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LEI Nº  828 DE 04 DE JULHO DE 2017. 

  

  

“Altera os artigos 5º, 18, 44 e 61, e 
acrescenta o artigo 13 – A, e revoga 
os artigos 67, 77, 100 a 103 e 
inciso  VIII, alínea “e”, do artigo 116 
na Lei nº. 006 de 30 de maio de 
1.995, e contém outras 
providências.”  
 

  

A Câmara Municipal de Guarani, Estado de Minas 
Gerais, por seus Representantes Legais aprovou e eu Prefeito 
Municipal em seu nome sanciono a seguinte Lei:  

  

Art. 1º - Acrescenta-se o inciso VI ao artigo 5º que passará a 
vigorar com a seguinte redação:  

 

“Art. 5º - São requisitos básicos para investidura em 
cargo público:  

       VI – a idade mínima de 18 anos. ”  

  

Art. 2º - Fica criado o artigo 12-A e seu parágrafo único, que 
terão a seguinte redação:  

  

“Art. 12- A – A aprovação no concurso público cria 
direito subjetivo de nomeação para o candidato aprovado dentro do 
número de vagas ofertadas, até a validade do certame, e, quando se der, 
respeitará a ordem de classificação dos candidatos habilitados.”  

 

§ único: Se ocorrer empate entre candidatos decidir-se 
em favor do mais idoso.”  

  

Art. 3º - O art. 18 da Lei nº. 006, de 30 de maio de 1995 passa a 
vigorar com a seguinte redação:  

  

“Art. 18 - O ocupante de cargo de provimento efetivo 
fica sujeito a 40 (quarenta), horas de trabalho semanais, salvo quando 
a lei estabelecer duração diversa. (alteração para 40 horas semanais).”  
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Art. 4º - O inciso II do artigo 44 da Lei 006/1995, passa a 
vigorar com a seguinte redação:  

  

“II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, 
ausências e saídas antecipadas;”.  

  

Art. 5º. Fica suprimido o inciso IX e parágrafo único do art. 
61 da Lei nº. 006, de 30 de maio de 1995.  

  

  

Art. 5º-A . Fica inserido o artigo 67-A  que terá a seguinte 
redação:  

  

“Art. 67-A – Os servidores efetivos admitidos após a promulgação 
desta Lei farão jus ao pagamento do adicional por tempo de serviço na 
razão de 5% (cinco por cento) para cada cinco anos de serviço público 
na Prefeitura Municipal de Guarani, incidente sobre o vencimento base 
do servidor e que será devido a partir do mês em que o servidor 
completar o quinquênio.”  

  

Art. 5º-B . Fica inserido o artigo 77-A  que terá a seguinte 
redação:  

  

“Art. 77-A. Os servidores efetivos admitidos após a promulgação 
desta Lei farão jus ao pagamento do adicional trintenário na razão de 
5% (cinco por cento) para cada trinta anos de serviço público na 
Prefeitura Municipal de Guarani, incidente sobre o vencimento base do 
servidor e que será devido a partir do mês em que o servidor completar o 
trinta anos de serviço.”  

  

Art. 6º. Ficam criados os §§1º e 2º e alterado o inciso IV do 
art. 82 da Lei nº. 006, de 30 de maio de 1995 passarão a vigorar 
com a seguinte redação:  

  

“Art. 82 – Conceder-se-á ao servidor licença:  

  

IV – por motivo de falecimento de cônjuge ou 
companheiro; ”  
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Parágrafo Primeiro:  O servidor não poderá 
permanecer em licença da mesma espécie por período superior a 24 
(vinte e quatro) meses, salvo nos caos previstos nos incisos IV, V, VI e 
IX.”  

  

Parágrafo Segundo: Fica, entretanto, garantida a 
concessão de licença prêmio por assiduidade, de 03 (três) meses a 
cada quinquênio ininterrupto de exercício, para os 
servidores nomeados antes da Publicação da presente Lei Municipal. “ 

  

Art. 7º. Ficam revogados o inciso VIII do artigo 82, os artigos, 
100, 101, 102 e 103, todos da Lei nº. 006, de 30 de maio de 1.995.  

  

Art. 8º. Fica, ainda, revogado a alínea “e”, do inciso VIII do Art. 
116 da Lei nº. 006, de 30 de maio de 1.995.      

  

Art. 9º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

  

Art. 10. - Revogam-se as disposições em contrário.  

  

Guarani, MG, Gabinete do Prefeito, 04 de julho de 
2017, 103º ano da Emancipação Político-Administrativa do Município.  

 

  

  

Paulo César Santos Neves  

Prefeito  
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