-
zação de servidor, encontra-se o local e o telefone de trabalho do servidor
da ALMG. No Manual do Servidor estão descritos os direitos e deveres, com
orientações sobre normas que versam sobre diversos assuntos funcionais,
tais como frequência, quinquênios, férias regulamentares e tantos mais.

DIREITOS FUNCIONAIS

ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO

Os adicionais quinquenais são concedidos a cada cinco anos de ser-
viço prestado ao Estado de Minas Gerais e correspondem a uma gratifica-
ção de 10% do valor do padrão de vencimento básico do servidor.

O adicional trintenário, concedido quando o servidor completa 30
anos de serviço, corresponde à gratificação de mais 10% sobre o valor do
padrão de vencimento básico do cargo ocupado.

Cabe ressalvar que o servidor que tenha completado o período aquisiti-
vo de quinquênios ou do trintenário até 5 de junho de 1998, data de publicação
da Emenda à Constituição da República n° 19, de 1998, tem direito a esses
adicionais calculados sobre sua remuneração (vencimento e gratificações).

Concessão
Segundo a legislação atualmente em vigor, tem direito a adicionais

por tempo de serviço somente o servidor público que tenha ingressado na
Administração Pública até 16 de julho de 2003, inclusive, desde que em
exercício nessa data e que não tenha sido posteriormente exonerado, salvo
exceções que garantam a manutenção do direito.

São concedidos automaticamente, com publicação no Boletim da
Secretaria, os adicionais a que o servidor venha a fazer jus em decor-
rência de tempo de serviço prestado nesta Secretaria ou do tempo
externo já devidamente averbado para esse fim. Para informações
quanto ao tempo ainda não averbado na ALMG, ver item AVERBAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO / CONTRIBUIÇÃO.

A data de concessão de novos quinquênios pode ser consultada pela
intranet, em Servidor / Registros Funcionais / Quinquênios.

Manutenção do direito
Em caso de desligamento da Administração Pública Estadual, fica

assegurada a percepção dos adicionais por tempo de serviço ao servidor
público civil, desde que este tenha estado em exercício no serviço público
do Estado de Minas Gerais em 16 de julho de 2003 e seja nomeado para
outro cargo no serviço público do Estado de Minas Gerais em razão de
aprovação em concurso público.

Tempo de serviço
São computados os seguintes períodos para fins de percepção de

adicionais por tempo de serviço:
- tempo de serviço público prestado à ALMG;
- qualquer período de tempo de serviço público prestado ao Estado de

Minas Gerais;
- tempo de serviço público cumprido até 25 de março de 2002, diverso

daquele prestado ao Estado de Minas Gerais;
- tempo de serviço privado prestado até 13 de julho de 1993, desde que o

servidor tenha estado em exercício no serviço público estadual por, pelo
menos, um dia, no período de 21 de setembro de 1989 a 13 de julho de
1993;

- tempo de exercício de mandato eletivo;
- tempo de magistério - contado proporcionalmente - cumprido tanto na

iniciativa privada quanto na rede pública municipal, estadual ou federal
de ensino, até 16 de julho de 2003, data da publicação da Emenda à
Constituição Estadual 57;

- tempo de férias-prêmio adquiridas até 16 de julho de 2003, as quais
serão computadas em dobro, por opção do servidor, a qualquer tempo,
para fins de antecipação do adicional por tempo de serviço.

Pagamento
O adicional por tempo de serviço 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.

Para efeito do pagamento do adicional que dependa da averbação de
tempo de serviço prestado a outros órgãos /instituições, será considerado
como data inicial o dia em que o servidor protocolar o requerimento de

-	 1514



averbação da respectiva certidão de contagem de tempo, conforme especi-
ficado no item Averbação de tempo de serviço / Contribuição.

ADICIONAL DE DESEMPENHO

O Adicional de Desempenho - ADE - é o adicional remuneratório
pago pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG - com
o objetivo de incentivar e valorizar o desempenho e a contribuição do ser-
vidor para o alcance das metas institucionais desta Casa, nos termos da
Lei n° 17.590, de 20 de junho de 2008.

O adicional é pago se o desempenho do servidor for satisfatório em,
pelo menos, três Avaliações de Desempenho Individual - ADIs - em que
poderão ser considerados como fatores de avaliação, entre outros, a
frequência, a conduta disciplinar, o aprimoramento profissional e o resulta-
do setorial.

É considerado resultado satisfatório na ADI a obtenção de percentual
a partir de 70%, podendo ser 80% e chegando ao máximo de 90%, com valor
diferenciado doÁDE em decorrência de resultado proporcional no percentual
incidente sobre o vencimento básico do servidor na ADI.

O valor do ÂDE corresponde a um percentual, não cumulativo, do
vencimento básico do servidor, de acordo com o índice percentual calculado
a partir da média aritmética dos resultados satisfatórios obtidos pelo ser-
vidor nas AD Is.

Tabela de valores

VALOR _DO_ADE
Coluna A	 Coluna B	 Coluna C

Número de ADI	Índice percentual calculado	Valor do ADE
com resultado	a partir da média aritmética	(percentual incidente

satisfatório	do resultados satisfatórios	sobre o vencimento
obtidos pelo servidor em	básico do servidor)

cada grupo de ADIs
relacionadas na Coluna A

3	 de 70% a 80%	 4,8%
Acima de 80% ate 90%	 5,4%

acima de 90%	 6%
5	 de7O%a80%	 8%

Acima de 80% ate 90%	 9%
acima de 90%	 10%

10	 de7O%a80%	 16%
Acima de 80% até 90%	 18%

acima de 90%	 20%
15	 de7O%a80%	 24%

Acima de 80% ate 90%	 27910
acima de 90%	 30%

20	 de 70% a 80%	 32%
Acima de 80% até 90%	 36%

acima de 90%	 40%
25	 de 70% a 80%	 40%

Acima de 80% ate 90%	 45%
acima de 90%	 50%

30	 de 70% a 80%	 48%
Acima de 80% até 90%	 54%

acima de 90%	 60%
35	 de 70% a 80%	 56%

Acima de 80% ate 90%	 63%
acima de 90%	 70%

O ÁDE destina-se ao servidor que tomou posse em cargo efetivo na
ÂLMG após 15/7/2003 com estágio probatório concluído.

O servidor em atividade em 15/7/2003 também poderá optar, de
forma expressa e irretratável, por substituir pelo ÁDE as vantagens por
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tempo de serviço que venha a ter direito a perceber adicionais de quinquênio
e trintenário, mediante preenchimento do formulário próprio disponível na
Central de Atendimento e Orientação de Pessoal - Caop.

Consulte os profissionais da rede médica credenciada da Uni med-BH,
empresa mantenedora do plano de saúde contratada pela ÂLMG, no site
www.unimedbh.com.br/comum/ ou no Guia Médico da Unimed-BH. O con-
trato celebrado entre a ÂLMG e a Unimed-BH pode ser consultado pela intranet,
em Saúde e Assistência / Assistência Médica e Hospitalar; opção contrato.

Não é permitida a concessão do ADE ao ocupante de cargo em co-
missão de recrutamento amplo.

O ADE pode alcançar, em 35 anos, o valor de até 70% do vencimento
básico do servidor e será devido a partir do ano-calendário subsequente ao
da obtenção do número de ADIs satisfatórias. Para o servidor que optar
pelo ADE, o somatório de percentuais de ADEs e de adicionais por tempo de
serviço na forma de quinquênios ou trintenário não poderá exceder a 90%
do vencimento básico do servidor.

O ÁDE percebido pelo servidor será incorporado à sua remuneração
para fins de pagamento de seus proventos de aposentadoria ou de pensão,
nos termos da legislação aplicável.

Das decisões sobre o ÁDE cabe recurso, devidamente fundamen-
tado, à Câmara de Administração de Pessoal - CAP -,ao Conselho de
Diretores e à Mesa da Assembleia, o qual deverá ser protocolado na
Caop, no prazo de dez dias úteis, contados da data de publicação do ato
ou da decisão que o motivou.

O servidor não Incluído na listagem com os nomes dos servidores
aptos à obtenção do ADE poderá, no prazo de dez dias úteis contados da
data de publicação da listagem, interpor recurso dirigido ao Gerente-Geral
de Administração de Pessoal.

ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADA PELA ALMG

- Assistência médica e hospitalar

A Assembleia Legislativa oferece aos seus servidores opção por as-
sistência complementar médica e hospitalar, através de dois planos de as-
sistência no sistema de pré-pagamento: o plano de autogestão e o ofereci-
do através de empresa contratada, atualmente a Unimed-BH. A assistência
prestada no sistema de autogestão é regulamentada pela Deliberação da
Mesa n° 2.336/2003, e a oferecida através de empresa contratada, pela
Deliberação da Mesa n° 2.334/2003.

Informe-se sobre como funciona essa assistência na página da
intranet, .em Saúde e Assistência / Assistência Médica e Hospitalar.

Sobre o sistema de autogestão, o servidor deve dirigir-se à Central
de Atendimento e Orientação de Pessoal - Caop - para informações ge-
rais, podendo consultar os profissionais credenciados e cadastrados no pla-
no de autogestão, através da página da intranet da ALMG, em Saúde e
Assistência /Consulta de Credenciados.

Atendimento aos beneficiários titular e dependentes

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

Legislativa, ao lado da Caop, no térreo do Edifício Tiradentes; outro na Uni-
dade Central, na Rua Maranhão, 602, Santa Efigênia, nesta Capital, sendo
que ambos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Os de-
mais constam do Catálogo de Médicos Cooperados e Hospitais Unimed-BH.

Atendimento por telefone para autorização de exames, situações
emergenciais e orientações gerais - Unidisk 0800 30 30 03.

O Unidisk autoriza exames e procedimentos médicos, atende a ur-
gências e emergências, informa sobre planos, serviços e soluciona dúvi-
das, por meio de uma central telefônica da Unimed-BH que atende durante
todo o ano, 24 horas por dia. Ao ligar, esteja de posse do seu cartão Unimed-
BH e da guia médica com o código, 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
- Você pode ser atendido fora da sua região, por meio de intercâmbio, nas

outras unidades do Complexo Unimed.
- Atendimento eletivo e de urgência ou emergência
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No plano operado por empresa contratada, o usuário pode fazer exa-
mes e consultas em caráter eletivo, urgência 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 reem-
bolso, conforme as condições e especificações constantes do contrato. Já o
beneficiário ou agregado que tiver seu domicílio fora do Estado de Minas
Gerais terá atendimento eletivo em seu domicílio.

Carteira individual de identificação
Tanto para os usuários do plano de saúde operado por empresa con-

tratada quanto para os do plano de autogestão será fornecida, sem qual-
quer custo adicional, carteira individual de identificação. Poderá ser cobra-
da do usuário taxa correspondente ao custo de sua confecção, no caso de
solicitação de segunda via.

A apresentação da carteira individual de identificação é indispensável
para o atendimento prestado por profissionais, empresas, clínicas e hospitais.

A utilização da assistência complementar 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 suspen-
são do direito do titular e de seus dependentes de usufruir da assistência
por um prazo mínimo de seis meses.

Cobertura

A cobertura assistencial prestada pela Unimed-13H observará os re-
quisitos previstos na Lei Federal n° 9.656/1998 e resoluções editadas pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS -,em conformidade com o
rol de procedimentos estabelecido pela ANS, para despesas de assistência
médico-hospitalar. Incluem-se aqui partos e tratamentos, realizados nos
limites da cobertura territorial estabelecida em contrato, das doenças
Listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, em caráter
eletivo, em situações de urgência ou emergência.

A cobertura da assistência médica e hospitalar no sistema de
autogestão compreende procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e
os atendimentos de urgência e emergência.

Independentemente de inscrição no plano de saúde, ao recém-nasci-
do, filho natural ou adotivo, são cobertas as despesas com honorários mé-
dicos, diárias de berçário e centro de terapia intensiva, bem como medica-
mentos nacionais ou importados, na falta de similar nacional, materiais e
exames indispensáveis ao seu tratamento, durante 30 dias após o nasci-
mento. Decorrido esse prazo, a cobertura fica condicionada à inclusão do
recém-nascido no plano de assistência à saúde.

Dependentes
São considerados dependentes, para fins de assistência médica e hos-

pitalar: o cônjuge; o(a) companheiro(a) que comprove união estável; o(a)
filhd(a) solteiro(a) menor de 21 anos ou inválido(a); o(a) filho(a) solteiro(a),
maior de 21 e menor de 24 anos, que frequente curso de graduação; e os que
se equiparam a filho, como o(a) enteado(a) que comprovadamente viva sob
a guarda e o sustento do beneficiário titular ou do seu cônjuge ou
companheiro(a); e o(a) menor ou inválido(a) sob guarda judicial e sustento
do beneficiário titular. Os dependentes agregados, pais ou a madrasta e o
padrasto, também podem ser incluídos apenas para o sistema oferecido através
da empresa contratada atualmente, a Unimed-BH.

Documentação necessária para inclusão
É exigida documentação apenas para os dependentes, uma vez que

os titulares já apresentaram os documentos necessários ao tomar posse.
Os dependentes precisam entregar:

Cônjuge: cópia da certidão de casamento, da carteira de identidade
e do CPF, para a primeira inclusão; para a segunda inclusão, cópia da car-
teira de identidade.

Companheiro(a): cópias da carteira de identidade e do CPF, compro-
vação de união estável de, pelo menos, dois anos como entidade familiar,
mediante a apresentação de três dos seguintes documentos:

a) declaração de imposto de renda em que conste o(a) companheiro(a)
como dependente;

b) declaração especial feita perante tabelião;
c) prova de mesma residência;
d) disposições testamentárias que indiquem o(a) companheiro(a) como

beneficiário para essa condição;
e) prova de existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;
f) procuração ou fiança reciprocamente outorgada;
g) conta-corrente conjunta;
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h) registro em clube ou associação recreativa ou esportiva, no qual conste
o(a) companheiro(a) como dependente;

i) apólice de seguro na qual conste o(a) companheiro(a) como beneficiário;
j) ficha de inscrição em instituição de assistência à saúde, na qual conste

o(a) companheiro(a) como dependente do titular ou o titular como de-
pendente do(a) companheiro(a);

k) certidão de casamento religioso; e
1) existência de filho em comum.

Filhos solteiros menores de 21 anos: cópia da certidão de nascimen-
to, e, a partir de 18 anos, cópia da carteira de identidade e do CPF. Caso o
dependente já seja inscrito no plano e frequente curso de graduação, ao
completar 21 anos de idade, o servidor deverá comprovar à Caop essa
condição a fim de evitar a cobrança do valor integral da mensalidade.

Filhos solteiros, maiores de 21 e menores de 24 anos, que frequen-
tem curso de graduação: certidão de nascimento com prazo de emissão de,
no máximo, 60 dias, para a primeira posse; cópia da carteira de identidade
e do CPF, declaração da faculdade, que deverá ser atualizada anualmente,
no mês de março.

Filhos solteiros, maiores de 21 anos, que não estejam frequentando
curso de graduação: certidão de nascimento atualizada, com prazo de emis-
são de, no máximo, 60 dias, cópias da carteira de identidade e do CPF,
Declaração de Termo de Responsabilidade, que deverá ser renovada anual-
mente e devolvida à Caop.

Agregados (pais ou a madrasta e o padrasto): cópia da certidão
de casamento, carteira de identidade e CPF, comprovante de rendimen-
tos atual, ou, se for o caso, por meio da documentação nos termos da
legislação aplicável.

Exclusão de beneficiários ou dependentes

A exclusão de beneficiário do plano de assistência médica e hospita-
lar, para os dois planos, ocorrerá: a requerimento do titular; voluntaria-
mente; por perda do vínculo funcional com a ALMG; por inadimptência por
período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses; ou
por uso indevido do cartão individual de identificação.

A perda da condição de dependente ocorr: a requerimento exclusi-
vamente do beneficiário titular, por falecimento, perda do direito do
beneficiário titular ou não atendimento dos requisitos de inclusão.

Inscrição no plano
A inscrição do beneficiário titular e de seus dependentes é reali-

zada até o dia 17 de cada mês para atendimento a partir do 1° dia do
mês subsequente, sem carência. Após ingressar no plano, o titular e
seus dependentes devem permanecer a ele vinculados pelo período mí-
nimo de 12 meses, ressalvados os casos de exoneração, demissão, dis-
pensa, falecimento ou perda de direito. No plano oferecido por meio de
empresa contratada, o tempo de permanência na assistência médica e
hospitalar independe da empresa prestadora do serviço.

Caso o servidor titular não queira ser incluído nos planos oferecidos,
deverá assinar na Caop, no andar térreo do Edifício Tiradentes, um termo
de responsabilidade de não inclusão.

O beneficiário titular não inscrito em nenhuma das modalida-
des de assistência médica e hospitalar poderá inscrever seus depen-
dentes em uma das modalidades sem a necessidade de realizar a sua
inscrição. Mas a opção do beneficiário titular por um dos planos vin-
cula a inscrição de seus dependentes ao mesmo plano.

Somente o beneficiário titular pode requerer inclusão de
seus dependentes.

Manutenção da condição de beneficiário

Ao usuário do plano de assistência prestada por empresa contratada
será assegurado, no caso de extinção, sem justa causa, de seu vínculo de
cargo, emprego ou função com a ÂLMG, o direito de manter seu status de
usuário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
quando da vigência do referido vínculo, desde que assuma o seu pagamen-
to integral, o qual deverá ser realizado diretamente na empresa.

Permanência no plano para associado exonerado ou dispensado

O servidor exonerado que seja beneficiário do plano de saúde pres-
tado pela ALMG por meio de contrato com empresa mantenedora de
plano de saúde pode manter o vínculo para si e seus dependentes, desde
que assuma o pagamento integral da mensalidade: a parcela do servidor
mais a parcela de responsabilidade da Assembleia.

O período de manutenção do associado exonerado será de um ter-
ço do tempo de contribuição ao plano, com um mínimo assegurado de
seis meses e um máximo de 24 meses, ou até ser admitido em novo
emprego, cargo ou função.
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Para tanto, deve dirigir-se à Caop, onde assinará termo específico e
apresentará cópia xerox dos seguintes documentos de cada beneficiário já
cadastrado (titular e dependentes):
- certidão de casamento ou comprovação de convivência;
- carteira de identidade;
- CPF;
- carteira da Unimed-BH;
- certidão de nascimento dos filhos menores; e
- comprovante de endereço (cópia xerox de conta de água, luz ou telefone).

A Unimed-13H enviará o boleto bancário e a nova carteira para a resi-
dência do ex-servidor.

O ex-servidor pagará à Unimed-BH o valor integral da mensalidade
para cada usuário anteriormente cadastrado, com valor diferenciado para
os agregados, pais ou a madrasta e o padrasto. Ver item EXONERAÇÃO.

Permanência no plano para dependentes de servidor falecido
Em caso de falecimento de servidor devidamente inscrito no plano

de saúde operado por empresa contratada, fica assegurada a seus depen-
dentes que estejam inscritos no plano 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):
a) certidão de óbito (três cópias);
b)carteira de identidade e CPF do servidor falecido e do beneficiário (três cópias);
c) certidão de nascimento dos filhos (três cópias);
d) comprovante de residência constando CEP (duas cópias).

Ver item FALECIMENTO DO SERVIDOR - DIREITOS E BENEFICIOS DOS
DEPENDENTES.

Pagamento
Para fins da assistência complementar médica e hospitalar, nada mais

é cobrado do servidor além da mensalidade de contribuição descontada em
contracheque, para a assistência prestada por empresa contratada, con-
forme descrição no item Valores de contribuição.

Quanto ao sistema de autogestão, os valores das contribuições men-
sais serão compostos de uma parcela fixa e outra variável, sendo que o
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valor da parcela variável será apurado, mensalmente, da seguinte forma: o
montante das despesas decorrentes da utilização da assistência comple-
mentar médico-hospitalar que exceder à receita das contribuições será di-
vidido igualmente pelo número de beneficiários integrantes desse sistema.

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

de urgência, emergência, casos fortuitos ou de força maior, tais como greves e
paralisações, em que o beneficiário titular ou dependente não possa utilizar os
serviços da rede própria, credenciada, contratada ou referenciada oferecidos
pela émpresa prestadora do plano de saúde. Será autorizado para todos os pro-
dutos e tipos de procedimentos postos à disposição dos usuários da assistência
à saúde, em conformidade com a relação de preços de serviços médicos e hospi-
talares praticados pelo respectivo plano e deverá ser efetuado no prazo máximo
de 30 dias, contados a partir da data do protocolo do pedido na Unimed-BH.

O beneficiário titular do plano de autogestão poderá requerer
o reembolso de despesas decorrentes de atendimentos e tratamen-
tos realizados por profissionais, empresas, clínicas e hospitais não
cadastrados, credenciados ou contratados. A concessão do reembol-
so é limitada aos valores previstos na tabela da Unidas - e condici-
onada à análise técnica e legal da CSA.

Valores de contribuição
A contribuição mensal para a assistência complementar médica e

hospitalar oferecido pela ALMG, por meio do plano da empresa contratada
e do plano autogestão, será descontada na folha de pagamento do
beneficiário titular nos seguintes percentuais:

- 34,20% (trinta e quatro vírgula vinte por cento) para os servidores
posicionados em padrão de vencimento compreendido entre o VL-01 e
o VL-30 e para cada um dos seus dependentes;

II - 38,76% (trinta e oito vírgula setenta e seis por cento) para os servido-
res posicionados em padrão de vencimento compreendido entre o VL-
31 e o VL-43 e para cada um dos seus dependentes;

III - 44,26% (quarenta e quatro vírgula vinte e seis por cento) para servido-
res posicionados em padrão de vencimento acima do VL-43 e para
cada um dos seus dependentes;

IV - o valor integral da mensalidade por beneficiário individual cobrado
pela empresa mantenedora do plano de saúde para filho maior de 21
anos, solteiro, que não frequente curso de graduação.
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Os dependentes pai ou padrasto, mãe ou madrasta podem ser inclu-
ídos apenas para o sistema oferecido por empresa contratada.

para o posterior pagamento, pela Assembleia, dos 70% do valor do trata-
mento ao profissional credenciado.

No caso de mãe ou madrasta cuja renda não exceda a cinco salários
mínimos e de pai ou padrasto, inválido ou com mais de 70 anos, cuja renda
não exceda a cinco salários mínimos, o desconto se dá mediante folha de
pagamento e corresponderá a:
a) 51,69% (cinquenta e um vírgula sessenta e nove por cento) do valor da

mensalidade cobrada pela empresa mantenedora do plano de saúde, se o
servidor titular estiver posicionado em padrão de vencimento compre-
endido entre o VL-01e o VL-30;

b) 73,52% (setenta e três vírgula cinquenta e dois por cento) do valor da
mensalidade cobrada pela empresa mantenedora do plano de saúde, se o
servidor estiver posicionado em padrão de vencimento compreendido
entre o VL-31 e o VL-43;

c) o valor integral da mensalidade cobrada pela empresa mantenedora do
plano de saúde, se o servidor estiver posicionado em padrão de venci-
mento superior ao VL-43;

d) o valor integral da mensalidade cobrada pela empresa mantenedora do
plano de saúde, para pais ou a madrasta ou o padrasto com rendimentos
superiores a cinco salários mínimos ou pai com idade inferior a 70 anos.

No caso de pai ou padrastro, mãe ou madrasta que não se enquadrar
na situação acima, será descontado na folha de pagamento do servidor o
valor integral da mensalidade do plano.

II -Assistência odontológica
AAssembleia Legislativa oferece aos servidores opção por assistên-

cia odontológica, por meio de profissionais credenciados e cadastrados e,
ainda, particulares. Pesquise os profissionais na página da intranet, Saúde
e Assistência / Assistência Odontológica / Consultas de credenciados.

O atendimento é diferenciado conforme o profissional escolhido pelo
beneficiário.

Há profissionais em todas as especialidades da Odontologia. Na
consulta inicial, o dentista registra, em uma ficha odontológica numera-
da, os dados pessoais do servidor, o plano de tratamento a ser elabora-
do e a solicitação da perícia inicial pela Gerência Odontológica. Nessa
consulta, o profissional comunica ao usuário o valor dos 30% do custo do
tratamento que cabem ao servidor, valor esse que será confirmado na
perícia inicial. A forma de pagamento pode ser negociada com o profis-
sional. Concluído o tratamento, o usuário deve marcar a perícia final,

Há profissionais em várias especialidades, que devem seguir os
valores da tabela da Assembleia. O paciente deve comparecer à perícia
inicial, a se realizar na Gerência Odontológica, já tendo sido registrado
o plano de tratamento no formulário numerado de reembolso solicitado
na Caop. Terminado o tratamento, o usuário deve efetuar o pagamento
da despesa total e guardar o recibo emitido pelo dentista. Na perícia
final, o servidor deve apresentar .o formulário de reembolso odontológico

,e o recibo do profissional responsável pelo tratamento. O reembolso
será de 70% do valor total do tratamento.

Atendimento por dentista particular
O dentista particular deve seguir as normas de atendimento e de

execução de procedimentos da Casa. No formulário de reembolso, devem
estar registrados o plano de tratamento - que será avaliado na perícia
inicial -,os procedimentos e os valores a serem cobrados. Na perícia final,
o usuário deve apresentar o formulário de reembolso e o recibo, acompa-
nhado de uma cópia, que serão protocolados na Gerência Odontológica. No
recibo, devem constar o nome do servidor titular (com referência ao nome
do usuário dependente que realizou o tratamento, se for o caso), o valor
total do tratamento e o CRO e o CPF do(a) dentista. O reembolso é de 70%
da tabela própria da Assembleia.

Quando o tratamento for realizado em uma clínica odontológica, de-
verá 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). A maioria dos tratamentos particulares são acima do valor da Ta-
bela de Serviços Odontológicos da Assembleia. Nesse caso, o servidor deve
estar ciente de que a Casa reembolsa somente os 70% do valor constante na
tabela, cabendo a ele arcar com os custos restantes.

Atendimento prestado pela Gerência Odontológica da ALMG
Os profissionais odontólogos da Assembleia realizam o acompanha-

mento da assistência odontológica prestada pelas clínicas odontológicas e
radiológicas credenciadas e pelos profissionais cadastrados e particulares.

Os serviços da Gerência de Prevenção e Acompanhamento
Odontológico abrangem as tarefas de atendimento de emergência, perícias
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inicial e final de todos os tratamentos executados pelos dentistas
credenciados, cadastrados e particulares, assim como diagnósticos e indi-
cação nas especialidades odontológicas, avaliação dos atendimentos de
urgência (24 horas) e de tratamentos em pacientes com necessidades es-
peciais realizados em clínicas credenciadas específicas; programas de odon-
tologia preventiva para os beneficiários titulares (o servidor sofre descon-
to, em folha de pagamento, de 30% do valor de tabela dos procedimentos
de profilaxia realizados no Setor Odontológico).

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

é realizado na Clínica Odontológica.
Única, que atende 24 horas por dia. O endereço éAv. Olegário Maciel,

n° 1.217. Telefone: (31) 3335-3388. Para ser atendido, basta apresentar a
carteira do convênio e o documento de identidade.

Exames de raio X
A Assembleia dispõe de clínicas radiológicas credenciadas. Quando o

dentista (credenciado, cadastrado ou particular) solicita um exame com-
plementar de raio X, o usuário deve levar o pedido à Caop e solicitar o
carimbo de autorização. Com o pedido e a carteira de identificação de
beneficiário da assistência, o usuário 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 ser-
vidor deverá, antes, obter formulário de reembolso na Caop. Nesse caso,
não é necessário que o servidor faça perícia inicial; ele deve entregar o
recibo ou nota fiscal com cópia, o formulário de reembolso preenchido e as
radiografias no Setor Odontológico, que protocola o recebimento.

Somente o beneficiário titular pode requerer inclusão de seus dependentes.
Após ingressarem no plano, o titular e seus dependentes devem permane-

cer a ele vinculados pelo período mínimo de 12 meses, ressalvados os casos de
exoneração, demissão, dispensa, falecimento ou perda de direito. Será conside-
rada como exercício continuado a interrupção por prazo igual ou inferior a 60 dias.

Dependentes
São considerados dependentes, para fins de assistência odontológica, o

cônjue; o(a) companheiro(a) que comprove união estável; o(a) filho(a) solteiro(a)
menor de 21 anos ou inválido(a); o(a) filho(a) solteiro(a), maior de 21 e menor
de 24 anos, que frequente curso de graduação; e os que se equiparam a filho,
como o(a) enteado(a) que comprovadamente viva sob a guarda e o sustento do
beneficiário titular ou do seu cônjuge ou companheiro(a); e o(a) menor ou
inválido(a) sob guarda judicial e sustento do beneficiário titular. Os dependentes
agregados - o pai ou o padrasto inválido ou com mais de 70 anos, cuja renda
não exceda a cinco salários mínimos, e a mãe ou a madrasta cuja renda não
exceda a cinco salários mínimos - também podem ser incluídos.

Documentação necessária para inclusão
É exigida documentação apenas para os dependentes, uma vez que os

titulares já apresentaram os documentos necessários ao tomar posse. Os
dependentes precisam entregar os mesmos documentos descritos no item
Assistência médica e hospitalar / Documentação necessária para inclusão.

Cartão individual de identificação
Esse cartão é confeccionado no prazo mínimo de 24 horas.
Somente de posse do cartão, o servidor e seus dependentes poderão

utilizar a assistência odontológica. Ver item CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO.

Inscrição no plano
A inscrição do beneficiário titular e de seus dependentes no plano da assis-

tência odontológica é realizada automaticamente no ato da posse. Para tanto, o
beneficiário titular assina declaração dando ciência da inclusão automática.

Caso o servidor não queira ser incluído no plano oferecido, deverá
comparecer à Caop imediatamente após sua posse e assinar um termo de
responsabilidade de não inclusão.
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Exclusão de beneficiário ou dependente
A exclusão de beneficiário do plano de assistência odontológica ocor-

rerá: a requerimento do titular, voluntariamente, por perda do vínculo funci-
onal com a ALMG ou por uso indevido do cartão individual de identificação.

A perda da condição de dependente ocorre: a requerimento exclusi-
vamente do beneficiário titular, por falecimento, perda do direito do
beneficiário titular ou não atendimento dos requisitos de inclusão.
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O servidor exonerado, demitido ou dispensado não terá direito a
reembolso de despesas relativas a tratamentos não concluídos antes da
publicação do respectivo ato de desligamento da Assembleia.

Exoneração
O direito à assistência odontológica cessará, imediatamente, quando

da exoneração do servidor, devendo a carteira de beneficiário ser devolvida.

Pagamento
No caso de profissional credenciado, as despesas com os tratamentos

odontológicos são assim compartilhadas: 70% para a Assembleia e 30 1/o para o
beneficiário titular. Não haverá desconto no contracheque, visto que o beneficiário
negociará diretamente com o profissional que prestar o serviço o pagamento
desses 30%. Quando o servidor faz a perícia inicial (da qual depende o início do
tratamento odontológico), o dentista da Coordenação de Saúde eAssistência —
CSA — que o atender informará o valor total do tratamento. Essa é a garantia de
que dispõe o servidor de que serão mantidos os valores da tabela.

No caso de profissional cadastrado ou particular, o servidor pode ser
reembolsado em 70% do valor da Tabela de Serviços Odontológicos da
Assembleia.

Independentemente do valor das despesas compartilhadas, o servi-
dor obrigatoriamente paga contribuição mensal, descontada em contrache-
que, conforme se lê no item Valores de contribuição.

Reembolso
O beneficiário titular poderá requerer o reembolso de despesas com

atendimentos e tratamentos realizados por profissionais ou empresas, ca-
dastrados ou particulares, conforme os valores da tabela da Assembleia.

Para tal procedimento, é necessário ter o plano de tratamento no
formulário de reembolso, solicitado na Caop, considerando que, em todo
recibo ou nota fiscal de serviços, devem constar as seguintes informações:
- nome do servidor titular, além do nome do dependente que utilizou o

serviço, se for o caso;
- número de registro do profissional no Conselho Regional de Odontologia

— CRO -;
- número de registro do profissional no Cadastro de Pessoa Física — CPF —; e
- valor total do tratamento.

Quando o tratamento for realizado em clínica odontológica, deverá
ser emitida nota fiscal de serviços.

O servidor tem prazo de seis meses, contados da data de emissão do
recibo ou da nota fiscal, para solicitar o reembolso.

Valores de contribuição
A contribuição mensal para a assistência odontológica prestada pela

Assembleia Legislativa será descontada na folha de pagamento do
beneficiário titular nos seguintes percentuais:

— 0,2% do valor correspondente ao padrão de vencimento VL-26, para
servidor ocupante de cargo de 1° grau de escolaridade e para cada um de
seus dependentes;

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

III — 0,2% do valor correspondente ao padrão de vencimento VI--51, para
servidor ocupante de cargo de 3° grau de escolaridade e para cada um de
seus dependentes.

ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADA PELO IPSEMG

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

O servidor contribui mensal e compulsoriamente com o Ipsemg, con-
forme estabelece o artigo 85 da Lei Complementar 64, de 2002. O valor da
contribuição corresponde a 3,2% da remuneração de contribuição do servi-
dor, até o limite de 20 vezes o vencimento mínimo estadual, e 1,6% sobre o
valor da remuneração de contribuição que exceda o limite citado.

A compulsoriedade da contribuição para o Ipsemg está sendo questi-
onada judicialmente por meio de mandado de segurança, interposto pelo
Sindicato dos Servidores da ALMG — Sindalemg -,com liminar determinan-
do a suspensão do desconto, e por meio da Ação Direta de
Inconstitucionalidade —Adin —3.106, em tramitação no Supremo Federal,
questionando o artigo 85 da Lei Complementar 64, de 2002.
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AUXÍLIO À FORMAÇÃO PROFISSIONAL

É a assistência prestada ao servidor, de forma complementar, para o
reembolso de quantias gastas em cursos e eventos externos voltados para a
formação educacional, o aperfeiçoamento e a especialização profissional. O
benefício é concedido durante o prazo de duração regular do curso e abrange:
- ensinos fundamental e médio;
- supletivo (com limite de dois anos para o ensino fundamental e dois anos

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

de formação específica;
- de graduação, compreendendo bacharelado, licenciatura e curso superior

de tecnologia;
- de pós-graduação, compreendendo os programas de mestrado e doutora-

do e os cursos de especialização e aperfeiçoamento;
- de atualização (treinamentos, congressos, seminários, simpósios, en-

contros, debates, palestras, conferências e eventos afins que tenham
por finalidade atualizar e aprimorar conhecimentos e técnicas de traba-
lho, incluído curso de língua estrangeira, com duração máxima de 2 anos,
ministrado por pessoa jurídica legalmente constituída, sendo de inglês
para o servidor lotado na Gerência-Geral de Sistemas de Informações e
de inglês e espanhol para o servidor Lotado na Coordenação de Cerimoni-
al e Relações Públicas).

Requisitos gerais
- estar em efetivo exercício na Secretaria da Assembleia Legislativa;
- frequentar o curso fora do horário de trabalho (se houver interesse da

Casa e mediante justificativa do titular da área de Lotação do servidor, o
curso de atualização poderá ser realizado no horário de trabalho);

- estar matriculado em curso de duração determinada e que adote critério
de avaliação ou frequência;

- comprovar aprovação nas disciplinas dos cursos de ensino fundamental e
médio, sequencial, e graduação;

- ser efetivo, ainda que o servidor esteja em estágio probatório;
- compatibilidade entre o curso e as atribuições do servidor em sua área

de Lotação, atestada pelo titular de sua unidade administrativa, ou, se
necessário, pela Assessoria de Gestão de Recursos Humanos, observan-
do-se o limite da quota, que é de 30% do total dos servidores lotados na
mesma unidade administrativa do requerente.

Além disso, deve-se ressaltar que a concessão desse auxílio se condiciona
à disponibilidade financeira e orçamentária da Assembleia, observando-se que
o servidor somente pode ser reembolsado em um curso por vez.

Abertura do processo
Para ter direito ao reembolso, o servidor deve formalizar o pedido na

Central de Atendimento e Orientação de Pessoal - Caop -,apresentando
toda a documentação necessária.

1 o pedido será deferido pela Gerência-Geral de Administração de Pes-
soal T GPE -,verificada a documentação e o número máximo de concessões
relativo a cada diretoria.

Ver documentação necessária na página da intranet - menu vertical:
PESSOAL / MANUAL DO SERVIDOR / AUXILIO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL.

Renovação do processo
Para renovação do processo de concessão do auxílio relativo aos cur-

sos de ensinos sequencial e de graduação, compreendendo bacharelado,
licenciatura e cursos superior de tecnologia, o beneficiário deverá apresen-
tar, nos meses de fevereiro e de agosto de cada ano, comprovação de
matrícula na série, período ou disciplinas que irá cursar.

A cada seis meses, a GPE avaliará o processo, observada a Legislação
vigente. A renovação dependerá de comprovação de aproveitamento míni-
mo de 70%, se outros não forem os critérios específicos adotados pela
entidade que oferecer o curso.

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

que comprove a conclusão do curso.

Documentação necessária
Ver documentação necessária na página da intranet - menu vertical:

PESSOAL / MANUAL DO SERVIDOR / AUXILIO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL.

Comprovante de pagamento da mensalidade escolar e prazo limite para
solicitação de reembolso
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O comprovante de pagamento da mensalidade escolar deve ser apre-
sentado na Caop, em data posterior à da abertura do processo, até o quinto
dia útil subsequente ao do crédito da folha mensal de pagamento dos servi-
dores da Assembleia Legislativa ou até o último dia útil do ano civil em que
se dê  vencimento das parcelas, prazo também válido para solicitação de
reembolso, podendo o beneficiário, em caráter de eventualidade, solicitar
o reembolso das vencidas no segundo semestre até o último dia útil do mês
de fevereiro do ano subsequente.

No comprovante devem constar o nome do estabelecimento de ensi-
no, o valor e o nome do aluno, o curso ministrado e o CNPJ da entidade
promotora do curso.

A GPE poderá solicitar informações ou documentos complementares
bem como realizar diligências para fins de instrução do processo de conces-
são do Auxílio à Formação Profissional.

Pagamento do benefício

O pagamento do reembolso do auxílio só é feito para o servidor que
tenha efetuado a abertura do processo e apresentado, posteriormente, o
comprovante de pagamento da mensalidade escolar.

A partir do processamento pela GPE, o depósito do reembolso será
efetuado no último dia útil do mesmo mês, se a entrega do comprovante
ocorrer até o quinto dia útil subsequente ao do depósito da folha men-
sal de pagamento dos servidores; e será efetuado no último dia útil do
mês subsequente, se a entrega do comprovante ocorrer após o quinto
dia útil subsequente ao do depósito da folha mensal de pagamento dos
servidores.

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

AUXÍLIO-EDUCAÇÃO E AUXÍLIO-EDUCAÇÃO ESPECIAL (AUXÍLIO-CRECHE)

O auxílio-educação é o benefício concedido ao servidor ativo e
ao inativo para complementar o custeio da educação infantil e do
ensino fundamental do filho com menos de 16 anos. O auxílio-educa-
ção especial é o benefício concedido ao servidor ativo para comple-
mentar o custeio da manutenção, em escota de educação infantil e
dos ensinos fundamental e médio, do filho de qualquer idade com
necessidades educacionais especiais.

Tais benefícios são concedidos na forma de reembolso de valor esti-
pulado nos termos de tabela própria proposta pelas Gerências-Gerais de
Administração de Pessoal - GPE - e de Finanças e Contabilidade - GFC -
,devidamente aprovada pelo 1 oSecretário da Assembleia.

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

Requisitos

a) ser, servidor, ativo ou inativo, no caso do auxílio-educação, e servidor
ativo, no caso do auxílio-educação especial;

b) não receber outro benefício de igual natureza;
c) para o auxílio-educação, o filho deve ter até 16 anos incompletos e estar

matriculado em creche ou escola que ofereça educação infantil ou ensino
fundamental;

d) para o auxílio-educação especial, o servidor deve apresentar laudos
médico e psicológico emitidos pela Coordenação de Saúde e Assistência
- CSA— daALMG.

Documentação necessária para o pedido de concessão do auxílio-
educação e do auxílio-educação especial

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

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

c) certidão de nascimento do aluno, 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 psico-

lógico da CSA.
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.

Comprovante de pagamento da mensalidade escolar

O comprovante de pagamento a ser apresentado na Caop é o docu-
mento original, sem rasura, no qual devem constar o nome do estabeleci-
mento de ensino, o valor da mensalidade escolar e o nome do aluno.
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Prazo para apresentação do comprovante de pagamento
Último dia útil do ano civil, sendo que o comprovante de mensalida-

de vencida no segundo semestre pode ser apresentado até o último dia útil
do mês de fevereiro do ano subsequente.

Pagamento do benefício
Para receber o reembolso, é imprescindível que o servidor apresente

os comprovantes de pagamento das mensalidades escolares vencidas e pagas
nos prazos previstos.

Para receber o reembolso no mês de pagamento da mensalidade, o
servidor deve entregar o comprovante de pagamento da respectiva mensali-
dade até o quinto dia útil após o crédito da folha mensal de pagamento. Se
apresentado posteriormente, o pagamento será efetuado no mês subsequente.

Somente serão objeto de reembolso os valores referentes à mensa-
lidade escolar, excluindo-se quaisquer outras despesas, como alimentação,
transporte e material escolar.

É vedada a utilização do auxílio para despesas com multa e ou-
tros acréscimos decorrentes do pagamento de mensalidade com atraso
e do custeio de material escolar, transporte, merenda, uniforme e ou-
tras despesas assemelhadas.

O imóvel objeto do auxílio-habitacional deverá ser localizado na
Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH -,podendo o servidor
aposentado optar por outra localidade, dentro do território brasileiro.

O auxílio-habitacional poderá ser concedido até duas vezes a
cada servidor, após o cumprimento do estágio probatório, sendo dado
atendimento prioritário àquele que apresentar maior grau de necessi-
dade socioeconômica. No primeiro empréstimo, serão cobrados juros
compensatórios de 8% sobre o valor do contrato, descontados quando
da liberação de cada parcela do empréstimo. Na hipótese de segundo
empréstimo, condicionado à quitação integral do primeiro, serão co-
brados juros compensatórios de 12% ao ano, com sistema de amortiza-
ção em parcelas fixas.

O valor do empréstimo é garantido mediante seguro, cujas
despesas são de responsabilidade do servidor. A amortização é feita
no prazo de até 96 meses, mediante desconto em folha de paga-
mento, prazo que pode ser ampliado em até 30%, à vista de análise
da margem consignável do servidor. As parcelas relativas ao saldo
devedor serão reajustadas no mesmo percentual e na mesma perio-
dicidade de reajuste da remuneração dos servidores da ALMG . Ver
item MARGEM CONSIGNÁVEL.

AUXÍLIO-TRANSPORTE E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

AUXÍLIO HABITACIONAL (FUNDHAB)

O auxílio-habitacional prestado pelo Fundo de Apoio Habitacional da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais - Fundhab - tem por finalidade
oferecer ao servidor da Secretaria da Assembleia Legislativa do Estado de
Minas Gerais - ALMG - financiamento para:
- aquisição de moradia própria, em construção ou não, inclusive mediante

permuta;
- construção de moradia própria em terreno de propriedade do servidor;
- quitação total de empréstimo habitacional, obtido por meio do Sistema

Financeiro de Habitação - SFH - ou de construtora para aquisição de
moradia própria;

- reforma de imóvel de sua propriedade ou
- quitação integral junto ao SFH ou construtora, mediante complementação

com recursos próprios, caso necessário.

Fazem jus à percepção do auxílio-transporte e do auxílio-alimenta-
ção todos os servidores em atividade da Secretaria da Assembleia Legislativa.

Esses auxílios, cujo crédito é feito na mesma data do pagamento
mensal, são pagos proporcionalmente ao número de dias úteis trabalhados.

A concessão desses auxílios será suspensa nos seguintes casos:
a) faltas do servidor;
b) licença para tratamento de saúde;
c) afastamentos decorrentes de acidente de trabalho ou doença profissio-

nal; e
d) Licença por motivo de doença em pessoa da família.
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AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO

Alguns benefícios, dentre eles proventos de aposentadoria, adicio-
nais de quinquênio e trintenário, férias-prêmio, valem-se do tempo de ser-
viço como condição para a sua aquisição, devendo o servidor averbar nesta
Casa a certidão de contagem de tempo de serviço prestado, tanto a outros
órgãos públicos, quanto a empresas de iniciativa privada, para os quais
tenha trabalhado antes de sua posse em cargo desta Assembleia Legislativa.
O servidor deve protocolar nesta Casa a respectiva certidão de contagem
de tempo.Ver item ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO.

Na certidão de contagem de tempo devem constar; obrigatoriamen-
te: o cargo ocupado, discriminação precisa dos períodos trabalhados, afas-
tamentos,: 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. E de observar que a certidão
deve conter, no mínimo, duas assinaturas, sendo uma de quem a lavrou e
outra de seu superior imediato, devendo ser emitida em papel timbrado.

Tempo de serviço público prestado ao Estado de Minas Gerais
Para fins de adicional quinquenal e de adicional trintenário, todo o tempo de

serviço público prestado ao Estado de Minas Gerais é computado sem restrições.
Para fins de férias-prêmio, o tempo de serviço público prestado ao

Estado de Minas Gerais é computado sem restrições, a qualquer tempo,
diferentemente do tempo de serviço público prestado à União, a municípi-
os e a outros estados, que é computado, para esse fim, até a data limite de
31 de dezembro de 1995.

Tempo de serviço público prestado ao Poder Executivo do Estado
de Minas Gerais

O servidor do Poder Executivo à disposição da Assembleia Legislativa,
sem ônus para o órgão de origem, poderá averbar declaração de tempo de
serviço emitida pela Secretaria de Estado na qual esteja efetivamente
lotado, para fins de percepção de adicionais por tempo de serviço. Na de-
claração emitida para esse fim devem constar, obrigatoriamente, o cargo
ocupado, com discriminação precisa dos períodos trabalhados, afastamen-
tos, acréscimos computados para fins de percepção de adicionais, bem
como períodos de gozo ou o mês de conversão em espécie de férias-prêmio
e o respectivo saldo, se for o caso.

O servidor público estadual exonerado de cargo do Poder Executivo
deverá atestar seu tempo de serviço mediante certidão emitida, obrigato-
riamente, pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag.

Tempo de serviço público prestado a órgãos municipais e federais
O tempo de serviço público prestado até 25 de março de 2002 a ente

federado distinto do Estado de Minas Gerais pode ser averbado para fins de
adicionais por tempo de serviço. De igual modo, pode ser também averbado
para esses fins o tempo de serviço privado prestado até 13 de julho de 1993,
desde que comprovado o exercício no serviço público estadual por; pelo me-
nos, um dia, no período de 21 de setembro de 1989 a 13 de julho de 1993.

A certidão emitida por prefeitura municipal deve ser impressa em
papel timbrado e conter; no mínimo, duas assinaturas, reconhecidas em
cartório, sendo uma de quem a lavrou e outra de seu superior imediato.

Caso o servidor tenha trabalhado em sociedade de economia mista,
empresa pública ou fundação de direito privado, o tempo de serviço deve
ser comprovado por certidão emitida pelo Instituto Nacional do Seguro So-
cial - INSS - e, nesse caso, serão observadas as regras de averbação para
o tempo de serviço prestado à iniciativa privada.

Tempo de exercício de mandato eletivo
O tempo de exercício de mandato eletivo pode ser computado para

fins de adicionais de tempo de serviço. A certidão expedida para esse fim
deve conter; no mínimo, duas assinaturas, reconhecidas em cartório, sen-
do uma de quem lavrou o documento e outra de seu superior imediato.

Juntamente com a certidão, o requerente deve apresentar cópia de
seu diploma emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral - TRE.

Tempo de serviço prestado à iniciativa privada
O tempo de serviço prestado até 13 de julho de 1993 à iniciativa

privada, na condição de empregado, contribuinte em dobro, empregador
ou autônomo, pode ser averbado para fins de adicionais por tempo de ser-
viço, desde que o requerente tenha sido servidor público do Estado de Mi-
nas Gerais durante o período de 21 de setembro de 1989 a 13 de julho de
1993 e, em se tratando de trabalhador autônomo, comprove o efetivo exer-
cício de suas atividades. Nessa última hipótese, caso não fique comprova-
do o exercício laboral, a certidão será averbada para fins exclusivos de
percepção do adicional trintenário.
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Esse tempo deve ser comprovado mediante apresentação de original
de certidão emitida pelo INSS.

Para requerer a certidão de tempo de serviço 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 Administra-
ção de Pessoal - GPE.

Emissão de certidão

O servidor que necessitar de certidão de tempo de serviço prestado
a esta Casa 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 de certidão de tempo de serviço.

CARREIRA

A estrutura do sistema de carreira da Assembleia Legislativa do
Estado de Minas Gerais - ALMG - tem fundamento nos arts. 30 a 32
da Constituição do Estado e é regulamentada pela Lei n° 15.014, de
15/1/2004, pela Resolução n°5.214, de 23/12/2003, pelos arts. 10 
50 da Resolução n° 5.314, de 18/7/2008, e pela Deliberação da Mesa n°
2.432, de 6/10/2008.

Para os servidores que ingressaram no Quadro de Pessoal da Se-
cretaria da Assembleia Legislativa por meio do concurso público regido
pelo Edital n° 1/2007, as carreiras são correspondentes aos seguintes
cargos para os quais sejam nomeados: 1 - Técnico de Apoio Legislativo,
de escolaridade inicial de ensino médio; e II - Analista Legislativo e
Procurador, de escolaridade inicial de ensino superior, com curso de
graduação.

O ingresso nas carreiras ocorre no primeiro padrão de venci-
mento da classe inicial da carreira do cargo efetivo sendo a estrutura
do sistema de carreira organizada em classes e padrões de vencimento
de acordo com a escolaridade exigida para cada classe.

SISTEMA DE CARREIRAS

Cargo: Técnico de Apoio Legislativo

Classe	Padrões Oe Vencimento	Grau de escolaridade

VL-31 a VL-39	 Médio

II	VL-40 a VL-48	 Médio

III	VL-49 a VL-57	 Sequencial

Cargos: Analista Legislativo e Procurador

Classe	Padrões de Vencimento	Grau de escolaridade

VL-44aVL-52	 Graduação

II	VL-53 a VL-62	Pós-graduação "lato
sensu' - Aperfeiçoamento

III	VL-63 a VL-67	Pós-graduação "Lato
sensu" - Especialização

Desenvolvimento nas carreiras

O desenvolvimento nas carreiras dá-se mediante progressão e promo-
ção para o servidor que se encontre Lotado em efetivo exercício na área
administrativa durante o período aquisitivo por período mínimo de 275 dias.

Progressão

É a movimentação para o padrão de vencimento subsequente na car-
reira em uma mesma classe, a cada período aquisitivo correspondente a
um ano civil, inclusive para quem esteja em estágio probatório.

Para concorrer à progressão, o servidor deverá obter, simultanea-
mente, no ano correspondente ao período aquisitivo, no mínimo, a seguin-
te pontuação:

- quarenta e dois pontos no requisito avaliação individual de desempenho;
- dezoito pontos no requisito aprimoramento profissional;
- cinco pontos no requisito resultado setorial;
- setenta pontos na Avaliação Global de Desempenho.

Após o cumprimento do estágio probatório e enquanto permanecer
posicionado na primeira classe, o servidor ocupante dos cargos de Analista
Legislativo e Procurador concorrerá à chamada "progressão especial" com
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base na pontuação obtida na avaliação individual de desempenho relativa
ao período aquisitivo e na seguinte proporção:
a) de 70% (setenta por cento) a 80% (oitenta por cento) dos pontos distribuí-

dos, a um padrão;
b) acima de 80% (oitenta por cento) até 85% (oitenta e cinco por cento) dos

pontos distribuídos, a dois padrões; e
c) acima de 85% (oitenta e cinco por cento) dos pontos distribuídos, a três padrões.

Promoção
É a movimentação do servidor do último padrão de vencimento de

uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente subsequente
da carreira, sendo correspondente a um ano o período aquisitivo, observa-
do o interstício mínimo de um ano civil contado da movimentação imedia-
tamente anterior.

Para concorrer à promoção, o servidor deverá obter, simultaneamen-
te, no ano correspondente ao período aquisitivo, no mínimo, a seguinte
pontuação:

- cinquenta e um pontos no requisito avaliação individual de desempenho;
- dezoito pontos no requisito aprimoramento profissional;
- cinco pontos no requisito resultado setorial;
- oitenta pontos na Avaliação Global de Desempenho.
Período aquisitivo

O período aquisitivo corresponde ao primeiro ano imediatamente
anterior ao da movimentação na carreira para obtenção da progressão ou
promoção, e será computado de 1 O de janeiro a 31 de dezembro de cada
ano, sendo vedado o cômputo do mesmo período para os dois benefícios. O
servidor nomeado para cargo de provimento efetivo poderá computar o
ano de seu ingresso como o primeiro período aquisitivo para concorrer à
progressão, desde que entre em exercício até 31 de março.

Não será considerado período aquisitivo o ano em que o servidor se
afastar do efetivo exercício de suas funções pelo prazo total, isolado ou cumu-
lativo, superior a cento e oitenta dias, em razão dos seguintes motivos:
- colocação de servidor à disposição de outro órgão da Administração Pública;
- licença especial, nos termos do art. 171 da Deliberação da Mesa n'269,

de 4 de maio de 1983;
- afastamento para o desempenho de mandato eletivo;
- licença para tratar de interesses particulares;
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- licença por motivo de afastamento do cônjuge;
- afastamento preliminar em razão de pedido de aposentadoria, previsto

no art. 9° da Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002;
- férias;
- férias-prêmio;
- casamento;
- luto pelo falecimento de cônjuge, filhos, pais e irmãos;
- licença-maternidade e licença-paternidade;
- licença decorrente de doença profissional ou de acidente de trabalho;
- licença para tratamento de saúde cujo período de afastamento total em

cada ano não ultrapasse trinta dias;
- licença por motivo de doença em pessoa da família cujo período de afas-

tamento total em cada ano não ultrapasse dez dias;
- licença para doação de sangue; e
- licença para serviço militar.

Requisitos para desenvolvimento na carreira
São requisitos para a obtenção da progressão e da promoção nas

carreiras:
- Escolaridade mínima exigida para cada classe - o curso para obtenção

da escolaridade deverá ser concluído até o término do período aquisiti-
vo da progressão ou da promoção.

- Conduta disciplinar - o servidor que tenha sofrido penalidade discipli-
nar não poderá concorrer ao desenvolvimento na carreira no ano cor-
respondente ao período aquisitivo em que lhe foi aplicada a penalida-
de, mas se estiver respondendo a processo administrativo disciplinar
poderá concorrer à progressão ou à promoção.

III -Avaliação individual de desempenho - a avaliação será realizada anualmente,
sendo avaliados os seguintes fatores, distribuídos a cada um doze pontos:

- assiduidade e pontualidade;
- iniciativa;
- produtividade;

responsabilidade; e
- disponibilidade e dedicação ao trabalho.

Para o servidor em estágio probatório, p avaliação é semestral, rea-
lizada por uma comissão especial, e são avaliados os seguintes critérios:
- adaptação às atribuições do cargo;
- qualidade do trabalho;
- assiduidade e pontualidade;
- cooperação;
- responsabilidade;
- eficiência, atribuídos dez pontos a cada fator.
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1V—Aprimoramento profissional - é o aperfeiçoamento dos conhecimen-
tos e técnicas de trabalho do servidor por meio de sua participação
em curso ou atividade previstos para esse fim, observada a pontua-
ção anual, a carga horária e a classificação conforme o conhecimento
esteja direta ou indiretamente ligado à atividade do servidor.

V - Resultado setorial - apurado com base nos indicadores de desempenho
e nos planos de metas estabelecidos para cada um dos órgãos da área
administrativa da Secretaria da Assembleia Legislativa, sendo atribu-
ídos em cada ano dez pontos a esse requisito.

VI - Frequência - a frequência do servidor, aferida por meio do Sistema
Informatizado de Apuração de Frequência, será considerada para a de-
dução de pontos no resultado parcial da Avaliação Global de Desempe-
nho, conforme as ocorrências apuradas, sendo que, em cada ano, o
número de pontos a ser deduzido no resultado parcial da Avaliação
Global de Desempenho do servidor fica limitado a trinta e cinco, des-
prezando-se a pontuação que ultrapassar esse limite, sendo, ainda,
passíveis de dedução:

—servidor à disposição de outro órgão da Administração Pública;
- licença especial, nos termos do art. 171 da Deliberação da Mesa n° 269,

de 4 de maio de 1983;
- afastamento para o desempenho de mandato eletivo;
- licença para tratar de interesses particulares;
- licença por motivo de afastamento do cônjuge; e
- afastamento preliminar em razão de pedido de aposentadoria, previsto

no art. 90 da Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002.

Avaliação Global de desempenho do Servidor

Compete à Gerência-Geral de Administração de Pessoal - GPE - a
apuração dos pontos da avaliação global de desempenho do servidor, fazen-
do publicar listagem com os nomes dos servidores aptos ao desenvolvimen-
to na carreira, devendo emitir parecer sobre a matéria quando necessário.
É o Conselho de Diretores que homologa a listagem competindo à Mesa da
Assembleia a concessão dos atos de progressão e promoção, com efeitos
financeiros a partir de 1° de janeiro do ano correspondente à obtenção do
desenvolvimento.

Cabe recurso dos atos concessórios relativos a esse processo, obser-
vada a ordem: Câmara de Administração de Pessoal - CAP —; Conselho de
Diretores; e Mesa da Assembleia Legislativa.
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AVALIAÇÃO GLOBAL DE DESEMPENHO DO SERVIDOR

REQUISITOS	Pontos	 PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
distribuídos	PROGRESSÃO	PROMOÇÃO

Avaliação Individual	60 pontos	42 pontos	51 pontos
de desempenhos	(100%)	 (70% neste	(85% neste

	

requisito)	requisito)

Aprimoramento	30 pontos	18 pontos	18 pontos
Profissional	 (100%)	 (60% neste	60% neste

	

requisito)	requisito)

Resultado Setorial	10 pontos	5 pontos	5 pontos

	

(100%)	 (50% neste	50% neste

	

requisito)	requisito)

RESULTADO	100 pontos	 —	 —
PARCIAL

Deduções
relativas
à apuração	 —	 -	 -
do requisito
Frequência

RESULTADO FINAL	100 pontos	70 pontos	80 pontos
Resultado da	(100%)	70% do resultado	80% do resultado
Avaliação Global	 fina[)	 final)
de Desempenho

CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO

Ao servidor são fornecidos cartões de identificação, conforme as
especificações que seguem.

Cartão de identificação funcional - crachá

O crachá deve ser portado diariamente pelo servidor, de modo visí-
vel, durante todo o tempo que permanecer na Casa, para efeito de identi-
ficação e registro diário de frequência. Seu uso é pessoal e intransferível,
respondendo o servidor por sua utilização indevida.
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No ato da posse o servidor será orientado a solicitar seu cartão de
identificação funcional, quando receberá um crachá provisório, até que o
definitivo seja confeccionado. No prazo de três dias úteis, o servidor será
chamado para assinar o crachá definitivo. No momento da solicitação o
servidor deve indicar duas partes integrantes de seu nome ( um prenome e
um nome, dois nomes, ou dois prenomes). Enquanto aguarda a confecção
de seu crachá e na hipótese de esquecimento, perda ou extravio, o servi-
dor deverá solicitar a um Policial Legislativo, servidor da Coordenação de
Orientação e Segurança - COS -,que registre sua frequência no terminal
coletor de dados do Sistema Informatizado de Apuração de Frequência -
Siaf -,sendo a ocorrência anotada em livro específico.

Caso seja necessária a confecção de um novo crachá, este deve ser
solicitado na Caop, com custo compartilhado, se for o caso.

É importante observar que a solicitação de um novo crachá implica
cancelamento automático da via anterior. Sendo assim, marcações que
venham a ser feitas com o crachá cancelado, caso este seja posteriormen-
te localizado, não serão reconhecidas pelo Siaf, o que ocasionará proble-
mas na folha de frequência do servidor.

Cartão de identificação para fim de utilização da assistência médica e
hospitalar - Unimed-BH

Caso o servidor tome posse até o dia 17 do mês em curso, sua car-
teira será entregue no local de sua Lotação, no início do mês seguinte.

A assistência médica e hospitalar conveniada só pode ser utilizada pelo
servidor que esteja de posse do cartão de identificação, à exceção do filho
recém-nascido, natural ou adotivo durante os 30 dias após o nascimento.

Cartão de identificação para fim de utilização da assistência odontológica

O cartão de identificação para fim de utilização da assistência
odontológica é o cartão de identificação funcional - crachá. Para os depen-
dentes esse cartão é confeccionado em separado.

CONTA-CORRENTE

O Banco do Brasil S/A - BB - tem exclusividade para pagamento
da folha salarial da Assembleia Legislativa relativa a servidor ativo,
aposentado, pensionista de servidor falecido até 28/11/1984 e de esta-
giário. Para o servidor que percebe o pagamento pela Cooperativa de

Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Assembleia Legislativa
do Estado de Minas Gerais - Cofal —,a abertura da conta-corrente no
BB, para fins de recebimento de salário, é opcional.

Para o servidor novato, no ato da posse, será aberta a conta-
corrente no BB,preferencialmente na Agência n° 1.629-2, Santo Agosti-
nho - Posto da Assembleia Legislativa. Para tanto, é necessário apre-
sentar 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). Caso o servidor já tenha conta-
corrente em outra agência do BB, esta poderá ser utilizada, devendo ser
apresentada a comprovação da mesma.

Após a abertura da conta-corrente, o servidor deve protocolar, na
Central de Atendimento e Orientação de Pessoal - Caop -,formulário
fornecido pelo BB, devidamente assinado, informando o número de sua
conta. Nenhum pagamento será creditado ao servidor antes do encami-
nhamento desse documento.

Caso o servidor e demais interessados já tenham conta-corrente em
outra agência do BB, esta poderá ser utilizada, devendo ser apresentada a
comprovação da mesma.

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

ELEIÇÕES

Conforme disposto no artigo 30, inciso VII, do Código Eleitoral (Lei
Federal n° 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, encaminhados ao Tribunal Regional Eleitoral - TRE.
Tribunal Regional Eleitoral
Av. Prudente de Morais, n 100
Tel.: 3298-1100
Página na internet: www.tre-mg.gov.br

O servidor requisitado para compor as mesas receptoras ou juntas
eleitorais, mediante apresentação de declaração expedida pela Justiça Elei-
toral, será dispensado do serviço pelo dobro dos dias de convocação, confor-
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me determina o artigo 98 da Lei Federal n° 9.504, de 30 de setembro de
1997.0 servidor deve entregar a declaração na Caop e, posteriormente, so-
licitara 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.

Todos os servidores devem apresentar, na Caop, comprovante de
quitação com a Justiça Eleitoral, que é a prova de que votou na última
eleição, pagou a respectiva multa ou se justificou devidamente perante o
juiz eleitoral. Anão apresentação de um desses comprovantes implicará a
suspensão do pagamento relativo ao segundo mês subsequente ao da elei-
ção, ou seja, o mês de dezembro.

ESTÁGIO PROBATÓRIO

O estágio probatório é o período em que o servidor aprovado em
concurso público tem avaliada sua aptidão para o cargo no qual foi empossado
em caráter efetivo e tem a duração de três anos, contados da data de
entrada em exercício.

Ao servidor será dado conhecimento prévio das regras e critérios de ava-
liação do estágio probatório, sendo-lhe assegurado o direito de acompanhar
todos os atos de instrução do processo que tenham por objeto sua avaliação.

Durante esse período, os direitos do servidor ainda não são plenos:
está sujeito a exoneração e a demissão, não pode ser colocado à disposi-
ção de outro órgão nem obter licença que implique interrupção do efetivo
exercício do cargo. Ver item LICENÇAS.

Sendo aprovado no estágio probatório, o servidor efetivo alcança a
estabilidade e só perderá o cargo em virtude de:

a) processo administrativo em que Lhe seja assegurada ampla defesa;
b) sentença judicial transitada em julgado; e
c) procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei

complementar, sendo-Lhe assegurada ampla defesa.

Avaliação e critérios

O servidor em estágio probatório é avaliado parcialmente, a cada
semestre, por meio de relatório de comissão especial instituída pelo Dire-
tor-Geral da Secretaria da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais - ALMG -, composta pelos titulares dos órgãos de lotação dos servi-

dores avaliados, por um ocupante do cargo de Procurador e por um servidor
para exercício da função de Secretário.

Os critérios de avaliação são os seguintes:

a) adaptação às atribuições do cargo;
b) qualidade do trabalho;
c) assiduidade e pontualidade;
d) cooperação;
e) responsabilidade; e
f) eficiência.

A cada um desses critérios são atribuídos dez pontos, sendo o resul-
tado semestral a média aritmética das seis notas obtidas.

O servidor que não obtiver o mínimo de 70% no somatório dos pontos
distribuídos nas avaliações semestrais será considerado reprovado.

A Comissão Especial registrará nos relatórios das avaliações parciais
e final os fatos, as circunstâncias e as razões relevantes que motivaram a
pontuação conferida, e os encaminharão aos setores competentes para ins-
trução e considerações, devendo também arquivar, em pasta funcional ou
em base de dados individual, todos os resultados dessas avaliações, aos
quais o servidor tem acesso para consulta.

Curso de Formação Introdutória à Carreira do Servidor da ALMG - CFAL
O instrumento de avaliação do servidor durante o primeiro semestre

do estágio probatório será o Curso de Formação Introdutória à Carreira do
Servidor da Assembleia Legislativa - CFAL. Portanto, o resultado deste
equivale ao resultado da primeira avaliação parcial.

Trata-se de mecanismo voltado para a formação introdutória do ser-
vidor recém-empossado na ÂLMG e objetiva oferecer informações que lhe
permitam conhecer a Instituição a que passará a servir, uma vez aprovado
no estágio probatório, sobretudo no que se refere às atividades inerentes a
seu cargo.

O CFAL terá início em até sessenta dias após a data da publicação do
ato de nomeação dos candidatos aprovados no concurso, os quais serão
automaticamente nele inscritos no ato de sua posse. Ainda que o servidor
seja nomeado após o início das atividades do CFAL, as disciplinas serão
cursadas ao longo de seu estágio probatório.

O curso terá duração máxima de um semestre, com atividades em
sala de aula e extraclasse. Dentre as atividades extraclasse, destaca-se a
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disciplina Prática Monitorada', desenvolvida pelo servidor com orienta-
ção, acompanhamento e avaliação do titular do seu órgão de lotação ou de
monitor por ele designado.

O comparecimento ao CFÂL é requisito indispensável para o desenvol-
vimento na carreira. Visando à complementação da formação introdutória do
servidor, após a conclusão do CFAL, a Escola do Legislativo oferecerá, medi-
ante solicitação do titular do órgão de lotação do servidor, disciplinas especí-
ficas, de caráter obrigatório, adequadas ao cargo para o qual este tenha sido
nomeado. A avaliação nas disciplinas específicas segue os mesmos critérios
e mecanismos adotados no CFAL e servirá de referência para avaliação do
servidor em estágio probatório no semestre de conclusão das disciplinas.

Homologação e recurso
A última avaliação do estágio probatório será acompanhada de pare-

cer conclusivo da Comissão Especial opinando pela permanência do servi-
dor na Assembleia Legislativa, para fins de estabilização, ou por sua exo-
neração. Desse parecer será dada vista ao servidor em estágio probatório,
pelo prazo de cinco dias, para sua manifestação.

Em face da conclusão dessa Comissão e da manifestação do servidor,a
Área de Pessoal instruirá o processo e o submeterá à Câmara de Administração
de Pessoal - CAP -,para homologação. O servidor será notificado da decisão
homologatóna, podendo, no prazo de dez dias, se for de seu interesse, interpor
pedido de reconsideração, do qual caberá recurso hierárquico, em igual prazo.

EXONERAÇÃO

Exoneração é uma das formas em que se dá a vacância do cargo
ocupado e ocorre a partir da publicação oficial do ato que exonerar ou da
data nele determinada.

Dar-se-á a exoneração do servidor integrante do quadro efetivo nas
seguintes situações:
a) a pedido do servidor;
b) a critério da Mesa da Assembleia, quando se tratar de cargo em comis-

são de recrutamento limitado;
c) quando o servidor não satisfizer as condições de estágio probatório.

Se esse servidor estiver respondendo a processo administrativo, só
poderá ser exonerado, a pedido, após a conclusão do processo, desde que
reconhecida sua inocência.
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O servidor exonerado faz jus à percepção de valores pertinentes a
possíveis saldos de remuneração, de férias regulamentares e terço consti-
tucional de férias regulamentares - desde que conte mais de 120 dias de
exercício na ALMG , bem como de gratificação de Natal proporcional ao
número de meses trabalhados, sendo que, para efeito desse último cálculo,
computa-se como mês integral a fração igual ou superior a 15 dias.

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. Ver
item ENTIDADES VINCULADAS.

O acerto dos valores a que o servidor tenha direito é processado,
automaticamente, após o 60° dia da exoneração e condiciona-se à devolu-
ção dos seguintes documentos:
a)Cartão de Identificação Funcional - crachá -;
b) Carteira da Assistência Odontológica dos dependentes, se for o caso;
c) Carteira da Assistência Médica e Hospitalar prestada pelo sistema de

autogestão - para servidores que estejam vinculados ao plano de autogestão.
O servidor exonerado pode manter o vínculo para ele e seus depen-

dentes ao plano de saúde prestado pela ALMG por meio de empresa contra-
tada. Ver item ASSISTÊNCIA A SAÚDE PRESTADA PELA ALMG.

FALECIMENTO DO SERVIDOR — DIREITOS E BENEFÍCIOS DOS DEPENDENTES

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

Auxílio-funeral
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG - con-

cede auxílio, correspondente a um mês da remuneração do servidor faleci-
do, ao responsável — familiar ou não - pelo pagamento das despesas fune-
rárias, mediante requerimento e apresentação dos seguintes documentos:
- certidão de óbito do servidor (cópia xerox);
- nota fiscal das despesas funerárias (documento original);
- carteira de identidade do responsável pelo pagamento das despesas fu-

nerárias (cópia xerox); e
— número da conta-corrente do solicitante.
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Auxílios similares são pagos pela Associação dos Servidores do
Legislativo do Estado de Minas Gerais - AsLemg - (para associados) e pela
Cofal (para cooperados) - Ver item ENTIDADES VINCULADAS.

Verbas não pagas em vida
Os dependentes legais do servidor falecido fazem jus ao recebimento

de quaisquer verbas devidas e não pagas 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.

Esse acerto é processado mediante apresentação de relação de de-
pendentes expedida pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Esta-
do de Minas Gerais - Ipsemg - ou alvará judicial que determine a quem
deve ser feito o pagamento.

Os servidores efetivos têm direito a:
- três meses de férias-prêmio a cada cinco anos de efetivo exercício no

serviço público do Estado de Minas Gerais.
- férias-prêmio adquiridas e a adquirir; ao servidor público civil e ao mili-

tar do Estado de Minas Gerais, se nomeado para outro cargo no Estado
de Minas Gerais, em razão de aprovação em concurso público, desde que
tenha estado em exercício em 16 de julho de 2003.

Contagem em dobro das não gozadas:
- para fins de adicionais por tempo de serviço, quando da aposentadoria;
- para fins de adicionais por tempo de serviço, a qualquer momento e por

opção do servidor; das adquiridas até 15 de julho de 2003;
—para fins de aposentadoria, das adquiridas até 16 de dezembro de 1998.
- conversão em espécie, quando da aposentadoria, das não gozadas que

tenham sido adquiridas até 29 de fevereiro de 2004.

Permanência no plano de saúde
O dependente do servidor falecido poderá continuar usufruindo da

assistência médica e hospitalar prestada pela ALMG por meio de empresa
contratada, com isenção das mensalidades pelo período de 12 meses. A
condição é que o servidor falecido e seus dependentes estejam devidamen-
te inscritos no referido plano de saúde na data do óbito.

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

devida ao conjunto de dependentes do servidor que falecer; aposentado ou não.

FÉRIAS-PRÊMIO

Para aquisição de férias-prêmio, o tempo de serviço público presta-
do ao Estado de Minas Gerais é computado sem restrições, a qualquer mo-
mento, diferentemente do tempo de serviço público prestado à União, a
municípios e a outros estados, que é computado, para esse fim, até a data
limite de 31 de dezembro de 1995, véspera da entrada em vigor da Emenda
à Constituição Estadual 18, de 21/12/1995.

As férias-prêmio serão gozadas mediante requerimento do interes-
sado e autorização de seu superior; podendo cada mês do benefício ser
dividido em até três períodos de, no mínimo, cinco dias cada.

FÉRIAS REGULAMENTARES E TERÇO CONSTITUCIONAL

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, diretamente pelo titular do órgão de lotação do servidor.
A ocorrência concomitante de outro afastamento legal (licença médi-

ca, luto, gestação, gala) faz interromper o gozo das férias, as quais reco-
meçarão no primeiro dia útil após o término do afastamento.

Não se admite a acumulação de férias regulamentares, devendo o
saldo de férias porventura existente ser marcado, obrigatoriamente, até o
último dia útil de cada ano.

A exoneração faz cessar as férias, ficando assegurado o direito de
receber o saldo de férias, a título de indenização, no acerto após a exone-
ração. Ver item EXONERAÇÃO.

Terço constitucional
É o valor correspondente a 1/3 da remuneração percebida pelo servi-

dor; o qual é creditado em conta-corrente no mês em que se iniciarem as
52	 53



férias, desde que estas tenham sido cadastradas no sistema informatizado
até o dia 20, observadas as seguintes datas:
- pagamento por volta do dia 10, para férias cadastradas em meses ante-

riores ou até o dia 5 do mês de seu início;
- pagamento por volta do dia 25, para férias cadastradas no período de 6

a 20 do mês de seu início;
- as férias cadastradas após o dia 20 e que se iniciarem no mesmo mês

terão o terço creditado no mês subsequente, por volta do dia 10.

FREQUÊNCIA

Na Secretaria da Assembleia Legislativa, a frequência é regulamen-
tada pela Deliberação da Mesa n° 1.541, de 29/4/1998.

A jornada de trabalho, seja ordinária ou extraordinária, deve ser regis-
trada diariamente nos terminais coletores de dados do Sistema Informatizado
de Apuração de Frequência - Siaf - por meio do Cartão de Identificação Fun-
cional - crachá - de uso pessoal e intransferível. No período de 8 a 12 de cada
mês, fica disponibilizado o Relatório Mensal de Apuração de Frequência para
avaliação do titular e, se necessário, aposição de códigos.

É vedado ao servidor ausentar-se do seu local de trabalho durante
sua jornada de trabalho, salvo para fins de serviço.

Jornada ordinária
A jornada ordinária diária de trabalho do servidor é de oito horas,

sendo de seis horas para o ocupante do cargo de Analista Legislativo, nas
especialidades de Médico, Dentista, Enfermeiro, Taquígrafo e Jornalista, a
ser cumprida dentro do horário-núcleo da Assembleia, de segunda a sexta-
feira, entre 7h30min e 19 horas.

À exceção do ocupante do cargo de Analista Legislativo, na especia-
Lidade de Jornalista, o servidor pode ser dispensado do registro de duas
horas diárias, denominadas horas complementares, podendo registrar seis
ou quatro horas diariamente, conforme a jornada ordinária diária prevista
para o cargo. As duas horas complementares serão gerenciadas pelo titular
do órgão de lotação do servidor, conforme a necessidade de serviço. Na
hipótese de o servidor não atender à convocação para trabalho nas duas
horas complementares em razão da necessidade de serviço do seu órgão de
lotação, o respectivo titular encaminhará registro do fato à Gerência-Geral
de Administração de Pessoal - GPE —,para fins do desconto.

A jornada de trabalho diária é estabelecida em comum acordo com o
titular do órgão de lotação do servidor. Para o servidor obrigado ao registro
de seis horas diárias, pode ser: a) preferencialmente em período contínuo,
das 7h30min às 1 3h30min ou das 1 2h3ümin às 1 8h30min, com flexibiLização
de 30 minutos no início e prorrogação da jornada em igual período; b) em
dois períodos, dentro do expediente ordinário (horário-núcleo), com inter-
valo intrajornada para descanso de, no mínimo, uma hora, no período das
12 às 14 horas, mediante o registro do intervalo intrajornada para descan-
so; e c) por convocação do Diretor-Geral, do Secretário-Geral da Mesa, do
Procurador-Geral ou de Diretor de Área, dentro ou fora do expediente ordi-
nário (horário-núcleo), podendo ser em período contínuo diverso dos prefe-
renciais, ou em dois períodos, com intervalo intrajornada para descanso
de, no mínimo, uma hora, mediante o registro do intervalo intrajornada
para descanso; ou em escala mista (período contínuo e em dois períodos).

Cabe observar, ainda, que, caso não seja observado o intervalo
intrajornada - registro obrigatório no terminal coletor de dados de no mí-
nimo uma hora, para fins de descanso - as horas registradas que excede-
rem as seis horas diárias serão desconsideradas.

O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 horas
de um dia e cinco horas do dia seguinte, é compensado na jornada ordinária
diária do servidor, que fica acrescida de 20% (vinte por cento) por hora de
serviço noturno. O servidor lotado na Coordenação de Orientação e Seguran-
ça - COS - pode cumprir sua jornada ordinária diária de registro em plantão
noturno de 12 horas, com folga de escala nas 60 horas subsequentes, durante
a qual deve atender a eventuais convocações de seu superior.

É possível ao servidor solicitar a redução de sua jornada de trabalho diá-
ria nas seguintes situações: a) em duas horas diárias, com desconto de 25% em
sua remuneração; b) para 20 horas semanais, quando legalmente responsável
por excepcional em tratamento especializado; e c) em 60 ou 120 minutos, con-
forme a jornada ordinária diária do cargo seja de seis ou oito horas diárias para
a servidora assistir o próprio filho, até que este complete seis meses de idade.

Pelo não-cumprimento das regras de frequência no mês da apuração,
o servidor está sujeito a desconto em sua remuneração. O desconto será
aplicado nas seguintes situações: a) apuração de jornada ordinária mensal
de registro inferior à devida; b) não-cumprimnto de jornada mínima diária
obrigatória (de seis horas para quem registra oito, de quatro horas para
quem registra seis e de duas horas para o ocupante do cargo Técnico de
Apoio, na especialidade de Policial Legislativo); c) uso indevido do código 51;
d) ausência de abono da ocorrência que implique desconto no Relatório Men-
sal de Apuração de Frequência; e) aposição de código específico de falta.
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Jornada extraordinária

Compreende-se jornada extraordinária a jornada de trabalho reaLi-
zada além da jornada diária de trabalho prevista para o cargo ou aquela
realizada em dias não úteis. É permitida se convocada e aprovada pelo
titular, para os seguintes fins, respeitada a ordem de processamento: a)
compensação de jornada ordinária mensal inferior à devida, desde que
cumprida a jornada mínima diária obrigatória em todos os dias do mês; b)
quitação de débito gerado pela aposição do código 51; c) conversão em
crédito; e d) pagamento limitado a até 50 horas mensais. A jornada de
trabalho extraordinária realizada pelo servidor em dia não útil é acrescida
de 50% (cinquenta por cento).

mês integral. Cabe observar que o pagamento dessa gratificação, ha-
vendo disponibilidade financeira, poderá ser antecipado, conforme es-
tabeleça a Mesa da Assembleia.

IMPOSTO DE RENDA - DEPENDENTES

Alíquotas do Imposto de renda retido na fonte, mensalmente:

Banco de horas

É um sistema de compensação de horas.

As horas extraordinárias realizadas pelo servidor que excedem a jor-
nada diária de trabalho prevista para o cargo ou aquelas realizadas em dias
não úteis, desde que convocadas pelo titular do seu órgão de lotação, po-
dem ser aprovadas para crédito no banco de horas, para fins de compensa-
ção de débito, observado o Limite de vinte e 25 vezes a jornada ordinária
diária prevista para o cargo, sendo cumulativo de um ano para outro.

O débito de horas, decorrente da aposição do código 51 no Relató-
rio Mensal de Apuração de Frequência do servidor; suspende o desconto
por motivo de falta , gerando um débito de horas equivalente às horas
da jornada ordinária diária prevista para o cargo. O débito de horas
está limitado a três vezes a jornada ordinária diária prevista para o
cargo do servidor e, havendo horas de crédito aprovadas, a aposição do
código 51 é limitada a tantas vezes quantas os créditos forem suficien-
tes para quitar cada código 51. Quita-se o débito com horas de crédito
ou com trabalho durante afastamento. Os débitos, ao contrário dos cré-
ditos, não podem ser transferidos de um ano para outro, devendo ser
quitados até dezembro do ano em que foram adquiridos.

GRATIFICAÇÃO DE NATAL

A gratificação de Natal corresponde a um duodécimo da remune-
ração do servidor por mês de efetivo exercício e é devida no valor cor-
respondente à remuneração integral do mês de dezembro, sendo a fra-
ção igual ou superior a quinze dias de efetivo exercício computada como
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Base de cálculo em R$	Aliquota	%	Parcela a deduzir
do imposto em R$

Até 1.434,59	 Isento	 —x-

Del.434,60a2.150,00	7,5	 107,59

De 2.150,01 até 2.866,70	15	 268,84

De 2.866,71 até 3.582,00	22,5	 483,84

Acima de 3.582,00	27,5	 662,94

Dedução por dependente: R$ 144,20

Dependentes

Para fins de dedução do imposto de renda retido na fonte, o servidor
pode incluir; mediante a apresentação de cópia xerox dos documentos cita-
dos, os seguintes dependentes:

1)cônjuge:

1 - certidão de casamento;

2) companheiro(a):

a) caso haja filho em comum, independentemente do tempo de união:
- certidão de nascimento do filho;
b) caso não haja filho em comum, comprovar união estável por mais de

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

- disposições testamentárias que indiquem o(a) companheiro(a) como
beneficiário(a);

- declaração especial feita perante tabelião;
- prova de existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;
- procuração ou fiança reciprocamente outorgada;
- conta bancária conjunta;
- registro em clube ou associação recreativa ou esportiva, no qual conste

o(a) companheiro(a) como dependente;
- prova de mesma residência;
- apólice de seguro na qual conste o(a) companheiro(a) como

beneficiário(a);
- ficha de inscrição em instituição de assistência à saúde, na qual conste

o(a) companheiro(a) como dependente do(a) titular, ou vice-versa;
- certidão de casamento religioso.

3) filho(a) ou enteado(a):
• até completar 21 anos:
- certidão de nascimento.
• de qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente para o

trabalho:
- certidão de nascimento;
- Laudo médico fornecido pela Coordenação de Saúde e Assistência da Casa

- CSA -, indicando a incapacidade.
• se universitário ou cursando escola técnica de 2° grau, até completar 24 anos:
- certidão de nascimento (com data de emissão atual);
- declaração da escola.
4) menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie, eduque e do qualdetenha a guarda judicial:
- certidão de nascimento;
- declaração do titular de que o dependente vive sob seu sustento;
- termo de guarda judicial.

- termo de guarda judicial.
b) sem arrimo dos pais, de qualquer idade, quando incapacitado(a) física

ou mentalmente para o trabalho:
- certidão de nascimento;
- laudo médico fornecido pela CSÂ, indicando a incapacidade;
- declaração do titular de que o dependente vive sob seu sustento.
c) até completar 24 anos, se estiver cursando estabelecimento de ensino

superior ou escola técnica de ensino médio:
- certidão de nascimento;
- comprovante de matrícula da escola;
- declaração do titular de que o dependente vive sob seu sustento.

6) pais, avós ou bisavós desde que não aufiram rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção mensal:
- carteira de identidade do dependente;
- declaração de renda do dependente (formulário fornecido pela Central de

Atendimento e Orientação de Pessoal - Caop);
- declaração do titular de que o dependente não tem renda ou comprovação de

que a renda do dependente é igual ou inferior ao limite de isenção mensal.

7) o(a) absolutamente incapaz, (os menores de dezesseis anos; os que
por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário
discernimento para exercer pessoalmente os atos da vida civil; os que,
mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade), do(a)
qual o contribuinte seja tutor ou curador:
- termo de tutela ou de curatela.

8) Observações:
- dependente que for declarado por um dos cônjuges não poderá ser decla-

rado pelo outro.
- dependente de pais separados só poderá ser declarado pelo ex-cônjuge

que detiver a guarda do mesmo, por força de sentença judicial ou acordo
homologado judicialmente.

LICENÇAS
5) irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a):
a) sem arrimo dos pais, até completar 21 anos, do qual o contribuinte

detenha guarda judicial:
- certidão de nascimento;
- declaração do titular de que o dependente vive sob seu sustento;

Adoção
A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança faz jus a

licença por adoção:
- de 120 dias, se a criança tiver até um ano de idade;
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- de 60 dias, se a criança tiver entre um e quatro anos de idade;
- de 30 dias, se a criança tiver entre quatro e oito anos de idade.

O servidor fará jus a licença de cinco dias, em caso de adoção ou
obtenção de guarda judicial de criança. Em ambas as hipóteses, faz-se
necessário o preenchimento de requerimento, na Caop, e a apresentação
de cópia xerox do termo de adoção ou do termo de guarda.

Afastamento do cônjuge

O (a) servidor (a) casado (a) com servidor (a) público (a), civil ou
militar, desde que não se encontre no exercício de cargo em comissão,
terá direito a licença, sem vencimentos, quando o marido for mandado
servir, independentemente de solicitação, em outro ponto do territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

A licença será concedida à vista do pedido devidamente instruído e
vigorará pelo prazo de dois anos, renovável por igual período.

Desempenho de mandato eletivo

O servidor no desempenho de mandato eletivo federal, estadual ou
municipal ficará afastado do cargo, sendo-Lhe facultado optar por sua re-
muneração quando investido no mandato de Prefeito.

Se investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de
horários, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remunera-
ção do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade de horários, será
afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração.

O tempo em que o servidor ficar afastado para desempenho de man-
dato eletivo será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção
por merecimento. Para fins previdenciários, o servidor permanece vinculado
ao regime previdenciário de origem, sendo os valores de contribuição e be-
nefício determinados como se no exercício do cargo efetivo estivesse.

Doação de sangue

O servidor que doar sangue fará jus a licença médica no respectivo
dia, tendo direito, ainda, ao acréscimo de um dia de descanso às férias
regulamentares que venham a ocorrer, pelo menos, 90 dias após a doação,
até o máximo de dois dias de descanso por ano.

O servidor pode optar por não utilizar a licença médica no dia da doa-
ção e apenas desfrutar do acréscimo de um dia de descanso às suas férias.

Para usufruir da licença ou do dia de descanso, o servidor deve diri-
gir-se à Coordenação de Saúde de Assistência, no 10 andar do Ed. Tiradentes,
munido do comprovante fornecido pelo banco de sangue.

Doença em pessoa da família

Por motivo de doença grave na pessoa de mãe ou madrastra, pai ou
padrastro, filho(a), cônjuge de que não estiver legalmente separado e
companheiro(a), comprovada a mediante inspeção médica, o servidor po-
derá obter licença remunerada desde que comprove 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
concedida a apenas um deles ou a um e outro, alternadamente.

Especial para candidatar-se a mandato eletivo

O servidor que se candidatar a mandato eletivo federal, estadual ou
municipal terá direito a licença especial, com vencimentos e vantagens,
durante o período em que estiver licenciado.

A duração da licença dependerá do cargo para o qual o servidor se
candidatar. Mais informações serão fornecidas pelo Tribunal Regional Eleito-
ral - TRE-MG —,no site www.tre-mg.gov.br , ou pelos telefones 3296-0144 ou
3271-4500, prefixo 031.

Especial para missão ou estudo de interesse da Assembleia

O servidor poderá obter licença especial, com ou sem vencimentos e
vantagens, para missão ou estudo de interesse da Assembleia, em outro
ponto do território nacional ou no estrangeiro.

Gala - casamento

O servidor tem direito a até oito dias corridos de licença, contados
da data de seu casamento civil, devendo, para tanto, preencher requeri-
mento, na Caop, e anexar cópia xerox da certidão de casamento civil.

Interesses particulares

Depois de três anos de efetivo exercício, o servidor, desde que não
se encontre no exercício de cargo em comissão e não possua débitos com o
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poder público, poderá obter, a critério da Mesa da Assembleia, licença, sem venci-
mentos, para tratar de interesses particulares. Essa licença poderá ser cassada a
qualquer tempo, por motivo de interesse do serviço. De igual modo, o servidor
também poderá desistir dela, a qualquer tempo. Nova licença poderá ser requerida
somente após transcorridos dois anos do término da Licença anterior.

Durante o período em que estiver Licenciado, o servidor deverá
recolher mensalmente ao Regime Próprio de Previdência e Assistência Social
do Estado de Minas Gerais a contribuição mensal de 11%, incidentes sobre
a remuneração de contribuição de seu cargo efetivo juntamente com a
contribuição patronal. O tempo de contribuição será contado exclusiva-
mente para efeito de aposentadoria. Ver item PREVIDÊNCIA SOCIAL.

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

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

Maternidade
Ver item PREVIDÊNCIA SOCIAL - BENEFÍCIOS.

Paternidade
O servidor faz jus a cinco dias corridos de licença, a partir da data

de nascimento de seu filho, devendo, para tanto, preencher requerimen-
to, na Caop, e anexar cópia xerox da certidão de nascimento.

Serviço militar
Ao servidor convocado para o serviço militar e outros encargos da

segurança nacional será concedida licença com vencimentos e vantagens, à
vista do documento oficial que prove sua incorporação.

A importância que o servidor perceber na condição de incorporado
será descontada de seus vencimentos, salvo se optar por ela.

O servidor desincorporado terá o prazo de até dez dias para
reassumir o exercício de seu cargo na ALMG, sob pena de perda de ven-
cimentos e vantagens.

Tratamento de saúde

Ver item PREVIDÊNCIA SOCIAL - BENEFÍCIOS.

MARGEM CONSIGNÁVEL

O servidor pode ter dois tipos de descontos consignados na folha de
pagamento:

a) desconto compulsório - incide por força de lei ou de decisão judicial e
inclui contribuição previdenciária, pensão alimentícia judicial, reposi-
ção ou indenização à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
- ALMG -,imposto de renda, cumprimento de decisão judicial ou admi-
nistrativa e outros previstos por lei; e

b) desconto facultativo - autorizado expressamente pelo servidor, com
aprovação da Casa. O desconto facultativo é proveniente de entidades
conveniadas como a Aslemg, a Aplemg e a Cofal, entre outras. O servi-
dor deve assinar formulário autorizando a consignação em folha. Os des-
contos facultativos não podem ultrapassar 35% dos vencimentos e são
de inteira responsabilidade do servidor.

A soma dos descontos compulsórios e facultativos não pode ex-
ceder 65% dos vencimentos (valor correspondente ao padrão de venci-
mento, acrescido das vantagens pecuniárias definitivamente incorpo-
radas pelo servidor).

Quando houver insuficiência de margem na folha de pagamento, os
descontos compulsórios terão prioridade sobre os facultativos.

Cancelamento de descontos

Os descontos consignados facultativos podem ser cancelados a
pedido do servidor ou da entidade. Quando o requerimento partir do
servidor, ele deverá apresentar também prova de quitação do débito ou
da autorização da entidade.

PAGAMENTO

O pagamento da remuneração é efetuado até o 5 0 dia útil do mês
subsequente.
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O recebimento de entrada de dados para a elaboração da folha de
pagamento mensal da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais -
ÃLMG - encerra-se no dia 20 do mês de referência. Também são elabora-
das folhas de pagamento suplementares para crédito:
- do auxílio-transporte e auxílio-alimentação;
- do terço constitucional de férias regulamentares;
- de diferenças salariais diversas, como adicionais por tempo de serviço

(quinquênios e trintenário).
O contracheque bem como os demais pagamentos efetuados ao servidor

podem ser consultados na intranet: menu horizontal / Servidor / Pagamento.

POSSE
Posse é a investidura do servidor no cargo para o qual foi nomeado,

sendo que a nomeação precede à posse.
Vale ressaltar que a publicação do ato de nomeação não garante di-

reitos ao servidor, enquanto a assinatura do Termo de Posse assegura-lhe
direitos, inclusive de remuneração.

A nomeação em novo cargo implica nova posse; seja ele efetivo, em
comissão de recrutamento limitado ou em comissão de recrutamento amplo.

No ato da investidura no cargo pela GPE,o servidor assinará o Termo
de Posse e ainda:
- compromisso do fiel cumprimento dos deveres e atribuições;
- declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio; e
- declaração de que não exerce outro cargo ou, se exercer, especificação de

qual é a sua natureza, em que caráter o detém e a que entidade pertence.
A posse deve ocorrer dentro do prazo de 30 dias contados da data de

publicação do ato de nomeação e o servidor nomeado poderá solicitar, por
uma única vez, a prorrogação desse prazo de posse por mais 30 dias.

O exercício do cargo terá início no ato da posse, podendo ser prorro-
gado, mediante solicitação do servidor, por 30 dias, contados a partir da
data do seu empossamento.

Os requisitos para a posse são:
- Ser brasileiro nato ou naturalizado;
- ter, no mínimo, 18 anos completos;
- estar em dia com as obrigações militares;
- estar em gozo dos direitos políticos; e
- ter boa conduta e gozar de sanidade física e mental.

Documentação a ser apresentada no ato da posse:
Documento original:

- atestado de bons antecedentes, fornecido pela Secretaria de Estado de
Defesa Social - SEDS;

-,laudo médico fornecido pela Coordenação de Saúde e Assistência - CSA
- da Casa, situada no Edifício Tiradentes, l andar; e

- duas fotos 3x4 coloridas, com fundo claro.

Documento original (acompanhado de uma cópia xerox) ou xerox
autenticado de:
- certidão de nascimento ou casamento;
- carteira de identidade - duas cópias (*);
- certificado de reservista;
- CPF - duas cópias (*);
- comprovante de inscrição no PIS/Pasep;
- título de eleitor e comprovantes de votação na última eleição ocorrida

(1° e 2° turnos, se for o caso);
- comprovante de escolaridade; e
- comprovante de residência: conta de água, Luz, telefone ou boteto ban-

cário, emitidos nos últimos 90 dias (*)•
(*) Para abertura de conta-corrente, o banco solicitará a apresentação

de uma cópia xerox da carteira de identidade, do CPF e do compro-
vante de residência.

PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE

É um direito assegurado pelo Estado, a partir de julho de 2003, ao
servidor público civil e que visa à melhoria de sua condição social, da pro-
dutividade e da eficiência no serviço público. A Assembleia ainda não regu-
lamentou o cálculo e a periodicidade do prêmio por produtividade o qual
não se incorporará, em nenhuma hipótese, aos proventos de aposentadoria
e pensões a que o servidor fizer jus e cuja concessão dependerá de previ-
são orçamentária e disponibilidade financeira.

PREVIDÊNCIA SOCIAL - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

A previdência social destina-se a proteger e a defender o seu segura-
do mediante a concessão de benefícios, observando-se a filiação obrigató-
ria, o caráter contributivo e o equilíbrio financeiro e atuarial.
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Segurado obrigatório
O servidor titular de cargo efetivo é segurado obrigatório do Regime

Próprio de Previdência e Assistência Social do Estado de Minas Gerais -
RPPS -,o qual é gerido pelo Estado e pelo Instituto de Previdência dos Ser-
vidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg.

Em caso de desvinculação do serviço público estadual, o servidor
perde a condição de segurado.

Dependentes
São considerados dependentes do segurado:

- o cônjuge ou companheiro e o filho não emancipado, menor de vinte e
um anos ou inválido;

II - os pais;
III - o irmão não emancipado, menor de vinte e um anos ou inválido.

Equiparam-se aos filhos, desde que comprovada a dependência eco-
nômica e a ausência de bens suficientes para o próprio sustento e educação,
o enteado, mediante declaração escrita do segurado, e o menor que esteja
sob sua tutela judicial, mediante a apresentação do respectivo termo.

Contribuição
A concessão dos benefícios previdenciários ao servidor e aos seus

dependentes é assegurada pelos recursos provenientes da contribuição
mensal dos servidores ativos, dos servidores aposentados e dos pensionis-
tas, por meio de desconto em folha de pagamento, bem como da contribui-
ção patronal (ALMG e demais órgãos estaduais).

A contribuição dos servidores ativos é calculada mediante aplicação
da alíquota de 11% sobre sua remuneração de contribuição, que corresponde
ao valor dos subsídios, dos vencimentos, dos adicionais e das gratificações
de qualquer natureza, inclusive da gratificação de Natal, bem como das
vantagens pecuniárias de caráter permanente e do valor percebido a título
de remuneração de serviço extraordinário. Não integram a remuneração de
contribuição o prêmio por produtividade, o abono-família, a diária, a ajuda
de custo e o ressarcimento das despesas de transporte, bem como as de-
mais verbas de natureza indenizatória.

A contribuição dos servidores aposentados e dos pensionistas é cal-
culada mediante aplicação da alíquota de 11% sobre o valor dos proventos e
das pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do
Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
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A contribuição patronal corresponde a 11% sobre a remuneração de con-
tribuição do servidor ativo que tenha ingressado no serviço público estadual
até 31/12/2001 e a 22% sobre a remuneração de contribuição do servidor ativo
e inativo que tenham ingressado no serviço público estadual após 31 /12/2001.

O servidor ativo que, para atender a interesse próprio, deixar de per-
ceber vencimento temporariamente, deverá recolher não só a contribuição
relativa ao segurado, mas também a contribuição patronal durante o tempo
do afastamento, que será contado para efeito de aposentadoria. A remune-
ração de contribuição, nesse caso, corresponderá à remuneração atribuída
ao cargo efetivo no mês do afastamento ou à oriunda de título declaratório,
reajustada nas mesmas épocas e de acordo com os mesmos índices aplica-
dos aos vencimentos do mesmo cargo em que se deu o afastamento. A con-
cessão dos benefícios fica condicionada à regularidade da contribuição do
segurado, cabendo a este, nesse caso, o recolhimento das contribuições, e a
quitação do débito, na forma do regulamento, em caso de inadimplência.

Benefícios previdenciários
São benefícios assegurados pelo RPPS:

ao segurado:
a) abono-família;
b) aposentadoria;
c) licença-maternidade; e
d) licença para tratamento de saúde.
ao dependente:
a) auxílio-reclusão; e
b) pensão por morte.

Os benefícios relativos ao segurado são requeridos na própria ALMG;
os relativos aos dependentes devem ser requeridos no Ipsemg.

Para obter informação acerca de sua situação, no que se refere aos
benefícios previ denciários, o servidor da ALMG deve consultar a intranet:
menu horizontal / Registros Funcionais ou dirigir-se à Central de Atendi-
mento e Orientação de Pesoal - Caop -,no andar térreo do Ed. Tiradentes.

Benefícios concedidos ao segurado
Abono-família

É um dos benefícios concedidos pela Previdência Social  que faz jus
o servidor público filiado a Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -,
observado o cumprimento dos requisitos exigidos pela legislação.
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O abono-família será devido mensalmente ao segurado de baixa ren-

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

Esse benefício é pago pela Assembleia Legislativa, devendo ser re-
querido na Central de Atendimento e Orientação de Pessoal - Caop.

Aposentadoria
A aposentadoria é um dos benefícios previdenciários a que faz jus

todo servidor público efetivo compulsoriamente vinculado ao Regime Próprio
de Previdência e Assistência Social do Estado de Minas Gerais - RPPS -,
após cumprir os requisitos exigidos na legislação. A aposentadoria pode ser
compulsória, especial, por invalidez e voluntária.

Concessão - requerimento, abono de permanência e afastamento
preliminar

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais - ÂLMG - é o
órgão responsável pela concessão da aposentadoria do servidor ocupante
de cargo efetivo do seu Quadro de Pessoal.

No caso de aposentadoria por invalidez, o benefício é devido a partir do
laudo conclusivo emitido pela junta médica da Coordenação de Saúde eAssis-
tência - CSA— daALMG. Se compulsória, a aposentadoria é devida a partir do
dia seguinte àquele em que o segurado completar setenta anos de idade.

Para a aposentadoria voluntária, o servidor deve dirigir-se à Central
de Atendimento e Orientação de Pessoal - Caop - para requerer levanta-
mento funcional, para fins de aposentadoria, visando obter informação
prévia de quando e por qual regra alcançará a condição de aposentável.
Encontrando-se em condições legais de aposentar-se, o servidor pode ou
não permanecer em atividade. Caso não queira aposentar-se imediata-
mente, passará a ter direito ao abono de permanência, equivalente ao
valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para
aposentadoria compulsória ou até decidir-se pela aposentadoria. Ao esco-
lher aposentar-se, o servidor deve dirigir-se à Diretoria-Geral, Palácio da
Inconfidência, para protocolar requerimento de aposentadoria, com firma
reconhecida. O requerimento é dirigido ao Presidente da Assembleia e deve
informar sua opção por aguardar ou não em exercício a publicação do ato.
Para a aposentadoria voluntária em que o servidor opta por permanecer em
exercício, o benefício vigora a partir da publicação do ato, e quando o servi-

dor opta pelo afastamento preliminar, o benefício vigora a partir da data do
afastamento. Nessa última hipótese, caso o benefício da aposentadoria não
seja concedido, o servidor retornará ao serviço para o cumprimento do tem-
po de contribuição que, àquela data, faltava para a aquisição do direito,
hipótese em que voltará a contribuir com a alíquota prevista para o servidor
em atividade. Ver item PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO.

Proventos - Limites, cálculo e reajuste
Os limites mínimo e máximo são comuns a todos os tipos de aposen-

tadoria: o menor valor é o salário mínimo, e o maior, a remuneração do
servidór no cargo em que se deu a aposentadoria.

À forma de cálculo e de reajuste dos proventos é variável conforme
seja a aposentadoria concedida, sendo assegurado o reajustamento dos
benefícios para preservar-Lhes, em caráter permanente, o valor real, con-
forme critérios estabelecidos em lei.

Para as aposentadorias concedidas nos termos do § l°do artigo 40
da Constituição Federal (aposentadoria voluntária em que se aplica a re-
gra geral ou permanente, aposentadoria por invalidez e aposentadoria
compulsória) bem como aposentadoria voluntária concedida pelo artigo
2° da Emenda Constitucional n°41, de 19/12/2003, os proventos serão
calculados com base em média aritmética (média aritmética simples das
maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do
servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspon-
dentes a 80% - oitenta por cento - de todo o período contributivo desde
a competência de julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se
posterior àquela competência), sendo que as remunerações consideradas
no cálculo terão os seus valores atualizados mês a mês, de acordo com a
variação integral do índice fixado para a atualização dos salários de con-
tribuição considerados no cálculo dos benefícios do Regime Geral de Pre-
vidência Social - RGPS. Os proventos são reajustados na mesma data do
reajuste concedido aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social
- RGPS —,e nos mesmos índices se o ente federativo não estipular o
índice a ser aplicado.

Para as aposentadorias voluntárias concedidas pelos arts. 3° e 6° da
Emenda Constitucional n° 41, de 2003, bem como pelo art. 3° da Emenda
Constitucional n° 47, de 2005, os proventos são estabelecidos no valor da
última remuneração do cargo ocupado pelo servidor antes da aposentado-
ria, aplicando-se ao reajuste o direito à paridade (revisão na mesma pro-
porção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos
servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pen-
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sionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou
que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei).

Requisitos

Aposentadoria compulsória
Aos 70 anos de idade, o servidor é aposentado compulsoriamente

com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

Aposentadoria voluntária

A aposentadoria voluntária é concedida por diferentes regras -
comumente chamadas de gerais ou permanentes, de transição e de direito
adquirido ou antigas - e são identificadas pelo artigo da Constituição Fe-
deral ou da Emenda Constitucional Federal que as tenha instituído.

A quem se destinam, a forma de cálculo e o reajuste, bem como os
requisitos a serem cumpridos são diferenciais entre essas regras de apo-
sentadoria voluntária.

1 - Regras Gerais ou Permanentes

Aposentadoria especial
É vedada a concessão de aposentadoria especial aos segurados de

Regime Próprio de Previdência Social até que Lei complementar disponha
sobre a matéria.

Aposentadoria por invalidez
A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para trata-

mento de saúde por período não excedente a vinte e quatro meses, após o
que o segurado será submetido à avaliação da junta médica do órgão peri-
cial competente e, constatando-se não estar em condições de reassumir o
cargo ou ser readaptado, será aposentado por invalidez. Se a invalidez
acometer o servidor de forma súbita, a aposentadoria é concedida a partir
da data do início da incapacidade.

O servidor é aposentado por invalidez permanente com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente
em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurá-
vel, na forma da lei.

Para o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social do Estado
de Minas Gerais, são doenças graves, contagiosas ou incuráveis: tubercu-
lose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao in-
gresso no serviço público, cardiopatia descompensada, hanseníase,
leucemia, pênfigo foLiáceo, paralisia, síndrome de imunodeficlência adqui-
rida - AIDS —,nefropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, mal de Paget, hepatopatia grave e outras
definidas em Lei.

Essas regras são obrigatoriamente aplicáveis ao servidor com in-
gresso nd. serviço público a partir de 31/12/2003, aplicando-se, também,
conforme o caso, ao servidor com ingresso em data anterior.

São as constantes no art. 40, § 1°, inc. III, alíneas "a" e "b" da Cons-
tituição Federal com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 41, de
19/12/2003.

A forma de cálculo dos proventos é a média aritmética, o reajuste
acompanha a data e o índice aplicados ao RGPS, não tendo, portanto, direi-
to à paridade.

1 - Aposentadoria por idade e por tempo de contribuição - art. 40, § 1°,
inc. III, alínea 'a" (com proventos integrais)

Homem: 60 anos de idade / 10 anos de serviço público / 5 anos no cargo
efetivo em que se dará a aposentadoria e 35 anos de contribuição;

Mulher: 55 anos de idade / 10 anos de serviço público / 5 anos no cargo
efetivo em que se dará a aposentadoria e 30 anos de contribuição.

2—Aposentadoria por idade - art. 40, § 1, inc. III, alínea b' (com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição)

Homem: 65 anos de idade / 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo
efetivo em que se dará a aposentadoria;

Mulher: 60 anos de idade / 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo
efetivo em que se dará a aposentadoria.
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II - Regras de transição
Essas regras são opcionatmente aplicáveis apenas ao servidor com

ingresso no serviço público anteriormente a 3111212003.

São as instituídas pelos arts. 2° e 6° da Emenda Constitucional n°
41, de 19/1212003, e pelo art. 30 da Emenda Constitucional n° 47, de
5/1/2005.

A forma de cálculo (média aritmética) e o reajuste (na data e pelo
índice aplicado ao RGPS) dos proventos da regra do art. 2° da Emenda
Constitucional 41 são iguais aos das regras gerais ou permanentes.

Para as regras dos arts. 6° e 3° das Emendas Constitucionais 41 e 47,
respectivamente, os proventos constituem-se da última remuneração da
ativa e o reajuste observa a paridade.

1 - Aposentadoria voluntária nos termos do art. 2° da Emenda
Constitucional n°41, de 19/12/2003 (com proventos proporcionais sendo
reduzidos para cada ano antecipado em relação ao limite de idade de 60
anos para o homem e de 55 anos para a mulher, com redução de 3,5%
para quem preencheu os requisitos para se aposentar até 31/12/2005 e
de 5% para quem preencheu os requisitos a partir de 1 ° /1/2006)

Homem: 53 anos de idade / admissão em cargo efetivo até 16/12/1998
5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria e 35 anos de
contribuição mais 20% do tempo que faltava para 35 anos de contribuição
em 16/12/1998;

Mulher: 48 anos de idade / admissão em cargo efetivo até 16/1211998 /
5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria e 30 anos de
contribuição mais 20% do tempo que faltava para 30 anos de contribuição
em 16112/1998.

2 - Aposentadoria voluntária nos termos do art. 6° da Emenda
Constitucional ri' 41, de 19/12/2003 (com proventos integrais)

Homem: 60 anos de idade / 35 anos de contribuição / 20 anos de efetivo
exercício no serviço público / 10 anos de carreira / 5 anos de efetivo exer-
cício no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria e ingresso no serviço
público até 31/12/2003;

Mulher: 55 anos de idade /30 anos de contribuição /20 anos de efetivo exercido no
serviço público / 10 anos de carreira / 5 anos de efetivo exercício no cargo efetivo
em que se dará a aposentadoria e ingresso no serviço público até 31/1212003.

3 - Aposentadoria voluntária nos termos do art. 3 0 da Emenda
Constitucional n° 47, de 5 de julho de 2005 (redução de um ano de idade
para cada ano de contribuição que exceder a condição exigida - com
direito à paridade - com proventos integrais)

Homem: 60 anos de idade 135 anos de contribuição / 25 anos de efetivo
exercício no serviço público / quinze anos de carreira e cinco anos no cargo
em que se der a aposentadoria

Mulher: 55 anos de idade / 30 anos de contribuição / 25 anos de efetivo
exercício no serviço público / quinze anos de carreira e cinco anos no cargo
em que se der a aposentadoria

III - Regras de direito adquirido
São as regras vigentes antes da Emenda Constitucional n° 41, de

19/12/2003.

Essas regras são opcionalmente aplicáveis apenas ao servidor com
ingresso no serviço público anteriormente a 31112/2003, desde que os re-
quisitos para obtenção da aposentadoria tenham sido cumpridos pelo ser-
vidor até 30/12/2003, com base na Legislação então vigente, sendo sua
concessão assegurada a qualquer tempo.

Os proventos, sejam em termos integrais ou proporcionais ao tempo
de contribuição já exercido até a data de publicação da Emenda 41/2003,
serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram
atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefí-
cios (última remuneração da ativa, com direito à paridade) ou nas condi-
ções da legislação vigente na data da aposentadoria (média aritmética e o
reajuste na data e pelo índice aplicado ao RGPS).

Diferentes regras são aplicáveis de acordo com o lapso temporal de
aquisição de direito ao benefício.

,EII

72	 73



Licença-maternidade
A Licença-maternidade é um dos benefícios concedidos pela Previ-

dência Social para a servidora efetiva, com duração de 120 dias corridos,
com remuneração integral, mediante a apresentação do atestado médico
oficial, podendo ter início no primeiro dia do nono mês de gestação, ressal-
vando-se as antecipações efetuadas por prescrição médica.

No caso de nascimento prematuro, a Licença terá início a partir da
data do parto e, na hipótese de natimorto, a servidora será submetida a
exame médico decorridos 30 dias do evento, quando será ou não conside-
rada apta para reassumir o exercício do cargo.

A servidora deve entregar ou encaminhar o atestado médico para a
Coordenação de Saúde e Assistência - CSA -, no 1 0 andar do Edifício
Tiradentes, a fim de oficializar esse benefício.

Licença para tratamento de saúde
A licença para tratamento de saúde é um dos benefícios concedidos

pela Previdência Social ao servidor que ficar impedido de desempenhar as
atribuições de seu cargo ou função por motivo de doença ou acidente e de-
penderá de exame realizado pela Coordenação de Saúde eAssistência - CSA.

Para efeito de concessão de licença médica, o servidor deve compa-
recer ao ambulatório no primeiro dia em que ocorrer a falta e, na impossi-
bilidade de locomover-se, o servidor, ou alguém, por ele, deverá entrar em
contato com a CSA no primeiro dia de sua falta para em seguida encami-
nhar o atestado com o respectivo Código Internacional de Doenças - CID.

Na hipótese de doença repentina, fora da Capital, a licença poderá
ser concedida caso o servidor apresente laudo fornecido por serviço médico
oficial, sediado na localidade onde se deu a ocorrência, como subsídio para
a decisão final, uma vez que não será emitido laudo médico para justifica-
ção de falta ocorrida anteriormente ao dia do exame, exceto em casos
excepcionais, quando motivo de força maior houver impedido as providên-
cias acima indicadas ou a juízo do titular da CSA.

Os laudos serão visados, obrigatoriamente, pelo titular da CSA, e o
titular do órgão de lotação do servidor será comunicado sobre a concessão
da licença, a quem o servidor deverá comunicar o local onde poderá ser
encontrado durante o afastamento.

Na duração da licença para tratamento de saúde, o servidor receberá
a remuneração integral do cargo que ocupa na Assembleia Legislativa.

A licença para tratamento de saúde será concedida pelo prazo indica-
do no respectivo laudo, podendo ser prorrogada de ofício ou a pedido.

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.

Cabe observar que a licença para tratamento de saúde por período
superior a trinta dias em cada ano implica o desconto de pontos relativos à
frequência em sua avaliação global de desempenho. Ver item CARREIRA.

Benefícios concedidos ao dependente
Auxílio-reclusão

O auxílio-reclusão será devido mensalmente ao dependente do segu-
rado recolhido à prisão e reconhecido como de baixa renda, segundo o
estabelecido no art. 13 da Emenda à Constituição da República n° 20, de 15
de dezembro de 1998, até que a lei discipline a matéria.

O valor do auxílio-reclusão corresponderá à última remuneração do car-
go efetivo ou subsídio do servidor recluso que não estiver recebendo remune-
ração decorrente do seu cargo e será pago enquanto for titular desse cargo. O
valor limite será corrigido 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.

Este benefício é concedido pelo Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais - Ipsemg -,e maiores informações podem ser obtidas no
edifício da sua sede na Rua Gonçalves Dias, 1.434— Funcionários, Belo Horizonte!
MG - CEP: 30140-092, e-mail: ipsemg@ipsemg.mg.gov.br, ou pelos telefones 3237-
2665, 3237-2954 e 3237-2749, ou, ainda, no site wwdpsemg.mg.gov.br

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

tina-se a amparar os dependentes do servidor que falecer, aposentado ou
não, sendo devida a partir da data do óbito do segurado.

Por morte presumida, declarada judicialmente, também será conce-
dida pensão provisória aos dependentes do segurado, a partir da data em
que esta seja declarada. Mediante prova do desaparecimento do segurado
em consequência de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes
farão jus a pensão provisória a partir da data do sinistro, independente-
mente de declaração judicial. O valor da pensão por morte corresponderá
ao valor percebido pelo servidor falecido, até o limite máximo estabelecido
para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS —,acres-
cido de setenta por cento da parcela excedente a esse limite.

O valor da pensão será reajustado na mesma data em que ocorrer o
reajuste dos benefícios do RGPS, e nos mesmos índices se o ente federati-
vo não estipular outro percentual a ser aplicado.
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O benefício é pago pelo Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais - Ipsemg. Mais informações podem ser obtidas na
sede do Instituto, na Rua Gonçalves Dias, 1.434, Funcionários, Belo Hori-
zonte/MG, CEP: 30140-092, e-mail: ipsemg@ipsemg.mg.gov.br,  ou pelos
telefones 3237-2665, 3237-2954 e 3237-2749, ou, ainda, no site
www.ipsemg.mg.gov.br.

RECURSO

da data de publicação oficial do ato impugnado ou, quando este for de
natureza reservada, da data da ciência do interessado. Exclui-se da conta-
gem o dia do começo e inclui-se o do vencimento, que fica prorrogado até
o primeiro dia útil seguinte quando o do vencimento cair em dia em que
não houver expediente na ALMG ou em dia em que o expediente for encer-
rado antes do horário normal.

REGIME EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO
O servidor tem o direito de requerer ou representar. Das decisões

contra os seus interesses ou os seus direitos funcionais cabe recurso.

No processo administrativo, aplicam-se os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, eficiência, ampla defesa, do contraditório e da transparên-
cia, observados os dispositivos da Lei Estadual n 14.184, de 31/1/2002, e
de legislação específica da ALMG, se for o caso.

Salvo regulamentação própria, o recurso a ser impetrado por servi-
dor na esfera administrativa da ALMG em busca de seus direitos observa os
procedimentos abaixo.

O recurso deve ser dirigido à autoridade que proferiu a decisão.
Esta, se não reconsiderar a decisão no prazo devido, encaminhá-lo-á à
autoridade imediatamente superior; observada a seguinte ordem: Câmara
de Administração de Pessoal - CAP -, Conselho de Diretores e Mesa da
Assembleia Legislativa.

A decisão da CÁP favorável ao servidor é encaminhada ao Conselho
de Diretores para ratificação. Não sendo ratificada, o servidor pode inter-
por recurso ao Conselho de Diretores. Da decisão do Conselho de Diretores,
cabe recurso à Mesa.

A interposição do recurso não suspende a decisão da autoridade com-
petente tomada contra o servidor a qual está sendo questionada. Se, ao
término do processo, a decisão for favorável ao servidor, essa decisão
retroagirá à data do ato praticado contra o servidor, salvo disposição legal
em contrário ou justo receio de prejuízo ou de difícil ou incerta reparação
decorrente da execução, quando a autoridade recorrida ou a imediatamen-
te superior poderá, de ofício ou a pedido do interessado, em decisão fun-
damentada, atribuir efeito suspensivo ao recurso.

O recurso, devidamente fundamentado, deve ser protocolado na
Central de Atendimento e Orientação de Pessoal - Caop -,observado o pra-
zo, em geral, de dez dias contados da data de publicação do ato ou da
decisão que o motivou. O prazo para interposição de recurso contar-se-á

Em decorrência da avaliação da necessidade do serviço, o titular do
órgão dé lotação poderá, a seu critério, convocar servidor para serviço em
regime extraordinário de trabalho, que pode ser prestado de duas formas:

- para execução de tarefas fora do expediente ordinário, podendo ser compu-
tado para fins de compensação de horas - Ver item FREQUÊNCIA - ou para
pagamento de horas extras, observado o Limite de 50 horas mensais; ou

- para prestação de serviços em caráter especial estipulado o pagamento à cor-
respondência com o grau de complexidade do serviço objeto de convocação.

Ver FREQUÊNCIA /JORNADA EXTRAORDINÁRIA -SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO

REPRESENTAÇÃO NA CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - CAP

Os servidores elegem, anualmente, em escrutínio único, secreto e
direto, três representantes do quadro de servidores da Secretaria da ÂLMG
para defenderem seus interesses e direitos funcionais na Câmara deAdmi-
nistração de Pessoal - CAP —,integrante do Conselho de Administração de
Pessoal e de Gestão Integrada - CPG -,sendo:

1. um representante dos servidores ocupantes de cargos efetivos e dos
servidores pertencentes ao Grupo de Execução;

2. um representante dos servidores ocupantes de cargo de recrutamento amplo;
3. um representante dos servidores inativos.

SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ASSESSORAMENTO DA

SECRETARIA DAASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Os cargos em comissão de recrutamento limitado e as funções
gratificadas são de livre nomeação e exoneração e de investidura privativa
de servidor efetivo da Secretaria desta Assembleia Legislativa e são cria-
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dos por legislação própria e em número determinado. As hierarquias desses
cargos e funções são distintas conforme o grau de complexidade das fun-
ções de que se revestem, de acordo com a estrutura Administrativa da
Secretariada Assembleia Legislativa. Ver item ESTRUTURA ADMINISTRATI -
VA DA SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

O provimento dos cargos em comissão de Diretor-Geral e de Secre-
tário-Geral da Mesa é de competência da Mesa, por indicação do Presidente
da Casa, com exoneração automática ao final do mandato da Mesa Diretora
que os houver nomeado. O provimento dos demais cargos também é de
competência da Mesa, incumbindo ao Presidente da Casa prover as funções
gratificadas, em ambos os casos por indicação do Diretor-Geral ou do Se-
cretário-Geral da Mesa, na área de sua atuação.

Para o provimento das posições do Sistema de Gerenciamento e
Assessoramento da Secretaria da Assembleia, exige-se que o candidato seja
ocupante de cargo de grau superior de escolaridade, salvo nos casos especí-
ficos, e que tenha obtido aprovação em Avaliação Global de Desempenho nos
'dois anos anteriores à nomeação ou à designação para exercício de cargo ou
função, conforme condições previstas em regulamento próprio - Ver item
CARREIRA - e, ainda, requisitos específicos para cada cargo ou função.

1. Diretor-Geral: idoneidade e reputação ilibada; inexistência de parentes-
co consanguíneo ou afim, até o 30 grau, com membro da Mesa da
Assembleia; ocupação, na data da nomeação, por, pelo menos, 12 anos,
de cargo de provimento efetivo de Analista Legislativo ou de Procurador.

2. Secretário-Geral da Mesa: idoneidade e reputação ilibada; inexistência
de parentesco consanguíneo ou afim, até o 30 grau, com membro da
Mesa da Assembleia; ocupação, na data da nomeação, por, pelo menos,
12 anos, de cargo de provimento efetivo de Analista Legislativo ou de
Procurador; graduação no curso superior de Direito há, pelo menos, três
anos, contados da data da nomeação.

3. Diretor: ocupação de cargo de Analista Legislativo ou de Procurador;
cômputo de cinco anos de efetivo exercício na Secretaria da Assembleia
Legislativa; graduação em curso de nível superior.

4. Procurador-Geral: ocupação de cargo de Procurador; cômputo de cinco
anos de efetivo exercício na Secretaria da Assembleia; graduação no
curso superior de Direito há, pelo menos, três anos.

5. Procurador-Geral Adjunto: ocupação de cargo de Procurador; cômputo de
três anos de efetivo exercício na Secretaria da Assembleia; graduação
no curso superior de Direito há, pelo menos, três anos.

6. Coordenador de Área: ocupação, pelo período mínimo de quatro anos, de
cargo do quadro de servidores de carreira da Secretaria da Assembleia;
graduação em curso de nível superior de escolaridade.
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7. Chefe de Gabinete: ocupação de cargo de 30 ou de 20 grau de escolarida-
de; cômputo de cinco anos de efetivo exercício na Secretaria da
Assembleia; graduação em curso de nível superior de escolaridade.

8. Assessor: ocupação de cargo de 30 ou de 21 grau de escolaridade; côm-
puto de três anos de efetivo exercício na Secretaria da Assembleia; gra-
duação em curso de nível superior de escolaridade.

9. Função Gratificada de Gerente-Geral: cômputo de mais de cinco anos de
efetivo exercício no cargo efetivo de Analista Legislativo ou de Procura-
dor ou qe Técnico de Apoio Legislativo; graduação em curso de nível
superior de escolaridade.

10. Função Gratificada de Nível Superior: cômputo de mais de quatro anos
de efetivo exercício no cargo efetivo de Analista Legislativo ou de Procu-
rador ou de Técnico de Apoio Legislativo; graduação em curso de nível
superior de escolaridade.

UTILIZAÇÃO DO CORREIO ELETRÔNICO E DA INTERNET

Na utilização do correio eletrônico e da internet, o servidor deve
limitar-se a consultas e ao recebimento e envio de mensagens sobre assun-
tos referentes à Assembleia, sendo vedada a utilização desses instrumen-
tos para fins comerciais, de propaganda de qualquer natureza ou a expres-
são de preconceitos de raça, sexo e religião, bem como o uso de imagens
obscenas, entre outros fins considerados sem qualificação.

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.

DEVERES, PROIBIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO SERVIDOR

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

No âmbito administrativo, a Secretaria desta Assembleia tem a prer-
rogativa de aplicar ao infrator penalidades que variam desde repreensão
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até multa e suspensão, podendo culminar com a pena de demissão. Confor-
me for a penalidade cabível, esta será precedida de processo administrati-
vo, resguardado ao servidor, em qualquer hipótese, o direito ao contraditó-
rio e à ampla defesa.

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

mais 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 ao dirigente a que estiver subordinado sobre irregularidade

de que tenha conhecimento, em razão do cargo;
- ter discrição, guardando sigilo de atos que ainda não tenham sido dados

à 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 as-

sentamentos individuais.

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

chos, às autoridades e a atos da administração pública, podendo, po-
rém, 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 subs-
crever listas de donativos no recinto da Assembleia;

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

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

cial 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 Secreta-

ria ou repartições públicas;

- receber propinas, comissões, presentes e vantagens de qualquer espé-
cie, em razão das atribuições;

- cometer a pessoa estranha o desempenho de encargo que lhe competir
ou aos seus subordinados;

- comercializar mercadorias ou valores de qualquer natureza no recinto daALMG.

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 da Assembleia ou de terceiros.
- A indenização de prejuízo causado à Assembleia, no que exceder às for-

ças da fiança, poderá ser liquidada mediante o desconto em prestações
mensais não excedentes da quinta parte do vencimento, à falta de ou-
tros bens que respondam pela indenização.

- Tratando-se de dano causado a terceiro, responderá o servidor perante a
Assembleia, em ação regressiva, proposta depois de transitar em julga-
do a decisão de última instância que houver condenado a Assembleia a
indenizar o terceiro prejudicado.

- A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados
ao servidor, nessa qualidade.

- A responsabilidade administrativa resulta de atos ou omissões pratica-
dos 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.

Penalidades
Em razão do não cumprimento de seus deveres ou de suas responsa-

bilidades, ou, ainda, por infração às proibições que lhe são impostas - ver
item DEVERES, PROIBIÇÕES E RESPONSABILIDADES —,ao servidor podem
ser impostas penas disciplinares de repreensão, multa, suspensão, desti-
tuição de função, demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilida-
de. As penas são autônomas e observam a gravidade da infração e os danos
que dela provierem para o serviço. Em todas as situações estão garantidos
a ampla defesa e o contraditório sendo observados o direito das pessoas e
o atendimento do interesse público pela Administração.
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ENTIDADES VINCULADAS À ÂLMG

Associação dos Servidores Aposentados da Assembleia Legislativa do Estado	 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
de Minas Gerais - Aplemg	 DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
O servidor aposentado que se interessar em associar-se deve entrar DATA DE DEVOLUÇÃO

em contato com a Associação na Rua Rodrigues Caldas, 79 (Edifício 
Tiradentes), Loja 2, ou pelo telefone (31) 2108-7903, ou ainda pelo site:	

[	
ESTA OBRA DEVE SER DEVOLVIDA NA	

]www.aplemg.org.br.	 ÚLTIMA DATA CARIMBADA

Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais - Aslemg
O servidor em atividade ou aposentado que se interessar em associ-

ar-se deve entrar em contato com a associação, situada na Rua Dias Ador-
no, 300, Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG, pelo telefone (31)
2108-7900 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

O servidor em atividade ou aposentado que se interessar em tornar-
se cooperado deve entrar em contato com a Cooperativa em sua sede Loca-
lizada na Rua Matias Cardoso, 155, 3° andar, Bairro Santo Agostinho - Belo
Horizonte - MG, pelo telefone (31) 3330-4800, ou no Posto de Atendimento
ao Cooperado - PAC -,localizado na Rua Rodrigues Caldas, 79, Loja 12, -
Edifício Tiradentes - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG, pelo
telefone (31) 2108-7902, ou ainda pelo site: www.cofalmg.com.br.

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

O servidor em atividade ou aposentado que se interessar 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 site: www.sindalemg.org.br.

CÕj. 01.20.325

j

82



liii!! II 1H! I!!I III!! !II!I IIIIIIIII III
51720


