
DECRETO nº 1718, de 03 de novembro de 2011
Regulamenta  a Gratificação  por Exercício de Atividade da 
Guarda Municipal – GEAG e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
art. 10 da Lei Complementar nº 089, de 21 de julho de 2010;

DECRETA:

Art. 1º Os detentores de cargo efetivo de Guarda Municipal, em virtude do exercício das atividades específicas de 
Chefe de Turma, Chefe de Agrupamento e em exercício das atividades descritas no art.  27, da Lei Complementar  
nº023, de 1º de novembro de 2006, poderão receber Gratificação de Exercício de Atividade da Guarda Municipal – 
GEAG, de livre designação e dispensa pelo Chefe do Poder Executivo, conforme percentual estabelecido no Anexo 
deste Decreto.
§1º A gratificação de que trata o caput deste artigo, definida nos termos percentuais, será calculada sobre o padrão de 
vencimento inicial dos cargos de provimento efetivo de Guarda Municipal.
§2º A GEAG não servirá de base de cálculo para nenhuma outra vantagem, nem se incorpora aos vencimentos para 
quaisquer fins.
§3º A GEAG é inacumulável com qualquer outra vantagem decorrente de jornada ou regime especial de trabalho.
§4º O servidor terá direito à percepção da GEAG à razão de 1/12 (um doze avos) por mês de exercício, a título de  
abono natalino.

Art. 2º A GEAG não será devida aos servidores que estiverem nomeados para o exercício de cargo comissionado ou  
que estiver impedido de receber o vencimento de seu cargo em virtude de licença ou afastamento, salvo quando se  
tratar de:
I – férias regulamentares;
II – falecimento de familiares, nos casos previstos nos incisos II e III do art. 96 da Lei 2160/1990;
III – casamento;
IV – licença à gestante ou à adotante;
V – licença paternidade;
VI – licença para tratamento da própria saúde;
VII – serviço obrigatório estabelecido por lei.
§1º Considerar-se-á como prazo máximo de afastamento ou licença, referente aos incisos constantes do  caput  deste 
artigo,  aquele  estabelecido pela  Lei  nº 2.160,  de 20 de dezembro de 1990 -  Estatuto dos Servidores  Públicos do 
Município de Contagem.
§2º A licença para tratamento de saúde não prejudicará o recebimento da GAEG, desde que o afastamento seja inferior  
a 30 (trinta) dias.



Art.  3º A designação  e  a  dispensa  para  o  exercício  das  atividades  específicas  de  Chefe  de  Turma,  Chefe  de  
Agrupamento e de exercício das atividades descritas no art. 27 da Lei Complementar nº 023, de 1º de novembro de  
2006 serão efetuadas por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, mediante indicação do Comandante Geral da 
Guarda Municipal.

Art. 4º A Gratificação de Exercício de Atividade da Guarda Municipal – GEAG poderá ser concedida, observando-se  
os seguintes percentuais:
I – 10% (dez por cento) dos servidores detentores do cargo efetivo de Guarda Municipal poderão ser designados para o  
exercício das atividades descritas no art. 27 da Lei Complementar nº 023, de 1º de novembro de 2006;
II  –  25% (vinte  e  cinco por  cento)  dos  servidores  detentores  do cargo efetivo de Guarda Municipal  poderão ser  
designados para o exercício das atividades específicas de Chefe de Turma;
III – 12% (doze por cento) dos servidores detentores do cargo efetivo de Guarda Municipal poderão ser designados  
para o exercício das atividades específicas de Chefe de Agrupamento.

Art.  5º Os  servidores  designados  para  o  exercício  das  atividades  específicas  de  Chefe  de  Turma  e  Chefe  de  
Agrupamento serão avaliados a cada 180 (cento e oitenta) dias, mediante relatório a ser preparado pela Corregedoria da 
Guarda Municipal e encaminhado para o Comandante Geral da Guarda Municipal.

Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados a partir de 1º de agosto de 2011 referentes aos percentuais estabelecidos  
no Anexo deste Decreto.

Art. 8º Revogam-se os Decretos nº 615, de 15 de março de 2007 e nº 784, de 04 de outubro de 2007.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de agosto de 2011.

Palácio do Registro, em Contagem, 03 de novembro de 2011

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

PAULO CÉSAR FUNGHI
Secretário Municipal de Defesa Social

CLEUDIRCE CORNÉLIO DE CAMARGOS
Secretária Municipal de Administração



DECRETO nº 1718, de 03 de novembro de 2011

ANEXO

Gratificação de Exercício de Atividade da Guarda Municipal – GEAG

ATIVIDADE PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO
Específica da Guarda Municipal 80,00%

Chefe de Turma 30,00%
Chefe de Agrupamento 40,00%
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