
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO

Gestão de Recursos Humanos



2-  Administração de Recursos Humanos

2.1 -  Introdução
As atividades descentralizadas de administração de pessoal são exercidas pela Direção das
Superintendências Regionais de Ensino e das escolas.  Para um eficiente desempenho deste
trabalho,  o  Diretor  deve  buscar  a  necessária  competência  técnica  no  conhecimento  da
legislação que rege a matéria e agir com o indispensável zelo pela coisa pública, neste caso, a
gestão do quadro de pessoal da escola e a vida funcional do servidor.
À Superintendência de Pessoal - SPS - da Secretaria de Estado da Educação compete orientar
o gerenciamento dos recursos humanos.
Integram a Superintendência de Pessoal, a Diretoria de Atendimento ao Servidor - DASE, que
administra o quadro de pessoal dos Órgãos Regionais e Central e concede benefícios aos
servidores do Órgão Central e aos Diretores dos Órgãos Regionais e a Diretoria de Gestão de
Pessoal -DGEP, que orienta os Órgãos Regionais sobre a aplicação das normas legais no que
se  refere  à  composição  e  administração  do  quadro  de  pessoal  das  escolas  estaduais,
concessão  de  direitos  e  vantagens  ao  servidor,  bem  como  quanto  ao  regime  disciplinar,
ingresso e movimentação do pessoal nelas em exercício, operacionalizando ações quando se
tratar de atos fora do âmbito de competência das Superintendências Regionais .
O servidor  deve requerer  o  que lhe for  de direito  junto  à  escola  onde tem  exercício,  que
providenciará  o  expediente  necessário  à formalização da concessão pela  Superintendência
Regional de Ensino - SRE, à qual compete fazer publicar o correspondente ato ou encaminhar
o processo a outro Órgão, quando se tratar de assunto fora de sua esfera de competência.
Os atos administrativos relativos a qualquer alteração na situação funcional do servidor devem
conter, necessariamente, o nome do Órgão e da autoridade competente para sua formalização,
a base legal, a natureza do ato e os dados do interessado.
Compete ao Diretor do Órgão de exercício a guarda dos Processos Funcionais dos servidores
que  nele  atuam  e  a  administração  da  vida  funcional  desses  servidores,  devendo  ser
registradas, com clareza e exatidão, em sua Ficha Funcional, todas as ocorrências relativas a
qualquer forma de provimento, movimentação, concessão de benefícios e outras, com o devido
arquivamento de documentos comprobatórios.

2.2 -  Quadro de Pessoal da Escola
Ao  dimensionar  o  quadro  de  pessoal  da  escola  para  atendimento  ao  plano  de  trabalho
estabelecido,  o  Diretor  precisa  considerar  os  aspectos  pedagógicos  e  administrativos,
observando a legislação aplicável à matéria, uma vez que o administrador público só pode fazer
o que a lei permite.

Base legal
 Lei n.º 9.381, de 18.12.86
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 Lei n.º 11.721, de 29.12.1994

 Decreto n.º 33.036, de 14.09.94

 Resoluções da SEE, publicadas anualmente (em 2004, Resolução n.º 466, de 19.12.03)

 Instruções complementares.

Integrantes

 Professores e especialistas da educação;

 Servidores do Quadro Geral e do Quadro da Educação de que trata o Decreto  n.º 33.036,
de 14.09.94;

 Cargos em comissão de Diretor e Secretário de Escola .

Quantificação
Depois de definida a matrícula e o número de turmas da escola, identifica-se o número de
servidores necessários ao seu funcionamento, nos três segmentos: magistério, administrativo e
serviços gerais, aplicando-se o disposto na Lei n.º 9.381/86 e seus Anexos, na Lei n.º 11.721/94
e os índices propostos na Resolução SEE que define a organização do Quadro de Pessoal das
Escolas Estaduais. 

Organização

Dimensionado o quadro de pessoal, compete ainda ao Diretor:

 Atribuir  turmas  e  aulas aos professores  e  regentes  de ensino  efetivos  e  estabilizados,
utilizando os critérios aprovados pelo Colegiado e referendados pela SRE, observando:

 conteúdo e  nível do cargo ou função pública;

 limite da carga horária obrigatória de cada cargo ou função pública, cujo número é
definido no ato que formalizou a lotação do professor na escola;

 obrigatoriedade das aulas de um mesmo conteúdo cuja soma ultrapassa o limite de
18 (dezoito) horas para evitar que dois docentes ministrem aulas do mesmo conteúdo
em uma só turma;

 necessidade de  o professor, cujo  cargo incluir titulação em mais de um conteúdo ou
titulação em área de estudos,  formalizar a opção por  um dos conteúdos,  em um
mesmo nível de ensino.

 Aproveitar  na própria  escola  o professor  excedente,  enquanto não se processar  o seu
remanejamento, nas situações previstas na legislação.

 Providenciar, após a composição de todos os cargos e funções dos docentes da escola
(efetivos e estabilizados) no limite da carga horária a que estiverem sujeitos,   se ainda
houver aulas disponíveis (cargo vago), a ampliação da carga horária:

 do professor e do regente de ensino habilitado, efetivos, obrigatoriamente;

 do  professor  e  do  regente  de  ensino  habilitado,  estabilizados,  mediante  opção
formalmente  manifestada,  observando-se,  conforme  o  disposto  no  artigo  8º  da
Resolução n.º 466/2003, que:

- sejam as aulas do mesmo conteúdo e nível do cargo ou função;
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- haja publicação de ato pela SRE;
- fique  assegurado  que  o  professor  permaneça  com  as  aulas  já

assumidas  anteriormente,  preservando  a  conveniência  pedagógica
quando a ampliação ocorrer durante o ano.

 Encaminhar para a SRE relação de excedentes que devem ser remanejados para outras
escolas.

 Divulgar os cargos vagos ou substituições, para designação em caráter temporário, caso
persista a necessidade de pessoal.

 Encaminhar o Quadro de Pessoal (QP) à SRE para análise e implantação e atualização do
Sistema de Gestão de Pessoal (SISAP).

 Comunicar ao Setor de Quadro Informativo (QI) da SRE, no prazo máximo de três dias,
todas  as  alterações  no  Quadro  de  Pessoal  para  que não  ocorram  problemas  na  vida
funcional do servidor.

 Atribuir  ao  servidor  em  ajustamento  funcional  tarefas  compatíveis  com  seu  estado  de
saúde.

2.3 -  Administração da Situação Funcional do Servidor
O Diretor  tem  autonomia  para  indicar  o  Secretário  de  Escola  a  quem  compete  orientar  e
gerenciar as atividades executadas pelos Auxiliares da Educação para garantir a regularidade
da situação funcional dos servidores e da vida escolar dos alunos.

2.3.1- Secretário de Escola Estadual

Base legal
 Decreto n.º 16.409, de 10.07.74

 Decreto n.º 9.381, de 18.12.86

 Resolução SEE n.º 661/99, de 09.04.99

 Resolução SEE n.º 466/03, de 19.12.03

 Lei n.º 11.721, de 29.12.94

 Resolução CEE n.º 397, de 16.09.94

 Decreto n.º 33.336, de 23.01.92.

Documentação necessária

 requerimento;

 cópia xerox do diploma de Curso de Secretário de Escola;

 indicação da direção da escola;

 autorização para secretariar quando se tratar de candidato que não possua habilitação
específica de Secretário de Escola.

Orientações para processamento

 ser efetivo do Quadro do Magistério, exceto Especialista da Educação, ou do Quadro da
Educação, lotado exclusivamente em escola estadual;
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 não poderá exercer a função, o funcionário que está em processo administrativo;

 conforme  o disposto  no  art.  17  da Resolução  CEE n.º  397/99,  a  SEE poderá expedir
autorização para o exercício da função de Secretário de Escola, em caráter suplementar e
a título precário, pelo prazo de 03 (três) anos;

 a autorização para o  exercício  da função de Secretário  de Escola será  expedida para
determinada unidade escolar e só para ela terá validade, ressalvadas situações específicas
e as condições especiais das escolas da zona rural;

 o efeito da autorização cessará na data da dispensa desse Secretário da escola para a qual
tenha sido concedida;

 no caso de dispensa, nova autorização poderá ser expedida ao mesmo servidor, para outra
escola,  a  pedido  do  respectivo  Diretor,  desde  que  persista,  na  localidade,  a  falta  de
Secretário de Escola legalmente habilitado;

 o Secretário de Escola não tem direito a substituto, mesmo quando se afasta em licença
para tratamento de saúde.

2.3.2- Registros Funcionais
A Ficha Funcional contém um campo denominado Histórico Funcional onde deve ser registrada
toda a vida funcional do servidor desde o início até o encerramento de suas atividades. O
Secretário de Escola e seus auxiliares precisam manter atualizados os registros funcionais no
que se refere a:

 cargos ou funções ocupadas, especificando a forma de provimento;

 carga horária semanal prevista para o exercício e qualquer mudança ocorrida na carga
horária obrigatória, seja por redução ou ampliação;

 forma de provimento, ainda que precária ou temporária e a norma legal que a embasou:

 nomeação para cargo efetivo ou em comissão

 efetivação

 designação

 enquadramento

 posicionamento

 transferência, etc.;

 data da publicação do ato de provimento;

 data da posse, quando for o caso;

 data  do  exercício,  observando  que,  se  o  servidor  não  comparecer  à  escola  no  prazo
determinado no ato, prazo esse que pode ser prorrogado por igual período, o fato deve ser
comunicado à SRE para que o ato seja anulado;

 afastamentos legais;

 movimentação;

 instrução  do  processo  de  acúmulo  de  cargo  para  todos  os  servidores  da  escola  que
detenham mais de um cargo ou função;

 controle  de  freqüência  para  que  seja  instruído  o  processo  quando  se  caracterizar  o
abandono de cargo;
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 preenchimento do Quadro  Informativo/Cargo Função  Pública  utilizando corretamente os
códigos constantes da tabela vigente.

2.3.3-  Professor em Ajustamento Funcional
O servidor efetivo licenciado para tratamento de saúde por período igual ou superior a 180
(cento e oitenta) dias é avaliado por junta pericial na Divisão de Saúde Ocupacional / IPSEMG,
que avaliada a sua condição física, emitirá laudo especificando as funções que poderá exercer.

Base legal
 Constituição do Estado, art. 30, § 2º 

 Instrução SERHA (atual SEPLAG) n.º 2.327, de 16. 02. 93.

Documentação necessária

 requerimento do servidor;

 laudo expedido por junta médica da Divisão de Saúde Ocupacional / IPSEMG.

Orientações para processamento
 deferido  o  ajustamento  funcional,  o  Diretor  da  escola  atribuirá  ao  servidor  tarefas

compatíveis com seu estado de saúde e enviará o processo à SRE, que o encaminhará à
DGEP para publicação do ato próprio;

 o ajustamento funcional não é definitivo, devendo o servidor retornar à Divisão de Saúde
Ocupacional / IPSEMG, antes de esgotado o prazo, para submeter-se a nova perícia que
decidirá  pelo  seu retorno às atividades  próprias  de seu cargo ou por  novo período de
ajustamento funcional.

2.3.4-  Abandono de Cargo
O servidor cujo número de faltas ultrapassar 30 (trinta) dias úteis consecutivos ou 90 (noventa)
dias úteis alternados no ano responderá a Processo Administrativo Disciplinar por abandono de
cargo.

Base legal

 Lei n.º 869, de 05.07.52, art. 249, inciso II.

Documentação necessária

 contagem de tempo do período trabalhado;

 justificativa e documentos comprobatórios do abandono;

 declaração do Diretor  do órgão de exercício do servidor,  especificando o último dia de
trabalho;

 cópia xerox da Ficha Funcional;

 endereço do servidor ou de seus familiares.
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Orientação para processamento

 caracterizado  o  abandono,  a  direção  da  escola  encaminha  toda  a  documentação  à
Superintendência  Regional  de  Ensino,  para  remessa  à  Superintendência  Central  de
Correição  Administrativa  da  Auditoria  Geral  do  Estado  -  AUGE  para  instauração  do
Processo Administrativo Disciplinar;

 responderá administrativamente a autoridade que permitir que o servidor faltoso reassuma
o exercício, depois que foi caracterizado o abandono e antes que haja pronunciamento da
AUGE.

Atenção
A  SRE  deverá  observar  o  Ofício  GAB/SCCA/Circular  n°  26/2003,  que  orienta  sobre  a
possibilidade  do  servidor  requerer  exoneração,  para  evitar  a  instauração  do  processo
administrativo, com economia processual.

2.3.5-  Acumulação de Cargos e Funções
A proibição de acumular cargos, funções e empregos públicos, abrange os da esfera federal,
estadual e municipal, independentemente do regime jurídico.
Na análise do acúmulo considera-se a natureza do cargo e a compatibilidade de horário.
O processo de acúmulo deve ser instruído, mesmo que a acumulação seja entendida como
lícita.
A não comunicação de situação de acúmulo por parte do servidor  é presunção de má fé,
ficando  sujeito  a  processo  administrativo,  que poderá concluir  pela  demissão  do  cargo ou
destituição da função.
Caso o servidor se negue a apresentar ou preencher a declaração de acúmulo, a Direção da
Escola deve solicitar  do outro órgão onde o servidor se encontra em exercício os dados e
informações necessários à instrução do processo.
Cabe ao Diretor a permanente fiscalização sobre acumulação de cargos, funções ou empregos
dos  servidores  em  exercício  na  unidade  estadual  de  ensino.  Se  por  omissão   o  Diretor
acobertar qualquer irregularidade, fica sujeito às sanções disciplinares aplicáveis.

Base legal

 Constituição Federal ,art. 37, incisos XVI e XVII 

 Constituição Federal, art. 95, inciso I, Parágrafo único 

 Constituição Federal, art. 128, inciso II, § 5o, alínea “d” 

 Constituição do Estado de Minas Gerais, art. 25, incisos I, II e III e Parágrafo único

 Constituição do Estado de Minas Gerais, art. 102, inciso I

 Constituição do Estado de Minas Gerais, art.127, inciso IV.

Acumulações  constitucionalmente  permitidas,  dependendo  da  compatibilidade  de
horário:

 dois cargos de professor;
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 um cargo de professor com outro técnico ou científico;

 dois  cargos  ou  empregos  privativos  de  profissionais  da  saúde,  com  profissões
regulamentadas;

Acumulações constitucionalmente proibidas:

 cargo de natureza administrativa com qualquer outro cargo, emprego ou função pública;

 dois cargos técnicos;

 a tríplice situação de acúmulo.

Documentação necessária
O servidor apresenta, em modelo próprio, os seguintes documentos:
1 - declaração de acúmulo de cargos e funções públicas;
2 - comprovação de horário de trabalho.

Anexar ainda:

 cópia  dos  2  (dois)  últimos comprovantes  de pagamento referentes aos  cargos  e
funções que exerce;

 cópia de comprovante da(s) habilitação(ões) profissional(ais);

 cópia do Quadro Informativo Cargo/Função Pública, em caso de designação.

Orientações para processamento

 a escola analisa a documentação, conferindo-a com os  dados da Ficha Funcional do
servidor e de outros documentos existentes na escola, preenchendo corretamente o
formulário próprio;

 instruído o processo, o mesmo deverá ser encaminhado à Superintendência Regional
de Ensino  para  remessa  à  Diretoria  Central  de Gestão  de Direitos  do Servidor  /

SEPLAG,  órgão  competente  para  pronunciar  sobre  a  licitude ou  ilicitude do
acúmulo.

Observações
1ª - De acordo com o disposto no artigo 2o do Decreto n.º 41.689, de 01.06.2001, considera-se

cargo técnico aquele para cujo exercício é exigida habilitação em nível superior de ensino ou
formação em nível de ensino médio com habilitação para o exercício de profissão técnica.

2ª - Quando for declarada a ilegalidade da acumulação e comprovada  a boa fé, o servidor
optará por um dos cargos, funções ou empregos.
3ª - Cargos que exigem dedicação exclusiva não são acumuláveis com qualquer outro cargo ou
função pública.

2.3.6-  Lotação
É a indicação na localidade, de escola ou outro órgão do sistema em que o ocupante de cargo
efetivo deve ter exercício.
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Conforme o disposto no artigo 82 da Lei n.º 11.050, de 19.01.93, o servidor do quadro de
magistério  lotado  em  escola  estadual  ou  em  outra  unidade  da  Secretaria  de  Estado  da
Educação mantém sua lotação nos casos de:

 autorização especial para freqüência a curso;

 exercício dos cargos em comissão de Diretor de Escola, de Secretário de Escola e da
função de Vice-Diretor;

 exercício de cargo em comissão da administração pública estadual;

 liberação para exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical (Constituição
Estadual, de 1989, art. 34. );

 outros afastamentos legais.

O servidor do quadro do magistério perde a lotação na escola, e seu cargo é considerado vago,
nos afastamentos em caso de:

 adjunção;

 disposição;

 remoção;

 mudança de lotação;

 licença para tratar de interesses particulares;

 licença para acompanhar o cônjuge servidor ou empregado público;

 afastamento preliminar à aposentadoria;

 exoneração;

 demissão;

 promoção;

 transferência;

 aposentadoria;

 posse em outro cargo, desde que dele se verifique acumulação vedada pela Constituição;

 falecimento;

 abandono, enquanto não decidida a sua situação.
Ao  retornar  de  um  desses  afastamentos  o  servidor  deve  aposentar-se  na  SRE  para  ser
encaminhado a escola onde será lotado.

2.3.7-  Movimentação de Pessoal
É  o  deslocamento  do  servidor  para  ter  exercício  em  outro  órgão  ou  local  mediante  ato
autorizativo publicado no Órgão Oficial do Estado.

A- Designação 
É a forma de movimentação de pessoal do Quadro Geral e do Quadro da Educação de uma
para outra escola da mesma localidade ou para outra localidade do Estado.

Base legal
 Decreto n.º 16.409, de 14.07.74, art. 4º

 Decreto n.º 18.073, de 08.09.76, art. 1º.
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Documentação necessária

 requerimento do interessado (servidor efetivo e estabilizado).

Orientações para processamento

 a designação pode ser processada em qualquer época do ano;

 o Diretor  da  escola  verifica  se  estão corretos  os  dados funcionais  do  servidor,  visa  o
requerimento e o encaminha à Superintendência Regional de Ensino que , após constatar a
existência  de  vaga,   lavra  o  ato  ou  o  encaminha  para  a  SEE  quando  se  tratar  de
movimentação para localidade de outra jurisdição;

 após a publicação do ato, a escola de origem encaminha, imediatamente, todo o Processo
Funcional do servidor devidamente atualizado à SRE para encaminhamento à  escola de
destino,  se  da  própria  jurisdição  ou  para  a  SRE  de  destino,  quando  se  tratar  de
movimentação para escola de outra jurisdição.

Atenção
Vale lembrar que a Ficha Funcional é o documento mais importante do Processo Funcional, por
conter registros de todas as ocorrências da vida funcional do servidor, desde o ingresso até o
desligamento.

B- Transferência para outro órgão da Administração Direta
É  a  movimentação  de  servidor  efetivo  e  estabilizado  do  Quadro  Geral  da  Carreira  da
Administração para outra Secretaria do Estado.

Base legal
 Constituição Estadual, art. 93, § 1º, inciso III

 Decreto n.º 32.664, de 20.03.91, arts. 1º e 2º

 Decreto n.º 16.409, de 10.07.74, art. 4º.

Documentação necessária
 requerimento  do  servidor,  visado  pelo  seu  chefe  imediato,  contendo  todos  os  dados

funcionais;

 aquiescência do Secretário do órgão de origem e de destino;

 aprovação do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão.

Orientações para processamento
 essa transferência pode ocorrer em qualquer época do ano;

 constatada a existência de vaga, no órgão de destino, de cargo idêntico ao do servidor,
providencia-se a minuta de uma Resolução Conjunta que é publicada no Diário Oficial do
Estado,  depois de aprovada e assinada pelos dirigentes das Secretarias  envolvidas na
transferência e pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão;
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 publicada a Resolução, o Processo Funcional do servidor devidamente atualizado deve ser
enviado, imediatamente, para a Secretaria onde o servidor passará a ter exercício.

C-  Mudança de lotação 
É a movimentação do professor e do especialista de educação de uma para outra escola da
mesma localidade.

Base legal
 Lei n.º 7.109, de 13.10.77, art. 78, incisos I e II

 Resolução n.º 4.806, de 04.01.88

 Lei n.º 9.938, de 26.07.89

Documentação necessária
 requerimento do interessado (servidor efetivo e estabilizado), visado pelo Diretor.

Orientações para processamento
 o funcionário que deseja mudança de lotação deve indicar o nome de 02(duas) ou 03

(três) escolas, em ordem de prioridade;

 a mudança de lotação “a pedido”, deve ser requerida nos meses de outubro e novembro
de cada ano, para publicação em janeiro do ano seguinte;

 somente após a publicação do ato, o servidor poderá ter exercício na escola de destino;

 após a publicação do ato, a escola de origem envia o Processo Funcional do servidor,
devidamente atualizado, para a SRE que o encaminha à escola de destino. 

D-  Remoção
É  o deslocamento do professor e do especialista de educação de uma para outra localidade do
Estado.

Base legal
 Lei n.º 7.109, de 13.10.77, arts. 70 e 73, com a redação da Lei n.º 9.938, de 26.07.89, da

Lei n° 11.050, de 19.01.93 e Lei Complementar n° 75, de 13.01.04.

Documentação necessária
 requerimento

 documentos, conforme a hipótese de remoção:

 a pedido

 por permuta

 para acompanhar cônjuge servidor público, removido “ex-offício” .
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Orientações para processamento

 o Diretor da escola verifica os dados funcionais do servidor antes de visar o requerimento
que deverá ser protocolado na SRE, até 30 de abril ou 30 de outubro de cada ano;

 a remoção está condicionada à existência de vaga e será processada em duas etapas:

 em nível regional, concorrerão somente os candidatos que pretendem a remoção para
localidades pertencentes à jurisdição da própria SRE;

 em nível estadual, após o processamento da 1ª etapa, a SRE encaminha para a SEE
os  pedidos  de  remoção  para  outras  jurisdições,  bem  como  a  relação  das  vagas
remanescentes;

 servidor incluso em processo administrativo não pode ser removido;

 servidor em licença para tratar de interesses particulares (LIP) pode requerer a remoção.
Caso seja atendido, deverá entrar em exercício no prazo previsto no ato, hipótese em que o
ato de lotação deve mencionar o retorno antecipado da LIP;

 após a publicação do ato de remoção, a escola de origem envia o Processo Funcional do
servidor, devidamente atualizado, para a SRE que o encaminha à escola de destino, se da
própria  jurisdição  ou para  a  SRE de destino,  quando se  tratar  de  localidade de  outra
jurisdição.

E-  Adjunção
É a liberação de servidor para exercer atividades específicas de seu cargo junto a escolas ou
outros órgãos e entidades de ensino ou educação, não integrantes do Sistema.

Base legal
 Lei  n.º  7.109,  de 13.10.77,  arts.  85,  87 e  88  e  art.  69,  com  a redação dada pela  Lei

Complementar n° 75, de 13.01.04.

 Decreto n.º 43.601, de 19.09.2003, com alterações do Decreto n° 43.704, de 17.12.2003.

Documentação necessária

 requerimento do funcionário solicitando a adjunção e contendo todos os dados relativos à
sua situação funcional;

 pedido do dirigente da entidade com indicação do funcionário que requer a adjunção;

 cópia xerox do convênio celebrado entre a entidade e o Estado (quando for o caso);

 contagem de tempo; 

 comprovante de ser detentor de cargo efetivo de professor ou de regente de ensino;

 comprovante de ter cumprido o estágio probatório;

Hipóteses de concessão

 com ônus, mediante convênio para exercício:

 na Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC)

 em escola estadual mantida pela Polícia Militar
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 Fundação Caio Martins e Fundação Helena Antipoff

 com ou sem ônus, mediante convênio:

 com  Prefeitura  Municipal  que,  em  cooperação  com  o  governo  do  Estado  de  Minas
Gerais, desenvolva trabalho integrado de atendimento escolar;

 com ou sem ônus:

 em entidade que ministre educação especial.

F- Disposição
É a liberação de servidor  do Quadro de Magistério ou dos Quadros Geral  e da Educação,
detentor de cargo efetivo ou portador de título declaratório de estabilidade, com ou sem ônus
para a Secretaria de Estado de Educação ou para o Estado de Minas Gerais.
A disposição poderá ser concedida com ou sem ônus para a origem, observada a legislação
vigente.

Base legal
 Lei n.º 869, de 05.07.52, art. 72, Parágrafo único

 Lei n.º 7.109, de 13.10.77, arts. 61, 63 e 69, com a redação dada pela Lei Complementar n°
75, de 13.01.04.

 Decreto n.º 43.601, de 19.09.2003 com alterações do Decreto n° 43.704, de 17.12.2003. 

Documentação necessária
 requerimento do interessado contendo todos os dados relativos à sua situação funcional;

 contagem de tempo dos três últimos anos;

 pedido do dirigente da entidade com indicação do servidor que requer a disposição.

Orientações para processamento

 O servidor só pode afastar-se das funções do cargo após autorização expressa da SEE;

 a SRE encaminha documentação comprovando que o  servidor   já  cumpriu  o  estágio
probatório para a DGEP/SPS/SEE, que providencia a lavratura do ato;

 após a liberação do Titular da Secretaria de Estado de Educação, o referido ato é enviado
para a Secretaria de Estado de Governo para concessão e publicação no Diário Oficial;

 a SRE providencia Informativo de Alteração (IA) para o Setor de Pagamento.

G-  Licença para Exercício de Mandato Eletivo

O servidor público pode afastar-se das atribuições próprias de seu cargo efetivo para exercer
mandato eletivo federal, estadual ou municipal. O período de afastamento será contado como
de efetivo exercício, seja qual for a opção de vencimento, para todos os efetivos legais, exceto
para promoção por merecimento.

Base legal

 Constituição Federal de 1.988, art. 38
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 Constituição Estadual de 1.989 , art. 26.

Documentação necessária

 requerimento dirigido ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão;

 diploma expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral;

 termo de posse;

 documento  comprobatório  do  horário  das  sessões  da  Câmara  Municipal,  no  caso  de
Vereador.

Orientações para processamento:

 no caso de mandato eletivo de Deputado Federal ou Estadual, o servidor ficará afastado de
seu cargo ou função, independente de ato próprio da autoridade competente, devendo,
entretanto,  comunicar  o  afastamento  ao  seu  chefe  imediato,  anexando  documento
comprobatório de sua eleição, fornecido pela justiça eleitoral;

 quando o  servidor  é  investido  no  mandato  de  Prefeito  Municipal  ou  Vice  -  Prefeito,  é
necessário publicar ato formalizando o afastamento do exercício de seu cargo ou função;

 ao requerer  o afastamento,  o  servidor  deverá manifestar  opção pela  remuneração que
deseja  auferir  durante  o  período  do  afastamento,  sendo-lhe  facultado  optar  pela
remuneração de seu cargo efetivo ou pelos subsídios de Prefeito ou Vice - Prefeito;

 o servidor eleito para o cargo de Vereador somente se afastará de seu cargo ou função se
ocorrer incompatibilidade do horário estabelecido para as sessões da Câmara Municipal e o
que é exigido para o desempenho normal das funções próprias de seu cargo efetivo;

 existindo  compatibilidade  de  horários,  o  servidor  perceberá,  cumulativamente,  os
vencimentos e as vantagens do seu cargo ou função e os rendimentos da vereança;

 constatada a incompatibilidade,  o servidor  se afastará e  perceberá,  exclusivamente,  os
subsídios correspondentes ao cargo de Vereador;

 em qualquer hipótese de afastamento do cargo para exercício de mandato eletivo, a escola
recebe a documentação, anota na Ficha Funcional a situação do servidor  e encaminha a
documentação para a SRE para envio à SEPLAG, órgão competente para lavratura do ato.

H- Exoneração
É o ato administrativo para regularizar a situação do servidor que solicita a desvinculação do
cargo de carreira por ele ocupado.

Base legal

 Lei n.º 869, de 05.07.52, art. 106, alínea a.

Documentação necessária

 requerimento próprio;

 declaração  da  direção  da  escola  constando  a  data  do  afastamento  do  cargo  pelo
funcionário.
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Orientações para processamento

 a  direção  da  escola  encaminha  toda  a  documentação  juntamente  com  o  Processo
Funcional do servidor para a SRE, que envia à SEPLAG o processo de exoneração para
publicação do ato;

 após a publicação do ato, a SRE providencia o Informativo de Alteração (IA) e encaminha
toda a documentação do servidor para a Diretoria de Comunicação e Arquivo (DCAR) da
SEE – Setor de Microfilmagem.

2.4 -  Regime Disciplinar
É importante que, após organizado o Quadro da Escola, todos que o integram, seja em caráter
definitivo  ou  temporário,  conheçam  as  normas  através  das  quais  poderão  reivindicar  seus
direitos,  conhecer  seus  deveres,  bem como as  sanções  a  que estão  sujeitos  no caso de
cometerem infrações.
Do vínculo jurídico entre o Estado e seus servidores decorrem direitos, vantagens, deveres e
responsabilidades. 

      
    

O pessoal do magistério está sujeito ao regime disciplinar previsto no Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado (Lei n.º 869/52), no Estatuto do Pessoal do Magistério Público do
Estado  (Lei  n.º  7.109/77)  e  nas  disposições  dos  regimentos  escolares  aprovados  pelos
Colegiados.  
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2.4.1 -  Deveres do Servidor
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Lei n.º 7.109, de 13.10.77 Lei n.º 869, de 05.07.52

D
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 Elaborar  e  executar  integralmente  os
programas, planos e  atividades da escola
no que for de sua competência.

 Cumprir  os  horários  e  calendários
escolares.

 Ocupar-se, com zelo, durante o horário de
trabalho,  no desempenho das atribuições
de seu cargo.

 Manter  e  fazer  com que  seja  mantida  a
disciplina em sala de aula e fora dela.

 Participar das atividades escolares.

 Zelar  pelo  bom  nome  da  unidade  de
ensino.

 Respeitar alunos, colegas, autoridades do
ensino e funcionários  administrativos de
forma  compatível  com   a  missão   de
educador.

 Assiduidade.

 Pontualidade.

 Discrição.

 Urbanidade.

 Lealdade às instituições a que servir.

 Observância  das  normas  legais  e
regulamentares.

 Obediência  às  ordens  superiores  exceto
quando manifestamente ilegais.

 Levar  ao  conhecimento  da  autoridade
superior irregularidades de que tiver ciência
em razão do cargo.

 Zelar  pela  economia  e  conservação  do
material que lhe for confiado.

 Atender  prontamente às  requisições  para a
defesa da Fazenda Pública.

 Atender  prontamente  à  expedição  das
certidões  requeridas  para  a  defesa  do
direito.



2.4.2 – Proibições
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Lei n.º 869/52 Lei n.º 7.109/77

 Referir-se  de  modo  depreciativo,  em
informação,  parecer  ou  despacho,  às
autoridades  e  atos  da  administração  pública,
podendo, porém, em trabalho assinado, criticá-
los do ponto de vista doutrinário da organização
do serviço.

 Retirar,  sem  prévia  autorização  da  autoridade
competente, qualquer documento ou objeto da
repartição.

 Cometer  à  pessoa  estranha  à  repartição  fora
dos casos previstos em Lei, o desempenho de
encargos  que  lhe  competir  ou  a  seus
subordinados.

 Promover  manifestações  de  apreço  ou
desapreço e fazer circular ou subscrever lista de
donativos no recinto da repartição.

 Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal
em detrimento da dignidade da função.

 Coagir ou aliciar subordinados com objetivos de
natureza partidária.

 Participar  de  gerência  ou  administração  de
empresa comercial ou industrial, salvo os casos
expressos em Lei.

 O  não  cumprimento  dos  deveres
enumerados  nas  Leis  n.os 869/52  e
7.109/77.

 A ação ou omissão que traga prejuízo físico
moral ou intelectual ao aluno.

 A imposição de castigo físico ou humilhante
ao aluno.

 O  ato  que  resulte  em  exemplo
deseducativo para o aluno.

 A prática  de  discriminação  por  motivo  de
raça,  condição  social,  nível  intelectual,
sexo, credo ou convicção política.



2.4.3-  Responsabilidades
Lei n.º 869/52
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Art. 208 – “ Pelo irregular exercício de suas atividades o funcionário responde civil, penal e
administrativamente. ”

Art. 209 – “ A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou culposo, que importe em prejuízo
da Fazenda Estadual, ou de terceiro. ”

Art. 210 – “ A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao funcionário, nessa
qualidade. ”

Art. 211 – “ A responsabilidade administrativa resulta de atos ou omissões praticados no desempenho do
cargo ou função .”

Art. 212 – “ As  cominações civis, penais e disciplinares poderão cumular-se, sendo umas e outras
independentes entre si bem assim as instâncias civil e administrativa. ”

Art. 218 – “ A autoridade que tiver ciência ou notícia da ocorrência de irregularidade no serviço público é
obrigada a promover-lhe a apuração imediata, por meios sumários, inquérito ou processo administrativo .”



2.4.4 -  Penalidades
 

Constituem   o  conjunto  ou  sistema  de  penas  impostas  pela  Lei.  As  penas  disciplinares
previstas na Lei n.º 869/52, art.  244 e seus incisos, são: -  repreensão, multa, suspensão,
destituição de função, demissão, demissão a bem do serviço público.

Repreensão

 É  a  pena  disciplinar  que  o  superior  aplica  ao  inferior  hierárquico  e  que  consiste  em
admoestação enérgica.

 A  pena  de  repreensão  será  aplicada  por  escrito  e  deverá  constar  do  assentamento
individual do servidor em caso de desobediência ou falta do cumprimento dos   deveres
(Lei n.º 869, art. 216).

 O Diretor é competente para aplicar a pena de repreensão aos servidores em exercício na
escola sob sua direção (Lei n.º 7.109/77, art. 174, I).

 O Diretor da SRE poderá homologar ou não a pena aplicada pelo Diretor ou Coordenador
de Escola. 

ATENÇÃO
A desobediência à ordem  manifestamente ilegal não é punível na forma da Lei n.º 869, art.
244, inciso I.
Ocorrendo tal situação, o servidor poderá:

 dialogar com o superior sobre a ilegalidade da ordem;

 cumprir a ordem, se a autoridade assim  insistir,  desde que isso não constitua crime ou

grave inconveniência à Administração e recorrer ao superior hierárquico da autoridade, ou

pelo menos fazer ressalva por escrito, emitindo sua opinião pessoal sobre a ilegalidade;

 cumprir  outro de seus deveres funcionais que consiste em  levar ao conhecimento da
autoridade superior irregularidade de que tiver ciência em razão de seu cargo ( Lei n.º
869/52, art.  216,  VIII  ),  se o cumprimento da ordem ilegal caracterizar crime ou grave
inconveniência à Administração e, desde que haja insistência da autoridade, sob pena de
desobediência.
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É a pena disciplinar aplicada em caso de falta grave ou de reincidência e que
consiste  em  afastar  o  servidor,  temporariamente,  do  cargo,  com  perda  de
vencimentos;

Se  aplicada  pela  SRE,  será  cumprida  após  homologação  do  Diretor  da
Superintendência de Pessoal /  SEE, com publicação no Órgão Oficial,  devendo
constar do assentamento individual do servidor;

Será aplicada nos casos  previstos  nos incisos I  a VII  do artigo 246 da Lei n.º
869/52;

A pena de suspensão não poderá exceder  a 90 (noventa) dias;

O  servidor  suspenso  perderá  todos  as  vantagens  e  direitos  decorrentes  do
exercício do cargo (Lei n.º 869/52, art. 246, § 2º).   

 

É uma pena de caráter  expulsivo,  cabível  somente em relação a servidor  que
exerce função gratificada;

Será aplicada nos casos previstos na Lei n.º 869/52, art. 248, I e II;

A aplicação da pena da destituição de função caberá à autoridade que houver feito
a designação (Lei n.º869/52, art. 252, parágrafo único). 
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SUSPENSÃO

São competentes para aplicar a pena de suspensão

Diretor da SRE Secretário de Estado
de Educação

Secret. de Estado
de Planejamento e

Gestão

Destituição de Função



 

É a pena disciplinar máxima aplicável ao servidor em atividade que lhe corta o
vínculo com a administração (Lei n.º869/52, art. 107);

O ato que demitir o servidor citará a disposição legal que o fundamenta, ou seja,
os incisos I, II, III, IV e V do artigo 249 da Lei n.º 869/52, com a redação dada pelo
art. 8° da Lei Complementar n° 71, de 30/07/03;

Após sua publicação no Diário  Oficial,  constará  do assentamento individual do
servidor;
O  ato  é  de  competência  do  Governador  (Lei  n.º  869/52,  art.  252,  I)  ou  da
autoridade a quem delegar competência.

I.  acúmulo ilegal de cargos, funções ou cargos com funções;

II. incorrer  em  abandono  de  cargo  ou  função  pública  pelo  não
comparecimento ao serviço, sem causa justificada, por mais de 30 (trinta)
dias consecutivos ou mais de 90 (noventa) não consecutivos em um ano;

III. aplicação indevida de dinheiro público;

IV. exercício de advocacia administrativa;

V. receber em avaliação periódica de desempenho dois conceitos sucessivos
de  desempenho  insatisfatório  ou  três  conceitos  interpolados  de
desempenho  insatisfatório  em cinco  avaliações  consecutivas  ou  quatro
conceitos  interpolados  de desempenho insatisfatório  em dez avaliações
consecutivas.  

É a destituição do servidor após cometimento de delitos funcionais qualificados;

Será aplicada nos termos da Lei n.º 869/52, artigo 250, I, II, III, IV, V e VI;

 
21

Demissão

Haverá demissão, nos casos de:
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Demissão a bem do serviço público



Após a publicação, constará do assentamento individual do servidor.

 O  servidor  punido  com  a  pena  de  demissão  a  bem  do  serviço  público  não  pode
retornar ao serviço público;

 O servidor demitido  por abandono de cargo, demissão simples,  pode ingressar no
serviço  público mediante  concurso  ou  através  de  designação  para  o  Quadro  de
Magistério, nos termos da Lei n.º 10.254/90, artigo 10, § 1º;

 O  servidor  demitido  de  cargo  efetivo,  em  virtude  de  abandono  (demissão  simples),
exercendo  outro  cargo  efetivo  ou  em  regime  de  designação  temporária,  pode  nele
permanecer.

 A aplicação das penalidades previstas no artigo 244 deve ser precedida de apuração dos
fatos onde se garantirá ao servidor o direito de defesa;

 A aplicação das penas disciplinares não se sujeita à seqüência estabelecida no artigo 244
da  Lei  n.º  869/52,  sendo  autônoma,  segundo  cada  caso,  considerando  a  natureza  e
gravidade da infração e os danos que ela acarretará ao serviço público.    

2.5-  Administração dos Direitos e Vantagens do Servidor

Ao servidor público são assegurados benefícios em virtude de cumprimento de requisitos de
tempo de serviço, tempo de contribuição previdenciária, de exercício de função específica, de
habilitação ou de condições especiais.
São benefícios por tempo de serviço os adicionais qüinqüenais, o adicional de 10% aos 30 anos
de serviço (ou antes, se implementado o interstício para aposentadoria) e as férias-prêmio.
A progressão horizontal do pessoal do Quadro do Magistério e a do pessoal dos Quadros Geral
e Especiais são benefícios concedidos à vista de comprovação de tempo de serviço e mérito.
Atendidos requisitos de tempo de contribuição, de serviço e de idade, o servidor tem direito à
aposentadoria  voluntária  com  proventos  integrais  ou  proporcionais,  podendo  afastar-se
preliminarmente à sua concessão.
No caso de invalidez ou de alcance da idade de 70 anos, o servidor é aposentado, podendo ter
assegurados proventos integrais ou proporcionais.
Visando estimular o servidor  do magistério a se aperfeiçoar,  foi  instituída a gratificação por
curso de pós-graduação e, considerando a especificidade do exercício de certas funções, a
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Despacho Normativo da SERHA, publicado no MG de 30.07.91, com base no
Parecer n.º 8040 da PGE, estabelece:

Atenção



gratificação de incentivo a docência (“biênio” e “pó-de-giz”), a gratificação do ensino especial, a
gratificação de 25% do vencimento pelo exercício das funções de Vice-Diretor e de Especialista
de Educação, que podem ser incorporadas aos proventos conforme disposição em lei própria
ou nos termos da Lei n.º 6.565, de 07.04.1975, alterada pela Lei n.º 8.330/82.
Dada a exigência de dedicação exclusiva, é paga uma gratificação de 50% sobre o vencimento
ao servidor que exerça o cargo de Inspetor Escolar ou de Diretor de Escola.
O servidor tem direito de se afastar do exercício em licença para tratamento de saúde ou por
doença  profissional  ou  por  acidente  no  trabalho,  concedidas  pela  Divisão  de  Saúde
Ocupacional / IPSEMG, nos termos da Lei n.º 869/52; licença maternidade, licença maternidade
por adoção, licença-paternidade, licença para acompanhar pessoa doente da família, licença à
servidora casada com  servidor  mandado servir  em outra localidade, licença para tratar  de
interesses particulares, sendo essas três últimas não remuneradas.
Há ainda outros direitos assegurados em condições especiais, quais sejam, redução da jornada
de trabalho do servidor responsável por dependente excepcional, afastamento por 08 dias por
casamento  ou  por  falecimento  de  pai,  mãe,  cônjuge,  irmãos  ou  filhos,  abono  de  família,
afastamento  da  regência  após  25  anos  de docência  e  45  anos  de  idade  (apenas  para  o
professor),  opção pelo  regime de 40  h/semanais  de trabalho,  facultada ao Especialista  de
Educação,  opção  de  vencimento  ao  ocupante  de  cargo  em  comissão  e  “apostilamento”
computando tempo de exercício de cargo em comissão até  29.02.2004 (esse  benefício foi
revogado pela Lei n° 14.683 de 30.07.2003).
O  servidor  efetivo  ocupante  de  cargo de  Regente de Ensino  pôde  ser  classificado,  ao  se
habilitar, em cargo de Professor e, se a habilitação  se deu até 05.10.1988, data da Constituição
Federal, ainda poderá ser classificado aquele que não requereu o benefício à época.
Implementadas as condições exigidas, o servidor pode requerer seus benefícios no Órgão de
exercício, que tem a competência para providenciar o expediente necessário à sua concessão
pela SRE, o que se formaliza pela publicação, no Órgão Oficial, dos respectivos atos e emissão
dos correspondentes Informativos de Alteração.
Cabe ainda ao Órgão de exercício preparar mensalmente a Listagem de Freqüência de todo o
pessoal  que  nele  atua,  informando  todas  as  ocorrências  relativas  a  freqüência,  (faltas,
afastamentos, substituições) e aos benefícios concedidos, para preparação do pagamento pela
SRE.
Ao servidor incurso em processo administrativo só poderão ser concedidos benefícios após a
conclusão do processo, observadas as restrições nele determinadas.
Toda ocorrência na vida funcional do servidor deverá ser registrada em sua Ficha Funcional e a
documentação comprobatória arquivada em seu Processo Funcional.

2.5.1 - Benefício: Adicional qüinqüenal
Descrição: adicional de 10% sobre o vencimento a cada cinco anos de serviço, assegurado ao
servidor cujo ingresso em cargo efetivo, se deu até 16.07.2003 (EC n° 57/03) e que não opte
pelo adicional de desempenho; assegurado ainda ao designado que teve sua 1ª designação
antes de 16/07/03 e ao nomeado por concurso público após 16/07/03,  mas que comprove
exercício nessa data.
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Base legal

 Constituição Estadual / 1989, ADCT art. 112 e 118 acrescidos pela EC.E n° 57/03. 

 Emenda à Constituição Estadual n.º 09, de 14.07.1993.

 Emenda à C. E. n° 19/98.

 Lei Complementar N° 64/2002 - (art. 10).

Documentação necessária 

 requerimento modelo padrão/SEE;

 certidão de contagem de tempo de serviço público, civil  ou militar  do Estado de Minas
Gerais.

Orientações para processamento e revisão

 à vista do requerimento e das certidões de tempo de serviço comprovando 1.825 dias, o
responsável pelo serviço no Órgão de exercício prepara a minuta do ato de concessão para
publicação pela SRE;

 o  servidor  designado  para  função  pública  pode  contar  todo o  tempo  anterior  à  Lei  n.º
9.263/86, porém, se implementou o tempo antes da referida Lei, a vigência do adicional
recai em 01.01.1986;

 ao  servidor  efetivo  que  em  01/01/1986  contava  tempo  de  serviço  prestado  mediante
designação/convocação  suficiente  para  aquisição  do  adicional,  pôde  ser  concedido  o
benefício, porém com vigência na data do exercício como efetivo;

 o ato de concessão deve informar a natureza do qüinqüênio, que será administrativo ou de
magistério, a ser definida conforme a função exercida na maior parte do tempo computado,
ou seja, no mínimo, metade mais um dia (Lei n.º 2.610/62, art. 314);

 não são computados para esse fim os períodos de licença sem remuneração, ainda que
haja contribuição previdenciária;

 são considerados como efetivo exercício os seguintes afastamentos:

 férias-prêmio;

 licença maternidade;

 licença para tratamento de saúde;

 de funcionário estudante nos dias de prova ou exame;

 05 (cinco) dias por licença paternidade;

 08 (oito) dias por motivo de casamento;

 08 (oito) dias por motivo de falecimento do cônjuge, filhos, pais ou irmãos;

 licença para exercer mandato eletivo;

 licença para campanha eleitoral;

 da gestante em virtude de surto de rubéola em seu local de trabalho.

 pode ser computado tempo ficto nas seguintes hipóteses:

 arredondamento no último adicional;
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 férias  prêmio  não  usufruídas,  adquiridas  até  o  requerimento  de  aposentadoria,
contadas em dobro quando do afastamento preliminar à aposentadoria;  

 proporcionalidade prevista nos arts. 119 e 120 do ADCT da CE/89 acrescidos pela
E.C. n° 57/03, calculada no momento em que se constitui o direito.

Outras informações:

 pode  ser  computado  para  esse  adicional  o  tempo  de  serviço  gratuito  prestado,
exclusivamente  a  título  de  aprendizado,  no  serviço  público  federal  até  16/10/64  ou  na
Imprensa Oficial/MG, devidamente certificado pelo Órgão.

 as faltas abonadas pela Lei n.º 4.607, de 16.10.1967, podem ser computadas para esse fim.

2.5.2-  Benefício:   Adicional de 10%
Descrição:  adicional concedido aos 30 anos de serviço ou antes disso, se implementado o
interstício para aposentadoria (tempo e idade). 

Base legal

 Constituição Estadual/89, arts. 113 e 118 do ADCT acrescidos pela E.C. N° 57/03;

 Emenda à Constituição Federal n.º 19/98;

 Lei Complementar N° 64/2002 (art. 10).

Documentação necessária 

 requerimento modelo padrão/SEE;

 certidão de contagem de tempo de serviço público, civil ou militar, devendo ser averbada
pela SEPLAG se o exercício foi prestado fora da administração direta do Estado de Minas
Gerais.

Orientação  para processamento

 a contagem de tempo de serviço para o Adicional de 10% abrange os mesmos períodos
computados para a concessão dos adicionais qüinqüenais;

 observar as mesmas orientações previstas para a concessão dos adicionais qüinqüenais.

Atenção

 Pela  legislação  atual,  somente  a  professora  pode  vir  a  implementar  tempo  para
aposentadoria com proventos integrais antes dos 30 anos, ou seja, a partir do mínimo de 25
anos de docência, satisfeitas as demais condições. 

2.5.3-   Benefício : Aposentadoria
Descrição: passagem do servidor à inatividade remunerada, nas seguintes hipóteses: 

 Pelo Regime Próprio de Previdência e Assistência Social, se efetivo, mediante:

 implemento,  pelo  servidor  efetivo  e  estabilizado,  dos  requisitos  exigidos  no  art.  36  da
Constituição  Estadual/89,  e  pelo  designado,  nas hipóteses previstas no art.  287 CE/89
conforme art. 3º da Emenda à Constituição Federal n.º 41/03, combinado com o art. 3° da
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EC n° 20/98, comprovados até 16.12.98, computando-se o tempo  nos termos da legislação
específica anterior a 16.12.98;

 implemento até 31/12/2003 das condições  exigidas no art. 8º da Emenda  à Constituição
Federal n.º 20/98, para o servidor que à data da Emenda ocupasse cargo efetivo (art. 3° da
Emenda à CF 41/2003);

 implemento das condições exigidas no art. 40 da Constituição Federal com as alterações
introduzidas pela Emenda à CF n.º 20/98 que se aplicam ao servidor que ingressou no
serviço público antes ou após 16.12.98 e implementa condições até 31/12/2003; 

 implemento das condições exigidas no art. 40 da CF com a redação dada EC n° 41/03 ao
servidor  que ingressou no serviço  público  antes  da referida  Emenda,  mas  implementa
condições  após  31/12/03  e  ao  que  ingressou  após  a  mesma  EC  41/03;  no  caso  de
professor(a), os interstícios de tempo e idade, são reduzidos em 5 (cinco) anos conforme §
5° do mesmo artigo;

 implemento das condições estabelecidas no art. 2° da Emenda à CF n° 41/03 pelo servidor
que ingressou no serviço público até 16/12/98;

 implemento das condições exigidas no art. 6° da ECF n° 41/03 pelo servidor que ingressou
em cargo efetivo até 31/12/03,  sendo-lhe assegurados  proventos  equivalentes à última
remuneração;

 pelo Regime Geral de Previdência Social, se não ocupante de cargo efetivo. 

Base legal 

 Constituição Federal, de 05 outubro de 1988;

 Emenda à Constituição Federal n.º 20,  de 15.12.98, arts. 1º, 3º e 8º 

 Emenda à Constituição Federal n° 41, de 31.12.2003, arts. 1°, 2°, 3° e 6°

 Constituição Estadual, de 21.09.89

 Emendas a CE n.º  03, de 26.05.1992, n.º 13, de 14.12.1994, n.º 18,  de 22.12.1995

 Lei n.º 869, de 05.07.52

Documentação necessária:

 requerimento em modelo próprio, conforme a modalidade da aposentadoria;

 cópia da Ficha Funcional completa e atualizada;

 certidões de tempo de serviço público / contribuição na administração direta do Estado de
Minas Gerais, em via original, assinadas pelo diretor do Órgão de exercício e, no caso de
designado / convocado para o  quadro de pessoal de escola, visadas pelo inspetor escolar;

 certidões de tempo de serviço / contribuição em outros Órgãos Públicos ou na iniciativa
privada, em via original, devidamente averbadas pela SEPLAG; 

 certidão de tempo de contribuição emitida pelo INSS sempre que o serviço tenha sido
prestado segundo normas da CLT, ainda que em órgão público;

 certidão das remunerações de contribuição desde julho / 1994, mês a mês, emitidas pelos
entes recolhedores;

 declaração de função exercida, quando o exercício se der fora do Órgão próprio de lotação
ou fora das atribuições específicas do cargo;
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 requerimento do afastamento preliminar, se for o caso;

 quadro demonstrativo de exercício prestado com extensão de carga horária após 18/12/86
(dobra  de  turno,  exigência  curricular,  aulas  facultativas),  se  houver,  exceto  para  as
aposentadorias pelas regras gerais da EC n° 41/03 (art. 40 e art. 2°);

 declaração de acúmulo de cargos / proventos;

 cópia do último Demonstrativo de Pagamento;

 cópia autenticada de documento comprobatório da idade do servidor;

 cópia de comprovante de conclusão de curso de pós-graduação, se for o caso;

 memória de cálculo da concessão de  benefícios;

 cópia autenticada do Título Declaratório, se for o caso;

 quando se tratar de professor excedente deverá a SRE emitir uma declaração e anexá-la
ao processo de aposentadoria certificando a carga horária cumprida na docência, assinada
pelo Inspetor Escolar e Diretor da DAFI.

ATENÇÃO 

 Na hipótese de aposentadoria por  invalidez, além dos documentos gerais mencionados
(exceto requerimento) incluir:

 laudo médico conclusivo pela aposentadoria por invalidez;

 cópia ou via original do resultado de exame médico (REM) concluindo pela necessidade de
avaliação da capacidade laborativa com vistas à aposentadoria; 

 cópia do REM da última licença obtida;

 cópia  do Quadro  Informativo  -  QI  referente  às  designações  dos  dois  últimos  anos,  se
servidor designado;

 Após constatar a invalidez e até que seja publicado o ato de aposentadoria, o servidor
ficará afastado preliminarmente e perceberá a remuneração a que faria jus se estivesse em
gozo de auxílio - doença.

 

Orientações  para  processamento

 à vista do requerimento, o servidor responsável pelo serviço no Órgão de exercício deve
conferir a documentação e iniciar a instrução do Processo de Aposentadoria, emitindo as
Folhas de Instrução do Processo de Aposentadoria / FIPA;

 juntar  ao  Processo  de  Aposentadoria  o  Processo  Funcional  do  servidor,  completo  e
organizado; se ocupante de dois cargos, anexar apenas o Processo referente ao cargo em
que se dará a aposentadoria;

 providenciar as concessões de benefícios a que o servidor faz jus e rever os cálculos dos já
concedidos fazendo as retificações necessárias;

 protocolar  o  expediente  na  SRE,  para  conclusão  dos  estudos  e  encaminhamento  do
Processo de Aposentadoria à SEPLAG.
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Outras informações

 Servidor aposentado por invalidez poderá requerer reversão ao serviço público, se cessar a
causa de sua aposentação, conforme art. 53 do ADCT da Constituição Estadual.

 Não é necessário averbar certidão de tempo de serviço prestado mediante adjunção ou
disposição com ônus para o Estado.

 O servidor efetivo somente pode requerer aposentadoria após cumprir satisfatoriamente o
estágio probatório (de 02 anos se ingressou antes da Emenda à Constituição Federal n.º
19, ou de 03 anos, se após).

 No caso de pretender o servidor averbar ou excluir tempo de serviço, as providências para
isso devem anteceder a instrução do Processo de Aposentadoria, incluída a revisão dos
benefícios em decorrência da alteração do tempo.

 Poderá haver transposição de tempo de serviço prestado em um cargo para outro no qual
pretende o servidor se aposentar, desde que não seja paralelo ou vinculado ao cargo de
origem.

 Após publicação do Ato de Aposentadoria pela SEPLAG, o Processo é remetido ao Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais para homologação. 

2.5.4-  Benefício: Férias-prêmio
Descrição :  direito  do  servidor  detentor  de  cargo  efetivo,  função  pública  e  de  cargo  em
comissão, com duração de 03 meses a cada cinco anos de efetivo exercício no serviço público
do Estado de Minas Gerais.

Base legal 

 Constituição Estadual/89, art. 31, § 4°, art. 290, inciso I, art. 114 e art. 117 do ADCT da
CE/89 acrescentados pela Emenda n° 57/03 

 Decreto n° 30.856 de 05/12/89

 Decreto n.º 43.285, de 24.04.2003

 Resolução SEPLAG N° 22 de 24.04.2003 

 Resolução SEE N° 408 de 12.05.2003

Documentação necessária

 requerimento modelo padrão/SEE;

 certidão de tempo de serviço público estadual.

Orientações  para  processamento

 à vista do requerimento e das certidões de tempo de serviço comprovando 1.825 dias, o
responsável pelo serviço no Órgão de exercício prepara a minuta do ato de concessão ou
de  autorização para utilização, a ser publicado pela SRE;
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 se o exercício do servidor do Quadro do Magistério foi prestado em zona rural, o período de
férias-prêmio é concedido em dobro; se o tempo em zona rural for menor que 1.825 dias, o
cálculo será proporcional;

 são descontadas as licenças para tratamento de saúde, quando ultrapassarem 180 dias em
cada qüinqüênio de exercício;

 o período de afastamento é de, no mínimo, um mês;

 a autorização para o afastamento está sujeita ainda às normas vigentes sobre o assunto,
quando do seu requerimento;

 não  são  computados  períodos  de  afastamento  não  remunerado,  tempo  prestado  na
iniciativa privada, tempo ficto, períodos de exercício mediante adjunção e disposição sem
ônus para o Estado e período de serviço público fora da  esfera estadual; 

 uma vez publicado o ato de concessão, o servidor poderá se utilizar das férias-prêmio,
requerendo autorização para o afastamento, quando lhe convier, ou solicitando autorização
para contagem em dobro para fim de aposentadoria, das adquiridas até 16.12.1998, data
da Emenda à Constituição Federal n.º 20/98 e, para fins de adicionais, das adquiridas até o
requerimento de aposentadoria; poderá ainda requerer o pagamento em espécie, quando
da aposentadoria, das férias prêmio adquiridas até 29.02.2004;

 pode haver conversão em espécie por ocasião de exoneração, demissão ou falecimento
nos casos previstos no Parecer PGE n° 9326/96.

2.5.5-   Benefício: Gratificação por Curso de Pós-Graduação
Descrição : gratificação no valor de 10%, 30% ou 50% sobre o vencimento, concedida ao
professor e especialista de educação efetivo, inclusive o Regente de Ensino e ao designado
que  comprovem  conclusão  de  curso  de  especialização,  mestrado  ou  doutorado,
respectivamente,  em  área  considerada  correlata  com  seu  cargo/função,  segundo  critérios
estabelecidos pelo Sistema.

Base legal

 Lei n.º 7.109, de 13.10.77, art. 151, alterado pela Lei n.º 11.050, de 19.01.93,   art. 67,
promulgado pela Assembléia Legislativa em 06.04.93.

Documentação necessária:

 requerimento modelo padrão/SEE devidamente preenchido, constando a titulação do cargo
nos termos do ato de promoção por acesso ou de nomeação ou da designação; 

 para concessão de 10%, incluir Certificado de conclusão de curso de pós-graduação

"Lato Sensu", ou histórico escolar especificando a carga horária;

 para  concessão  de  30%,  incluir  Diploma  de  Mestrado  “Stricto  Sensu”  ou  Ata  da

Dissertação monográfica e currículo; 

 para concessão de 50%, incluir Diploma de Doutorado “Stricto Sensu” ou Ata da defesa

de tese e currículo. 
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Atenção 
Quando se tratar de servidor do QM não efetivo, incluir ainda Quadro Informativo da Função
Pública, comprovando o(s) período(s) da(s) designação(ões).

Orientações  para  processamento

 servidor detentor de dois cargos efetivos ou de duas funções públicas, ou ainda detentor de
um cargo efetivo e uma função pública terá direito à referida gratificação em cada um deles;
portanto, serão feitos dois atos: um para cada situação;

 a gratificação não é cumulativa: a maior elimina a menor;

 para cursos concluídos em data anterior a 06.04.93 (vigência prevista na Lei), a concessão
será a partir da referida data; para cursos concluídos em data posterior, a  concessão será
a partir da data de conclusão do curso, desde que o servidor esteja no exercício de seu
cargo ou função.

Outras informações

 Para os servidores designados do Quadro do Magistério que já recebem a gratificação,
permanecendo na mesma situação, registrar na Listagem de Freqüência  e no verso do QI,
a seguinte informação: “Gratificação por Curso de Pós Graduação, Nível _____, Conteúdo
______________,  ______função,  Ato  n.º  _______,  vigência  ________,  public.
MG___/___/___, pág. _____, col.______ .

 Após promoção por acesso, na hipótese de ser mantida a mesma titulação ou havendo
apenas acréscimo,  deve ser  providenciado novo ato  de gratificação por  curso  de pós-
graduação, confirmando o direito do servidor .

2.5.6-  Benefício: Gratificações de Incentivo à Docência (“biênio” e “pó-de-giz”)
Descrição:  gratificação paga automaticamente ao Professor e ao Regente de Ensino, efetivo
ou  designado,  no  valor  de  20%  sobre  o  vencimento,  conhecida  como  “pó-de-giz”,
exclusivamente pelo exercício da docência. A cada dois anos de docência o professor faz jus à
concessão de, 5% sobre o vencimento, formalizada em ato próprio, benefício conhecido por
"biênio".

Base legal 

 Lei n.º 8.517, de 09.01.1984

 Lei n.º 9.263, de 11.09.1986

 Lei n.º 9.831, de 04.07.1989

 Lei n.º 9.957, de 18.10.1989 

 Lei n.º 10.745, de 25.05.1992

 Lei n.º 10.797, de 07.07.1992

 Lei n.º 11.050, de 14.01.1993.

Documentação necessária 

 requerimento modelo padrão/SEE;
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 contagem de tempo de exercício da docência em escola estadual ou em entidade onde
atue na regência  de turmas ou de aulas mediante adjunção com ônus para o Estado,
comprovado por atestado de freqüência e declaração de regência emitidos pela entidade
conveniada.

Orientações para processamento

 à vista do requerimento e das certidões de tempo de serviço comprovando 730 dias de
efetivo exercício na docência, o responsável pelo serviço no Órgão de exercício prepara a
minuta do ato de concessão para publicação pela SRE;

 servidor  designado para  função  pública  pode  contar  o  tempo  de  docência  a  partir  de
01.01.1982,  porém,  se  implementou o  tempo  antes  da Lei  n.º  9.263/86,  a  vigência  do
“biênio” recai em 01.01.1986;

 ao  servidor  efetivo  que  em  01/01/1986  contava  tempo  de  docência  mediante
designação/convocação  suficiente  para  aquisição  do  “biênio”,  pôde  ser  concedido  o
benefício, porém com vigência na data do exercício como efetivo.

ATENÇÃO

 são considerados como de efetivo exercício para esse benefício:

 tempo de exercício do cargo de Diretor de Escola a contar de 01.01.1982, tendo a
vigência da concessão como marco inicial a data de 26.05.1992;

 tempo de exercício da função de Vice-Diretor a partir  de fevereiro de 1991 - Inst.
01/1991;

 tempo de serviço prestado mediante Ajustamento Funcional, com vigência a partir de
12.12.1994  (Ofício  Circular/SERHA  n.º  16/94)  computável  somente  até  03/05/02
(Parecer PGE n° 12708/02);

 os períodos de licença paternidade, licença maternidade (para parto ou por adoção),
licença  por  acidente  de  trabalho  ou  por  doença  profissional  (art.  170  da  Lei  n.º
869/52) e licenças concedidas nos termos do art. 172 da Lei n.º 869/52;

 08 (oito) dias por motivo de casamento;

 08 (oito) dias por motivo de falecimento do cônjuge, filhos, pais ou irmãos;

 férias-prêmio e férias regulamentares do professor que esteja na docência;

 afastamentos contados como efetivo exercício de magistério nos termos do art. 133
da Lei n° 7109/77.

Outras informações

 A Gratificação de Incentivo à Docência, “pó-de-giz”, é paga automaticamente, mediante a
identificação, por código, no Q.I. e na Listagem de Freqüência, da função de docência ou
de  outra  que  assegure  o  benefício  ao  professor  (Tabela  de  Códigos  de  Situação  de
Exercício).

 A Gratificação de Incentivo à Docência (“biênio” e “pó-de-giz”) não poderá ultrapassar 70%
do valor do respectivo nível de vencimento do professor.
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2.5.7-   Benefício: Gratificação de Educação Especial
Descrição: percepção de gratificação no percentual de 20% sobre o vencimento,    concedida
aos professores e especialistas de educação, efetivos e designados, que atuam junto a Classes
que atendem alunos com necessidades educacionais especiais.

Base legal    

 Lei n.º 7.109, de 13.10.1977, art. 169

 Resolução n.º 5.772, de 20.12.1985

 Resolução n.º 6.966, de 11.10.1992.

Documentação necessária 

 requerimento  no  modelo  padrão/SEE,  visado  pelo  Diretor  da  Escola  ou  da  entidade,
mencionando a função do servidor.

Orientações para processamento

 o Diretor da Escola deve encaminhar os requerimentos dos servidores efetivos à SRE no
mês de dezembro, para publicação dos atos de concessão no início do ano subseqüente;

 no caso de servidor designado, encaminhar o requerimento tão logo entre em exercício.

Outras informações

 Servidor em adjunção a entidades de educação especial, em decorrência de convênio ou
outra forma de ajuste, faz jus à gratificação, devendo requerê-la na SRE , comprovando a
adjunção.

 Especialista de Educação com exercício em escola de ensino regular faz jus à gratificação
se atender ao mínimo de 02 (duas) turmas de educação especial.

2.5.8-   Benefício:   Progressão Horizontal
Descrição:  promoção progressiva do ocupante, em caráter efetivo, de cargo de magistério, ao
grau imediatamente superior, de A a E, a cada quatro anos de efetivo exercício no mesmo nível
do cargo, com desempenho satisfatório.

Base legal

 Lei n.º 7.109, de 13.10.77, arts. 47 e 48, com a redação dada pela  Lei n.º 8.980, de 10.10.85,
art. 1º

 Decreto n.º 23.967, de 18.10.84 

 Decreto n.º 33 .793, de 22.07.92 .

Documentação necessária 

 requerimento modelo padrão/SEE;

 certidão de contagem de tempo por 04 anos no mesmo nível e grau do cargo.
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Orientações  para processamento

 à vista do requerimento, o servidor responsável pelo serviço, confere o tempo comprovado,
verifica na Ficha Funcional se não consta nota desabonadora de desempenho que impeça
a concessão e prepara a minuta do ato para publicação pela SRE;

 somente  pode  ser  computado  tempo  a  partir  da  data  do  exercício  após  nomeação,
efetivação, enquadramento, classificação, promoção por acesso ou da última progressão
no mesmo nível;

 tempo de convocação /  designação em regime de opção pelo afastamento do cargo efetivo
é contado para progressão nesse cargo;

 pode ser ainda contado o tempo de exercício:

 na Direção e Vice-Direção de escola estadual;

 em adjunção com ônus para o Estado;

 em cargo de provimento em comissão dentro do Sistema;

 mediante autorização especial;

 serão computados os períodos de licença à gestante, licença por acidente de trabalho ou
por doença profissional, Lei n.º 869/52, art. 170,  e licenças concedidas nos termos da Lei
n.º 869/52, art. 172.

Outras informações

 Não poderá haver arredondamento do tempo, nos termos da  Lei n.º  869/52,     art. 87.

 Não se conta o tempo de exercício de mandato eletivo, cumprido mediante afastamento do
cargo efetivo (Constituição Estadual, art. 26, IV).

 Este benefício está suspenso pela SEPLAG - Ofício SCAP/DCNOP/N° 2326/2003.

2.5.9 -   Benefício:   Promoção ao Grau final da classe (grau E)
Descrição: aos 25 anos (se do sexo feminino) ou aos 30 (se do masculino) de efetivo exercício
no  magistério  público  estadual,  o  servidor  efetivo  é  promovido  ao  grau  final  da  classe,
independentemente do grau em que se encontra.

Base legal 

 Lei n.º 7.109,  de 13.10.77, art. 48 § 3º, com a redação dada pela Lei n.º 8.980, de 10.10.85.

Documentação necessária 

 requerimento modelo padrão/SEE;

 certidão de tempo de serviço, como efetivo ou designado, no magistério público estadual,
comprovando 25 anos, para a mulher, ou 30 anos para o homem.

Orientação  para processamento

 à vista do requerimento, o servidor responsável pelo serviço, confere o tempo comprovado,
verifica na Ficha Funcional se não consta nota desabonadora de desempenho que impeça
a concessão e prepara a minuta do ato para publicação pela SRE;
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 pode ser contado o tempo de exercício nas mesmas situações previstas para a progressão
horizontal.

Outras informações:

 Não poderá haver arredondamento do tempo, nos termos da Lei n.º 869/52, do art. 87.

 Não se conta o tempo de exercício de mandato eletivo, cumprido mediante afastamento do
cargo efetivo (Constituição Estadual, art. 26, IV).

 Este benefício está suspenso pela SEPLAG - Ofício SCAP/DCNOP/N° 2326/03, exceto no
caso de servidor que requereu aposentadoria.

2.5.10-   Benefício:  Licença maternidade (benefício previdenciário) 
Descrição: licença à servidora no 8º mês de gravidez, (efetiva) ou a contar do 28° dia antes da
data prevista para o parto (não efetiva), por 120 dias, para parto e primeiros cuidados à criança.

Base legal 

 Constituição  Federal de 1988, art. 7º, inciso XVIII

 Lei n.º 869/52, art. 175

 Lei n.º 10.254/90, arts. 1º e 4º

 Lei Complementar n° 64/2002

 Decreto Federal n° 3048/1999

Documentação necessária 

 requerimento devidamente preenchido, assinado pela interessada e visado pelo servidor
responsável pelo serviço na escola e pelo Diretor da Escola;

 atestado médico oficial do IPSEMG, SUS ou de médico credenciado comprovando o direito.

Orientações para processamento

 a servidora deverá encontrar-se em exercício;

 o  requerimento  deve  ser  protocolado  na  escola  e  encaminhado  à  Superintendência
Regional de Ensino para que seja providenciada a lavratura do ato da licença;

 em caso de parto prematuro, a interessada deverá anexar atestado médico constando essa
condição; se a criança nasceu com vida, a licença será de 120 dias a contar  do parto
(Parecer PGE 8732/94);

 caso a servidora tenha 02 (dois) cargos ou funções, deverá protocolar um requerimento
para cada cargo ou função;

 a servidora poderá afastar-se a partir da data prevista no atestado médico.

Outras informações

 A  licença  maternidade  não  pode  ser  revogada  (Ofício  n.º  111,  de  19.01.1998,
SCP/SEPLAG).
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 Mesmo que a designação termine antes do período da licença, a servidora terá direito ao
pagamento dos 120 dias previstos, com a conseqüente contagem de tempo.

 A licença será também de 120 dias, no caso de natimorto, prematuro, ou não, devendo ser
reduzida para 30 (trinta) dias, prorrogável mês a mês, a critério médico, até o total de 120
dias (Parecer PGE N° 8732/94).

2.5.11-   Benefício:  Licença maternidade (por adoção)
Descrição:  licença à servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança para fins de
adoção. 

Base legal 
 Lei n.º 11.050, de 19.01.93, art. 105 

 Resolução n.º 25.255, de 22.03.1995.

 Lei Complementar n° 69/2003.

Documentação necessária

 requerimento modelo padrão/SEE devidamente preenchido, assinado pela interessada e
visado pelo servidor responsável e pelo chefe imediato;

 declaração da servidora constando as datas de nascimento da criança, do seu afastamento
e a partir da qual a criança está sob seus cuidados. A servidora deverá afirmar, sob as
penas da lei, que o teor da declaração é verdadeiro. Esta declaração deverá ter assinatura
com firma reconhecida.

Orientação para processamento

 o Órgão  de exercício  encaminha  ao Órgão  Regional  a  documentação necessária  para
publicação do ato, do qual constarão apenas as letras iniciais do nome da interessada.

Outras informações

 Deverão ser feitos os devidos  registros na Ficha Funcional da servidora, zelando-se pelo
sigilo, se for o caso.

 Os pedidos da licença são de:

 cento e vinte dias, se a criança tiver até um ano de idade;

 sessenta dias, se a criança tiver mais de um e menos de quatro anos de idade;

 trinta dias, se a criança tiver mais de quatro e até oito anos de idade.
À servidora não efetiva também é concedido esse afastamento remunerado, a título de salário
maternidade, pelos mesmos períodos.

2.5.12-   Benefício: Licença-paternidade
Descrição: licença de 05 (cinco) dias concedida ao servidor público, ocupante ou não de cargo
efetivo,  imediatamente  após  o  nascimento  de  filho,  com  todos  os  direitos  e  vantagens  do
cargo/função.
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Base legal 

 Constituição  Federal  de  05.10.88,  art.  10  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais
Transitórias - ADCT.

Documentação necessária 

 requerimento modelo padrão/SEE.

 registro de nascimento do(a) filho(a).

Orientação  para  processamento

 à vista da documentação, o responsável pelo serviço no Órgão de exercício preparará a
minuta do ato para publicação pela SRE.

2.5.13-   Benefício: Afastamento para promoção de Campanha Eleitoral
Descrição :  afastamento remunerado de servidor  público  efetivo ou de detentor de função
pública estável, da Administração Direta, Autárquica ou Fundacional, candidato a cargo eletivo,
pelos três  meses que antecedem a data das eleições.

Base legal 

 Lei Complementar n.º 64, de 15.05.90

 Leis  Federais n.º 9.100/95 e n.º 9.504/97, alterada pela Lei n.º 9.840/99 

  Resolução / SEPLAG N° 20/2004 (MG 08/04/04) 

Documentação necessária

 requerimento modelo padrão/SEE;

 comprovante de requerimento de registro do candidato no Tribunal Regional Eleitoral.

Orientações  para  processamento

 o servidor candidato apresentará, no Órgão de exercício, o requerimento da licença;

 o servidor  responsável  pelo  serviço  encaminha  à  SRE minuta  do ato  autorizativo para

publicação e informa a situação do servidor no QI e na Listagem de Freqüência, com o
código próprio;

 o afastamento será confirmado pela apresentação, no Órgão de exercício,  de cópia do
comprovante do registro do TRE;

 no caso de indeferimento ou de cancelamento do registro,  o servidor candidato deverá
assumir o exercício no 1º dia útil após a decisão do TRE, cabendo ao Órgão de exercício
preparar a minuta do ato de revogação, a contar da data da referida decisão.

Outras informações

 Não fazem jus a essa licença os ocupantes de cargo em comissão, devendo exonerar-se,
caso pretendam se candidatar.
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 Servidor em estágio probatório poderá usufruir da licença, ficando interrompido o cômputo
do tempo para esse fim e sobrestada a avaliação do desempenho durante o afastamento.

2.5.14 - Benefício: Licença para tratamento de saúde (benefício previdenciário)
Descrição:  afastamento  remunerado  do  servidor  ocupante  de  cargo  efetivo  por  perda
temporária da capacidade laborativa.

Base legal

 Lei n° 869/1952

 Lei Complementar n° 64/2002

 Decreto n° 43.661/2003

Outras informações

 O servidor deve comprovar a necessidade por atestado médico que será referendado pelo
serviço médico oficial do Estado.

 Deve  comparecer  à  Divisão  de  Saúde  Ocupacional,  de  posse  do  BIM  devidamente
assinado pelo chefe imediato e atestado médico, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

 Percepção  do valor  da remuneração  mensal  sem  direito  a  Gratificação  de Incentivo  à
Docência ("biênio" e "pó de giz"), se professor.

2.5.15-   Benefício:  Auxílio-doença (benefício previdenciário)
Descrição:  concedido ao servidor não efetivo durante o período em que esteja incapacitado
para o trabalho.

Base legal 

 Lei Complementar n° 64/2002

 Decreto n° 42.758/2002

 Decreto n° 43.661/2003

 Resolução SEPLAG N° 42/03

Documentação necessária 

 BIM devidamente preenchido e assinado pelo chefe imediato do Órgão de exercício do
servidor;

 atestado médico a ser referendado pelo serviço médico oficial do Estado.

Outras informações

 Nos  primeiros  15  (quinze)  dias  o  servidor  percebe  vencimentos  pagos  pelos  cofres
públicos.

 A partir  do  16°  dia  percebe  91% do  salário  de  benefício  segundo normas  do  RGPS,
devendo comprovar cumprimento de carência de 12 meses de contribuição;
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 Não  há  carência  apenas  nos  casos  de  acidente  de  qualquer  natureza  ou  doença
especificada pelo Ministério da Saúde.

2.5.16-    Benefício: Abono de Família (benefício previdenciário)
Descrição: percepção mensal de valor fixado, por filho com idade igual ou inferior a 14 anos ou
inválido (servidor efetivo).

Base legal 

 Lei Complementar n° 64/2002 

 Decreto n.º 42.758/2002

Documentação necessária

 requerimento em modelo padrão/SEE, devidamente preenchido, constando assinatura do
servidor responsável pela análise do expediente e do chefe imediato;

 xerox  da (s) certidão(ões) de nascimento do (s) dependente(s);

 atestado médico, para filho maior inválido ou mentalmente incapaz;

Orientação para processamento

 o pedido de concessão ou de cancelamento deste benefício deve ser feito por meio de
requerimento protocolado no órgão de lotação do servidor e, depois de analisado e visado
pelo servidor responsável e pelo chefe imediato, ser encaminhado à SRE acompanhado de
cópia  da  documentação  específica,  conforme  o  caso,  para  que  seja  providenciada  a
lavratura do ato e sua publicação. 

Outras informações

 O  cancelamento  deste  abono  deve  ser  requerido  quando  ocorrer  falecimento  do
dependente, núpcias ou exercício de profissão lucrativa, no caso de dependente do sexo
feminino, ou alcance da idade limite, no caso de dependente do sexo masculino.

2.5.17 - Benefício: Salário família (benefício previdenciário)
Descrição:  percepção mensal do valor fixado, por filho (ou equiparado) com até 14 anos, ou
inválido.

Base legal

 Lei Complementar n° 64/2002

 Decreto n° 42.758/2002

Orientação para processamento

 requerimento  modelo  padrão/SEE,  devidamente  preenchido,  constando  assinatura  do
servidor responsável pela análise do expediente e do chefe imediato;

 certidão de nascimento;

 comprovante de estar em dia com vacinação.
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Outras informações

 É devido ao servidor não efetivo com remuneração igual ou inferior a R$560,81 a p/ de
01.06.2003 (Portaria MPAS);

 Para o inválido não há limite de idade nem comprovação de escolaridade;

 É pago enquanto em gozo de benefícios (auxílio doença, aposentadoria);

 É pago ao pai e à mãe, se ambos são segurados.

2.5.18- Benefício: Continuidade de percepção da remuneração de cargo em comissão
(apostilamento)
Descrição: cumpridas as exigências legais pertinentes, o servidor no exercício de cargo em
comissão  na data  da Lei  n°  14.683/03  poderá  ter  assegurado  o  direito  à  continuidade de
percepção da remuneração do referido cargo, contando o tempo até 29.02.2004.

Base legal 

 Lei n.º 9.532, de 30.12.87

 Lei n.º 13.434, de 30.12.99

 Lei 14.683, de 30.07.2003

Documentação necessária

 Para Secretário de Escola e Diretor de Escola, nos termos da Lei n.º 9.532/87:

 requerimento do(a) interessado(a) à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;

 certidão de contagem de tempo acompanhada do Quadro de Freqüência comprovando os
períodos de exercício do cargo em comissão (original ou cópia autenticada);

 cópia autenticado do “MG” que publicou a Classificação Tipológica da Escola (para Diretor)
ou a codificação do cargo comissionado (para o Secretário de Escola);

 cópia autenticado do “MG” que publicou a Designação ou a Aprovação de Exercício ou a
Nomeação para o cargo em comissão (folha inteira constando também o Ato);

 cópia  autenticado  do  “MG”  que  publicou  o  Ato  de  Exoneração  ou  Dispensa,  ou  outro
comprovante do afastamento “ex-officio” (folha inteira, constando também o Ato);

 cópia autenticado do documento que comprove a escolaridade;

 cópia do MG que publicou a opção de vencimento;

 cópia autenticado do Q.I. de Turmas e Alunos da época do afastamento (para o
Diretor);

 cópia do Demonstrativo de Pagamento (último antes do afastamento);

 cópia autenticado da legislação que transformou o cargo comissionado (para o Secretário
de Escola);

 cópia do requerimento referente à última opção de vencimento, quando a   publicação da
mesma ocorrer após o afastamento;

 cópia do pedido de férias-prêmio, licença e férias regulamentares, quando tiver  que  contar
tempo no gozo das mesmas;
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 declaração do servidor, no caso de ocupante de dois cargos efetivos, indicando o cargo em
que pretende vincular a apostila;

 cópia do “MG” que publicou a investidura no cargo efetivo.

 Para Diretor de Escola, nos termos da Lei n.º 13.434/99.

 requerimento do interessado à SRE de certidão comprobatória do direito (modelo próprio);

 certidão comprovando o direito, emitida pela SRE;

 requerimento do Título Declaratório (modelo próprio) ao Secretário;

 contagem de tempo do período de exercício do cargo em comissão;

 cópia de publicações do “Minas Gerais” (folha inteira) da(s) nomeação(ões) e  exoneração
(ões);

 cópia de publicação do “Minas Gerais” (folha inteira) da investidura no cargo efetivo.

Outras informações

 Nos  termos  da  Lei  n°  13.434/99,  o  Diretor  fará  jus  à  continuidade  da  percepção  da
remuneração integral do cargo em comissão se comprovar nomeação e exoneração para
dois  períodos  completos;  no  caso  de  não  comprovar  dois  períodos,  poderá  obter  a
vantagem pecuniária prevista na mesma Lei.

 Diretor ou Secretário de Escola que implementar o mínimo de 04 anos de exercício poderá
obter a vantagem pecuniária prevista na Lei n.º 9.532/87.

 Para esse benefício somente é contado o tempo de exercício no cargo em comissão até
29.02.2004.

 Este benefício foi revogado pela Lei n° 14.683/2003, assegurado apenas ao servidor no
exercício  de  cargo  em comissão na data  de sua publicação.  Uma vez obtido  o  Título
Declaratório a diferença entre a remuneração por  ele assegurada e a do cargo efetivo
passará a constituir vantagem pessoal.

2.5.19-   Benefício: Opção de Vencimento
Descrição:  no exercício do cargo em comissão é facultado ao servidor manifestar opção de
vencimento nas formas previstas em lei. 

Base legal 
 Lei n.º 14.683, de 30.07.2003

Documentação necessária 

 requerimento modelo padrão/SEE manifestando a opção do servidor, protocolado no Órgão
de exercício do servidor, imediatamente após o início do exercício do cargo.

2.5.20-  Benefício: Opção pela Carga Horária Semanal de 40 horas
Descrição: possibilidade de opção do Supervisor Pedagógico, do Orientador Educacional e do
Administrador Educacional pelo regime de 40 horas semanais do trabalho.
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Base legal 

 Constituição Estadual  de 1.989, art. 288

 Constituição Estadual de 1.989, art. 48 do ADCT 

 Lei n.º 11.050, de 19.01.93, art. 35

Outras informações

 O Especialista de Educação que não se encontrava à época no exercício do cargo, ainda
faz jus ao benefício se houver protocolado o requerimento em tempo hábil (até 19.12.89 ou
até 20.03.93). Esse documento deste estar  arquivado na SRE a que pertence o servidor.

 O  Especialista  de  Educação  somente  poderá  cumprir  a  jornada  de  trabalho  de  40
(quarenta) horas após deferimento do pedido e publicação do ato.

2.5.21-   Benefício: Alteração de Titulação
Descrição:  possibilidade de alteração da denominação do conteúdo curricular constante da
titulação do cargo de regente de aulas (por acréscimo ou substituição), desde que legalmente
habilitado para a nova titulação e que haja vaga para seu aproveitamento.

Base legal 

  Lei n.º 9.381,  de 18.12.1986, art. 3º

 Decreto n.º 26.515, de 13.01.1987, art. 13

Documentação necessária 

 requerimento modelo padrão/SEE;

 comprovante de habilitação específica para o conteúdo pleiteado (Registro Profissional ou
Diploma registrado acompanhado do Histórico Escolar);

 declaração da existência da vaga expedida pelo Diretor da escola.

Orientações para processamento

 o professor requerente deve estar em situação funcional regular;

 a escola de lotação recebe e confere a documentação devendo encaminhá-la à SRE para
confirmação da vaga e publicação do ato.

Outras informações

 O  professor  somente  assumirá  as  aulas  do  novo  conteúdo  após  publicação  do  ato
autorizativo.

 Na alteração de titulação, permanecem inalterados a denominação, o nível e o grau do
cargo.

 A alteração de titulação pode ocorrer em qualquer época do ano, se a vaga é na mesma
escola;  se  a  vaga  ocorrer  em  outra  escola,  somente  pode  ser  autorizada  nos  meses
previstos em lei para movimentação.
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2.5.22-   Benefício:  Alteração de Nome
Descrição:  alteração do registro do nome do servidor  efetivo ou designado no Sistema de
Administração de Pessoal, a pedido, pelos motivos previstos em lei.

Base legal 

 Lei Federal n.º 3.071,  de 01.01.1916, art. 240, em caso de núpcias;

 Lei Federal n.º 6.515, de 26.12.1977, arts. 17 e 18, em caso de separação.

Documentação necessária 

 requerimento em modelo padrão/SEE devidamente preenchido, constando a denominação
completa do cargo que ocupa, assinado pelo interessado, visado pelo servidor responsável
e pelo chefe imediato;

 cópia da certidão de casamento, de nascimento ou de divórcio, conforme o caso.

Orientações para processamento

 o  servidor  requer  a  alteração  de  nome  no  Órgão  de  exercício  apresentando  a
documentação correspondente ao motivo;

 a documentação deve ser encaminhada à SRE para publicação do ato e devolvida para
arquivamento no Processo Funcional do servidor.

2.5.23-  Benefício: Redução de Jornada de Trabalho
Descrição : autorização de redução para 20 h semanais de trabalho, ao servidor de qualquer
categoria,  efetivo  ou  detentor  de  função  pública,  legalmente  responsável  por  dependente
excepcional em tratamento especializado.

Base legal 

 Lei n.º 9.401, de 18.12.86

 Decreto n.º 27.471, de 22.10.87

Documentação necessária

 requerimento feito no Boletim de Inspeção Médica (BIM), corretamente preenchido, ao qual
devem ser anexados os seguintes documentos:

 relatório original do médico assistente constando:

 diagnóstico(s) e CID(s) da(s) patologia(s) que gera(m) a excepcionalidade;

 exame físico geral do paciente;

 exame físico específico da(s) patologia(s);

 informações  sobre  as  limitações  ou  seqüelas  que  geram  a  dependência,
especificando seu caráter provisório ou permanente;

 informação  sobre  ser  indispensável  acompanhamento  para  satisfação  de
necessidades básicas, se for o caso;
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 relatório  de  tratamento  especializado  atual  detalhado  (Psicólogo,  Fonoaudiólogo,
Fisioterapeuta, etc.),  especificando freqüência, horário e participação do responsável na
atividade;

 comprovante de freqüência em escola especializada, se for o caso, constando horário e
grau de participação do responsável na atividade da escola;

 cópia legível da certidão de nascimento ou termo de tutela ou curatela.

Orientações  para  processamento

 a escola deve receber a documentação, analisá-la e encaminhá-la para a Superintendência
Regional de Ensino que a enviará a Divisão de Saúde Ocupacional/IPSEMG, para que seja
expedido o laudo médico,  documento necessário para a lavratura do respectivo ato de
autorização;

 o prazo de validade da concessão é de seis meses, contados da data da publicação no
“Minas Gerais”. Esta concessão pode ser renovada sucessivamente por iguais períodos,
observando-se os mesmos procedimentos;

 cessada  a situação que gerou o direito à concessão do benefício, por qualquer motivo, o
servidor deverá comunicar imediatamente o fato à Superintendência Regional de Ensino,
que fará o cancelamento da concessão, sob pena de devolução aos cofres públicos da
importância que  recebeu indevidamente pelas horas não trabalhadas. A Superintendência
Regional de Ensino deverá comunicar essa ocorrência à Divisão de Saúde Ocupacional /
IPSEMG, para os devidos registros.

Outras informações

 No caso de professor regente de turma ou de aulas, a redução incidirá sobre as horas
destinadas a atividades extra-classe.

 Em caso de movimentação do servidor, a redução da jornada prevalecerá para os efeitos a
que se destina.

 Servidor ocupante de dois cargos sofrerá redução para 20 horas em cada cargo.

 Especialista de Educação em regime de 40 horas semanais de trabalho não tem direito a
esse  benefício;  caso seja do  seu interesse,  poderá requerer  revogação da opção pelo
regime de 40 horas.

2.5.24-  Benefício: Licença para Servidor Efetivo Acompanhar Pessoa Doente da Família
Descrição: licença não remunerada, sem perda de lotação na escola.

Base legal 

 Lei n.º 869/52, art. 176

 Decreto n.º 2.361/84, art. 12

 Decreto n.º 37.092/95
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 Lei Complementar n° 64/2002

 Resolução Conjunta n° 5.435/2002

Documentação necessária:

 requerimento modelo padrão/SEE devidamente preenchido, assinado pelo interessado e
visado pelo servidor responsável pelo serviço e pelo chefe imediato;

 atestado médico constando o nome do (a) doente, e do (a) acompanhante;

 especificação do número de dias e  da data do afastamento;

 cópia da certidão de nascimento ou de casamento, conforme o caso, para comprovação do
parentesco.

Orientação para processamento

 uma vez requerida a licença, observada a legislação pertinente, o servidor pode se afastar
do exercício do seu cargo;

 o prazo da licença  deve constar  do atestado  médico:  até  180  dias,  sem possibilidade
prorrogação; novo período só pode ser concedido após  1 ano;

 o servidor deve estar em exercício;

 a licença pode ser  concedida por  motivo de doença na pessoa de pai,  mãe,  filhos ou
cônjuge ou companheiro na forma da Lei;

 o servidor durante o afastamento fica obrigado a recolher a contribuição previdenciária.

Outras informações

 Esta licença não é remunerada.

 Após a publicação da licença no Órgão Oficial, o servidor deve procurar o IPSEMG para
receber  as  instruções  sobre  como  efetuar  o  pagamento  da  contribuição  previdenciária
durante o afastamento.

 Servidor ocupante de dois cargos pode requerer a licença em um deles ou em ambos.

 Esta licença pode ser interrompida a qualquer momento.

2.5.25-    Benefício: Licença para Tratar de Interesses Particulares
Descrição: licença concedida com base no art. 179 da Lei n.º869/52, por até 02 anos, para
tratar de interesses  particulares, sem remuneração e sem contagem de tempo de serviço.

Base legal 
 Lei n.º 869,  de 05.07.52, art. 179

 Decreto n.º 28.039, de 02.05.88

 Decreto n° 43.601/2003

 Lei Complementar n° 64/2002

 Resolução Conjunta n° 5435/2002
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Documentação necessária

 requerimento  modelo  padrão/SEE  assinado  pelo  interessado  e  visado  pelo  servidor
responsável  e  chefe  imediato,  acompanhado  do  Formulário  “Informações
Complementares”;

 certidão negativa de débito expedida pelo IPSEMG;

 certidão negativa de débito, com os cofres públicos expedida pela SRE.

Orientações  para  processamento

 a licença é concedida pelo prazo de até dois anos, a contar da data de publicação, devendo
o servidor aguardar em exercício, quando se tratar de primeira concessão ou novo período;

 servidor ocupante de dois cargos poderá requerer esta licença em apenas um deles, ou em
ambos;

 nos casos de novo período ou prorrogação, a LIP será concedida pela Secretaria de Estado
de Governo;

 o servidor deverá ter cumprido estágio probatório.

Outras informações

 O servidor poderá, a qualquer tempo, reassumir o exercício do cargo, desistindo da licença,
devendo ser publicado o ato de retorno antecipado; 

 O servidor  do Quadro do Magistério  perde  a  lotação  com  o afastamento,  devendo ao
retornar ter publicado o ato de lotação, do qual deverá constar informação sobre o retorno
da LIP, se antecipado, ou se ao término conforme modelo próprio.

2.5.26-   Benefício: Licença à Servidora Casada com Servidor Público
Descrição: licença  sem  remuneração,  por  tempo  indeterminado,  à  servidora  efetiva  ou
estabilizada, cujo cônjuge ou companheiro, servidor público, for mandado servir em outro ponto
do Estado ou do território nacional ou no estrangeiro.

Base legal 

 Lei n.º 869, de 05.07.52, art. 186

 Lei n.º 7.109, de 13.10.77, art. 132.

Documentação necessária

 requerimento próprio dirigido ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão (modelo
SEPLAG);

 declaração  fornecida  pelo  Órgão  a  que  pertence  o  marido/companheiro  da  servidora,
esclarecendo que o  mesmo  foi  mandado servir,  independentemente  de  solicitação,  em
outra parte do Estado ou País, e que se trata de servidor público sob regime estatutário ou
militar, bem como a data de sua transferência;

 certidão negativa de débito com os cofres públicos (SISAP/SRE e IPSEMG);

 cópia da certidão de casamento;
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 declaração do Órgão de lotação da servidora mencionando a data de seu afastamento do
exercício.

Orientação para processamento

 o responsável pelo serviço no Órgão de exercício deverá examinar a documentação que,
estando  completa,  será  enviada  à  SRE,   para  encaminhamento  à  SEPLAG,  Órgão
competente pela concessão da licença e publicação do ato.

2.5.27- Benefício:  Afastamento  da Regência de  Turma  nos Termos  do art.  152  da Lei
n.º 7.109/77
Descrição: afastamento do professor (sexo masculino) da regência de turma ou de aulas para
exercício de outras atividades 

Base legal

 Lei n.º 7.109/77, art. 152

 Lei  n.º 8980/85, art. 2º

 Resolução n.º 27.56/78, alterada pela Resolução n.º 31.85/79.

Documentação necessária 

 requerimento em modelo padrão/SEE devidamente preenchido, assinado pelo interessado,
visado pelo servidor da escola responsável pelo serviço e pelo diretor da escola;

 contagem de todo o tempo prestado na regência no serviço público estadual e municipal;

 certidão de nascimento;

 cópia da Ficha Funcional .

Orientações  para  processamento 

 tem direito a este afastamento o professor que comprovar, no mínimo, 45 anos de idade e
25 anos de regência de turma ou aulas;

 será computado todo o tempo de efetivo exercício na regência de turma ou de aulas, seja
em escola estadual ou municipal;

 serão  considerados  como  efetivo  exercício  de  docência  os  seguintes  afastamentos  do
professor:

 férias-prêmio;

 licença para tratamento de saúde;

 5 (cinco) dias por licença paternidade;

 8 (oito) dias por motivo de casamento;

 8 ( oito ) dias por motivo de falecimento do cônjuge, filhos, pais ou irmãos;

 não serão computados os seguintes afastamentos:

 licença para tratar de interesses particulares, nos termos do art. 179, da Lei 869/52; 

 licença para acompanhar pessoa doente na família nos termos do art. 176 da Lei n.º
869/52. 
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Outras informações 

 Servidor que obteve o referido afastamento, pode, a seu critério, requerer revogação do ato
de concessão, retornando à regência.

 Servidor  poderá  se  afastar  da  regência  a  partir  da  comprovação  dos  requisitos
determinados, uma vez que o ato pode ser publicado com a vigência retroativa.

 Servidor afastado da regência, nos termos do art. 152, da Lei n.º 7.109/77, perde o “pó de
giz” e  não conta tempo para novo "biênio" a partir de 16.12.98.

 O tempo de afastamento nessa situação a partir de 16/12/1998 não poderá ser computado
para fins de aposentadoria especial do professor.
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