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Lei n.o32212012

Institui a Politica de Pessoal do Municipio
de Fruta de Leite / MG, fixa as suas
diretrizes e d6 outras providencias.

o Povo do Municipio de Fruta de Leite/MG, por seus representantes na
Camara Municipal, aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

CAPITULO I
DOS PRINCIPIOS FUNDAMENTAlS

Art. 1° - A Politica de Pessoal do Poder Executivo sera fundamentada na
valorizac;ao do servidor, com base na dignificac;ao da func;ao publica, tendo por objetivo os
seguintes principios de:

I - profissionalizac;ao e aperfeic;oamento dos servidores;
II - sistema do merito objetivamente apurado para ingresso no servic;o publico;
III - tratamento igualitario para os profissionais integrantes dos cargos iguais

ou assemelhados, entendido como igualdade de direitos, obrigac;6es e deveres;
IV - remunerac;ao compativel com a complexidade e a responsabilidade do

cargo;
v - tratamento remunerat6rio isonomico para os trabalhadores com func;6es

iguais ou assemelhadas, dentro do mesmo nivel de escolaridade, observando-se a igualdade de
direitos, obrigac;6es e deveres;

VI - condic;6es para realizac;ao pessoal;
VII - instrumento de melhoria das relac;6es de trabalho;
VIII - remunerac;ao e promoc;ao dos servidores de acordo com 0 tempo de

servic;o, merecimento profissional;
IX - publici dade de todos os atos administrativos referentes aos servidores,

garantindo total e permanente transparencia.

CAPITULO II
DO REGIME JURIDICO

Art. 2° - 0 Regime Juridico do Servidor Publico da Administrac;ao Direta, das
Autarquias e das Fundac;6es Publicas do Municipio de Fruta de Leite, dos Poderes Executivo
e Legislativo, e unico e estatutario e tern a natureza do direito publico.

Art. 3° - 0 regime de que trata 0 artigo anterior e 0 de legislac;ao estatutaria,
observando os principios da Constituic;ao da Republica, os preceitos da Constituic;ao do
Estado e, especialmente os da Lei Organica Municipal.

Art. 4° - Os servidores publicos serao regidos, em suas relac;6es de trabalho,
pelo Estatuto dos Servidores Publicos do Municipio de Fruta de Leite.
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CAPITULO III
DO INGRESSO NO SERVIC;O PUBLICO

Art. 5° - A atividade administrativa permanente e exercida na Administra<;ao
direta e indireta por servidores ocupantes de cargo publico em caniter efetivo ou em comissao
ou de fun<;ao publica.

Art. 6° - Os cargos de provimento efetivo no servi<;o publico municipal sao
acessfveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos
estrangeiros, na forma da Lei.

Panlgrafo unico - 0 ingresso no servi<;o publico municipal dar-se-a, atendidos
os requisitos de habilita<;ao em concurso publico de provas ou de provas e de tftulos.

Art. 7° - Prescindira de concurso a nomea<;ao para os cargos de livre nomea<;ao
e exonera<;ao, assim definidos.

Art. 8° - Para atender as necessidades temporarias de excepcional interesse
publico, podera haver contrata<;6es por prazo determinado, sob a forma de contrato de Direito
Administrativo, obedecidas as condi<;6es definidas na Lei nO320, de 29 de fevereiro de 2012.

Art. 9° - A investidura em cargo de provimento efetivo institufdo por esta Lei
depende de aprova<;ao previa em concurso publico de provas ou de provas e titulos, de acordo
com a natureza e a complexidade do cargo, ressalvadas, as nomea<;6es para cargos em
comissao, dec1arado em lei de livre nomea<;ao e exonera<;ao.

§ 1° - 0 prazo de validade do concurso publico sera de dois anos, prorrogavel
uma vez, por igual periodo;

§ 2° - Durante 0 prazo previsto no Edital de convoca<;ao, aquele aprovado em
concurso publico de provas ou de provas e tftulos sera convocado com priori dade sobre novos
concursados para assumir cargo, na carreira.

Art. 10 - 0 concurso publico para ingresso nas carreiras sera de carater
eliminat6rio e c1assificat6rio e podera conter as seguintes etapas sucessivas:

I - provas ou provas e tftulos;
II - prova de aptidao psicol6gica e psicotecnica, se necessario;
III - prova de condicionamento ffsico por testes especfficos, se necessario.

§ 1° - As instru<;6es reguladoras dos concursos publicos serao publicadas em
Edital, que contera, tendo em vista as especificidades das atribui<;6es do cargo, no minimo:

a) 0 numero de vagas existentes;
b) as materias sobre as quais versarao as provas e seus respectivos programas;
c) 0 desempenho minimo exigido para aprova<;ao nas provas;
d) os criterios de avalia<;6es dos tltulos, se for 0 caso;
e) 0 caniter eliminat6rio ou c1assificat6rio de cad a etapa do concurso;
f) os requisitos para a inscri<;ao;
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§ 2° - A posse dar-se-a com exigencia minima de comprova<;ao pelo candidato:
a) de estar no gozo dos direitos politicos;
b) de estar em dia com as obriga<;6es militares;
c) a escolaridade e a habilita<;ao minima exigida para 0 ingresso na carreira;
d) a idade minima de 18 (dezoito) anos;
e) idoneidade e conduta ilibada;
f) aptidao fisica e mental para 0 exerdcio do cargo, por meio de avalia<;ao

medica, nos termos da legisla<;ao vigente.

§ 3° - Concluido 0 concurso publico e homologados resultados a nomea<;ao dos
candidatos aprovados obedecera a ordem de classifica<;ao e ao prazo de validade do concurso.

§ 40
- Sao estaveis, apos tres anos de efetivo exerdcio, os servidores nomeados

para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso publico.

§ 50 - Como condi<;ao para a aquisi<;ao da estabilidade, e obrigatoria a
avalia<;ao especial de desempenho por comissao instituida para essa finalidade.

CAPITULO IV
DAS ESPECIFICAC;6ES DOS CONCEITOS

Art. 11 - Para efeito desta Lei, consideram-se os seguintes conceitos basicos:

I - Cargo Publico, como unidade basica de estrutura organizacional, e 0

conjunto de atribui<;6es e responsabilidades cometidas a urn servidor, criado por lei, com
denomina<;ao propria, numero certo e pagamentos pelos cofres publicos municipais;

II - Classe e 0 agrupamento de cargos da mesma denomina<;ao e com iguais
atribui<;6es e responsabilidades; .

III - Fun<;ao e 0 conjunto de atribui<;6es e responsabilidades cometidas em
carater permanente ou eventualmente a urn servidor;

IV - Servidor e pessoallegalmente investida em cargo publico;
V - Vencimento e 0 valor mensal atribuido ao servidor pelo efetivo exerdcio

do cargo publico;
VI - Remunera<;ao e a retribui<;ao pecuniaria, representada pelo vencimento

mais vantagens pessoais;
VII - Tabela de vencimento e 0 conjunto organizado em niveis e graus das

retribui<;6es pecuniarias adotada pelos Poderes Municipais;
VIII - Nivel e a posi<;ao dos cargos publicos na tabela de vencimento expresso

em algarismos romanos;
IX - Faixa de vencimento e 0 conjunto de graus dentro de cada nivel de

vencimento;
X - Grau e a posi<;ao remuneratoria, em cad a nivel, para os cargos publicos

expresso em letras;
XI - Progressao e 0 posicionamento do servidor em urn grau remuneratorio

superior aquele em que esteja, no mesmo nivel;
XII - Quadro Permanente dos Servidores Municipais e 0 conjunto de cargos

publicos que define em seus aspectos quantitativos e qualitativos, a for<;a de tr a 0

necessario ao desempenho das atividades especificas pelo Poder Publico Municipal;
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XIII - Orgao e 0 conjunto de atividades considerado como unidade de
estrutura orgfmica do Poder Legislativo ou do Poder Executivo;

XIV - Lota<;ao e 0 6rgao onde 0 servidor designado devera desempenhar as
suas atribui<;6es.

CAPITULO V
DA COMPOSIc;Ao DO QUADRO

Art. 12 - Os servidores municipais serao agrupados em cargos publicos com
respectivos vencimentos, no Quadro Permanente dos Servidores Municipais.

Art. 13 - 0 Quadro Permanente dos Servidores Municipais do Poder Executivo e
composto de cargos efetivos e de cargos em comissao, distribuidos nos seguintes grupos
especfficos:

I - Grupo de Cargos Publicos de Provimento em Comissao - CPC;
II - Grupo de Cargos Publicos de Provimento Efetivo - CPE.

CAPITULO VI
DA REMUNERAc;Ao

Art. 14 - A remunera<;ao e a retribui<;ao pecuniaria paga ao servidor, correspondente a
soma do vencimento, adicionais e outras vantagens.

§1° - A fixa<;ao dos padr6es de vencimento e dos demais componentes do sistema
remunerat6rio observara:

I - A natureza, 0 grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes
de cada carreira;

II - Os requisito para a investidura;
III - As Peculiaridades dos cargos.
§2° - Os Secretarios Municipais, 0 Procurador Municipal, 0 Chefe de Gabinete e os

Secretarios Adjuntos tern direito de percep<;ao anual, no mes de dezembro, de gratifica<;ao
natalina correspondente a urn subsidio mensal.

Art. 15 - 0 vencimento e 0 valor mensal, estabelecido na tabela de vencimentos dos
Cargos Efetivos e Comissionados e nao podera ser inferior ao salario minimo.

Paragrafo Unico - 0 vencimento do cargo efetivo, acrescido de vantagens de carater
permanente, e irredutfvel e observara 0 principio da isonomia, quando couber.

Art. 16 - 0 valor atribuido a cada nivel de vencimento corresponde a:
I - 10rnada semanal de 8 (oito) horas diarias perfazendo urn total de 40 (quarenta)

horas semanais.
II - 10rnada de 06 (seis) horas para 0 trabalho diario realizado em turno ininterrupto;
III - 0 servidor que estiver cumprindo jornada de trabalho inferior as estabelecidas

nos incisos I e II, percebera vencimento ou salario proporcional ao numero de horas
trabalhadas.

§1° - 0 valor do vencimento referente a jornada estabelecida, nao caracterizado na
forma do inciso II, sera fixado proporcionalmente.

§2° - Nenhuma remunera<;ao podera ser inferior ao salario minimo lega te
definido.
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Art. 17 - Poden'i 0 Poder Executivo estabelecer, por Decreto, jornada de trabalho
especial por categoria funcional.

Art. 18 - As vantagens a que fizer jus 0 servidor, serao pagos conforme estabelecer 0

Estatuto dos Servidores Publicos do Municipio de Fruta de Leite.

Art. 19 - Aos professores e serventes escolares que dobrarem turnos, sera concedida
urn gratificac;:ao a ser estabelecida por Decreto do Executivo Municipal.

Art. 20 - E vedado 0 acrescimo de qualquer gratificac;:ao, adicional, abono, premio,
verba de representac;:ao a remunerac;:ao dos Secretarios Municipais, do Procurador Municipal,
Chefe de Gabinete e dos Servidores ocupantes de cargos em comissao.

CPITULO VII
DA AVALIAC;Ao DE DESEMPENHO

Art. 21- No prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados da homologac;:ao de
concurso publico que se realizar, sera instituido 0 sistema de avaliac;:aode desempenho e
merito na forma do regulamento expedido pelo executivo, com 0 objetivo de proceder a
avaliac;:aodos servidores da Prefeitura para fins de ascensao funcional, subsidiando com 0

resultado de seus trabalhos a comissao instituida para a avaliac;:aoespecial como condic;:ao
para aquisic;:ao de estabilidade.

Art. 22 - 0 Sistema de Avaliac;:aode Desempenho sera baseado na aferic;:aoobjetiva
do desempenho e merito e se destinara ao acompanhamento e analise dos recursos humanos
da Prefeitura, fornecendo subsidios quanta ao seu correto aproveitamento e incentivos ao
desenvolvimento profissional.

§1° - A avaliac;:aodo desempenho sera realizada preliminarmente e com periodicidade
semestral pel a chefia imediata, referendada pela chefia superior do 6rgao onde estiver lotado
o servidor e encaminhada ao 6rgao de pessoal ou recursos humanos par arquivamento no
assentamento individual do servidor.

§2° - 0 Sistema de Avaliac;:ao de Desempenho devera possibilitar apurac;:aofinal
quantitativa e qualitativa e fornecer dados diferenciais que possibilitem subsidiar as decisoes
relativas a visa funcional do servidor.

Art. 23 - 0 Boletim de Merecimento apurara, dentre outros, os seguintes fatores:
I - Os dados cadastrais e curriculares que comporem interesse no aperfeic;:oamento;
II - a aptidao revel ada;
III - punic;:aoeventual mente aplicadas;

Art. 24 - Os cursos e programas de que se trata 0 artigo anterior serao organizados
com fundamento na natureza do cargo e nas necessidade diferenciadas das diversas unidades
administrativas.

Art. 25 - A qualificac;:ao profissional e 0 pressuposto da carreira e sera planejada,
organizada e executada de forma integrada, tendo por objetivo:

I - no treinamento introdut6rio, a adaptac;:aoe a preparac;:ao do servidor para 0

exercicio de suas atribuic;:6es;
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II - nos cursos de capacita<;;aoe de desenvolvimento, a habilita<;;aodo servidor para 0

desempenho capaz das atribui<;;6esinerentes a sua area e cargo.

Art. 26 - Os cursos e programas de que trata 0 artigo anterior serao organizados com
fundamento na natureza do cargo e nas necessidades diferenciadas das diversas unidades
administrativas.

Art. 27 - Os titulares de cada unidade administrativa serao responsaveis pelos
programas de treinamento e curso de capacita<;;aoe de desenvolvimento, juntamente com
orgao de pessoal ou recursos humanos, mediante:

I - diagnostico de sua necessidades;
II - Levantamento das necessidades de aperfei<;;oamento individual e areas de interesse

dos servidores nela lotados;
III - Sugestao de curriculos, conteudos, horarios, periodos ou metodologia dos cursos;
IV - acompanhamento das etapas de treinamento;
V - avalia<;;aodos resultados obtidos na execu<;;aodo trabalhos, em decorrencia do

treinamento ministrado.
Art. 28 - Se nao forem oferecidos cursos ou programas de treinamento, capacita<;;aoe

desenvolvimento ao servidor, sera, para 0 mesmo considerado atendido 0 requisito previsto no
inciso I, do art. 23 desta lei.

CAPITULO VIII
DO APOSTILAMENTO E SUBSTITUIC;AO

Art. 29 - 0 servidor efetivo, que exercer cargo de provimento comissao e depois for
exonerado por iniciativa da administra<;;ao, nao motivada por penalidade ou a pedido escrito
do interessado, apos contar com mais de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos
intercalados, de exercicio cargos comissionados continuara, ao reassumir 0 cargo efetivo que
foi titulado, a receber 0 vencimento correspondente ao cargo comissionado, acrescido das
vantagens pessoais.

Art. 30 - Quando houver, 0 servidor, ocupado mais de urn cargo comissionado, 0

vencimento sera correspondente ao cargo de maior vencimento.

Art. 31 - Os ocupantes de cargo em provimento em comissao serao substituidos em
seus afastamentos temporarios, por servidores ocupantes de cargos efetivos.

CAPITULO X
DAS DISPOSIC;OES FINAlS

Art. 32 - Ficam submetidos ao regime juridico desta lei, os servidores dos poderes
Executivo e Legislativo, das Autarquias e das Funda<;;6espublicas.

Art. 33 - Ficam assegurados aos servidores do Poder Executivo seus direitos,
aplicando a partir desta lei os direitos e vantagens nela previstos.

Art. 34 - Fica 0 Poder Executivo autorizado a regulamentar por Decreto os tos
necessarios a aplica<;;aodesta lei.
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Art. 35 - As despesas decorrentes a aplica<;ao desta lei correrao por conta de dota<;ao
pr6prias do Or<;amento do Municipio,

Art. 36 - Integram a presente Lei os seguintes anexos:
Anexo I - Cargo de Provimento em Comissao - CPC
Anexo II - Cargo de Provimento Efetivo - CPE
Anexo III - Tabela de Vencimentos - CPE
Anexos IV - Tabela de Vencimento - CPC

Art. 37 - Os cargos existentes antes da vigencia da presente Lei terao as denomina<;6es
modificadas, de conformidade com 0 definido nos anexos desta Lei,

§ 1° - Em decorrencia do nao atendimento das atuais exigencias para a atua<;ao nas
fun<;6es publicas existentes, ficam extintos os cargos nao constantes dos anexos desta Lei.

§ 2° - 0 servidor estavel ficara em disponibilidade, com remunera<;~9 proporcional ao
tempo de servi<;o, ate seu adequado aproveitamento em outro cargo.

§ 3° - Prefeito Municipal fara por Decreto, a necessaria readapta<;ao dos Servidores
efetivos cujos cargos tenham sido objeto de mudan<;as em suas denomina<;6es.

Art. 38 - Revogam-se as disposi<;6es normativas constantes do Estatuto dos Servidores
PCtblicos Municipais de Fruta de Leite, no que conflitarem na presente Lei.

Art. 39 - Revogam-se as disposi<;6es em contrario, especialmente a Lei nO021, de 25
de abril de 1997, a Lei nO053, de 20 de janeiro de 1998, a Lei nO093, de 03 de novembro de
1998, a Lei nO140 de 05 de junho 2001, a Lei nO146, de 17 de julho de 2001, a Lei nO170, de
08 de abril de 2003, a Lei nO173, de 07 de outubro de 2004, a Lei nO176 de 18 de novembro
de 2004, os Anexos da Lei nO186, de 20 de abril de 2004, a Lei nO189, de 03 de agosto de
2004, a Lei 193, de 27 de dezembro de 2004, a Lei nO200, de 08 de mar<;o de 2005, a Lei nO
210, de 29 de dezembro de 2005, a Lei nO231 de 20 de novembro de 2007, a Lei nO233, de 04
de mar<;o de 2008, a Lei flO235, de 17 de junho de 2008, a Lei 235, de 17 de junho de 2008, a
Lei nO247, de 27 de janeiro de 2009, a Lei nO266, de 07 de julho de 2009, a Lei nO276, de 31
de dezembro de 2009, a Lei nO286, de 28 de janeiro de 2010, a Lei nO291, de 16 de mar<;o de
2010, respeitados os seus efeitos regularmente produzidos e os direitos funcionais adquiridos.

Art. 40 - Esta Lei entrara em vigor a partir de 1° de janeiro de 2013.

Art. 41 - Revogam-se as disposi<;6es em contrario.

prefeitura~~a~ ~':'~.

Nix~on Gon<;alves das Neves
(prefeito Municipal
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ANEXO I
Lei n.o 322/2012

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO - CPE

COOIGO VAGAS FUNCAo NIVEL VENCIMENTO

CPE 1 007 Agente Comunitario CPE 2
CPE 2 016 Agente Comunitario de Saude CPE 4
CPE 3 003 Assistente Administrativo I CPE 3
CPE 4 005 Assistente Administrativo II CPE 7
CPE 5 001 Assistente Social CPE 10
CPE 6 009 Atendente CPE 2
CPE 7 001 Auxiliar de Biblioteca CPE 2
CPE 8 003 Auxiliar Tecnico em Contabilidade CPE 7
CPE 9 008 Auxiliar Tecnico em Enfermagem CPE 5
CPE 10 066 Auxiliar de Servic;:os Gerais CPE 1
CPE 11 001 Coveiro CPE 1
CPE 12 001 Encarregado de Oficina CPE 3
CPE 13 004 Enfermeiro CPE 10
CPE 14 010 Escriturario CPE 4
CPE 15 002 Farmaceutico CPE 8
CPE 16 002 Fiscal de Servic;:os CPE 3
CPE 17 001 Fiscal de Vigilancia Sanitaria CPE 3
CPE 18 001 Fisioterapeuta CPE 8
CPE 19 001 Jardineiro CPE 1
CPE 20 001 Mecanico CPE 4
CPE 21 003 Medico CPE 11
CPE 22 007 Motorista I CPE 3
CPE 23 002 Motorista II CPE 4
CPE 24 0-12 Motorista III CPE 5
CPE 25 001 Nutricionista CPE 8
CPE 26 002 Odont61ogo CPE 9
CPE 27 001 Operador de Computador CPE 2
CPE 28 004 Operador de Maquinas Pesadas CPE 7
CPE 29 001 Pedreiro CPE 5
CPE 30 002 Porteiro CPE 2
CPE 31 044 Professor I CPE 3
CPE 32 025 Professor II CPE 5
CPE 33 001 Psic6logo CPE 9
CPE 34 002 Servente de Pedreiro CPE 2
CPE 35 060 Servente Escolar CPE 1
CPE 36 004 Supervisor Pedag6gico CPE 5
CPE 37 001 Tecnico Agricola CPE 4
CPE 38 001 Tecnico em informatica CPE 4
CPE 39 002 Vigilante CPE 2
CPE 40 030 Regente I CPE 1

Total de vagas: 348

I-
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ANEXO II
Lei n.o 322/2012

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMiSsAo - CPC

eODIGO VAGAS FUNCAo NivEL VENelMENTO

epe 1 005 Assessor I epe 1 ~"~

epe 2 005 Assessor II epe 2
epe 3 005 Assessor III epe 3
epe 4 002 Assessor Juridico epe 7
epe 5 001 Chefe de Almoxarifado epe 4
epe 6 001 Chefe de Gabinete epe (*)
epe 7 005 Conselheiro Tutelar epe 2
epe 8 001 Contador epe 8
epe 9 010 Coordenador epe 4
epe 10 001 Coordenador Geral de Odontologia epe 6
epe 11 002 Coord Tecnico na Area Saude Bucal epe 6 Ji ...... !-

Procurad'or Municipal
...•

epe 12 001 epe (*)
epe 13 016 Secreta rio Adjunto epe (*)
epe 14 011 Secreta rio Executivo epe 3
epe 15 OOi Secretario Geral de Assuntos Munic epe (*)
epe 16 016 Secretario Municipal epe (*)
epe 17 002 Supervisor de Epidemiologia epe 7
epe 18 001 Supervisor do Patrimonio Publico epe 9
epe 19 001 Tesoureiro epe 7

Total de vagas: 087 ..t~..'

(*) Valores a serem definidos por Lei de iniciativa do
Poder Legislativo Municipal

>i.•
,.IJ>"f· .>
"II:



eNPJ: 01.612.483/0001-48

eEP 39558-000 - Centro - (38) 3841-9102 - Fruta de Leite - MG

ANEXO III
Lei nO 322/2012

NiVEL DE VENCIMENTOS PARA CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO - NVCPE

NIVEL VALOR

ePE 1 622,00
ePE 2 750,00
ePE 3 800,00
ePE 4 900,00
ePE 5 1.000,00
ePE 6 1.100,00
ePE 7 1.250,00
ePE 8 2.000,00
ePE 9 3.000,00
ePE 10 3.000,00
ePE 11 8.000,00



eNPJ: 01.612.483/0001-48
eEP 39558-000 - eentro - (38) 3841-9102 - Fruta de Leite - MG

ANEXOIV
Lei n.o322/2012

NivEL DE VENCIMENTOS PARA CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSAO - NVCPC

NIVEL VALOR

epe 1 680,00
epe 2 750,00
epe 3 800,00
epe 4 1.000,00
epe 5 1.500,00
epe 6 3.000,00
epe 7 3.000,00
epe 8 3.500,00
epe 9 4.900,00


