
CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

PROMULGACAo DE LEI 

Fa~o saber que a Camara Municipal de Contagem aprovou e eu promulgo e 
fa~o publicar, nos termos do § 8°, do artigo 80 da Lei Organica do Municipio, de 20 
de mar~o de 1990, a seguinte Lei: 

LEI N° 3.366 

Dispoe sobre 0 Estatuto dos Servid"ores do Quadro do 
Magisterio do Municipio de Contagem e da outras 
providencias. 

A CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM aprovou e eu promulgo a 
seguinte Lei: 

A CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA: 

TiTULO I 
DISPOSICOES PRELIMINARES 

Art. 1° - Esta Lei dispoe sobre 0 Estatuto dos Servidores 
do Quadro do Magisterio do Municipio de Contagem, do Poder Executivo. 

§ 1° - Os servidores de que trata esta Lei reger-se-ao pelo 
regime estatutario. 

,§ 2° - 0 Municipio podera adotar outr~ regime ou optar 
pela coexistencia dos regimes estatutario e celetista, nos termos da Lei. 

Art. 2" - Servidor do Quadro do Magisterio e a pessoa 
legal mente investida em cargo publico, em carater efetivo ou em comissao, ou 
designada para 0 exercicio de fun~ao publica. 

§ 1° - Sao servidores do Quadro do Magisterio: 

.--
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a) os que exercem atividades de docencia e, 
b) os profissionais da educayao que oferecem 

suporte pedagogico no ambito das instituiyoes de educayao basica. 

§ 2° - Os profissionais de educayao a que se refere allnea 
"b" do § 1° desse artigo, sao os que exercem suporte em atividades de educayao 
na area de administrayao, planejamento, inspeyao, supervisao e orientayao 
educacional com graduayao em pedagogia, ou em curso de nivel de pos
graduayao equivalente. 

§ 3° - Inclui-se no disposto no "caput" deste artigo, os 
servidores estabilizados na forma do art. 19 do Ato das Disposiyoes 
Constitucionais Transitorias da Constituiyao Federal - ADCT/CF, desde que com 
habilitayao. 

Art. 3° - Cargo Publico e 0 conjunto de atribuiyoes e 
responsabilidades previstas na estrutura organizacional e que devem ser 
cometidas a um servidor, provido em carater efetivo ou comissionado. 

§ 1° - Os cargos e empregos publicos, assim como as 
funyoes de confianya e fun¢es publicas sao acessiveis aos brasileiros que 
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na 
forma da lei, com denominayao propria e vencimento pago pelo Municipio. 

§ 2° - Os cargos de provimento efetivo serao organizados 
e providos em carreira. 

Art. 4° - A carreira do Magisterio sera organizada em 
cia sse de cargos observadas a escolaridade e a qualificayao profissional exigidas, 
bem como a natureza e a complexidade das atribuiyoes a serem exercidas, nos 
termos de Lei especificl!. 

§ 1° - Classe e a divisao basica da carreira, que agrupa os 
cargos da mesma denominayao, segundo 0 nivel de atribuiyoes e 
responsabilidades. 

§ 2° - As classes sao isoladas e se dispoem em serie. 

§ 3° - A cada classe corresponde uma respectiva faixa de 
vencimentos. 

§ 4° - Serie de classes e 0 conjunto da classe da mesma 
natureza, dispostas hierarquicamente, de acordo com 0 grau de dificuldade dos 



Promulga9ao de Lei n° 3.366/2000 3 

~ntr~f:r 

~ CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM 
~ ESTADO DE MINAS GERAIS 

"",~,aeveres e das responsabilidades, e constitui a linha natural de promo~ao do 
servidor. 

§ 5° - A carreira podera compreender series de classes do 
mesmo grupo profissional, escalonados nos niveis basicos, medio e superior, 
observada a mesma identidade funcional. 

§ 6° - As atribui~oes serao definidas em lei especifica, 
vedado 0 desvio de fun~ao. 

Art. 5° - Fun~ao publica e 0 conjunto de atribui~oes e 
responsabilidades, nao integrante de carreira, provida em carater transitorio, nos 
termos dos Arts. 78 e 80 desta Lei. 

Art. 6° - E vedado a presta~ao de servi~os gratuitos, salvo 
os casos previstos em lei. 

TiTULO II 
DAS DIRETRIZES 

Art. 7° - 0 Estatuto do Magisterio do Municipio de 
Contagem, observara os seguintes principios: 

I - participa~ao dos docentes e profissionais de educa~ao 
na elabora~ao do projeto pedagogico da escola; 

II - desenvolvimento do servidor em educa~ao na 
respectiva carreira, com base na igualdade de oportunidade, no merito e 
desempenho funcional, na qualifica~ao profissional e no esfor~o pessoal; 

111 - sistema de forma~ao permanente do servidor; 
IV - constitui~ao de corpo funcional permanente no 

sistema de ensino; 
V - progressao funcional baseada na titula~ao, habilita~o 

e na avalia~ao de desempenho; 
VI - valoriza~ao dos docentes e profissionais de 

educa~ao, garantidos, na forma da Lei, plano de carreira, com piso salarial 
profissional e ingresso exclusivamente p~r concurso publico de provas e de provas 
e titulos. 
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TiTULO III 
DO PROVIMENTO, VACANCIA, REMOCAO E SUBSTITUICAO 

CAPiTULO I 
Do Provimento 

SECAO I 
Disposil;oes Gerais 
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Art. 8° - Sao requisitos basicos para ingresso no quadro 
do magisterio municipal: 

- a nacionalidade brasileira, assim como aos 
estrangeiros, na forma da Lei; 

cargo; 

II - 0 gozo dos direitos politicos; 
III - a quita<;:ao com as obriga<;:oes mil ita res e eleitorais; 
IV - 0 nivel de escolaridade exigido para 0 exercicio do 

V - a idade conforme estabelecida em edital; 
VI - aptidao fisica e mental. 

§ 1° - As atribui<;:oes do cargo podem justificar a exigencia 
de outros requisitos estabelecidos em lei. 

§ 2° - As pessoas portadoras de deficiencia e assegurado 
o direito de se inscrever em concurso publico para provimento de cargo cujas 
atribui<;:oes sejam compativeis com a deficiencia de que sao portadoras, ficando 
garantido um minima de 0,5% (cinco p~r cento) das vagas oferecidas no concurso. 

Art. go - 0 provimento dos cargos do quadro do magisterio 
far-se-a mediante ate da autoridade competente, na forma da Lei. 

ocorrera com a posse. 

do magisterio: 

'Art. 10 - A investidura no cargo do quadro do magisterio 

Art. 11 - Sao formas de provimento de cargo do quadro 

I - nomea<;:ao; 
II - reversao; 
111- reintegra<;:ao; 
IV - transforma<;:ao. 
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SECAO II 
Da NOmea!<80 

Art. 12 - A nomeagao far-se-a: 
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I - em carater efetivo, quando se tratar de cargo de 
carreira ou isolado; 

" - em comissao, para cargos de confianga vagos. 

Paragrafo Unico - 0 servidor ocupante de cargo em 
comissao ou de natureza especial podera ser nomeado para ter exercicio, 
interinamente, em outro cargo de confianga, sem prejuizo das atribuigoes do que 
atualmente ocupa, hipotese em que devera optar pel a remuneragao de um deles 
durante 0 periodo da interinidade. 

Art. 13 - A investidura em cargo do quadro do magisterio 
depende de aprovagao previa em concurso publico de provas ou de provas e 
tftulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 
forma prevista em Lei, obedecida a ordem de classificagao e 0 prazo de sua 
validade, ressalvadas as nomeagoes para 0 cargo em comissao declarado em Lei 
de livre nomeagao e exoneragao. 

SECAO III 
Do Concurso Publico 

Art. 14 - 0 concurso sera de provas ou de provas e 
titulos, condicionada a inscrigao do candidato ao pagamento do valor fixado no 
edital, quando indispen§avel 0 seu custeio, e ressalvadas as hipoteses de isengao 
nele expressamente previstas. 

§ 1° - 0 concurso publico tera validade de ate 2 (dois) 
anos, podendo ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo. 

§ 2° - 0 prazo de validade do concurso e as condigoes de 
realizagao serao fixadas em edital, que sera publicado no Diario Oficial do 
Municipio e em jornal de grande circulagao. 

§ 3° - Nao se abrira novo concurso enquanto houver 
candidato aprovado em 0 anterior com prazo de validade nao expirado. 
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SEC;AO IV 
Oa Posse e do Exercicio 

Art. 15 - Posse e a aceitayao expressa das atribuiyoes, 
deveres e responsabilidades inerentes ao cargo publico, com 0 compromisso de 
bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e 
pelo empossado. 

§ 1° - A posse ocorrera no prazo improrrogavel de ate 30 
(trinta) dias contados da data da publicayao do ate de provimento. 

§ 2° - Em se tratando de servidor em licenya, ou afastado 
por qualquer outro motivo legal, 0 prazo sera contado da data do termino do 
impedimento. 

§ 3° - A posse podera dar-se mediante procurayao 
especf lica. 

§ 4° - S6 havera posse nos casos de provimento de cargo 
par nomeayao. 

§ 5° - No ate da posse, 0 servidor apresentara, declarayao 
de bens e valores que constituem seu patrimonio e deciarayao quanto ao exercfcio 
ou nao de outro cargo, emprego, ou funyao publica. 

§ 6° - Sera tornado sem efeito 0 ate de provimento se a 
posse nao ocorrer no prazo previsto no §1° deste artigo. 

Art. 16 - A posse em cargo do quadro do magisterio 
dependera de previa inspeyao medica olicia!. 

' Paragrafo Onico - S6 pod era ser empossado aquele que 
for julgado apto ffsico e mentalmente para 0 exercfcio do cargo, mediante laudo 
emitido por medico olicia!. 

Art. 17 - Exercfcio e 0 efetivo desempenho das 
atribuiyoes do cargo publico ou funyao de conlianya. 
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prazo para 0 servidor empossado em cargo do quadro do magisterio entr~r em 
exercicio. 

§ 2° - 0 servidor sera exonerado do cargo ou sera tornado 
sem efeito 0 ate de sua designa9ao para fun9ao de confian9a, se nao entrar em 
exercicio no prazo previsto no paragrafo anterior. 

§ 3° - Compete a autoridade do 6rgao ou entidade para 
onde for nomeado ou designado 0 servidor dar-Ihe exercicio. 

Art. 18 - 0 inicio, a suspensao, a interrup9iio e 0 reinicio 
do exercicio serao registrados no assentamento individual do servidor. 

Paragrafo Unico - Ao entrar em exercicio 0 servidor 
apresentara, ao 6rgao competente, os elementos necessarios ao assentamento 
individual. 

Art. 19 - 0 ocupante de cargo de provimento efetivo, 
integrante do sistema de carreira do magisterio, sujeitar-se-a a jornada de trabalho 
estabelecida em lei pr6pria. 

Paragrafo Unico - 0 exerclclo de cargo em comissao 
exigira de seu ocupante integral dedica9ao ao Servi90, podendo ser convocado 
sempre que houver interesse da Administra9ao. 

Art. 20 - Ao entrar em exercicio, 0 servidor nomeado para 
o cargo de provimento efetivo, ficara sujeito a estagio probat6rio por periodo de 36 
(trinta e seis) meses, durante 0 qual sua aptidao e capacidade serao objeto de 
avalia9iio para 0 desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: 

I - assiduidade; 
II - disciplina; 

> III - capacidade de iniciativa; 
IV - produtividade; 
V - responsabilidade. 

§ 1° - Faltando 4 (quatro) meses do final do periodo 
considerado como de estagio probat6rio, sera obrigatoriamente submetido a 
homologa9ao da autoridade ompetente, a avalia9ao especial do desempenho do 
servidor, realizada de acordo m 0 que dispuser a lei ou regulamento do sistema 
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""'_~' ' carreira, sem prejuizo da continuidade de apurac;:ao dos fatores enumerados 
nos incisos I a V deste artigo. 

§ 2° - 0 servidor nao aprovado no estagio sera exonerado 
ou se estavel, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. 

§ 3° - A exonerac;:ao de que trata 0 paragrafo anterior 
somente ocorrera mediante procedimento administrativo em que seja assegurado 
ao servidor ampla defesa. 

§ 4° - E assegurado 0 prazo de 2 (dois) anos de efetivo 
exerclclo para a aquisic;:ao de estabilidade aos atuais servidores em estagio 
probat6rio, ate a data da publicac;:ao da Emenda n.o 20 a Constituic;:ao Federal, 
sem prejuizo de avaliac;:ao especial de desempenho mencionada no § 1°, deste 
artigo. 

SECAov 
Da Reversao 

Art. 21 - Reversao e 0 retorno a atividade de servidor 
aposentado p~r invalidez, quando, p~r junta medica oficial, forem declarados 
insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria. 

Art. 22 - A reversao far-se-a no mesmo cargo ou cargo 
resultante de sua transformac;:ao. 

Paragrafo (jnico - Encontrando-se provido este cargo, 0 

servidor exercera suas atribuic;:oes como excedente, ate a ocorrencia de vaga. 

Art. 23 - Nao sera passivel de reversao 0 servidor 
aposentado que ja houver completado 70 (setenta) anos de idade, observado 0 

disposto no inciso II, do § 1°, do art. 180 do Estatuto do Servidor Publico do 
Municipio de Contagem. 

SECAoVI 
Da Reintegrac;:ao 
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Art. 24 - Reintegra930 e a investidura do servidor estavel 
no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transforma930, 
quando invalid ada a sua demiss30 por decis30 administrativa ou judicial. 

§ 1° - Na hip6tese de 0 cargo ter side extinto, 0 servidor 
ficara em disponibilidade, observado 0 disposto nos arts. 33 a 35, desta Lei. 

§ 2° - Encontrando-se provido 0 cargo, 0 seu eventual 
ocupante sera reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indeniza930, ou 
aproveitado em outro cargo, ou, ainda, posta em disponibilidade remunerada, 
observado 0 disposto no § 2°, do art. 32 desta Lei. 

SECAoVIl 
Oa Transforma!;ao 

Art. 25 - Transforma93o e a altera930 da denomina930 e 
das atribui90es do cargo, mediante Lei. 

Art. 26 - 0 Servidor detentor de cargo transformado sera 
provido no novo cargo, resultante da transforma930. 

CAPiTULO II 
Oa Vacancia 

'Art. 27 - A vacancia do cargo publico decorrera de: 

I - exonera930; 
II - demiss30; 
III - aposentadoria ; 
IV - falecimento; 
V - posse em outro cargo inacumulavel. 

Art. 28 - A exonera930 de cargo efetivo dar-se-a a pedido 
do servidor ou de oficio. 
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Paragrafo Unico - A exonera~o de oficio dar-se-a: 

I) quando nao satisfeitas as condi90es do estagio 
probatorio; 

II) quando, tendo tomado posse, nao entrar em exercicio 
no prazo estabelecido. 

Art. 29 - A exonera~o de cargo em comissao e dispensa 
de fun9ao de confian9a dar-se-a: 

I - a juizo do Prefeito Municipal; 
II - a pedido do proprio servidor. 

Art. 30 - A vaga ocorre na data: 

I - do falecimento; 
II - da publica9ao: 

a) da lei que cria 0 cargo; 
b) do ate que exonere, demite e aposente. 

III - da posse, nos casos de provimento de outro cargo 
publico, na forma prevista em lei. 

CAPiTULO III 
Da Substituicao 

Art. 31 - Nos afastamentos ou impedimentos do titular de 
cargo em comissao, superiores a 15 (quinze) dias, podera ser designado 
substituto. 

§ 1° - No caso de que trata 0 "caput" deste artigo, 0 

substituto podera fazer jus aos vencimentos do cargo em comissao que exercer, 
proporcionalmente aos dias de efetiva substitui9ao, nao cumulativos. 

§ 2° - Os procedimentos relativos a substitui9ao serao 
regulamentados em Ato Administrativo. 
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TiTULO IV 
DA ESTABILIDADE E DA DISPONIBILIDADE 

CAPiTULO I 
Da Estabilidade 
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Art. 32 - Sao estaveis apos 3 (tres) anos de efetivo 
exercicio os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de 
concurso publico. 

§ 1° - 0 servidor publico estavel so perdera 0 cargo: 

I - em virtude de sentenc;:a judicial transitada em julgado; 
II - mediante processo administrativ~ em que Ihe seja 

assegurada ampla defesa; 
III -mediante procedimento de avaliac;:ao periodica de 

desempenho, na forma de lei ou regulamento, assegurada ampla defesa. 

§ 2° - Invalidada p~r sentenc;:a judicial a demissao do 
servidor estavel , sera ele reintegrado, e 0 eventual ocupante da vaga, se estavel, 
reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenizac;:ao, aproveitado em outr~ 
cargo, ou posto em disponibilidade com remunerac;:ao proporcional ao tempo de 
servic;:o. 

§ 3° - Extinto 0 cargo ou declarada a sua desnecessidade, 
o servidor estavel ficara em disponibilidade, com remunerac;:ao proporcional ao 
tempo de servic;:o, ate seu adequado aproveitamento em outro cargo. 

§ 4° - Como condic;:ao para a aquisic;:ao da estabilidade e 
obrigatoria a avaliac;:ao especial de desempenho p~r comissao instituida para essa 
finalidade. '-

CAPiTULO II 
Da Disponibilidade 

Art. 33 - 0 retorno it atividade de servidor em 
disponibilidade far-se-a mediante aproveitamento em cargo de atribuic;:6es e 
vencimentos compatlveis com 0 anteriormen ocupado. 
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Paragrafo (jnico - A Secretaria Municipal de Recursos 
Humanos e Administra980 determinara 0 imediato aproveitamento de servidor em 
disponibilidade, em vaga que vier a ocorrer, ouvida previamente a Secreta ria 
Municipal de Educac;ao e Cultura. 

Art. 34 - 0 aproveitamento de servidor que se encontre 
em disponibilidade hS mais de 12 (doze meses), dependera de previa 
comprovac;ao de sua capacidade fisica e mental , p~r junta medica oficial. 

§ 1° - Se julgado apto, 0 servidor assumira 0 exercicio do 
cargo no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publica980 do ato de 
aproveitamento. 

§ 2° - Verificada a incapacidade definitiva, 0 servidor em 
disponibilidade sera aposentado. 

Art. 35 - Sera tornado sem efeito 0 aproveitamento e 
cassada a disponibilidade se 0 servidor nao entrar em exercicio no prazo legal, 
salvo doenc;a comprovada p~r junta medica oficial. 

TiTULO V 
DOS DIREITOS E VANTAGENS 

CAPiTULO I 
Vencimento e Da Remuneraltao 

Art. 36 - Vencimento e a retribuic;ao pecuniaria pelo 
exercicio de cargo publico, com valor fixado em Lei. 

< 

Art. 37 - Remunerac;ao e 0 padrao do cargo publico, 
acrescido das vantagens pecuniarias, permanentes ou temporarias, estabelecidas 
em lei. 

Paragrafo (jnico - 0 vencimento do cargo efetivo, 
acrescido das vantagens de carater permanente, e irredutivel, ressalvado 0 

disposto nos arts. 38 e 50 desta Lei. 

Art. 38 - A remunerac;ao dos ocupantes de cargo do 
magisterio, da Administrac;ao Direta, autarquica e fundacional percebidas 
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.. ,_~;:tWnulativamente ou nao, incluidas as vantagens pessoais ou de qualquer outra 
natureza, nao poderao exceder 0 subsidio mensal, em especie, do Prefeito. 

Art. 39 - 0 servidor do quadro do magisterio perdera: 

I - a remunera9ao dos dias que faltar ao servi90. 

Art. 40 - Salvo por imposi9ao legal, ou mandato judicial, 
nenhum desconto incidira sobre a remunera9ao ou provento. 

Paragrafo Unico - Mediante autoriza9ao do servidor, 
podera haver consigna9i3O em folha de pagamento a favor de terceiros, na forma 
definida em regulamento. 

Art. 41 - As reposi96es e indeniza90es ao Erario serao 
descontados em parcelas minimas mensais correspondentes a decima parte da 
remunera9ao ou provento. 

Paragrafo Unico - Independentemente do parcelamento 
previsto neste artigo, 0 recebimento de quantias indevidas podera implicar em 
instaura9ao de Processo Administrativo Disciplinar, para apura9ao de 
responsabilidades e aplica9ao das penalidades cabiveis. 

Art. 42 - 0 servidor em debito com 0 Erario, que for 
demitido, exonerado ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, 
tera 0 prazo de ate 60 (sessenta) dias para quita-Io. 

Paragrafo Unico - A nao quita9ao do debito no prazo 
previsto implicara em sua inscri9ao em divida ativa. 

'Art. 43 - 0 vencimento, a remunera9i3o e 0 provento nao 
serao objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de presta9ao de 
alimentos resultantes de decisao judicial. 

Art. 44 - Nos caso\ de prom09ao, fica assegurado ao 
servidor 0 vencimento basico do novo nivel e rau inicial da classe a que pertence. 



Promulga~o de Lei n° 3.36612000 14 

"""RR"""R 

~ CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM 
~ ESTADO DE MINAS GERAIS 

,.,! ...... Paragrafo Unico - Na hipotese de que trata 0 'caput" 
deste artigo, se 0 vencimento correspondente do novo nfvel e grau for inferior ao 
vencimento anterior, adotar-se-a 0 grau subseqOente. 

Art. 45 - 0 servidor titular de cargo efetivo, norneado para 
exercer cargo de provimento em comissao, pod era optar: 

I - pelos vencimentos do cargo em comissao; 
II - pel a continuidade de percepyao dos vencimentos de 

seu cargo efetivo, acrescidos de 20% (vinte por cento) do vencimento basico do 
cargo em comissao. 

SECAOI 
Da Progressao Horizontal 

Art. 46 - 0 servidor efetivo, do Quadro do Magisterio, tera 
o direito a progressao de 01 (urn) grau, na faixa correspondente ao nlvel da classe 
de seu cargo para cada 730 (setecentos e trinta) dias de efetivo exercfcio no 
cargo. 

§ 1° - Ao servidor efetivo do Quadro do Magisterio, em 
exercfcio de cargo comissionado, conceder-se-a a progressao de 1 (um) grau, na 
classe de seu cargo efetivo, para cada perfodo de 730 (setecentos e trinta) dias. 

§ 2° - A concessao da progressao horizontal sera 
estabelecida em regula~ento proprio. 

SECAO II 
Da Prorno~ao 

Art. 47 - Prornoyao e a elevayao do servidor ao nfvel 
imediatamente superior no grau inicial da me rna serie de classes pelo criteno de 
merecimento, nos termos da lei. 
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",! .. / § 10 
- Para candidatar-se a promoc;:ao, 0 servidor deve 

atender aos seguintes requisitos: 

a) encontrar-se em efetivo exercicio; 
b) ter, no minimo, 365 (trezentos e sessenta e 

cinco) dias de efetivo exercicio no cargo, sem haver faltado a mais de 10 (dez) 
dias, por ano, nao computados os afastamentos autorizados por lei; 

c) atender a qualificac;:ao exigida na respectiva 
especificac;:ao do nivel a que concorrer; 

d) nao ter sofrido punic;:ao disciplinar de qualquer 
natureza. 

§ 20 
- Nao concorre a promoc;:ao 0 servidor em estagio 

probatorio. 

Art. 48 - A promoc;:ao nao interrompe 0 tempo de 
exercicio, que e contado no novo posicionamento na carreira, a partir da data da 
publicac;:ao do ate que promover 0 servidor. 

CAPiTULO II 
Das Vantagens 

Art. 49 - Alem do vencimento, poderao ser pagas, ao 
servidor do Quadro do Magisterio as seguintes vantagens: 

I - indenizac;:oes; 
II - auxilios pecuniarios; 
III - gratificac;:6es e adicionais. 

§ 10 
- As indenizac;:oes e os auxilios nao se incorporam ao 

vencimento ou proven to para qualquer efeito. 

§ 20 
- As gratificac;:6es e os adicionais incorporam-se ao 

vencimento ou provento, nos casos e condic;:6es indicados em lei. 

Art. 50 - Os acre cimos pecunranos percebidos pelo 
servidor publico nao serao computados nem cumulados para fins de concessao 
de acrescimos ulteriores. 
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Art. 51 - Aplica-se ao servidor do Quadro do Magisterio 0 

disposto nas Sec;:oes I e II, do Capitulo II , do Titulo IV, do Estatuto dos Servidores 
Publicos do Municipio de Contagem. 

SECAOUNICA 
Oas Gratifica~oes e Adicionais 

Art. 52 - Alem do vencimento e das vantagens previstas 
nesta Lei, serao deferidas aos servidores do Quadro do Magisterio as seguintes 
gratificac;:oes e adicionais: 

I - decimo terceiro salcflrio; 
II - adicional por tempo de servic;:o; 
III - adicionais de ferias; 
IV - adicional para as atividades penosas, insalubres ou 

perigosas, observado 0 disposto no Art. 37, inciso XIV, da Constituic;:ao Federal e 
na forma da Lei; 

V - adicional noturno; 
VI - remunerac;:ao do dia escolar. 

Art. 53 - Aplica-se ao servidor do Quadro do Magisterio 0 

disposto nas Subsec;:oes I, II, III, V, e VI, da Sec;:ao III, do Capitulo II , do Titulo IV, 
do Estatuto dos Servidores Publicos do Municipio de Contagem. 

Art. 54 - Independentemente de solicitac;:ao, sera pago ao 
servidor do Quadro do Magisterio, por ocasiao das ferias, um adicional de pelo 
menos 1/3 (um terc;:o) ~da remunerac;:ao mensal correspondente ao periodo de 
ferias. 

Art. 55 - 0 servidor do Magisterio, em regime de 
acumulac;:ao licita, percebera 0 adicional de ferias sobre a remunerac;:ao dos 
cargos ou func;:oes. 

CAPiTULO III 
Oas Ferias 
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Art. 56 - 0 servidor do Quadro do Magisterio fara jus, 
anualmente, a 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos de ferias. 

§ 1° - Para 0 gozo e fruic;:ao do primeiro periodo aquisitivo 
de ferias serao exigidos 12 (doze) meses de exerclcio. 

§ 2° - Eo vedado levar a conta de ferias, qualquer falta ao 
servic;o. 

§ 3° - Cessado 0 exercicio por morte ou exonerac;:ao, 0 

servidor ou seus sucessores faraD jus, tambem, ao recebimento de ferias 
proporcionais a razao de 1/12 (urn doze avos) por mes de atividade ou frac;:ao 
superior a 14 (quatorze) dias. 

Art. 57 - 0 pagamento da remunerac;:ao das ferias devera 
ser efetuado ate 2 (dois) dias antes do inlcio do respectiv~ perlodo. 

Art. 58 - As ferias somente poderao ser interrompidas por 
motivo de calamidade publica, comoc;:ao interna, convocac;:ao para juri, servic;:o 
militar ou eleitoral, ou p~r motivo de superior interesse publico. 

Art. 60 - Para efeito de concessao das ferias de que trata 
o "caput" do Art. 56 desta Lei, dever-se-a observar 0 calendario escolar. 

Magisterio, licenc;:a: 

companheiro; 

CAPiTULO IV 
Cas Licenc;as 

Art. 60 - Conceder-se-a, ao servidor do Quadro do 

I - p~r motive de doenc;:a em pessoa da familia; 
II - por motivo de afastamento do conjuge ou 

III - para servic;:o militar; 
IV - para atividade politica; 
V - para tratar de interesses particulares; 
VI - para desempenho de mandato classista. 
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§ 10 
- 0 servidor nao podera permanecer em licenc;:a da 

mesma especie por periodo superior a 24 (vinte e quatro) meses, salvo nos casos 
dos incisos II, III, IV e VI. 

§ 20 
- Eo vedado 0 exercicio de atividade remunerada 

durante 0 periodo da licenc;:a remunerada. 

Art. 61 - A licenc;:a concedida dentro de 60 (sessenta) dias 
do termino de outra da mesma especie sera considerada como prorrogac;:ao. 

Art. 62 - Aplica-se ao servidor do Quadro do Magisterio 0 

disposto nas Sec;:oes II, III, IV, V, VI, VII e VIII, do Capitulo IV, do Titulo IV, do 
Estatuto dos Servidores Publicos do Municipio de Contagem. 

CAPiTULO V 
Dos Afastamentos 

Art. 63 - Ao servidor do Quadro do Magisterio aplica-se 0 

disposto no Capitulo V, Sec;:oes I, II e III, do titulo IV, do Estatuto dos Servidores 
Publicos do Municipio de Contagem. 

CAPiTULO VI 
Das Concessoes 

Art. 64 - Ao servidor do Quadro do Magisterio aplica-se 0 

disposto no Capitulo VI, do Titulo IV, do Estatuto dos Servidores Publicos do 
Municipio de Contagem. 

CAPiTULO VII 
Da qualificaC30 profissional 

Art. 65 - A qualificac;:ao profissional, objetivando 0 aprimoramento 
permanente do ensino e progressao na Carreira, sera assegurada atraves de 
cursos de formac;:ao, aperfeic;:oamento ou especializac;:ao, em instituic;:oes 
credenciadas, de programas de aperfeic;:oamento em servic;:o e de outras 
atividades de atualizac;:ao profissional, observados os programas prioritarios, em 
especial de habilitac;:ao dos professores. 
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Art. 66 - A liceni(a para qualificai(ao profissional consiste no 
afastamento dos servidores de suas funi(oes, computando tempo de afastamento 
para todos os fins de direito e sera concedida para frequ€mcia a cursos de 
formai(ao, aperfeii(oamento ou especializai(ao, em instituii(oes credenciadas. 

Art. 67 - Cumprido 0 estagio probatorio, 0 servidor podera, no 
interesse do ensino afastar-se do exercfcio do cargo efetivo, com a respectiva 
remunerai(ao, por ate 2 (dois) anos para participar de curso de qualificai(ao 
profissional, prorrogavel mediante justificativa do requerente a criterio do sistema. 

§ 1° - Os periodos de licenc;:a de que trata 0 "capur nao sao 
acumulaveis. 

§ 2° - 0 servidor devera prestar seMl(OS ao Sistema Municipal 
de Ensino, pelo tempo equivalente ao do afastamento concedido para frequentar 0 

curso. 

§ 3° - 0 nao cumprimento da contraprestal(clo de servii(os 
assumido pelo servidor implicara em ressarcimento aos cofres publicos da 
importancia equivalente ao periodo em que nao houve a referida contraprestal(clo. 

§ 4° - Os criterios para liberal(clo do servidor serao objeto de 
Resolui(ao especifica. 

Secao I 
Do Periodo Sabatico 

Art. 68 - 0 servidor do quadro do Magisterio tera direito, a 
um periodo sabatico para cada 7 (sete) anos de efetivo exercicio, com durai(ao de 
120 (cento e vinte) dias, para aprimoramento profissional devidamente 
comprovado, preenchido os requisitos definidos neste capitulo. 

Paragrafo Unico - A Secreta ria Municipal de Educai(ao e 
Cultura, fixara em regulamento proprio a concessao do beneficio estabelecido no 
"capuf'deste artigo. 

Art. 69 - 0 servidor do Quadro do Magisterio em gozo de 
periodo sabatico, cumprira atividade que uarde correlai(clO com as atribuii(oes do 
seu cargo. 
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>.,~./ Art. 70 - 0 periodo sabatico naO podera ser convertido 
em ferias remuneradas, vantagem ou afastamento de qualquer outra especie. 

CAPiTULO VIII 
Do Tempo de Servic;o 

Art. 71 - Ao servidor do Quadro do Magisterio aplica-se 0 

disposto no Capitulo VII, do Titulo IV, do Estatuto dos Servidores Publicos do 
Municipio de Contagem. 

CAPiTULO IX 
Do Direito de PetiC;80 

Art. 72 - Ao servidor do quadro do Magisterio aplica-se 0 

disposto no Capitulo VIII, do Titulo IV, do Estatuto dos Servidores Publicos do 
Municipio de Contagem. 

TiTULO VI 
Do Regime Disciplinar 

CAPiTULO I 
Dos Deveres 

Art. 73 - Sao deveres do servidor do Quadro do 
Magisterio, alem dos estabelecidos no art. 107 do Estatuto dos Servidores 
Publicos do Municipio dl:! Contagem: 

I - elaborar e executar os programas, pianos e atividades, 
na area de sua competencia; 

II - participar das atividades programadas das reuni6es 
para as quais for convocado; 

III - cumprir e fazer cumprir os horarios e calendarios 
escolares; 

IV - manter a disciplina em sala de aula e fora del a, dentro 
do estabelecimento de ensino; 

V - avaliar 0 de ensino-aprendizagem, 
empenhado-se pelo seu constante aprimora 



Promulgayao de Lei n° 3.366/2000 21 

****tl't?tl 
~ 
~ 

CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

....... _~,,~," VI - qualificar-se permanentemente com vistas a 
melhoria de seu desempenho, como educador; 

VII - respeitar os alunos, colegas, funcionarios e 
autoridades de ensino, de forma compativel com a missao do educador; 

problemas da escola. 
VIII - cooperar com a comunidade escolar na soluc;:ao dos 

CAPiTULO II 
Das Proibic;:6es 

Art. 74 - Ao servidor do Quadro do Magisterio, alem das 
proibic;:5es estabelecidas no art. 108 do Estatuto dos Servidores Publicos do 
Municipio de Contagem, e expressamente vedado: 

I - a pratica de discriminac;:ao por motivo de rac;:a, condic;:ao 
social, nivel intelectual, sexo, credo ou convicc;:ao politica; 

intelectual ao aluno; 

II - a imposic;:ao de castigo fisico ou humilhante ao aluno; 
III - a ac;:ao ou omissao que traga prejuizo moral ou 

IV - 0 ate que resulte em exemplo deseducativo para 0 

aluno, apurada as responsabiJidades; 
V - a alterac;:ao de qualquer resultado de avaliac;:ao, 

ressalvados os casos de erro manifesto, por ele declarados ou reconhecidos. 

CAPiTULO III 
Da Acumulac;:ao, Responsabilidades e Penalidades 

Art. 75 - Ao servidor do Quadro do magisterio apJica-se 0 

disposto nos Capitulos 1II, IV e V, do Titulo V, do Estatuto dos Servidores Publicos 
do Municipio de Contagem. 

TiTULO VII 
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

Art. 76 - Ao servid 
disposto no Titulo VI do Estatuto dos 
Contagem. 

r do Quadro do Magisterio aplica-se 0 

~rvidores Publicos do Municipio de 
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TiTULO VIII 
DO REGIME DE PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR DO QUADRO DO 

MAGISTERIO 
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Art. 77 - Aos servidores de que trata esta Lei, aplica-se as 
disposic;:oes dos arts. 172 a 214 do Titulo VII do Estatuto dos Servidores Publicos 
do Municipio de Contagem e as da Lei Municipal n.o 3.200, de 28 de junho de 
1999. 

Paragrafo Onico - Aos servidores efetivos definidos na 
alinea "a", do § 1°, do art. 2° deste Estatuto, que comprove exclusivamente tempo 
de efetivo exercicio das func;:aes de magisterio na educac;:ao infantil, ensino 
fundamental e medio, aplicar-se-ao para fins de aposentadoria, alem do que preve 
o 'caput" deste artigo, as disposic;:oes seguintes: 

I - Os requisitos de idade e de tempo de contribuic;:ao 
serao reduzidos em 5 (cinco) anos, em relac;:ao ao disposto no § 1°, inciso III, 
alinea "a", do art. 180 do Estatuto do Servidor Publico do Municipio de Contagem. 

II - Os servidores definidos no paragrafo unico deste 
artigo, que ate a data da publicac;:ao da Emenda a Constituic;:ao Federal de n.o 20, 
tenha ingressado, regularmente, em cargo efetivo de magisterio e que opte p~r 
aposentar-se na forma do disposto no art. 182 do Estatuto dos Servidores 
Publicos do Municipio de Contagem, tera 0 tempo de servic;:o exercido ate a 
publicac;:ao desta Emenda, contado com acrescimo de 17% (dezessete por cento), 
se homem, e de 20% (vinte p~r cento), se mulher, desde que se aposente, 
exclusivamente, com tempo de efetivo exercicio das func;:oes de magisterio. 

TiTULO IX 
DAS FUNCOES PUBLICAS E PRORROGACAO DE JORNADA 

CAPiTUllO I 
DAS FUNCOES PUBLICAS 

Art. 78 - Para suprir comprovada necessidade de pessoal do Quadro do 
Magisterio, podera haver designac;:ao para 0 exercfcio de func;:ao publica, nos 
casos de: 
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I - substituiyao, durante 0 impedimento do titular do cargo 

II - cargo vago, em decorrencia de vacancia ou a criac;:ao, 
ate seu definitivo provimento, ao havendo candidato aprovado em concurso 
publico; 

II I - exercicio de atividade especial, assim considerada a 
func;:ao que, por lei, e de livre designayao e dispensa, e que, pela natureza e 
desempenho provisorio, nao justifique a criayao de cargo publico, nem as 
hipoteses legais de contratac;:ao por prazo deterrninado; 

IV - substituiyao nos periodos de afastamento e licenc;:as, 
previstos em lei, superiores a 15 (quinze) dias escolares. 

§ 1° - A designac;:ao para func;:ao publ ica adotara a mesma 
forma da nomeac;:ao, sob pen a de nulidade. 

§ 2° - A designac;:ao para 0 exercicio da funyao publica, 
nas hipoteses do inciso I a IV deste artigo, somente podera ocorrer durante 0 

periodo letivo da unidade escolar. 

§ 3° - 0 pessoal designado nos termos dos incisos I, II , III 
e IV deste artigo, ficara sujeito a jornada de trabalho do cargo para 0 qual for 
designado. 

§ 4°_ A dispensa do ocupante de funyao publica se dara 
automaticamente quando expirar 0 prazo ou cessar 0 motivo da designac;:ao, ou , a 
criterio da autoridade competente, por ate motivado, antes da ocorrencia desses 
pressupostos. 

§ 5° - Quando na dispensa, 0 servidor tara jus, 
proporcionalmente, aos valores referentes a ferias e decimo terceiro salario . 

Art. 79 - Para designac;:ao de exercicio de func;:ao publica 
serao considerados: 

I - habilitac;:ao para func;:ao; 
II - tempo de servic;:o prestado na Prefeitura Municipal de 

Contagem na mesma func;:ao; 
III - tempo de servic;:o prestado em outras redes de ensino 

publico, comprovado mediante contagem de tempo expedida pelo orgao 
competente; 

IV - 0 mais idoso. 

e a remunerac;:ao da func;:ao 
publica serao: 
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>.,,_~,,/ I - nas hipoteses dos incisos I, II e IV do art. 78, aquelas 
fixadas para os respectivos cargos; 

II - na hipotese do inciso III do art. 78, as que a lei fixar. 

CAPiTULO II 
DA PRORROGA<;AO DE JORNADA 

Art. 81 - Durante os afastamentos temporarios ou na 
vacancia de cargo de provimento efetivo em casos onde n80 houver candidato 
concursado, poden!j haver substitui~o , mediante amplia~o da carga honilria de 
servidor detentor de cargo efetivo e vantagens de seu cargo de origem, do Quadro 
do Magisterio. 

§ 1° - 0 servidor do Quadro do Magisterio, em regime de 
prorroga98o de jornada, percebera pel a prorroga~o , 0 correspondente ao 
vencimento basico inicial de sua carreira. 

§ 2° - A jornada podera ser prorrogada pelo periodo 
equivalente a mais uma jornada basica, em turno diverse ao de origem. 

Art. 82 - A prorroga98o de jornada sera formalizada 
atraves de ate expedido pelo Secreta rio Municipal de Educa980 e Cultura, e dele 
constara 0 prazo da amplia980 da jornada. 

P'aragrafo Unico - A prorroga98o da jornada somente 
podera ser autorizada durante 0 periodo letivo da unidade escolar. 

Art. 83 - 0 servidor perdera 0 regime de prorroga98o nas 
seguintes hipoteses: 

I - altera~o de grade curricular que implique em redu980 
da carga horaria; 

II - desempenho insatis torio do servidor, declarado apos 
ava lia~o pela Secretaria Municipal de Educa~o:e Cultura; 
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III -licengas remuneradas ou nao remuneradas; 
IV - desistencia; 
V - nomeagao ou retorno do titular do cargo. 

TiTULO X 
DSPOSICOES GERAIS E FINAlS 
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Art. 84 - 0 dia do servidor publico do Quadro do 
Magisterio sera comemorado anualmente na data de 15 de outubro. 

Art. 85 - Os prazos previstos nesta Lei serao contados em 
dias corridos, excluindo-se 0 dia do comego e incluindo-se 0 vencimento, ficando 
prorrogado para 0 primeiro dia util seguinte, 0 prazo vencido ern dia que nao haja 
expediente. 

Art. 86 - Por motivo de cren9a religiosa, de convlcyao 
fi losofica ou polftica, nenhum servidor podera ser privado de quaisquer de seus 
direitos, sofrer discriminagao em sua vida funcional, nem eximir-se do 
cumprimento de seus deveres. 

Art. 87 - Sao assegurados ao servidor do Quadro do 
Magisterio os direitos de associagao profissional e sindical, e 0 de greve, nos 
limites definidos em lei especifica. 

Art. 88 - Apliea-se ao servidor do Quadro do Magisterio 0 

disposto no art. 123, e seus paragrafos, da Lei Organica do Municipio de 
Contagem. 

Art. 89 - Para custeio das despesas decorrentes desta Lei 
serao utilizados os recursos orgamentarios proprios, com a suplementagao 
necessaria ou mediante crMito especial, na forma da Lei. 

Art. 90 - As disposigoes desta Lei aplicar-se-ao ao 
emprego publico, no que couber. 

~ 
Art. 91- Esta Lei Com lementar entra em vigor na data de 

sua publicagao. 
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Art. 92 - Revogam-se as disposi90es em contra rio, e em 
especial a Lei n.o 1.805, de 25 de maio de 1987 e leis posteriores que a alteram. 

de 2000. 
Palacio 1° de janeiro, em Contagem, aos 01 de dezembro 

-=--e. -(
GIL ANTONIO DINIZ 

-PRESIDENTE-


