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Projeto de Lei nO SS 2015

Regulamenta 0 Art. 29, da Lei Municipal nO 322
de 14 de maio de 2012 e contem outras Provi-
dencias.

o Povo do Municipio de FRUTA DE LEITE, Estado de Minas
Gerais, p~r seus representantes, aprova e eu, Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte lei:

•

Art. 1° - 0 servidor publico titular de cargo efetivo da Administra980
Direta do Poder Executivo, e 0 destinatario do direito de continuar
percebendo a remunera9ao de cargo de provimento em comissao a que
se refere 0 Art. 29 da Lei nO322, de 14 de maio de 2012

§ 1° - e de competencia do Gabinete 'do Prefeito, a expedi9ao do
titulo declarat6rio do direito a que se refere 0 "caput" deste artigo, ap6s
comprova9ao do tempo de servi90 pela Secretaria Municipal de
Administra980.

§ 2° - 0 requerimento do servidor objetivando a expedi9ao do titulo
declarat6rio devera ser apresentado junto a Secretaria de Lota980 do
Cargo Efetivo, que 0 remetera a Secretari? indicada no § 1°.

§ 3° - 0 disposto neste artigo abrange os cargos de provimento em
comissao de qualquer Quadro de Pessoal da administra9ao direta do
Poder Executivo.

)

Art. 2° - A contagem de tempo de exerclclo em cargo de
provimento em comissao, para fins do disposto neste decreto, somente
tera inicio a partir do momento em que 0 servidor tenha cumprido 0

periodo de 03 (tres) anos consecutlvos, referente ao estagio probat6rio
no cargo de provimento efetivo.,

Paragrafo Unico - 0 disposto no "caput" deste artigo aplica-se ao
servidor enquanto permanecer no exercfcio do mesmo cargo efetivo.

Art. 3° - Para efeito da percep9ao da remunera9ao decorrente do
titulo declarat6rio expedido, 0 servidor, no exercfcio do seu cargo
efetivo, devera cumprir a carga horaria correspondente ao cargo de
provimento em comissao constante no mesmo titulo, segundo
estabelece 0 art. 16 da Lei nO322, de 14 de maio de 2012.
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Art. 4° - 0 servidor nomeado ou designado para 0 exercfcio de
cargo de provimento em Comissao ou de fun9ao gratificada podera
cumprir jornada de trabalho inferior a de seu cargo efetivo.

Art. 5° - Nao sera computado, para efeito de expedi9ao de titulo
declarat6rio, 0 tempo de exercicio em cargo de provimento em
comissao, quando 0 servidor tiver sido dele exonerado ou dispensado
por penalidade.

Art. 6° - E vedada qualquer composi9ao remunerat6ria sem
previsao expressa em Lei.

Art. 8° - Revogadas as dispm~i96esem contrario.

"

Art. go - Esta lei entrara em vigor na data de sua publica9ao.
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