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APRESENTAÇÃO

Este manual foi elaborado, por soli(itdção dos Senhores Deputados, para o servidor
ocupante de cargo em comissão de iecrutanierito amplo lotado em gabinete parlamentar,
especialmente àquele que assumirá funções nesta Casa, pela primeira vez, a partir de
12 de fevereiro de 2003, data do início da 1 5 Legislatura.

As informações aqui apresentadas - que também podem ser acessadas
eletronicamente, através da lntraniet referem-se, sobretudo, a ternas funcionais com
OS quais o servidor (leve estar familiarizado a fim de usufruir plenamente dos benefícios
que as normas lhe asseguram.

Além disso, o manual traí ainda alguns esclarecimentos relevantes sobre os
deveres que competem ao servidor, l)errl corno faz referência às entidades vinculadas
à Secretaria (lesta Assembléia Legislativa.

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

Deputado Antônio Júlio
Presidente

Deputado Mauri Torres
!'rii neiro-So cretá rio

João) Franco Filho
DiretorCeral

Neusa Maria Pampol Mi

Diretora de Admi, listra ção e Recursos Humanos
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ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO

A Diretoria de Adi inItrdçdo e R('curo 1 lun ino - DREI —,por intermédio da
Gerência-Geral de Administração de Pessoal - GPE -, coloca à disposição cio servidor
a Central de Atendimento e Orientação de Pessoal - CAOP -, localizada no Edifício
Tiradentes, térreo (ramal 7848), setor responsável por receber, protocolar e distribuir
diversos documentos de interesse cio servidor, entre os quais:

—abertura de processo para auxílio-educação;
- abertura de processo para auxílio-formação profissional;
- apresentação dos recibos de pagamento das mensalidades escolares para fins

de auxílio-educação e auxílio-formação profissional;
- averbação de (erti(lão (1V contagem de tempo;
- comunicação (IV al>ertura (IV conta corrente bancária;
- confecção de cartões de i(leiltiíicdÇã() (crachá, assistência médica e

odontológi(-a);
- inclusão de (lep(n(lenu' para fins ie alário-íainília, dedução do imposto de

renda na fonte, ssistêiicia 1u"liud, hospitalar e odontológica (autogestão e
Unimeci-131—1);

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

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

- requeri niento de tratamento odl( ntológico;
- requerimento de benefíuios do Regime Geral de Previdência Social -

RGPS / Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

O servidor (leve também dirigir-se à Central de r\terrdimento e Orientação de
Pessoal - CAOP - a fim de atualizar os reg istros constantes em seu Drocesso funcional
sempre que ocorrer qualquer alteração em seus dados pessoais, como mudança de
endereço, nome ou estado civil, ou nos dados de seus dependentes, como término do
vínculo de dependência, alcance da maioridade, mudança de estado civil.
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DIREITOS FUNCIONAIS

ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO

( ) ,t1\ I(I(fl	)tJ l ) I I( ) tdt j1J5	)(I( ()(I() (lU "	ijtflt', d(lI(()Ildl '	I(tfl)(1
e'I\'lÇu: d(Il(R)fldl qüinqüenal e d(IR Ifldl ')l)F( J rernuneraço.

() dlI( ronvA relati\'O ao IeflR (I( '..etViÇ() ael(.luiri(lo ne"ti (ji
d(It()fl (dIlt dI11('I)t(-.

PdId (Iei() do ;)aganletlt() (lo ljio )Ihtl IIi(' (lo'l)(neld (Ia averIiioj hP wnipu de
.ervi(() 1)r("ld(l() f()Id (leStd casa, seca (hiVi(liFd(ld d eltu erfl I°'-' o soviilj l)(ht(oIaF
d io'pe( tiv,i (erti(Li() de uoiitagu de toinpu, ronforme ospei tio ail(> iii) iw111
AVE RE3AÇÃ() 1)1 1 EMPO DE SE RVIÇ( )!( ( )N1 R1131 IÇÃO.

Adk ional qüinqüenal

dILI per iodo ClPcinCUdI10' ih eI(tI\u0\(r( II iu, O servidor luz JU' dl) d(.li( iuiil
quim liwn,ii, (t1(' ((li (eSpc)nde a 1 Ü" (lO) valor (li) Padrão de VCFI( irlleiitu (II) (algo

>	hI

Adicional sobre a remuneração

Ao) O Ifl1)lOtdF	() dIlOS ele servi((l, O) 'O9vi(lOr faz jus cIO) alio IUftII uIiii' a
F(11L1IlPId(dO, (1ie (0)rreSpoi)(lt' a lO	(lO) valor (II) l)ci(IIZiO ele VP(i( 1I1IPIII0) do (,ligo
0 )0 111 (dl lo>.

ASSISTÊNCIA PRESTADA PEEAAIEMG

Aktência Medka e Hospitalar

A Alemg )(( " t d d 'P1J SPIVICIOI P (lPl)Ph1tlthltP	l	i'tciio ia iiieeEo ai I>0 t 1iIdldI, l°
((P11) oh	I't(Ilid de )R-pagan1eI1Io, r)hP(lIhI1tP O O)I)VêIll() estc)elI-Ihlo) (1)111 P1111 )II''.a

Ii hhlhlehhi (Ii (Id d(- plano de saúde.

( ) iIonia ole )r-pagan)eIo) g Iunk' .1(1 o'ividoroelireitoà Utili?dOd0 oh) O'rviço
o o)I)lhatd(lO. a parti Ol() hilêS siil) SeottielilP ai) (lo) pagamento da prIfl)eird i>iiviliddo.

AthIIlr)1ei1te, d CdScl rndlltPnl O ()h1V(I1ih)( uniai 1 flhrfl(1_1311 - C(X)t)PIcitIVd de 1 iciI)cilI)()
M(di( 1 tela. Nes,,e 0 onvênio, a uh1I( a depea para o servidor retere-o' a )ciítP (U(' 14'

1lW (10 O iit i la riieiiaIidàde, iridepeno leI	 utilize os erviço ) PrPti(l( )5

l)elI Uniino'd-BF-l. \ Alemg suh.idia a ineii'ilitlade, crnbnme desritoadiante.
[)vntre o planos de cobertura c)lI're i( l<>, t'Ia Llnimecl-Bl--1, a Ali'ini. adotou o

1 )I,Ifl( > 1 Jn 11(1.1'..



Para fazer jus a qualquer tipo de assistência subsidiada pela Casa - médica,
hospitalar e odontológica -, o servidor contribui mensal e compulsoriamente, de
a(oRi() com o nível de escolaridade do cargo que ocupa, conforme abaixo
dk ri minado:

a) 0,5% sobre o padrão de vencimento AL-1 O - para servidor ocupante de cargo
de 12 grau de escolaridade e para cada um de seus dependentes;

b) 0,5% sobre o padrão de vencimento AL-25 - para servidor ocupante de cargo
cio 22 grau de escolaridade e para cada um de seus dependentes;

(-) 0,5% sobre o padrão de vencimento AL-35 - para servidor ocupante de cargo
(lo A Q grau de eS( )lari(ia( lo e para cada um de seus dopen(lentes.

Ai (lo) servidor (orno i)enefi(iário titular da assistência subsidiada pela
Casa é automática (juiil(lo) (lc) posse, com imediato desconto, em sua remuneração,
da contribuição mensal compulsória a(i ma especificada.

O servidor pode solicitar o cancelamento de sua inscrição até o dia 15 do mês
subseqüente ao do primeiro desconto efetuado.

Na hipótese de o servidor optar por não utilizar nenhum tipo de assistência
subsidiada pela Alemg, o perceritua 1 da contribuiçãoiÇã() (OmpU Isória mensal
oorresporiderá a 0,3°/a de seu padrão cio vencimento. Essa contribuição auxilia na
manutenção das assistências médica, odontológica, fisioterápica, psicológica, social
e de enfermagem prestadas pela Coordenação de Saúde e Assistência no aml)ulatório
(lesta Casa.

A inclusão (-,i  ('X( liisão de (lepenoienteS são processadas mediante solicitação
cio titular, comi) preeru Iliniento cio formulário específico ira (entraI cio Atetulinierrto
e Orientaçãode Pessoal - CAOP—, exigindo-se, ainda, em casocle exclusão, a devolução
da carteira do convênio.

A exclusão de usuários só poderá ser processaria após 12 meses, contados (ia
inc lusão, exceto im ,, hipóteses de separacão judicial, ( as,iIflei)t() OLI í,il('( iIllento) do
dependente.

E til ut lia nre p ))o' exclusiva a inso rio,i(i de (ônjuge e (lo companheiroaL
A Coordenação cio Saúde e Assistência e a Gerência-Geral de Administração

de Pessoal poderão, a qualquer tempo, investigar a veracidade das informações
Prestadas.

A util ização indevida da carteira cio identificação cio usuário da assistência
complementar - seja pelo uso por terceiro, seja pelo uso por dependente que já hão
taça jus ao benefício, seja pelo uso por servidor já exonerado - importa no) paganlento
integral e sem parcelamento do valor correspondente aos procedimentos realiiados,
nrediante desconto em folha de pagamento ou, na última hipótese arrolada, mediante
recolhimento do valorcievicio, por meio da Gerência-Geral cio Finanças e Contabilidade.



A 0fl11)FC)VddJ utilização iI1deVi(ll (Ia ( ait('ird de identificação, aiIl(Ia ( l ii) ' 1)0!
1)111 ifiul () liSUdílO, submete o re'4)e(tiv() 1 tulai ' lodo ,. os seus dependente '. a sanções
que c Ii'rn ulminar com suas exIlusões do sistema de assistência (()mI lemiientam

Dependentes

	

)'. 1l('pen(lc'ilt('s listados a seguir II	c'W ser induídos como henc'ticiai los (14)

	

si'.teIlid ilt' ,l l'.têil(id (Id' pr&pagdinlnl()	1 )Iliil)e(l-BH -, mediante aprest'ntaãode
\('i()\ (loS do( liiiid'fltOS eSp('( Ili( ado'..

1) Para os dependentes a seguir listados, o servidor deve arcar om 30% do
custo da mensalidade e a Alemg, om os 70 restantes:

a 1 onjuge:

- ( o'rl i(lã( 1(14-' (asamento

- carteira dc' identidade

- (1 1 1 « l i i,indo o número n() o oiistai na oarieira de identidade)

1) ) conl1)anheiro(a):

(,itL('ita ok' i(Ieiiti(la(I('
(1 1 1 (quando O flÚP() não (flil'.l.lI na (drl€'ila de identidade)

- o onquvação de união estcvel de, jX'I() fliPlioS, dois anos, mediaiite a
apresentaoã() (11-', no mínimo, três dos st • gLJlilte'. olot umentos:

1t' laração de imposto (14'	1'i)tIi (Iii	ooii.tt.' () ( (.) l11I).1I))1 V I1	0111(1

1It'j)4 '1111)1114';

• (Ii'.pOsiÇ()CS testanientarias (1(11' iIldIqtJeill O) (onlpanheirc) o 1)101) In'iietio i.criu;

• (Ic'o I.ir.içãoespecial 1'it,c l )( ' I.11ltt ' t.)l)('lião;

• l )i\'.I (l(' existência (II' ')( U'lI.lill' ()ii (UifloilIlid() 1)05 aio'. (1.1 viola civil;

• 1 ) 1 0 )0 uia(ãd) o)Li lidn(. a re(il)i 0( .lii)c'ill(' oUtorgada;
• 4 unta h.oncaria (Onjililta;
• registro Cii) clube 0u assoxiação) recreativa 0u esportiva ii() ctial ((flisl(' (1

ot )) aiiliei ro como dependente;

• 1 Ir) )V de mesnia resi(Iên(ia;

• d1)o)II(e (II' seguro mia (tola1 (i)i15I(' O) (onhI)dnlwlro como henetuiario;
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• tu lia de inscrição em instituição de assistência à saúde na qual conste o
)m )anl iei ro (orno dependente do titular, ou vice-versa;

• u'rticlão de casamento religioso;

• existência de filho em comum.

c) filho solteiro menor de 18 anos:

- (ertidál) (Ii' nds(uilent.

(1) filho solteiro maior de 18 e menor de 21 anos:

- cert dao de nascimento;

- carteira de identidade;

- CPF (quandolo o número não constar na rh i	li i ( ' ntidade).

e) filho solteiro, maior de 21 e menor de 24 anos, que freqüente curso de
graduação:

- ( eFtid() (le nascimento emitida há, no iiiíxiino, 60 dias, a ser renovada de
dois em dois anos (comprovação cio estado civil cio filho);

- (aIt(-ira (1V identidade;

- CPI - ((i dlando o número não constar na (arleira de identidade);

- declaração (la faculdade, com data re ente, que deverá ser apresentada
semestralmente (entre os dias 12 e 15 de fevereiro ( , agosto  de cada ano);

- (INlaiação de que o filho está freqüentando ( urso de graduação (formulário
fornecido pela Central de Atendi rnentc) e Orientação (1V Pessoal - CAO P).

Equiparam-se a filho:

- ('i)t('ado(a) que, comprovadamente, viva sob a guarda e o sustento do titular,
de 'eci Ônjuge OU de seu companheiro:

• term( 1(1V guarda.

- menor ou invál ido(a) que, mediante autoriiaç;u) judicial, viva sob ,1 guarda
e o sustento do titular:

• tern)() de guarda, tutela ou curatela.

2) Para os dependentes a seguir listados, o servidor deve arcar com 50% do
custo da mensalidade e a Alemg, com os outros 50%:



a) mãe cuja renda não exceda a tino salários mínimos:
- (l( Iard(d( ) ( lf t(I)(Id (Id niae (II ),nlUIdrU) torne( id( ) pela C(-ntFal de Atendimento

( )i IItdÇ.1() de Pi '')dl -- Cr\OP);
- (jíteira dv i(leI lii(IdClP dd

(1F (L

b) pai, invalido ou com mais de 70 anos, cuja renda não exceda a í. ifl(o salários
mínimos:
- (Ie(ldíd(ifl)(l(' í(fl(IL(I(.) )di (hIICltIIari	Íorn	i(l() 1)(1.1 (elCiFal de Ati'IC(liiCH'iit()

1' ( ) tieniaçto de l''oal - CAOP);
-- arteira (le I(lentI(Idde do pai;

(TPF do pai.

3) O servidor arcará com 100% (](>custo da mensalidade cobrada pela empresa
mantenedora do plano de saúde específico para agregados nos seguintes (asos:

a) mãe com renda superior a ( int o salários mínimos:
- (1(-cld rdç( (1v renda (Ia me 1k Cíl) iu lrio iorne( i(li) Ci li Central de AWndinw1110

e Orientação (Iv I'I '( Cdl - CAOP);
- ((lrt(-iri (II' itli'iil i(Id(l( (Ia nav;
- (I'F (la

b) pai com menos de 70 anos 0(1 ( Lija renda ultrapasse cinco salários mínimos:

-
(1('(	d(d() de F(	d do P-'I1(I ' (Ii )iiioiIai II) 1 r p le( RIC ) pela Central de Ateiidiniento

( , 0i	dv Pi-,'.mi -- (-,'\( )P);
CdFtt9id l( ii 1(9)1 ilade do 1)i;

- C p F (lo) l)I

4) O sen idor poderá, ainda, dR ando tom 100" do tusto da mensalidade
cobrada pela empresa mantenedora do plano de saúde, int luir torno seu dependente
o filho solteiro, maior de 21 anos, que não freqüente Lurso de graduação, situação
em que deverá apresentar a seguinte dot umentação:

oertii.Iãi ) (Ii I),I( fllei)t() itiii ula 1,i, no maiino, 60 dias, a ser reiioviola de
(lO)I. (9)1 (1015 dilO'. li DI11)iOVaÇâí) (lo) t " tad<> o ivil (lo filho);

- declaração de dependência oh 1 u >, a vr prin h kla 1 CO) 1 )dICZK) (li-a ali 9 CCII PC ento;
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- carteira de identidade cio filho;

- CPF cio íilll().

Utilização da Unimed-13H no interior cio Estado

() servidor pode sol 1(1 tar, iied idriti preenchimento de formulário próprio na
Central de Atendimento e Orientação de Pessoal - CAOP -, que a Unimed-Bf 1,1utorize
a realização de pro edimentos médicos não considerados de urgência ou enu'rgência
(chamados de procedimentos eletivos) na (idade de seu domicílio, desde que a mesma
disponha de médkos e hospitais cooperados da Unimed-BH. O servidor e seus
li x 'i identes (-oii(iiiii,iiii tendo a n iesi na iil )ert rira de pr( )( t'( liii u 'ntos em Belo 1 li n i )nte.

É importante frisar que, em caso de urgência ou emergência, o servidor e seus
dependentes poderão ser atendidos em qualquer parte do País por profissionais e

	

hospitais c opeiad	da Unimeci-BI 1.

Falecimento de pai ou mãe

Em caso de falecimento do pai ou (Li niãe, se um ou outro tiver sido iiilijíclo
na Unimecl-BH com idade inferior a 65 anos e já tenha sido processado desconto
de, no mínimo, sete contribuições, o titular terá direito a um seguro de vida, que
será pago após a apresentação dos seguintes documentos à Central de Atendimento e
Orientação de Pessoal - CAOP:

- três cópias Xerox do atestado) de Óbito;

- três cópias xerox da certidão de o asainento cio titular;

- duas cópias xerox da carteira de identidade cio titular e do cônjuge;

- duas cópias xerox do CPF do titular e do cônjuge.

Prazo para paganientooio seguro: (('loa de 30 dias cil)óS a entrega dos documento.',
oitolos.

Falecimento do titular

A Lnimed-131 e nece assistência gratuita durante cinco anos e uni seguro de
vida ao dependentes de servidor falecido, desde que este tenha sido cadastrado há
mais ole seis meses antes cia data de seu óbito.

11 obrigatória a apresentação (ia seguinte documentação:

- três cópias xerox do atestado de óbito;

- três cópias xerox cia certidão de casamento do titular;

- duas cópias xerox da carteira cie identidade do titular e da de seu cônjuge;
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- duas cópias XCOX cio CPF (1<) titular e do de seu õnjuge.
Prato Iara pagamento lii seguro: cerca de 30 (fit	eiitrega dos dO(UflWiitu'

(1 td( ti)'

1 ii i	 ()ex-serviili rpo(feraci.ii1liiiIiIi u'.ulriiincIodo'. I)eil(Ii( os

(i) I)IdIl() (te assistência (Ui1V('I)ia(Ii, COI)tOrifle (spe(	(lÇOeS contidas tU) iw111
1 XONI kr\(.1ÃO.

Assistência Odontológica

A1)))' tres I1Oses (te exeI( I( i() )ntinuacio na Casa, o seividor e seus (leI)CI)(teI)tI's
Lis á assistência odontológit a, a qual e 1)re s tIda Por proilsslona I (Ia

CordeI1aç) (te Saúde e A'si5têI1( ia. )or pr tissiuiiais t r*'(I('rl(IddOs OU (dl lastra(ios
lia (;erêiicia ()(iOfltOIógi(d e, 1ii1(id, iueciiante a 1itiIita(d() (li)5 serviços (te dentista

1 ii 111,11.

\ Uoordenação tle idL 'i(i(o , ASSiStêil(ia (01111 (1)111 (tina e(IUIIW ' Ii1)
o(loi)tologos de varias I1)e( iiliiId(i('s, lotados na (etêiu ia ()doiitológica, os quais,
dkn1 Ie lazerem as perí( ias, t)arti(ipdrll cia dvdIiJÇl() (11)5 plissionais (ias (hill) is
uredern iadas e desenvolvem tarefas (orno escIaiet inwiito e orientação ao pa( ente
soi)re saude I)Li(dh, iltdj( d(1() (te tratamentos nei (,sario ' e io, ,iIizaçào de e\dltU's e
rataiinlit )s prevent iv os.

A issisteO( Id odontolúgi( d ( prestada ao servidor tor meio (li) sisleriia tie
auitogestão, SegLin(l() 1) ( l L1LI d As5eI)1iikia cobre 70 (i)) ValOr (lOS SCVÇO5 reahi,aiios
I)(Ios 11 )Íissionais, (Uni l)d(' ero tabela própria.

l'ira usulrutr (ia assistéiii ia OdOntológi( a, o beneficiário devera,
oltrigatoriarnerite, compare vi ás 1)PFÍ(id5 inicial e tina!, na Gerência Odonlológo a,
no 4 ail(Iar do Editwio 1 iradienles, agen(idil(io o hor.iiiu pelo telefone 320-7100.
() não-tuniparecinento serli aiso pruvio (Id(i() 10111, liii niiiimo, 12 lim,l, de
alitei e(lPn( a acarreta o (les) orito em tolha de pagamento do valor iiitegral da
( 11)151 ilt,i.

Modalidades de atendimento

Dentista credenciado:
l',ihi (lar 1111(11) ao tiatimento, 0 servidor deve pro urar o profissional s olhudo,

tuai lhe torneceta licita ttdoniohi'gica contendo o plano de tratatnenhi.i a sei
(0111 O respei tivi valor e d sohcitd(do de jtIIIo ia inicial. qe m , f,i Rita

pela Gemricia Oclontologtt a. A tornia de )agan1ento thts 10 que cabem do ser'idor
pode «ei itI'14o(Ia(Ia (01111) itiiili s ioiial. Colio. luído () tiat,iiiiento, () Lisuariodeve 11h11) ai
a t ) ti ii ia Iiitil, a 11111 ule h i ll a (,i-,i 1)rO(e(ia 1() pigalttei1l() dos 70, do valor tio
tiil,iI11eI1I() ,i() 1)rc)íissio11d1 ( il'(l('It( il(IO.
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Dentista cadastrado:
l)ruI s inn (adastrado temo compromisso de seguir rigorosamente os valores

cia tabela ia r\eml)léia. O servidor deve retirar na CAOP formulário de reembolso
odontológico e apresentá-lo ao profissional, na primeira consulta, afim de que seja
preenchido. Em seguida, o paciente deve comparecer à perícia inicial da Gerência
Odontológka. O usuário se responsabiliza pelo pagamento do valor total do tratamento
ao dentista, que ieve fornecer-lhe um recibo. Esse recibo, acompanhado de uma
cópia xerox, e o formulário de reembolso o)(lontológic() preenchido devem ser
proto( olak)s 11,1 Coordenação Odontológi( a, no ato) cia perícia final. O reembolso
orr( » s1)n1ok'r a 7( 	do valor total do tratamento.

Dentista particular:
'i'iviilordeve retirar formuláriode reeiiihoko od mtológico na CAOPe sol i( itar

ao protissu nial que o preencha, especificando o plano de tratamento -que será avaliado
na perícia inicial -, OS procedimentos e os valores a serem cobrados. Concluído o
tratamento, o usuário (leve se apresentar à Gerência ()dontológica para a realização
da perícia final, levando o formulário de reembolso preenchido e o recibo,
clC()rli l )cliill,i ( lo de uma cópia xerox.

Exame de Raio X:

usuário deve levar o pedido de Raio X à CAOP e solicitar autorização para a
realmzaçáo do exame. De posse cio pedido) e da carteira de identificação de beneficiário
da assist(iicma, (leve dirigir-se à clínica (re(ieil( la(la escolhida, à dual pagará 30"/ do
valor total dos prooeclimentos radiológicos realizados.

Caso os exames de Raio X sejam feitos em clínica não creclenciada, o servidor
deverá pegar o formulário de reembolso na CAOP e, após a realização dos
proceolmnientos, deve protocolar recibo ou nota fiscal com cópia xerox e formulário
de reembolso preenchido, juntamente com as radiografias, na Gerência Odontológica.
Será reernhukado de 30" do valor da despesa, Com base na tabela da Àlemg.

Em todo recibo ou nota fiscal de serviços devem constar as seguintes informações:
- o nome do servidor titular,  almn do nome cio dependente que utilizou o

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

CRO;
o I11III1PU) (li' registro cio profis s ional no ( a(lasl ro de Pessoa Física - CPF;

- o valor total do tratamento.
Quando o tratamento for realizado em clínica odontológica, deverá ser emitida

nota fiscal de serviços.
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() (iVi(iUi Inii prazode SCiS	( untiiiu (ia (IJ1 de emissã()(i() r	ii)u uii

da flta iit ai paia oIicilar o r(-eiuiulo.
() eivi(Iin (\()neraCk), (Ieflhiti(i() OU iii4fli1'..i(i() lidO t(li (fireit() d ree iiiiiki) iii

depesa ( lati a a tratanientos fl1() (Ufl(iUi(iU ai)1t'. (ia 1juhl i(dÇ() elo repe(t l\() aR)
de del igarliento da Assembléia.

Dependenles

PUd(ill m , 1 liu luidu (o)i0 heii€tii ldFii) (ia	ittncia odontológica 1ii)'i(iiddd
Pi.l ( a.i, lU('(lhil)tn	iiï-eiitaç.iio (lo' colha XPFOX (h) (iu( i_inienlos espe(itl( a(i(Y, ()
S(14(hIihtt ' ( i(' )( hl( Irit'. (lo) sc'ivi(ior:

1)cônjuge:
-- ( ('11 i( LI( 1 (k (asafltetitø.

2) 1 ompanheiro(a):

-( ()hIi)luvd(a0 de uniãoetdveJ d&, )1'lo h)il'l)u., (10)5 anos, mediante a
al) resent a(di ili-, no OhililíTiO). trés do Seguiiitt' (11)0 tililerilos:

• lO ' 1 iiiit 1 (lO' j il 11)1 )st( ) ie renda em I U( ( 1)1 i'.to 0) 1 ompanhei lO (OflhO	)('i )( ii 'fio';

• ii'1n )-.i(Ol'', I('iafl1Pfltrid5	LiO-' liii ii(tit'iii t) (01U1)aliheir() (0010 l)&'iWtl( LII li)

• (1( , < lal,i(ao) (.p('( ai feita perante ahe'hio;

• plov,1 (it' exi'ieiwta (1v s0( iv(iad(' ou uniuidia() iIc aios da vicia (ivil;

• i) U X tIIdÇ.10) ou liança reciprocaihi('iit(' otiioigiila;
• O O mia 1 maIl(drça (Ohijulilta;
• R'gitI( ) ('Iii oltilie OU àSSOCiaÇo) reo reativa 01) E-'sI)Ortivd íh() qual (()n'.tl' 0)

e )d iii e r	n 00) depende nte;

• i'a de mesma residência;
• ale)lioo' (i( segui na qual conste o) ooriipariheiro> O (MiO) heneilclarn);

iii lia de mm riio em intitnl(o) (1v asitêno ia a saúde na qual (oih'to' 0
1 uiiipaiiiio'iri ) ( 1)1W) 1lO')efldent(' (li) ulUlar, (III Vi(

o ( l'hIi(ia() iii' (a'aihieiitO religioso;

I'\isl('ih( ii di' 1 ilho em çoifluhii.

3) filho solteiro menor de 21 anos:

- (('htitiao) (II' nasclfllento.
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4) filho solteiro, maior de 21 e menor de 24 anos, que freqüente urso de
graduação:

- certidão de nascimento emitida h, no máximo, 60 (lias, a ser renovada de
dois em dois anos (comprovação cio estado civil do filho);

- declaração cia faculdade, (O data recente, que deverá ser apresentada
semestralmente (entre os dias 1 2 e 15 dos meses de fevereiro e agosto de cada ano);

- declaração de que o filho está freqüentando curso de graduação (formulário
fornecido pela ( enI ral de Atenci i menu) e ( )rientaçáo (li Pi 'ss ,iI -CA(-)[').

Equiparam-se a filho:

a) enteado(a) que, comprovadarueiite, viva sobaa guarda (, o sustento do ti tu lar,
de seu cônjuge ou de seu companheiro:

- termo (ir guircIa.

1)) menor 0(1 inválido(a) que, Iw'(liante autorização ju(liciai, viva sol) a guarda
e o sustento (i() tittilar

- termo ole guarda, tutela ou ( uratela.

5) mãe cuja renda não exceda a cinco salários mínimos:

- declaração(le rel)(Id (Ia noã(' (forinulario fornecido pela Central de i\tendiinento
e ( )rientaçá(> de l'o'ssoal - CAOP);

- carteira de identidade da mãe.

6) pai, inválido OU com mais de 70 anos, cuja renda r1() exceda a cinco salários
mínimos:

- (le(ldraçã() de ren(Ia cio pai (íorinul.írio fornecido pela Central cleAteiulilnenu)
e Orientação de Pessoal - CAOP);

- carteira cie identidade do pai.

ASSISTÊNCIA PRESTADA PELO IPSEMG

O servidor temi n'lil contribui, mensal e compulsoriainente, com o Instiltito) de
Previdência dos Servidores cio Estado de Minas Gerais - tpsemg.

O valor cia contribuição corresponde i 3,2' da remuneração de contribuição do
servidor, até o limite cie 20 vezes o vencimento mínimo estadual e 1,6 10 sobre o valor
da remuneração de contribuição que exceda o limite citado.
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I:s 'a conttibuição garante •u wrvidor d Uti hz ÇTi( 1 (los sei -viços de dSc.itei)( ia
niedico-lupitalar. 0dontflh()gi( i, tíI1)CLitiCd, fl(idl 1' ( urilplen)entar prestadu pr

I(i1	ifl'titUto.

\ isiten ia (onlplerliei)tar (()nlpreende dit(fl(Id ,sicológia, cIii\Íl()

Iii)ii1( iii() (mxihio-i)dtdhiiLid(0 itI\iliu-IuIleral) e iii iioio lic saúdee qliahiticnht c llIc
vida.

AUXÍLIO-EDUCAÇÃO (CRECHE)

aLi\rJio-edu a(o e «)[]( edid() do servidor alivo que tenha filho 011) idad'
interior a 1 (anos. (ieStinanilo_e a complemelitm,ao do tPtei() (Ia r1)ai1uteI1Çio em
(lei lie e (la e(ILicaci() es(oLir c lt(c a 8 série doeIrsiI)() Rindamental, exigimuIo-e ci
(oi1ip)rovaçu() de que () servidor fl() recebe outro l)eiu-'Iíuio de igual ndturi,i.

lari reeher () Feeflhl)Ol'), o servidor (levi' •ipiewntar comprovante ili'
iagimr1i1110 (Li ruensahl(lad(' e'((ildr, wiido necessari 1 que ( oriste, no uoiiiprovuite,

(1 ii(iIIlt'F() (li' il1ScíiÇ() dci (,mola no Cadastro Na(I(1i1il ihe P(SSOd J1irí(Ii(.i - ( Nu.

benefício pode er requerido até o ultimo iiia útil do ano civil em que m , di"
O veio imento das mensalidades escolares, desde que o dependente já tenha sido
1 .11 lcit i,ii lo para e.se tio).

ALJXÍ 110-EDUCAÇÃO ESPECIAL

( ) cmu\ilioeducaçco ('1)('( i,11 e concedido ai) seivi(l()i ativo (ILi(' tenlii tihI)()
ex etu omial, 'Seja qual tor «i idade d(-,te, deslinandu-w a omplementar () (utei() mIa
n1tliiiIl'i1çi() rli> depenhnme tni ". ula ('peciali/a(la,

1 or'i(esã( 1 dh'I)eride cli' laudos rflé(liC( ) C p'.i( 1 )l( )ti( 1) ('II) i(idos 1:Li C(X)rCleIkK'i()
de S.nn Ii' c A'.iter1( ia.

) pagar)memlt() (lo ciI.iXÍhi0-('(l1iCcÇiO especial ol)i'(le( ( c d SiStF'fl)dti(a i(l('i)tI( ci diii)

AUXÍLIO-FORMAÇÃO PROFISSIONAL

) ,iO\IlIOtOíiUci( di) pii)Ii''i( likil l- 1 oi)(ediii() cii) l'iVIiiOi cjcie tenha, pela 1111 mio',
uni ano (II eletivo exeo (ii) ria Sei retaria cia Assemhieii e freqüente, fora do horrio
de trabalho, qualquer cio' seguiiite (dir'*)s:

- tOriii.i(lo) 1)0 ei'iSiil), tiiiioiimiii'iit..il e no Cflii1i) nmedio,

- (urs() supletivo prv('stIl)ular,
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- formação no ensino regular de graduação,
- cursos seqüenciais, pós-graduação lato senso e stricto senso.

Não serão reeml)olsados cursos oferecidos por instituições k)cal iiadas fora do
i-std(lo de Minas Gerai,,.

O reembolso está (un(iiuoflado:

vinculação (li) ( Ui"() com
Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciêiu ia' L onômicas, Ciêii ias Sociais,
Comunicação Social, Direito, História, lnforniáti a, Letras, Serviço Social e Psicologia;

- à existência de relação entre o curso e as atribuições do servidorem sua área de
lotação, bem corno à necessiolade de sua reali/açzlo), devidarnente atestadas pelo
deputado.

O benefício pode ser requerido até o último (lia útil cio ano civil em que se dê
o vencimento das mensalidades escolares, mas somente será pago a partir do mês em
que o servidor houver solicitado a abertura do processo.

A fim de que o reembolso seja efetivado no mês em curso, o servidor, desole que
já cadastrado, deverá comprovar o paganiento da nn'iisalidade até dois (lias úteis «IPÓS
d (lata do crédito da folha (I(' )agdmento, me(I iante a apresentação) cio original e uma
o(pi,i xerox do recibo ('s( olar.

Documentação necessária
1) Supletivo
a) abertura do processo

- ofício do ciepula(lo dirigido à Diretoria de Administração e Recursos 1-lumanos
- (Ie(laraçã() ou comprovante de matrícula oin n'lação das disciplinas que irá

cursar (, o horário do (UI'()
1)) renovação do processo

- 1e laração ou oruprovante de inscrição n-is provas finais da matérias em
q i' « e tenha matriculado

- declaração de matrícula com a relação das disciplinas que irá cursar e o
horário do curso

c) encerramento do processo

- declaração ou oIliI)ruvante de inscrição nas provas finais das matérias em
que se tenha matriculado
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2) Pré-vestibular

a) abertura do processo

- ( iiht (h) t Ie))utld() ou titular de ½ro..t

- (li( Id).l(, dl) hP nidirirliLo (0)11 (1 horar Ii) I() 1 II

b) renovação do processo

- (IP(I.II.I( dl) (IP íIlcItII(lIIcI (DIfl () 1)()1,1) II) 11>1 llI'()

() encerramento do processo

- O oIloprovd(t() (1,1 ir1&rição dFd 0 (\dIll(' V('tIhllIdr

3) Curso de graduação e seqüencial
a) abertura do processo

- O dl t,i (l) llPI)Utd(10 011 tituLou de dIPd

- (1('( LItlÇ½() de mdtricuL) COEI) d rI.J(Io) (1I dipI irias a serem cursd(Id P
(OU) 101100 (INL)

1)) renovação do processo

- likLÚr 111) ('( OLIr dtlldliddo)

c) en(errament() cio processo

- (III I,IFdI IIldP( ()I1( I1IdI)(() (UN() (LII (IIIII()I)Id

4) Pós-graduação lato senso e stricto sensti

a) al)ertura do processo

- 1 dl td tico l '- i ILIddl) 1)11 titular de ut,,1

- I(	l,Ir,I(do) olo' niatr icul	(Olil 0)	 In)rdrl() o' data olo-' nu o) (' tiro (II)

1)) renovação do processo (caso adote a matrí( ula semestral)

- (I('(IdPd( .10) (II' I))I(>veitamento, (II' IIP(tii('Il( Id (O II' I))dtri(uld

() eru erramento do processo

- (Ii'( Iir,io,io Itt' 1 ()lI( ILl,iIo) do (1J)"(I OU
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Perda do direito ao auxílio

No final de cada semestre, a Gerência-Geral de Administração de Pessoal envia
(orrespon(lência alertando os beneficiários desse auxílio sobre a necessidade de sua
renovação. A renovação semestral é obrigatória. Caso contrário, o auxílio fia suspenso.

Na hipótese de o servidor ser reprovado em alguma matéria do curso, o auxílio
fica suspenso até que ele comprove aprovação naquela matéria.

Em qualquer hipótese, a tolerância para a suspensão do reembolso é de, 1)0

fl'iáXirflO, dois anos. Após esse perfrxlo, a não-apresentação de documento que comprove
a regularização da situação escolar do servidor implicará o desconto em sua folha de
pagamento do, valore' que lhe foram reembokados, devidameiite atualiiados.

Convocação para exposição sobre a matéria

A Escola Ok) Legislativo poderá ï nvocar o) '('Rid0, fli(Shidi)t(' 1 ()iflUiii( ,Kà() prévia
para proceder a exposição sobre a matéria objeto do curso ou do programa de que
tenha part i(ipado.

A íE'( U «a i n usti ti ( ,i( la de atendimentomento à (onV( )cação íniporta o impedimento da
oii((-'sÇio (li' IiOV() R'i'iiil)( lISO).

AUXÍLIO-TRANSPORTE E AUXÍtJO-ALIMENTAÇÃO

Fai jois à perce (ão do auxílio-transporte e (lo auxíll()-alinlentação o servidor
cujo padrão de venoinl('iit() seja igual OLI inferior ao AL-32.

Esse auxílio, cujo (redito é feito na mesma data do pagamento mensal, é pago
proporcionalmente ao número de dias úteis trabalhados.

O servidor que cumpre jornada de trabalho inferior aseis horas diárias recebe
apenas auxílio-transporte, que também é pago proporcionalmente ao número de dias
úteis trabalhados.

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO

O servidor pode tiutru ir de benefícios, tais como l('rias-prêmio e adicionais
decorrentes do tempo (l(' serviço prestado tanto a outros órgãos públicos quanto a
empresas da iniciativa Privada para os quais tenha trabalhado antes de sua posse em
cargo em comissão de recrutamento amplo desta Casa.
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Para eleito (III pagamento (IP d(IiCiOFill . qii (l('F)E-il(lcI (LI «lVPIl)cIÇcU de IPilipli de
1(() p -t.l( lo ira de'.ta C,1'. I,  hera (ï)flsI(IPfdtIa d data eI)) (lii(' 1) ervielor i)it)t()(Ular

(VI I Ri 1 II	i, (IV 1 ((IIl.ÍVI11 de tem l )0.

irlt.iiiu1 de tempo (levem (Instar, obrigai riamente. o ( argo
(AU Imilo, ili'. i IIflhl)a(.11() j)Rl lI (Li ' período'. trabalhados, ,ttr tam)iento" bolo ,, de
goio OU O) m))('. ole (onversn) ('1)) (''.peCie ele I'IIa'.-prêmio) t o mespeciiv(i '.,il(lO, «e tor
0('d',0, l)&'l)) (OrlU>() T'egitl)(-' pU'Vi(l('i)( i,'lri() i),II.l om(1iial as (Oi)trlI)tIIÇÔPS 1)1.11)) veiliolas.
1 (II' oliservar (jlI( » .1 o('rticku 1 (l('VP conter, no) inilmiolmo, (lela'. assinaturas, '.('il(io) (1111.1

0i111'll) i IdVl()1i e outia de seu superior ilhlp(Ilat(

O adu ioii.iI adquirido no deorr€'r de eito ii', e incluido 11,f tolha de p.igameilto
(II) mliS SliI)seqtiem)tP, 'eiieli, I)at-) ('iii io111.1 ((noplenlentar ovaktr apura(l() ('111w ,1 data
I( dqUiSiÇ.() (II) ln-'l)PíÍCi() ('o lei milho (li) iiic's.

Tempo de serviço pÚI)li(:o prestado ao Estado de Minas Gerais

Para liii', de adicional i1liii)(ji j P11dI 1' (II' ,l(liclo)ilal '.01)11' .1 W)lLii)eib(a(i, todo o)
k '1 l) )() de s1'lVK( li )úi )I 11) )i( '.t.io Ii) .10) Estado ) ( 1(' Pvii ias Gemais (' ((11111 )Litado s(-111 r( '1 tições.

Para tio'. elo' 1erias-prIflio. o tempo (li''.erviço público	aprestado o l '.iado de
i na. Çeras e .i	( O )lh) )U tado sOl)) IPSI rições dti, ( . ili i UOr tefllp( ). t lrt'llteIlOPnt( lo lenipo

(II' '('R'iÇ() pUl)Ii(o) I)Festa(l() a lh)I,n), a niiin 11)10,, (',i  outrosestados, que ' C)tlipUta(lO,
p,11,1 eSSe. tini, ah' ,i (lata lifiliU , III ti (II' cIcio ml 10) de 1

Tempo de serviço públko prestado ao Poder Exe.utivo do Estado de Minas
Gerais

() servioloi (lo) Poder Eixt iltivi) i d151)o'.ieioda Assenhbl('Ia Legislativa, sim Ônus
i)am.I o Órgu ol' ou igem, podei.i .iverl)ar dle( l.iraçio) de tempo oh' serviço ('ifluII(l,i p(1,1
Sio ietarïa do' h '.t,ulib na qual (' s iepa elet p vai)m('iit(' lotado, par. tios (1€' I)e( ('h)( .io ) de

io)Ilais p0) to'npo de sf IÇ() (' Pad O/O) (lo' o:.r i as_pro . r i m i o N (lP(laIaÇaol emitida
paa s'.o' tini deveni coritar, ol)rigatoriamo'Iih', o Cargo 01 eipaolo. OIIi clis iiI))iIi½O
i)r('( ps a do', ix'rioolos trab..ilh,nIos, aÍastameiitos, aoréscimos o oinpilta(ios Imi .,1 liiiw, de
pem(epço (IP adicionais, lio'iim ( (11)0) jw1 iodo ., (lO' gOLO oiii (1 iiit'' ele ( (in\'Plsd() P0)
(".I)eCit' (I( tIO ia'.-pr(ioio d' ((II " (ei tiv	'.,oldo i.	(ir o .o'.o.

O '.e idor piihlioo e-'slado,il ('\o)neradode o arg do Poder E\ecutivodcvera atestar
s('ti t('i)lpo) (li , '.('IVI(o) iiit'ohi,iitio' O ('Ili(li() ('11)1111 l,i, o )l)rIgabUriIifli'i1te, pela Seoio'tam ia (lo'
1 51,1(1(1 (II' Ri'i urso'. liLifl)ai)Os O' A(lih)ii)i'.lra( , do)	SI- RI-IA.



Tempo de serviço público prestado a órgãos municipais e federais
() tempo de serviço pú 1)1 i«) p1 estado at(' 13 de i u Ilio de 1993 a (rgã(» pú hi icos

municipais e federais pode ser averbado para fins de adicionais por tempo de serviço,
desde que o requerente comprove ter sido servidor público do Estado de Minas Gerais
entre 2 1 de setembro de 1989 e 1 3 cli' julho de 1993. 

R » salte-se que a certidão emitida por prefeitura mutile ij IdI eleve contei, no
mínimo, duas assinaturas, reconhe'(i(lds cio cartório, sendo uma eh' quem a Livrou e
otitia (11' seu superior imediato.

Case) o servidor tenha tral)al lidele) em sociedade de economia mista, empresa
púl )l i( a ou fundação de direito privado, o tempo de serviço deve ser mi provado por
certidão emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, e, nesse caso, serão ol)servadas
as regras (Id' averbação para o temïil)e> de serviço prestado à ifli( iativa privada.

Tempo de exercício de mandato eletivo
( ) tetiipo de exercício (Id' nlam)(ldt() el('tiVo Pode ser (oniptitado Pala Íins de

d(li(ioiidiS ele' teltipe) de serviço e ('lias-prêmio. A certidão eXI)e(li(hi iira esse fim
(lev(' nte'r, tU) iiiÍiifl1O, (lLidS assiii,itLIras, reconhecidas em (,iltório, 5('iUl() uma de
quem lavrou o documento e outra (le seu superior imediato.

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

Tempo de serviço prestado a empresas privadas e afins
O tempo de serviço prestado ,itê 1 3 de julho de 1 993 à ifli( ialiv,1 privada, na

condição de empregado, (ccitt ri 1 )til cite ('in d( )1)10, empregador ou aulón )Iii() pode ser
iV('ml),i(l() l)iic1 uns de cidicion,iis por ivilipo (li' serviço, desde que o(('(Inerente tenha
sido servidor l)ti)li(o cio Estado ele Mimi.ts c;('m-diS durante o período (le' 2 1 ele' setembro
de 1989  a 1 3 ele julho de 199 te', em se tratail(ie) (te trabalhador ,muitôiumio, ( oniprove
o efetive> e'xete Í( i() de Suas ,itiVi(id(les. Nessa última hipótese, ( . 150 não ticiLie
comprovacle> o exercício Lil)oral, a certidão será averbada para fins exclusivos de
per(epção (1<) adicional sobre a remuneração.

Esse tempo deve ser comprovado mediante apresentação de original de certidão
emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Rira reqLm('rer a certidão dc' t('I(11)0ol(' s('rviçe) no INSS, o servidor (leve (ungir-se
a titu posto de' serviço daquele órg.io, munido da carteira de trabalho e (le'(laração
funciona Ii)l e'iti(ld pela Gerência-Geral de Administração de Pessoal.
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Emissão de certidão
() s('Ivi(h)F (1111' i1('(-p sitarde cert,dãu(iI' l 'ml) i )(lP sí'IViÇ() p restado a esta ( ,i'..i

devera, eiit seu requerimento, explicitar a tirialulade para a qual requer a ( ertikio ' (i
ors.ut a)) qual a mesma se destina, no se ,tdtnitiiidt r'Iiii,Ç1O (te 5('uIida Vid (II'

(('Inda)) cii' t('rilp() Ik' serviço.

Para requerer a certidão de tempo (li' serviço rio INSS, o servidor (leve (II rigir-Se
a uni posI() de serviço daquele (rgào, iiiiiiiicio (ia ( arteira de trabalho e de( laraç()
tun( iorlal ('rilitida l)('la Gerência-Geral de Adiuiiiistraáo (te Pessoal.

CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO

Ao s('rvidur 'ao lornecidos	rtõt's (te ithi'irtiíiiaçáo, corri as especiti) iu's
reli( i0 11m11-,Ias a 'c'g(iir

Cartão de identificação funcional (cra( há)
cra há (teve ser portado d iariarli( iite j wIo si 'rv i(i( ir, de modo visível, para

eleito de ideiitiÍiaçáu e registro diário h iris;uc'iu ia. Seu uso pessoal e
íiitr,irist('r iel, respondendo o servidor por sua utilização indevida.

aU 1 da posse, o servidor será orientado a sohro ilar seu cartão de identitiraçãu
tunrnutial ((Fd( Irá). No prazo de 3 (hia' úteis, (>0 Fa(hiá ê ( onteccionado co servttlure
chamado pata ,issiriá-k, (h'VeIlCiO, I1F'Y,(' IllOiil('iitU, lI)re5entar uma foto X 4( ol(mi

Na 1 ti )Ote'e (II' ('sqiIe(ifli('iltO, P' da (iii ('\tI .IVI(t, 1) S('rviiiOr (levela pc'( lii •it mi
s('rvi(ior da (oonleitação de ()rientação o' Segiiiaiva o ro'grstro) da marcação (II' l)oi1t
tio ti'tritii>,il ( cilo'Iot (11' (Lidos (lo) Sistema tnlorntatt/a(io) (te /\)lliaÇio (te Ir('(Iuou(i.l,
iI)ie5('11t,111(h() (liii (lo(umnentode i(lPt)titi(aÇlO. () segurailça registrará a ocorr(iuia em
iiVr( 1 espt'&	(((1.

(asi ) se'a neo essária a confecção de uni novo ta há, esse deve ser solti ita lo na
Cential tit' Atem iirll( , nt() e Orientação de Pessoal (A( )P -, com otisto comparti llia(h 1

1- iimipOmtantf'OhSPRdrqLie cl oli(itaçã() de um FtOV(; cram há implica cancelamento
automatu o da via anterior. Sendo assim, nian ações que venham a ser teitas (cmi o

rao lia oht'sat iVi(iO, oas() esse seja posteriornn'nre' lfl( alt/aol)), tiO serão re Or1hit( (1,15

pelo Sistem,i hiltorniatizad() de t\puiaçã() ole 1 r'qti'n ia, o) que ocasionará prol)leulas
na olha tIo tto'qiii'ncta do servidor.

Cartão (te identificação para fim (te utihi/ação) da assistência odontológica

1 SS(' 1 amido, (1111' (" (oiite((iOliddo Ii)) pia/O I11Í!luI11O de 24 horas, somt'iite pode
ser requer cio tuna vez, transcorridos tr's i1ft's(' da i( 1S5(' Ok) servidor.

Souu'iite ole posse (Ia carteira, o servidor e seus dependentes poderão utilizar a
asçistenoia o(Iontolõgica.
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Cartão de identificação para fim de utilização da assistência médica e hospitalar
(Uni med-B H)

Caso o servidor tome posse aU' o dia 17 do mês em curso, sua carteira será
('iiliegiie no local (le sua lotação ii() Iiii( ir) (ID mês seguinte.

Somente de r)o sse da carteira, o servidor poderá utilizar a assistência médica e
hospitalar conveniada.

No caso de recém-nascido, se a carteira for solicitada até 30 dias após o
nascimento, ela será contecciona(la iniediatamerite, cIes(Ir' que O parto tenha sido
realitad() por nié(li(os (a(iastra(l()s na lJiiimed-Bl 1. (aso o recém-nascido já lenha
(onipletado i() dias iIr vida, será ne(esãria, para (ol)le(çã() iniediata da carteira, a
,lpir'srnlação (te laudo sobre o estado de saúde da i anca.

CONTA CORRENTE BANCÁRIA

No ato da posse, o servidor opta por uma das segtiiilU's iliSlitLiiÇóes l)dli( árias,
F)ci11 li is de depósito (le sua remuneração ni(,risal:

a) Banco Cooperativo do Brasi I - Bancooh - Agência Cofal;

h) Banco cio Brasil - Agência Santo Agostinho;

(-) Banco Itaú Agência Assembléia;

( 1 ) Caixa fTc )nôluica Federal - Agêr u ia Assembléia.

Liii seguida, deve dirigir-se à instituição bancária escolhida para abertUra da
conta corrente, sendo necessário apresentar uma cópia xerox dos seguintes documentos:

- carteira de identidade;

- CPF;

uillpn)vaIill de u'si(lCnu ia (uomil,i de água, lu,, leleíonie ou boleto l)alwário
- ('niiliclo)s rios úlliiiios 90 lis).

Após a abertura da conta corrente na instituição esoolliicla, O servidor deve
protocolar o formulário lornecido pela instituição, devídamente assinado, informando
o número de sua (onta. Ressalte-se que nenhum pagamento) será creditado na conta

)rrenle cio servidor antes cio encam i lillamenl() cio docuniento preenchido.

Mudança de banco

Urna vez que o servl(lor faça opção por receber sua remuneração por meio de
ck'ternimnada instituição l)an( ária, lerá a oportunidade de mudar de banco, nos meses
de março, junho, setembro e dezembro de cada ano e, ainda, no mês de fevereiro cio
primeiro ano da legislatura.
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EXONERAÇÃO
A exoneração de servidor pode ser delerminada a q ualquer niornento, peI i titular

do gabinete, uma vez que se trata de cargo de livre nomeação e exoneração.

,\o término de cada legislaturaS todos os ()cLit)ailteS de cargo o'iii cOnhiSsJO de
recrutamento aI)ipk) Sio) exonerados auto )niaticamente.

O servidor exonerado taL U5 à peicepção de valores 1)ertineiitt'S a possíveis
saldos de férias-prêmio, férias regulalflentarf'S e terço conslstucio)ndl de Íérias
regulamentares (desde que conte mais de 120 dias de exercício na ALEM( ; ) V gratiÍicação
natalina proporcional ao número de meses trabalhados. (Para eleito (lesse último
cálculo, computa-Se corno mês integral a tração igual ou superior a 15 (lias.)

No acerto, serão descontados os débitos porventura apurados, inclusive aqueles
com entidades que mantêm consignação eu) jolha (li' pagamento, como COLA[- e
ASI EM(;.

O acerto dos valores a que o servidor tenha direito é processado, automaticamente,
apús o 20° dia da exoneração e condiciona-se à devolução dos dociimeultOS al)dixO,
"o'tii o que Oca bloqueado:

1) Cartão de Identificação Funcional (crachá);

2) Carteira da Assistência O(lontológica;

3) (:a,-tiri da UNIMI: D-BI 1 (que será revalidada pelo prazo de 60 dias após a
exoneracão e 0lc'vooIvid dO) o'\-('rv)do) em, ,ptoximadamente, 3 (lias).

Depok h-' 6() dia» da (lala cIa ('\o)nprcc ,co, o d"c) a arteira da UNIMED-BFI não
se l a devolvida para revalidação, será descontado do uioiitante olevidoaof'x-servidor o
valor correspondente à mensalidade integral por usuário cadastrado, até o término da
validaule da carteira, quari(k) se processará o acerto-

o ex-serviolor poderá continuar uusulruindo dos benefícios do plano de assistência
(onveniada por um período mínimo) de seis e máximo> de vinte e quatro meses,
acordo com seu tempo de serviço na Assembléia, desde que observado o prazo máximo
de 30 dias, contados da data de publicação dci eXOn('rclÇãO, para lormalizar sua opção
pelo) benefício.

Para tanto, (leve dirigir-se à Central de Atendimento e Orientação de Pessoal -
CAOP, onde assinará termo específico e apresetildrá (.(')pia xerox dos seguintes
(loxurnen(os de cada beneficiário já ca(lastradlo) (titular e dependentes):
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1)certidão de casameilto ou comprovação de Convivência;

2) carteira de identidade;

3) CPF;

4) carteira (Id U N IME D-13 F 1;

5) (ei t l( ld( de ildS(i niPilto dos filhos menores;

6) comprovante de endereço (cópia xerox de conta de água, luz ou telefone).

A UNIMI- 1 )-BH enviara o boleto l)dflCáíI() e a ílOVd (arteira para a resi(hn('ia rio
€'X-servidor.

O e\-'ervRi()i pagará á 1 JN IMED-BH o valor integral (Ia mensalidade para (1da
usuário anteriormente cadastrado, com valor diferenciado para os agregados pai e
rime.

Em relação ao Regime Geral de Prevki(iu-ia Social, o ex-servidor deve ficar atento
à manutenção de sua qualidade de segurado para continuar a usufruir dos benefícios
oriundos daquele regime.

FALECIMENTO

Na hipótese de faleotnio q ito> (li) servidor, seus dependentes fazem jus aos direitos
e benefícios abaixo alinhado ,' .hados.

Auxílio-Funeral

A Alenig concede auxílio, correspondente a uru mês da reriilineração) (lO) servidor
1,d( ,( ido, ao responsável pelo r)agamento das (lespesas funerárias, rne(liante requer iniento
e apresentaçào) dos seguintes documentos:

- certidão de ()hitO do servidor (cópia xerox);
- nota íis( .il (ldS despesas funerárias (doc(jmento original);
- carteira de identidade do responsável pelo paganlento) das despesas funerárias

(cópia xerox);
- número (Ia conta corrente bancária do solicitante.

Auxílios similares S() pagos pela Aslenig (para associados - ver ENI IDADES
VINCULADAS), pela Cofal (para cooperados - ver ENTIDADES VINCULADAS), pela
Unimed-BH (para conveniados - ver ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR).
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Verbas não pagas em vida

Os ( l( II 1( k'ntes legais do1 ServidOr LIlP(i(i() falei]] J Us () recel )i 1 111 I)I( de qu ^ lisquv 1.

verhas devii ias i' não pagas em vida ao servidor, a saliei saldo ole remuneração (lO)
niís. de ftrias i f ,glilaiiieiit,ires, do terço) ( onstitucional de férias regulamentares, de
terias-prêrilio e (la i.rjliho ,i,io natalinra.

Esse .r(erlo) e processado) I11l.'didIlI(' dpreseflta(.ao) cli' relação) ii' (letx'rul('Ictes
('xpedida pelo) instituto de I)reVi(iêli(ia cio servidor 011 alvará judi ai que deteririiiie
,i (luetil (lo VI Si'? tecto i	cagamento.

Pensão por morte

Os (lc'n'n(ic'i)tes legais (lo) servido, talecido lém direito a juii ,,ão por mune

garanti(Ia pelo Regime Geral de Previdên iaSocial por il)ti'rfl)édIo) clil instituto Na ional
do Segui WA m ai - INSS.

FÉRIAS-PRÊMIO

A ada p(riodo de c rio o anos de eletivo e\ere lo ul, 1)1) serviço publico do Estado
de Minas Gerais, ininterruptos ou não, o servidor taL JiIs a três meses de lérias-prêmio.
as quais serão ( oncedulas nle(iiarlte requerimento do interessado e autoriiação (10)
deputa(k).

(d(ici riês de téni.is-1)rêillio ado1uiirirh pode ser (icvi(Irdo em até três perío(Io)s de,
10) flhiIdifliO, 0 moo dias (MIA.

i\s léri, is )rêrll O) não) g( Ld( las P° )( lo 'lii ser (OnildO las ('1)1 dobro para Luis de per epçã
de adR i0I1,IN 1)01 tenipo ole servio.o, .1 iIi II ieIimeIlI() (lO mnteress,icio.

Em c asc ' de e\cineração o servidor la! JU 5 a onverão eI)) espécie (Li,;

 11() go czadas, des(le que hão sepa reconduzido ao serviço públi co estadual
110 prazo ole °)() dias OOIlta(l()S di (lala d(- 11.1 o'XOi1t'iaçio.

Para fins de (oilvers) em esl)ts e por ocasião lia exon praqãin sonierile sem,u)
(onsideraclas as térias-I)rêmi() adquiri(la s em ralã) de Ser\'Iço) público presta(lo,
('\oluscv,irnt'nU' e a qic.ilc Iii'n tempo, iiest,i Àssemlcic'i,i 1 egislativa.

FÉRIAS REGULAMENTARES E TERÇO CONSTITUCIONAL

O sc'ividor faz ju, .1)) gozo (lO' terias rf'guJlii)n'?rt.rri-' s aps 1 2 ni'ses de iletivo

e\erci(i i nesta Secretaria.
r\s terias regulanu'hltai('s consisterlr de 25 dias úteis, que podem ser dividido,.

em até 11(5 períodos, (011) di l lação iiiÍiiiill,l de .5 dj úteiç (adia.
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O requerimento de férias regulamentares é feito diretamente pelo titular cio
gal)Inete, flO período de 12 a 12 cio mês de início das férias, por meio do sistema
informatizado de férias regulamentares.

A ocorrência (i)n('oIïlít,aflte (te ouiro afastamento legal (licença médica, luto,
g( ,stação, gala) faz interromper o gozo ois férias, as quais recomeçarão no primeiro
dia útil após o término cio afastamento.

A não-marcação das férias até o último dia útil do exercício subseqüente ao (ia
aquisição do benefício implica perda cio direito ao mesmo.

A exoneração faz cessar as férias, resguarclaiido-se ao servidor o direito de gozar
o período) Festailte, caso seja novamente nomeado dentro de 60 dias corridos, 011 (ii-'re ( , l w1 o saldo de lérias, a título cli' i lKiei)i/icão, noa( vrto a l)( ') s a eXonpraço.

Terço constitucional de férias
se henielu io ( orresponde a 1 /.( da refliunieração pei ( ebida pelo servidor no

mês de início das lérias regulamentares.
1 pago pIOjM)F(ioi)dlmente a 1125 por dia útil do Período a sei gozado eoreditado

na conta corrente cio servidor entre os dias 15 e 20 do nilês cie início das iér ias,
observada a data do requerimento) dias férias.

A base de cálculo será .l média da remuneração dos cargos ocupados pelo servidor
nos últimos 12 flio ».es, contados a I)artli (li) IUS Clii (jliC 'e ,iga o terço oo)flst itoich iial.

FREQÜÊNCIA

O servidor (leve umprir sua jornada diária de trabalho de 4 011 de tI horas,
conforme nomeação, no Intervalo conipreencjido entre 7h3() e 18h, que corresponde
ao expediente ordinário ou horário-núcleo cia Casa.

Com seu cartão de identificação funcional (crachá), o servidor deve registrar sua
jornada diária (li' trabalho lOS terniinais (ï)l('toies de dados do Sistema Informal i,ado
de Aptiração de Ireqoiéiu ia.

No item CAR l ÕE DE IDENTIFICAÇÃO / Cartão cio' kientiiicação Funcional
(o rachá), consta orientação) quanto ao procedimento a ser adotado em caso de perda,
estravio) 011 esdji.J('( iflleilt() cio crachá.

Licença amamentação

Pai a assistir o ,)ro)I)rio) filho, até que ele complete 6 meses de idade, oies te inc
ient ificado do fato o titular cio gabinete a servidora poderá ter sua jornada de trI )alho)

reduzida em 60 minutos, quando a jornada de trabalho for de 6 horas diárias; ou 60
minutos no horário matutino e 60 minutos tio horário vespertino, quando a jornada
cie trabalho for de 8 horas diárias.



Redução de jornada para cuidar de filho excepcional

() servihu Iegaln-'nte i t''.ixnC\'(-i poi	rF)i)nai (t1I ti.ltdtiie('It() e',F)(	IdII/d(l()
i'st't autorizd(lo a reduzir-sua jornada de tfIl)alh() para 20 liotas SPIT1dIIdiS.

A recluça ) (Id ornada ik I i,il m I liodep , nd( , tá de requei Ini(-iCto doi ao
(liputado e wi i iitruido com ç ertido le rid'.( iriiento, termo de curatela ou tutelj e
llU(i() mé(li(() mpedido pela (nnílenao de Saúde e AsistiflULi.

A eciuç:it ) ( IP jornada SI l 1 (( )I WPd i(ld )( i( ) pi .,1zode 6 n i	', 1 )( )deil(I( ) M II t i( Nada,
'110 (SSIVdiC(enIt, int-diaitte leI Itu , 1 IIileIil().

Mai m R >1 fiações pc )( ieti 'er obtidas na Intranet, iio lu k':

— Pesso.d / Regras de FnQêm ia
Pe's ial / A )U raçt li 1 req ti P110 ia

- D,Rius tio Servidor / Registros rui)( 101idiS / Mar(dCO(' de Ponto

IMPOSTO DE RENDA - DEPENDENTES

Para Íin (i(' (iedu(a() do iIC)pOSt() tit' (Piela rP(i(lt) na Ioflt(', O 519v1(.lor pode
iii( lui, 111I'didfltP .1 aprt o'rlta(awie ápia xerox (ios(io( tiite'iitos (i lado ,,, ((5 seguintes
(i('I ,pndentt ':

1) (ônjuge:

—(((ti(i,j()(i('(dSdill('iItC).

2) conipanheiro(a):
a) ( c1( 1 li,iia tillio ('(11 (urlitIfli. ind ppmuWnw do tempo ole lIncZe):

- certidão t le Ilas(inlellt( (do filho;

1)) caso l(d() haja filiCuelCi (Ofliuni, (ï(ln)lOVdÇO(k' (111 ião 	há, pelo nceiios,
(iluo anos, nle(iiante a apr( .s('lIao:)o) de, nu mínimo, tI, dos seguintes (1(11 unwntos:

— cie( Iaraç ci de impo ,,lo de renda vm que conste o(a) (-ompanhei rota) como
x'ndentl

- (Iis)osiço)es lestai(tPI)tdFidS (1011' indiquem (1(d) (Ompdi1h('IrO(l) (0(1(t)
1 ceneficiario Li);

— de( laraçio especial ti'ita I) erc(l1t( tal )( '1 iit

- prova ole exiStnc ia ole SOXiP(lcICle Ou (Oi11UIih() no ,, atos da vida oivil;

— pro(tIIaço 011 fiança IP( ipro)camellt(' outorgada;

- conta bancária C0(IJ unLe

ME



- registro em clube ou associação re(r(' itiva OU ("j)(!)rtiVa, no qiiiI (OnStP o(a)
(Onipanileiro(a) (OrnO dependente;

- prova de mesma resiolêticia;
- pól ice (le seguro) na qual conste o(a) companheiro(d) (OfliO beneficiário(a);
- i Na de i icriç () em 1 ni iii l(ão) de assistên( ia à saúde, na qual conste o(a)

(O IUIhiIlileiro(a) (0mb olepeiiolemite do titular ou vice-versa;
- ( t'rtidão de (sn':lt() religioso;
- ex iStêii( ia de filho em (OiilUi)1.
3) filho(a) ou o (a) enteado(a):
a) até completar 21 anos:
- certidão de nascimento.
h) de qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho:
- certidão de nascimento;
- laudo médico forne( ido pela Coordenação de Saúde e Assistência (Ia Casa.
() se universitário 011 cursando escola «'(nica de 2 2 grau, até completar 24 c1i105

(ertidã() (le nascimento (com (lata de emissão atual);
- (l('(laiclçá() da escola.

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

- tei 11)0 de guarda ju(li(ial.

s) irmão(a), neto(a) ou bisneto(a):
ci) '.Ci)i cliiili)() dos pdi', (li) qu.il o (ontril)uinte (leteilha guaidi judu ial, até 2 1

,iilO5

- ( ('iti(I.)() (le i1a( inleilto;
- teimO (li' guarda jti(Ii( cii.
1»i[)(1( apacitad() física ou mentalmente para o trabalho, com qualquer idade:
- (eiti(lã() de nascimento;
- teimo de guarda Ju(li( ial.
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(I( conhl)IPI.lr 24 d(1(», '( diIl(ld (Ii\'er (lIíSdIl(l() etdl)(l('( Itflft1I() (lP ensirU)
StIp(tt()I ou (-SCOld tV( niCa de ('iifl() ru((liu:

'rti(lã() (l(' i)d'C Ifl1(-it( );

1 d Id(( ) (Id (5C()l i

6) pais, avós OU bisavós desde que não aufiram rendimentos, tributáveis OU não,
superiores ao limite de isenção mensal:

dIt(i Id li I(I(9)ti(Id(I(' (Ir) (I(pen(l(i)te;

-- l	Lra . .> (( f renda do (lep(I1( lente (tornulrrio Ioriw( ido pt'Li Central (li
,\ter1(lin1(i1to e ( ) r entaçào dc lts()aI	( i\C)P).

7) o absolutamente Ifl( apai, louco de todo gênero, surdo-mudo que não puder
exprimir sua vontade, assim (let tarado judicialmente, do qual o contrul)uunte seja
tutor ou curador:

- tcrnlo (I( t((tVld OU (l( ( tirateLi.

LICENÇA PARA DOAÇÃO DE SANGUE

'crvdur que doar dI(g(Ic tdld jdc d liCei)(d nlé(li(d I)() rPS)P( tIV() tira, tend()
(liieit(), lii((lJ, dO d(r("S(IIU() (It' Util (11,1 (li-' (I(''( m1so àS lerias reguld(nci)tarcs titi('
VCÍ(hdm a ocorrei. i)('IO lTi('i))'. o)() (iid' ipo a ti n, ãoi, ati ri Ifl,l\l!1() l' dais tua» (Ir'
(IPScdiiso)pordUO).

Para usutririr tLr li( ciUa e (li) oli	dc (Ie'( ,ifls), O S('rVI(IOF (levo' dirigir-si'
(00r(lr'rldção (le Saúde do'	i,i, tio 1 andar do M. 1 iradentc, inunitlo, do
cr.nriprovirte tr)írlI'( ido po'hi i),iflCC) tio'	nt.ire.

(aso o servidor nãoquciia utili,ar a 1k ença iir'hra iii) (ltd (la (loaça() (' lJrE't('iuld
de.lrutar so)mr-'iiI(' do açre'(irIio de 11111 tira dE' (l('s( aliso às suas lerias, tio'vo' enti-vgal o)
comprovante (lO' iii (dÇ() (iv migue na ('AOP.

LICENÇA-GALA
() erVi(h)í icril tiireiiot a oito dia" corridos tio' iI( eliça, ( olhado'. tia (lata dc sou

(dSlrhi('l)t() civil.

O sCt\'idOi (leve preeix her requerimento, anexando cópia xerox oia certidão de
(asdrir( 'rito) civil.
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LICENÇA-LUTO

Pelo Íalecinieiito do Cônjuge, filhos, pais ou irmãos, o servidor tem direito a
oito dias ( orridos cl licença, contados da data de ocorrência do óbito.

O serVi(ior deve preencher requeri rneiito, anexando cópia xerox do atestado
de ól)iIO.

LICENÇA-PATERNIDADE

() 5('JVi(lO (a/ jiis a cinco dias corridos (le licença, a partir (la (lata (Ie flasciiiieiito
(te seu filho, devendo, para tanto, preencher requerimento, anexando cópia xerox
(1,1 certidão de nascimento.

LICENÇA-ADOÇÃO

Para a servidora

A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial olo' criança faz j LIS d 1 o ença-
adoçã):

- de 1 2() dias, se a criança tiver até um ano de idade;

- de 60 dias, se a ( riança tiver entre uni e quatro anos de idade;

- de 3() dias, se a (ricinÇa tiver entre quatio e oito anos de idade.

Para o servidor

O servidor fará jus, em CS() de adoção ou ()b tenção de guarda ju(lioiai de criança,
a licença de cinco dias.

Em ambas as hipóteses, faz-se Ilecessário) o preenchimento de requerimento v,1
apresentação de cópia xerox do termo de adoção ou do termo de guarda.

PETIÇÃO

O servidor tem o direito de requerer OU representar. Em caso de indeferimento,
pode apresentar pedido de reconsideração, o qual não pode ser renovado. Mantida a
decisão anterior, cal)er, recurso do indeferimento do pedido) de reconsideração o' (ld'
decisões sol)Ie os recursos sucessivamente interpostos, sempre dirigido.) autc)ridade
inie(iiataoilent(' superior à que tiver proferido .1 decisão) deLivorável.

O t)&dRIo de re(onsl(leração) e o recurso) i)àO tem eleito suspensivo; o que for
provido rei roagirá, nos efeitos, à (]ata cio ato impugnado.
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(lclflln'Ie dia CoiveIlio de Adrui istraÇ.o de Pessíjal (leI (lir sOl)re leLirSO lcc
'.prVRli)r lotilia atos &iiie lI('tefl1 seu- itrtereSSe' 0(1 (lIi1iIoS 111111 101idIS.

Da ihio do ( ci'iho de ,\ lIi1liiistraço de Pessoal, ratificada pelo Conselho
de Diretores, caberá recurso, no prazo (lei 5 dia' or; dos, Me'-a da Àssemi rk--ia.

O direito de i)kit(ar na esfera administrativa prescrevera:

- (Ill 1 Ill( o jrio'- (luaflto I() d111' (li' I.piv tl€'íiaííarii lkr1)ISSdo, ( a'ac:aO de
ax)sentl(h)rIa 01.1 disponibilidade;

- vm 1 20 (1ice Iii 1-' demais casos.

() piaio de pie'( rIçál) (Ofltar-'('-a da data (I1- publicação i)Ii(idl cIo alI) impugnado
ou, quaru lo este for de natureza re'ervada, da data da cinc ia cio interessado.

POSSE
,\ o precedIda de ato cic Ilclrnedçdo do u'rvcdor, por irlciatr\ a (ii) llcputa(lo,

paia o exei(kio de cargo em cornisÇi() de rvcrislameiito aiiiplu, de livre I)(Illed(á() e
(\ofl('rd(.aO, sujeito I' regras do regime uridirri (latiItaíR).

Nu (lia cia posse. 1) servidor (kvI' ter, no niíriirrio, 18 arlu complt'tci.

Soiueiite a assinatura do tenho ik tos' garante (lireltos do servidor, riu lusive
rCIÏ1LI 1 rei .11,111.

Toda troca de argi irriplua nova posse-Cai
 
' em lu'iv,iriierite ao gaiciiiele pai l.irrrvritar dcl Hirpairliar a priHi ação

encainiiiirar o servidor ao Setor di . l'os,e, no J ()Q amiclar dl) 1 (lIiI(I()	 lia (I,lta
de 1)i.ihli( I(, () do Ato (la M(5a, flllliii(l() da (1()1 (ii)1P11td(d() listarIa a seguir.

Pocunientaço a ser apresentada no ato da I)OSs

Primeira posse do servidor na AL.EMC

Do umento original:

1 alesta(l() de 1 ) 15 at)teceder)t( 5, fori )P( ido lx , ki Serelai ia de Esta(i) (Li Seguraih(a
PúI)li ci de Mi nas Gerais - SSPM( -- . que pO(I( , ser obtido fl() Posto de t(leiltil i(aÇáo),
situado na Rua Dias \1 Ic )nrlO, 30(1;

2) lau(l() rneclic o, loinec ido l)I'li Toor(lem1aço de Saude e Assisl('iu ia da Casa,
sitlJd(i,i iii) IT(l. rira(lentt's, 1 2 andai;
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3) (lUa lolo ' 3 \ 4 «)I< >i i(la,,.
Documento original e tinia cópia xerox ou uma cópia autenticada:
4) ((rlRlao de i1d( 110(11k) ou casamento;
5) carteira de identidade;
6) (ert i fi( 	k) de o S( iv si a;

7) CP[;
8) comj r vante de inscrição no P1 S / Pasep;
9) título olo eleíR)r o' 1 nlproVailies de votação ria última eleição) ocorrida (12 e

2 9 turnos, se for o caso);

10)comprovante de esïlaridade;
11) comprovante de residência ((unta de agua, luz, telefone ou l)oieto

lhuUárjo - omitidos tios úliiriios 90 dias);

12) (  a 1( , : d 1)cl(IOflcII de habilitação, categoria 1), para o cargo de motorista.

Pata aI:ertura de ( olita o orrente, o banco escol lli(lo ,,ol i ( - it,i iã a apresei de
(Ól)ia xerox de do( unientos, (Oflíorifle esl)eciíicaolo) no iteni (()N IA CORRENTE
13A N CÁ RI A.

- Nova posse para servidor afastado em licença médica/auxílio-doença por
período superior a 60 dias imediatamente antes da posse

Documento original:
laudo medico, lo: i:ecido pela (On lenao (li' saúde e :\t'n ia da ( ,isa,

situada no Ed. -I iraderil(s, 1 an(Iar;
2) carteira (lo-' identidade;
3) título de eleitor e (om prova ntes de votação, na hipótese de haver ocorrido

eleição no intervalo em que o servidor este (' e\oile:,i(h).

- Nova posse para servidor exonerado da Alemg há até 60 dias

Documento original:

1)carteira de ideiltida(l(';
2) título> de eleitor e comprovantes de votação>, na hipótese (li' haver ocorrido

eleição no intervalo em que o servidor esteve exonerado.
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- Nova posse para servidor exonerado da Alemg há mais de 60 e menos de 90 dias

Documento original:

1) (drtV Id (IP idenTidade;

) Iaicd intdico utIlc id	Ccdnaç	de 'aúd(- e AssisIcn ia da (aa:

)) título (li' PIViIU1 1' (	flipiuvantc-'' (li' VOtIÇ) tia liilR)ti"V dc-' hdVVI o(orri(I()
ilo intetvIo CIII t itiO' 1) .Vl\i( ii ti e'.t ('v('e\on('!,I( IU.

— Nova posse para servidor exonerado da Alemg há mais de 90 dias

Documento original:

1) aiteira (l( i(io'I)I u ladc-';

2) lalt(l() InV(liC() tU!IiE'(ld() l)0I1 Coouk'iiaçio cli'	Cui(' e	1,1 cia ( asa:

1) título ole o'leilur O' COfllpr(>V.II1tVS tli' votação, nd liitiote'o' (10 I1,1V('r O(flrrldf)
eto'iaoi UO iiito'rvalci ('Ii) (11 1 V O seiviolur VSIVV(' exonela(k);

4) atc-"tao lii de l)On' ane(('(Io'ntc-'.

6) Servidor de outro órgão público á disposição da Alemg

Na hipttte'e dc-' o) (Ic-'putado) pretender nome,11 'a'IVI(Io)I (II' outro ()t)4.iO pui tli o
p,II.i l'\('I'CeF( atgc da c'.trutura de 'Seu gahiitete, (h-'V('í,I S1lI)S(U'V('rdo)I'i)h(iOS:

a) um dirigido à (erência-G(ial di , '\1imit1I'ttaço c-II' I'esso,iI, 'olttitjtidt> a
I1OtïIeciÇO do 'etvidor )dId cargo da estrut t 11.1 (1€' SVU g,11 )iflPte

1)) nutri) dirigido a Pies lc'ic ia da Alvriig, soli itdncic) a c-'xpe(Iiç( 1(1V o) i( ii) ()
Órg 1 de Origeili (lo SVR dor a(c'ti a (IV 1I,I (li'pOsiÇi() para O( u tiar (di).( t I)I o'trtittira
de m , 11 gabinete.

os dois ofícios devem ser en aniinhadn à Go'roiwia-Geral de Adncinttr,e ci ii'
P'' tal.

() SeíVI(lUI olevo' ,igiiatdai 11(1 órgdo) de origem a p(il)lI(aÇdo) dcc aio de '41d

dip'.ao. A io 'e 11)1' Me[á	'tmen!(' a partir tia pUbIR •dt,iio lo ato.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Ao WIVttio)r (111V (iet€'flhla ('XI IUSivdIiR'I)te cargo ('fl) «)11)i"",)0 de r&'rutacitc'nto
imj )I( ) t le 1 vii-' 1 t( )IfiCdÇl( ) 1' VX( )I 1('kIÇO ai ti icam-se as regras go 'rais do Regi me C 'cal de
Pre	nvidccia Souial - R(;PS -, go'i i(lO aiutltiii-'nte pelo Intitulo, Nacional do Seguro
Soial — INSS.
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É cobradami itribuição mensal (ompulsória, cuja alíquota é proporcional ao
salario de contrIhiiRro, cmlomie tabela a seguir:

Alíquota (%)	 Salário de contribuição (R$)

	

7,65	 até 468,47

	

8,65	 de 468,48 até 600,00

	

9,00	 de 600,01 até 780,78

	

11,00	 de 780,79 até 1.561,56

São concedidos ao segurado e a seu(s) dependente(s) os seguintes beneík los:

1) quanto ao segurado:
a) a I )oser)td ( Juria por invalidez;
b) aposentadoria por idade;
(-) aposentadoria por tempo de contribuição;
(h aposentadoria especial;
e) auXílio-aci(Ienle;
í) auxílio-doença;
g) salário-farinha;
li) 'aarIo-fliah '1 nU lade.

2) quanto ao dependente:
a) pensão tx>r morte; ('
1)) aLI\ ii io-r('c 1

3) quanto ao segurado e dependente:
a) ieal )I !ita,n prc rIi'sionial
São considerados dependentes:
a) o ( ÔilJLrgE', ri(a) (Onrpal1)leIro(a) e o(a) filho(a) nári erinancipado de qualquer,

(0)11(1	menor de 21 anos ou inválido;
h) os pais; ou

(-) o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos OLI inválido.
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Eqtiiaram-se au Íilho, me(iiinIe (lecIaraç() e(rita do sPgtlrd(Io, ( (fln1)roVdda
(l1)en(le'ii( ia econônura, oenteado o' 1) menor (ti(' estejam SOl) a tutela riu wguradu
(l'd' que fl() pO 'sIi1111 hen' '-utii wiliPs pata O próprio suslento o edu aç).

Benefícios mais utilizados pelo servidor da Alemg

Auxílio-doença

() alI\IliO-dO€'i)Ça e O )feíOCi(f()	1 '.i't4liídd() ( t It ' ti( aí im,1pm it,id() tCflhlR)IciFlciFil€'IlLC
t ia r1 O) tF,iI),illlo) por tilOtiVi) rii-' (lUeii(,,l OU em (i('( iiiréiu:ia (l( .i( i(leI)tP.

Até o) 19 9 dia, a(mi (' respOiiVPl pelo )agailleiltr_) ii)iegral (Ia remrineiaç't() CIO)

eRidor. r\ Partido 1 (- dia (Oit ' (' ( 1ItiV() cio atatamento, nu ia- se a licon(.a ielu INSS.

A partir do W-> (lia ole alaslanieiito coiiseo ruivo, o servidor deve 'e dirigir
(AOP o' to)rrrlular (1 pedido da lio eriça, mediante a JpreSPi)taÇIo) dos doo uiriento)s
( 'IaC lo )flci( i( )'	"€'t_i ir.

Dounientos exigidos (cópia xerox):

Ilirprovante do' Iu1'.( 1	1 cc PIS/Pasep;

- c,111vira cio identidade;

- (P1

- (1 itiptoVaflt(-' tIo ir'sic3ên Li t(uurstari(lo) (1-1');

- requerimento) d' au\Ílio-(luença (preein hido na (euitral cio Atenoiiriiento e

)rient,ui , ac de Pessoal -- CAOP).

Após (ida peno ia a que o segurado se suImieter, é tornei ida, cxc lusivamente a
ele, a Comunicação i ie Resultado de Exame \teoli o - ( REM -, dou unrento que
onfirma ar ontinuidaile ria lioeiu,a, o t)erirulr) e a data da Itioxima periria.

De ix isw da C uiuuriio'açlo de Resultado de Exame Mécluo, O setvirk ir deve se
dirigir, octrn a maior invidade 1X)S'íV('l, à Ceitiu ia de Convéniu de Saúde, na sobreloja
do Ed. 1 iradentes, para entregar esse olocunleiltiL a fim de que sua situauo funcional
seja iegiil,iriiada, evitando-se transtornos inoiesejiveis.

() alIxiliO-ClOeI)i,d i ocrespuuole a 91 '' (lo) salrior de Iierieííçio, otite ('qUiValo .i

média dos 80 maiores sal,rios pen i'hidos p(-10 servidor desde julho de 1994,  no
poden(lo) ultrapassar 1) teto) de R$ 1 .561 ,56.

(.) auxílio-rloença é requisito Ia a aix>seiit,iiloria por invalidez.
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Salário-Maternidade
É O benefício Midoá segurada gestante, 28 dias antes e 9 l dias após o parto,

totalizando 1 20 dias de atastamento.

Mesiiio em caso de parto prematuro, a segurada tem direito ao scláriomaternidade
por 120 (lLi'.

Documentos exigidos (cópia xerox):
- cert i(ln) de nasci iïu'nto do filio (original ou cópia xerox);
- comprovante de residência (constando CEP);
- ateta(lo médico fornecido por médico da Casa ou por médico particular,

sOli(itdfl(l() (1 itcistaiiieiito;
- cornprovante d(-' inscrição 110 PIS/Pasep;
- carteira de identidade;
_CPl:;

- re({uenhiiento de salario-maU'ni p clade (preeii(Ilido na Ceiitial de AIeii(liiliento)
-' Orienta(,ão (li' Pessoal - CAOP).

O benetirio corresponde à remuneração integral da servidora, não estando sujeito
ao limite do teto salarial de R$ 1 .561,56.

Se a servidora deixar de requerer o salário-maternidade na época da gravidez,
poderá fazê-lo no prazo) de cinco ciliOS, contado' da (lata de nascimento da criança;
contudo, não poderá deixar de se cifiti de suas atividades na Casa, uma vez que as
normas vigentes obrigam o empregadui a ooiiceoler o dfastanlenlo à gestante.

Como solicitar os benefícios

í'jia 1i1i11iiIrd s l)('i('íi( io5 pietido, pelo lN'', (1 ervkloi deve entregai na CAOP
J ilo(LinlenI.içàoexigidld pala cada siRiação, conforiiie foi relal,i(l() dneriormeiite.

Ur11I Vi'! t'R'tividos 0, PI0Ce(liiiieit0S (cll)ÍWis a Gerência-Geral de Administração
de Pessoal, o pu)cesso é encaminhado à Coordenaçio de Saúde e Assistêiicia / Gerência
de (Tonvénios de Saúde, de onde, após ser conferido, é remeli(lo ao Instituto Nacional
(lo) Seguro Social - INSS.

Em caso de exoneraçào, o servidor (leve dirigir-se a um posto de atendimento do
INSS e informar-se sobre SO'Us direitos. Deve ficar atento, principalmente, à iiidiiiitenção
de sua qualidade de segurado do Regime Geral (1v Previdência Social - RGPS.
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REPRESENTAÇÃO NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - CAP

() S('IVI(IUI elege, ditti.iliitei)te, ('tU (',(FlitÍfli() Uns> O, "e( 1 Ct() 1' (lirelt), tini
epresenticitt' j)dfd dei tider wiis ititeresses e direitos til')> ioicais no ('onselho de

.Atiiiiiistricc cii' Pessoal — CAP.

UTIliZAÇÃO DO CORREIO ELETRÔNICO E DA INTERNET

N4a Utili/dçt() tio ( 01>11>) ('lelrôni(() e ci,, internei, o st'rvi(l()r deve iiiiiiar-se a
co On'-.liltd" e ,i(> e(ehinent(t 1' ('flVIo) tl(' nli'nigens 'ul>r> a'.Lit)to, tei('t(1)t('s d

'\''cloia. 't'>i>.lc> ve(ldii1 a >itiIiiçãO ol'.t". iT1stricn)c'c1It)	ijis oorier( clIs,de
cIopagaIUid ii>' (lUalilUer citite/d Dii d ('Xt) 1( ' 550 ole i)U'( ciciceitos do Ll(d, 'e\(J e

religião, hecn (tiTio o 115(1 ou' imagens Ol>5( ('11,15, entre tiUitu' luis ( tistolerado" sem
(11dlIi(dÇi().

A tctili/,u,ic (lO) corr(-'i() eletrônico (' permitida ' ) fl1 cite i 'eividores ;ne Idil)f'tite
,ioL'tiatio", Itiedidnte autoritaço tio tieptitat ii, SPIc(h) i 1 ie cc cc'.uarco lela i > cpoi

lUes>) (II' seiili l)P5 s()dI 1' s( ret,i, dos serviços e re(urs()s iie essarlos au tlIcii)('Iil't()
it "ildS tuntc )(

O intrator 'iihmt'te-"e a 'dtiÇÕ€'5 prevista" na legisiao aplic\ ei ttii' 1iode111
iii til i nar ( O)>)> 511,1 >'xcl i151( (tid li ,,ta de U'iidt 1>15 taFitO (10) (OU ('i( ) eletroii ((o ( ititii to ) (Li

internet.

DEVERES, PROIBIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO SERVIDOR

As ti inids vigentes tia Seore'ta>ici desta Asse> I lhlf'id 1 1 i4IsldtiVa oietetriiiiiatii oS

ol pveres (lo) 't'R'i(lOF e a proibições a que ele está suieitO ltreVe110 0 iittl d SiId
íi'sotisctI>ilitldii(' o ivil, ad,niicisicati\'a e penal ('til caso do' oie'a umprcnu'nU> tias regras
estal)ele( itlas para O mellio>i ,ti1(Ldfl1etito) dos '('lViÇOS nesta IIi.titiiiÇiO.

No iinI til>) atimir sirativo, a Secretaria desta Aswnihlo"ia tem a prerrogativa de
ap>Iic di ao icitralor i)ecldlu ii a ult ' s otite variam desde repre('íis'i(> a micha e s(ISI)etisZio>,
podendo ((liminar c0111,1 I) 1 ' t1t (ii' demiss,o.

A petiahi>iade cabível ser.1 precedida dv plÍ)(CSSO a(iIliIiiisltatiVO, re591 11 1ii d (i() ao
servidor, em qualquer hipótese, o direito ia> contraditório e i ampla defes,,.

DEVERES:

— ( on1htTecer cU) serviço)cc >1)) dSSi(iii i ia> i> e pontual 1(1.1(10';

- manter, nas depei'>d('m'uias da Asso'i,cl>l(ici, atitude discreta;
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- tratar com urbanida(h' os deputados, Os superiores hierárquicos e demais
servidores da Secretaria e o púbI ico em geral;

- cumprir as ordens superiores, e\ (1(1 quando uianiÍestamente ilegais;
- ( 01,iboiar para a ( ,

t
i( iencia dos servi, os;

- cumprir com eficiên( ia 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 ra/i() do cargo;
- ter discrição, guar(lai)(l() sigilo de atos que ainda nào tenham sido dados à

publicidade;
- zelar l'la economia e conservai ,ii 1 do material que lhe for confiado, bem

(Orno pelos bens patri m( )il ais da Assenil k'ia;
- evitar o desvio e o desperdício de material de consumo;
- providenciar para que estejam sempre atualizados e completos seus

assentamentos individuais.

PROIBIÇÕES:

- relerir-st' de modo (l('preciativo em inforniiyu's, parecer ou despacho às
autoridades e a atos da u liiii nistraçào pública, podendo, porém, em trabalho
assinado, criti(á-los do 1)01)10 de vista (huilriliário OLI (la organização do serviço;

- retirar cio selviço. seni Prévia auturiLaçâo da autoridade competente, qualquer
(11)0 Li mento ou objeto;

-Promover r anifestações de apreço ou desapreço e Íaier circular ou subscrever
listas de dojiativos rio recinto da Assembléia;

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

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

s( )l) o controle acionário do poder público;
- exercer comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como acionista,

co il ista ou coma id i tário;
- pratl( ar a usura em qualquer de suas Íormas;
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- pleitear, como príxurador oti iflteriUF(liàriO, em Úrg.Tros da Se( ri'laiir ou
r('partiçues l)tll)Ii(ds;

- í('( i'her PrOPiIh", (Ol1iISSOP", presentes e' vantagens dP qualquer espécie em
razão das at 1)ij içôes;

- In )nu't('r a pessoa estranha() ( l'sempeiilio h' &'ruargo que lhe coniplii ou aos
S(-'IIS sulx)rdinados;

- ï)mer( iaiiza i i I ieu adorias ou valores de qualquer iiature/a no recii)t() da Alemg.

RESPONSABILIDADES:

- Peh i'ert ício irregular de suas atrnbuiçÕe. selViCl() responde (lvii, ;)endl €'
a(lministrativanlente.

- /\ i 'sf onsalniulade civil (1(1 urre de )rn)( I '(liliW l)t() (10105) 011 (illlH)5() (tine
importe em prejuízo iiiin a Assenilileia (>11 para tel( ('1105.

- A il)( l('r1iZiçi ) (II' prejuízo (ausa(l() à Asseruhiij, no que ex(od p r as forças da
ilairça, podviã ser 1 iqükla la mediante o d( -,conio'n )r( staçÔes flWilSajS fl() em edentes
(la quinta pane do Ven( irnento, à íalta de Outros 1 'ris que respondam pela i n(lelli/açZlo.

- tratando-se de dano causado a terceiro, respondera o servidui perante a
Assetul)k'ia, cm acài) regressiva piopo ,, ta depois de transitar <-rii 1 ulgado a ili'( isd() de
irltirna iilslâixia que Inotiver (ofld('ll,i(h)aAss(-'ml)leia a indeniiai o t('r(eiropr('tnxli(ido.

u'ponsahi idanli' penal ,il >r,nnge os ( ruiu', e contraveIl(u)(" iiniptiidc	at
servidor, nessa (ual u I,u e.

- A r('SpUnSal)iIi(li(le adminisliativci resulta de atos 011 oniiis,Ôes f)iati(ailo" no
(leSenl)fM'lil io do cargo ou Íunçào

- A' uurr)inaçocs vis, pennis e nliscipliuiarcs poderão iurnular-se, s('Ildu
urTicis e unhas independente entu "1, ,issIlïi ( (flUi) d'. iristaili 1,15 1 I\ 1, tuer,l
a(lnliinistr,iI iva.

ENTIDADES VINCULADAS À ALEMG

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

O 'i'i tu ir inteuessado em	i,u-e ti ('vei' itrar ciii eoiilato (0h11 a ,isu iação
pelo ramal 7900 ou dirigir-se pessoalmente 1 d550(lciÇO - Rua Dias Aduriun , 500.
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Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Assenibléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais - Coíal

(r\ dor intuw,,ado 'In tOIIhtk	})!I(	r1Ii	( nhIiI	OI)
x)perativa pelo ramal 7902 ou diiigir-,v i (OOperdlVa - Rua Matias (aoloo, 153,

V' andar.

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

O servi(lor intereado €IH sIIUlicdlILdr-.e (leve entrar em (OIlIdt() com o Sindicato
pelo telefone 3335-5505 ou dirigir-se ao sindicato - Rua Dias Adorno, 266, loja 01
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