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1 ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL  
 

 
O termo “Administração Pública” abrange tanto a atividade administrativa desenvolvida - 

aspecto objetivo- quanto o conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas que executam esta 

atividade – aspecto subjetivo. 

A prestação da atividade administrativa pelo Estado pode se dar de três formas: direta, 

indireta e desconcentrada. 

A prestação direta do serviço público é aquela em que os próprios entes políticos - 

União, Estados, DF e Municípios - executam DIRETAMENTE, sem transferir para outras pessoas 

jurídicas ou particulares. É a chamada Administração Pública Direta. 

Em Minas Gerais, nos termos da Lei Delegada 180/2011, compõe a Administração Direta: 

1. Governadoria do Estado (apoio direto ao Governador); 

2. Vice - Governadoria do Estado (apoio direto ao Vice-Governador); 

 
3. Secretarias de Estado (que ficam a cargo de pessoas escolhidas pelo 

Governador- os Secretários de Estado - que mantém com ele relação 

hierárquica direta, para atuação em área específica. Exemplo: Secretaria de 

Estado de Educação); 

4. Órgãos Colegiados (formados por pessoas subordinadas diretamente ao 

Governador, que tomam decisões em conjunto. Exemplo: Conselho de Defesa 

Social); 

5. Órgãos autônomos (formados por pessoas subordinadas diretamente ao 

Governador ou Secretaria de Estado e que atuam em áreas específicas. 

Exemplo: Advocacia Geral do Estado). 

 

No entanto, como a Administração Pública Direta não consegue atuar de forma eficiente em 

relação a todos os serviços públicos, ela transfere alguns deles para outras pessoas jurídicas 

que ela mesma cria e a particulares. No primeiro caso, temos a transferência da titularidade e 

da execução para os entes da Administração Pública Indireta; no segundo, ocorrem as 

delegações, que recebem apenas a execução do serviço público. 

 

Em Minas Gerais, nos termos da Lei Delegada 180/2011, compõe a Administração Indireta:  
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1. Fundações de direito público; 

2. Autarquias; 

3. Empresas públicas; 

4. Sociedades de economia mista e; 

5. Demais entidades de direito privado sob controle direto ou indireto do 

Estado. 

 
Fundação Pública é um patrimônio público destacado para uma finalidade específica, para 

atuação nas áreas sociais, como saúde, educação e cultura. A fundação pública pode ser 

constituída sob os regimes de direito público e de direito privado, salientando-se que a 

fundação de direito público nada mais é que uma espécie de autarquia, chamada autarquia 

fundacional, já que tem que ser criada por lei. Em Minas Gerais, temos várias fundações, por 

exemplo, a FHEMIG (Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais). 

 

As Autarquias são pessoas jurídicas, criadas por lei, com personalidade jurídica de direito 

público que servem para prestar atividades típicas de Estado, despidas de caráter econômico, 

sem visar lucro. Temos como um dos exemplos no nosso Estado, a IMPRENSA OFICIAL. 

Empresa pública é pessoa jurídica de direito privado em que o capital é exclusivamente 

publico, não necessariamente proveniente do mesmo ente público. A MGS (Minas Gerais 

Administração e Serviços S.A), por exemplo, é uma empresa pública, criada para prestar vários 

serviços como limpeza e vigilância. 

Sociedade de Economia Mista é pessoa jurídica de direito privado cujo capital é misto (parte 

público e parte privado), observando que obrigatoriamente, a maioria desse capital deve estar 

nas “mãos” do poder público. É o caso da CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais). 

 

Há uma outra forma de transferência de serviços públicos em que é feita uma distribuição de 

competências dentro da mesma pessoa jurídica, que resulta na criação dos diversos órgãos, a 

que se dá o nome de desconcentração. Órgãos são, portanto, centros de competência, criados 

tanto na Administração Pública direta, quanto na Administração Pública indireta, embora nem 

toda entidade administrativa da Administração Pública Indireta necessite da divisão em órgãos. 
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Por fim, a Constituição do Estado de Minas Gerais, diz que tanto a Administração Pública 

Direta, quanto a descentralizada, se sujeitarão aos princípios da legalidade, da impessoalidade, 

moralidade, publicidade, eficiência e razoabilidade. 

A organização administrativa da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG - é 

regida pelo Decreto 45794/2011. Nele podem ser encontradas as competências de todos os 

órgãos da SEPLAG e que pode ser visualizado no site www.almg.gov.br, assim como a Lei 

Delegada 180/2011 e a Constituição Estadual. 

 

Referências bibliográficas: 
 

DI PIETRO, Maria Silvia Zanella. Direito Administrativo.20 ed. São Paulo: Atlas, 2007. 800p. 

Lei Delegada 180/2011. 

Decreto 45794/2011. 

 
Constituição Estadual/1989, artigo 13. 

http://www.almg.gov.br/
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2 ESTRATÉGIA DE GOVERNO  
 

 
A estratégia governamental está ancorada no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – 

PMDI, que estabelece, em sua mais recente edição (ainda em elaboração), as grandes 

diretrizes para a atuação do setor público em Minas Gerais no período de 2015-2026. 

 

O Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável do Estado de Minas Gerais é o eixo 

sintetizador que se pretende alcançar neste horizonte de planejamento, incorporando o 

objetivo geral de reduzir as desigualdades regionais. 

 

Neste Plano está explicitado o princípio da atuação conjunta do Governo de Minas com 

outras esferas da sociedade, em consonância com o conceito de Participação Social, sendo 

este um dos maiores desafios que se apresentam aos Estados contemporâneos. 

 
A participação social é essencial para a construção de um processo de mudança em prol de 

todos os grupos que compõe a vida em sociedade. 

 
Para a execução da estratégia, encontram-se estabelecidas 5 Eixos, criadas com o objetivo de 

proporcionar um comportamento cooperativo e integrado entre agentes e instituições em 

torno de grandes objetivos comuns relacionados às políticas públicas que os integram. Tais 

Eixos focalizam Linhas Estratégicas e as desdobram em objetivos setoriais e estratégias visando 

direcionar as transformações desejadas em cada uma delas contendo também 5 dimensões 

que devem ser percebidas em cada uma das políticas públicas agregadas em cada eixo. A 

figura abaixo sintetiza a estratégia do Governo de Minas. 
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Esta estratégia de governo é desdobrada em Programas e Ações Governamentais por meio de 

dois outros instrumentos de planejamento de Médio e curto prazo, o Plano Plurianual de Ação 

Governamental e a Lei do Orçamento Anual, respectivamente.  

 
O Governo de Minas criou também o conceito de Territórios de Desenvolvimento, a partir do 

qual dividiu o Estado em 17 partes, separadas pelas suas diferentes características. Em cada 

um desses territórios estão sendo instalados um Fórum Regional onde diferentes grupos da 

sociedade serão convidados a participar incluindo representantes do Governo Estadual, de 

órgãos federais, prefeitos, vereadores, entidades empresariais e sindicais e representantes do 

poder legislativo estadual e federal. Além é claro, de toda a sociedade civil organizada. Os 

Fóruns Regionais serão um elo entre o poder público e a população. Através dele, o Governo 

de Minas Gerais construirá políticas públicas que respeitem as características de cada região. A 

missão é garantir a presença da população na construção e no planejamento de políticas 

públicas. Dessa forma, a participação popular torna-se, efetivamente, uma política de estado e 

uma ação de governo. Mina Gerais é um estado com diferentes realidades e desafios. E é 

justamente por essa grande diversidade que o governo de Minas Gerais entende que as 

políticas públicas devam ser dinâmicas, integradas e conectadas com as realidades locais. 
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3 CONDUTA ÉTICA DO SERVIDOR  
 

 
TÓPICO I – INTEGRIDADE FUNCIONAL 

 
 

QUAL O CONCEITO DE INTEGRIDADE? 

 
O conceito de integridade, que vem do termo latino integritas, refere-se à qualidade de ser 

íntegro e à pureza das virgens (na medida em que se é puro de alma, inocente e casto). 

Aquilo que é íntegro é algo que não carece de nenhuma das suas partes ou, referindo-se a uma 

pessoa, trata-se de alguém que é reto, honesto e exemplar. 

São exemplos de integridade moral e corporal: a vida íntegra, a integridade física, dos bens 

sociais e individuais, integridade da honra e da fama, a integridade da intimidade pessoal, do 

nome, da imagem e dos sentimentos. 

Pode-se falar, por exemplo, da integridade moral. A moral de uma pessoa não tem preço e é 

indiscutível. São as qualidades que uma pessoa cultiva como a honestidade, a integridade, o 

respeito, a solidariedade e a amizade. Portanto, quem tem essas qualidades tem integridade 

moral e pode ajudar uma pessoa que não as tenha a tomar decisões por si própria. Da mesma 

forma, é um conceito jurídico, consagrado como direito fundamental por todas as 

constituições democráticas modernas. 

 

Por outro lado, a integridade pessoal permite referir-se à total ou ampla gama de aptidões que 

possui uma pessoa. A pessoa íntegra é aquela que não se vincula, apenas, a uma única 

atividade, mas que recorre antes a variadíssimas áreas do conhecimento. 

 

Em segurança da informação, integridade significa ter a disponibilidade de informações 

confiáveis, corretas e dispostas em formato compatível com o de utilização, ou seja, 

informações íntegras. 

*Conforme o dicionário Aurélio, integridade significa: qualidade de íntegro, inteireza, retidão, 

imparcialidade, inocência, pureza e castidade. 

 

QUAL O CONCEITO DE UMA PESSOA ÍNTEGRA? 

 
Significa a qualidade de alguém ou algo ser íntegro, de conduta reta, pessoa de honra, ética, 

educada, parcial (visto que está sendo íntegro a algo ou alguém, é contra algo ou alguém que 
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esteja do lado oposto), brioso (que tem brio), pundonoroso (pundonor: sentimento de 

dignidade, decoro), cuja natureza de ação nos dá uma imagem de inocência, pureza ou 

castidade, o que é íntegro, é justo e perfeito, é puro de alma e de espírito. 

Um ser humano íntegro não se vende por situações momentâneas, infringindo as normas e 

leis, prejudicando alguém por um motivo fútil e incoerente. A moral de uma pessoa não tem 

preço e é indiscutível. 

 
 

QUAL O CONCEITO DE INTEGRIDADE FUNCIONAL? 

 
A integridade constitui o valor central de um Código de ética. Refere-se ao cumprimento de 

normas elevadas de conduta durante seu trabalho e em suas relações com o pessoal do órgão 

ou entidade em que atua. 

A integridade funcional exige que os servidores públicos ajustem-se aos princípios da 

Administração Pública, e apliquem um critério de honradez absoluta na realização de seu 

trabalho. 

A Constituição Federal brasileira de 1988, em seu artigo 37 dispõe que “A administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência”. 

 
 

TÓPICO II – CONDUTA ÉTICA DO SERVIDOR PÚBLICO 

QUAL O CONCEITO DE ÉTICA? 

O termo ética deriva do grego ethos (caráter, modo de ser de uma pessoa). Ética é um 

conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. A ética 

serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, possibilitando que ninguém 

saia prejudicado. Nesse sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, está 

relacionada com o sentimento de justiça social. 

“Caráter social da Ética: pratica de manter relações justas e aceitáveis com os  outros.” 

Aristóteles 

 
“Ética: consiste em fazer o Bem, o que torna o Homem dono de si, livre, e 

consequentemente, feliz. Consciência Moral: faro íntimo que permite distinguir o Bem 

do Mal.” Sócrates 
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QUAL O CONCEITO DE ÉTICA PÚBLICA? 

 
A ética pública é dever imposto não só à Administração Pública e seus agentes, mas, também, 

a quem quer que se relacione com o Poder Público. 

 
Para ter a ética pública algumas formas de pensar e agir são fundamentais: 

 
 Ter a certeza que a função é pública, e que há a obrigação de tratar ao público e 

aos colegas de serviço com toda dignidade, honra, eficiência, honestidade e muito 

respeito. 

 Ter o zelo necessário para com o patrimônio público, evitando ao máximo o 

desperdício e o descaso. 

 Realizar a autoavaliação, procurando corrigir seus vícios, melhorando seu 

comportamento e aprimorando suas relações interpessoais. 

 Ser ético é uma constante busca de aprimoramento da conduta pessoal e 

profissional. 

 
 

QUAIS OS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A CONDUTA DO SERVIDOR PÚBLICO? 

 
Conforme o Código de Conduta ética do Agente Público são princípios e valores fundamentais 

que norteiam o comportamento e a atividade funcional do agente público: 

 Boa-fé; 

 Honestidade; 

 Fidelidade ao interesse público; 

 Impessoalidade; 

 Dignidade e decoro no exercício de suas funções; 

 Lealdade às instituições; 

 Cortesia; 

 Transparência; 

 Eficiência; 

 Presteza e tempestividade; 

 Respeito à hierarquia administrativa; 

 Assiduidade; 

 Pontualidade; 

 Cuidado e respeito no trato com as pessoas, subordinados, superiores e colegas; e 

 Respeito à dignidade da pessoa humana. 
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QUAIS OS DEVERES ÉTICOS FUNDAMENTAIS DO SERVIDOR PÚBLICO? 

 
Conforme o Código de Conduta ética do Agente Público são deveres éticos fundamentais do 

agente público: 

 Agir com lealdade e boa-fé;  

 Ser justo e honesto no desempenho de funções e no relacionamento com subordinados, 

colegas, superiores hierárquicos, parceiros, patrocinadores e usuários do serviço; 

 Observar os princípios e valores da ética pública; 

 Atender prontamente às questões que lhe forem encaminhadas;  

 Ser ágil na prestação de contas de suas atividades;  

 Aperfeiçoar o processo de comunicação e contato com o público;  

 Praticar a cortesia e a urbanidade e respeitar a capacidade e as limitações individuais de 

colegas de trabalho e dos usuários do serviço público, sem preconceito ou distinção de 

raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, preferência política, posição social e outras 

formas de discriminação; 

 Representar contra atos que contrariem as normas deste Código de Ética; 

 Resistir a pressões de superiores hierárquicos, contratantes, interessados e outros que 

visem a obter favores, benesses ou vantagens ilegais ou imorais, denunciando sua 

prática; 

 Comunicar imediatamente aos superiores todo ato ou fato contrário ao interesse público, 

para providências cabíveis; 

 Participar de movimentos e estudos relacionados à melhoria do exercício de suas 

funções, visando ao bem comum; 

 Apresentar-se ao trabalho com trajes adequados ao exercício da função;  

 Manter-se atualizado com instruções, normas de serviço e legislação pertinentes ao 

órgão ou entidade de exercício;  

 Facilitar atividades de fiscalização pelos órgãos de controle; 

 Exercer função, poder ou autoridade de acordo com a lei e regulamentações da 

Administração Pública, sendo vedado o exercício contrário ao interesse público;  

 Divulgar e estimular o cumprimento deste Código de Ética. 



13 
 

TÓPICO III – PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO  

 
QUAL O CONCEITO DE CORRUPÇÃO? 

 
A corrupção pode ser conceituada como o abuso do poder público para benefícios privados. 

Trata-se de uma problemática milenar e no mundo globalizado afeta de forma significativa as 

sociedades organizadas. 

 

QUAIS OS EFEITOS DA CORRUPÇÃO? 

 
A corrupção ocasiona: 

 
 O desequilíbrio do desenvolvimento econômico e humano do país; 

 A fomentação da desigualdade social; 

 A ameaça ao bom governo e à legitimidade política; 

 O enfraquecimento da democracia; 

 O desrespeito aos Direitos Humanos e Fundamentais do país. 
 

 

QUAIS MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA A CORRUPÇÃO PODEM SER ADOTADAS? 

 
“Quanto mais alto o índice da corrupção em uma sociedade, significa que menor é a 

transparência da administração pública e mais baixa é a eficiência ao seu combate” (NUNES, 

Antonio Carlos Ozório. 2008, p. 16) 

 

Algumas medidas preventivas contra a corrupção: 
 

 Melhorias no gerenciamento do setor público; 

 Efetividade da Lei de Acesso à Informação; 

 Transparência dos atos públicos; 

 Valoração dos serviços éticos no serviço público; 

 Controle social – participação da sociedade civil. 

 

 
 

QUAIS SÃO AS CONDUTAS VEDADAS AO SERVIDOR PÚBLICO? 

 
Conforme o art. 10º do Código de Conduta ética do agente Público são condutas vedadas 

ao agente público: 

 

 Utilizar-se de cargo, emprego ou função, de facilidades, amizades, posição e influências 
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para obter favorecimento para si ou para outrem;  

 Prejudicar deliberadamente a reputação de subordinados, colegas, superiores 

hierárquicos ou pessoas que dele dependam; 

 Ser conivente com erro ou infração a este Código de Ética ou ao Código de Ética de sua 

profissão; 

 Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar exercício de direito de qualquer pessoa;  

 Deixar de utilizar conhecimentos, avanços técnicos e científicos ao seu alcance no 

desenvolvimento de suas atividades;  

 Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de 

ordem pessoal interfiram no trato com o público ou com colegas hierarquicamente 

superiores ou inferiores;  

 Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber ajuda financeira, gratificação, prêmio, 

comissão, doação ou vantagem, para si ou outra pessoa, visando ao cumprimento de sua 

atribuição, ou para influenciar outro servidor;  

 Alterar ou deturpar teor de documentos; 

 Iludir ou tentar iludir pessoa que necessite de atendimento em serviços públicos;  

 Desviar agente público para atendimento a interesse particular;  

 Retirar de repartição pública, sem autorização legal, documento, livro ou bem 

pertencente ao patrimônio público;  

 Usar informações privilegiadas obtidas em âmbito interno de seu serviço, em benefício 

próprio, de parentes, amigos ou de terceiros; 

 Apresentar-se embriagado ou drogado para prestar serviço; 

 Permitir ou contribuir para que instituição que atente contra a moral, honestidade ou 

dignidade da pessoa humana tenha acesso a recursos públicos de qualquer natureza; 

 Exercer atividade profissional antiética ou ligar seu nome a empreendimentos que 

atentem contra a moral pública;  

 Permitir ou concorrer para que interesses particulares prevaleçam sobre o interesse 

público; 

 Exigir submissão, constranger ou intimidar outro agente público, utilizando-se do poder 

que recebe em razão do cargo, emprego ou função pública que ocupa; e  

 Participar de qualquer outra atividade que possa significar conflito de interesse em 

relação à atividade pública que exerce.  
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TÓPICO IV – TRANSPARÊNCIA DOS ATOS PÚBLICOS  

 
O QUE DIZ A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO? 

 

A atividade da Administração Pública se sujeita ao controle social, conferido aos cidadãos. 

Atrelado à transparência da atividade da Administração, nos últimos anos, o controle social 

tem adquirido importância significativa, como forma de os administrados exercerem seu 

direito subjetivo público à fiscalização adequada das atividades exercidas na Administração 

Pública. 

 

Um marco importante no controle social é alcançado com a aprovação da Lei n. 12.527 de 18 

de novembro de 2011, a Lei de Acesso à Informação. O Brasil avança na consolidação do seu 

regime democrático ao possibilitar a participação cidadã e fortalecer os instrumentos de 

controle da gestão pública. 

Com a nova Lei, o direito à informação, no Brasil, passa por uma evolução com a finalidade de 

garantir sua efetividade no âmbito do Estado e no cotidiano de cada cidadão. 

A Lei n. 12.527 cria mecanismos claros e efetivos para garantir o acesso do cidadão à 

informação pública, ao mesmo tempo, estabelece critérios para a proteção das informações 

pessoais e sigilosas, que compreendem as que são imprescindíveis à segurança da sociedade e 

do Estado. 

 

QUAL A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DIANTE DAS NOVAS NORMAS DA LEI DE 

ACESSO À INFORMAÇÃO? 

A disponibilização de informações ao cidadão exige uma cultura de abertura e o agente 

público, como portador da vontade do Estado, tem um papel fundamental no processo de 

mudança cultural, pois lida cotidianamente com a informação pública, desde sua produção até 

o seu arquivamento. 

Em uma cultura de acesso, os agentes públicos têm consciência de que a informação pública 

pertence ao cidadão e que cabe ao Estado provê-la de forma tempestiva e compreensível e 

capaz de atender eficazmente às demandas da sociedade. O cidadão pode solicitar a 

informação pública sem necessidade de justificativa, pois a sua demanda é vista c o m o  

legítima. 

 

A Lei n. 12.527 garante que a demanda do cidadão seja vista como legítima, podendo ele 

solicitar qualquer informação pública, sem necessidade de motivação ou justificativa. São 
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criados canais eficientes de comunicação entre o governo e a sociedade, que visam a atingir 

todos os cidadãos. 

A Lei de Acesso à Informação representa uma mudança de paradigma em matéria de 

transparência pública, pois estabelece que o acesso é a regra e o sigilo, a exceção. Qualquer 

cidadão poderá solicitar acesso às informações públicas, ou seja, àquelas não classificadas 

como sigilosas, conforme procedimento que deve observar as regras, prazos, instrumentos de 

controle e recursos previstos. 

A atuação dos agentes públicos, comprometidos com a transparência e o acesso à informação, 

mostra-se essencial e determinante para o sucesso e eficácia da Lei. A sua implementação 

produz sociedades mais bem informadas, com direitos humanos ainda mais protegidos, com 

Administrações Públicas mais transparentes, eficientes e eficazes, e com cidadãos mais 

conscientes de seus direitos e responsabilidades. 

 
 

HÁ RESPONSABILIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO NA NOVA LEI DE ACESSO? 

 
A Lei 12.527/2011 prevê a responsabilização do agente nos casos de seu descumprimento. O 

servidor público é passível de responsabilização quando: 

 Recusar-se a fornecer informação requerida nos termos da Lei 12.527/2011, 

retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de 

forma incorreta, incompleta ou imprecisa; 

 Utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar 

ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda ou a 

que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições  de 

cargo, emprego ou função pública; 

 Agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação; 

 Divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à 
informação sigilosa ou informação pessoal; 

 Impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para 
fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem; 

 Ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para 

beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; 

 Destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis 

violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado. 

 Contudo, a nova lei estabelece que nenhum servidor poderá ser responsabilizado 
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civil, penal ou administrativamente por dar ciência, a quem de direito, de 

informação concernente à prática de crimes ou improbidade. 

 
 
 

TÓPICO V – A MISSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO  
 
QUAL O CONCEITO DE SERVIÇO PÚBLICO? 

 

Os serviços públicos estão situados no âmbito das necessidades básicas, relacionando-se, 

diretamente, ao conceito de mínimo vital, demonstrando, portanto, aquilo que é eticamente 

devido. A partir da prestação de determinados serviços, como saneamento, escola, entre 

outros, os cidadãos começam a ter uma melhoria na sua qualidade de vida, o que torna a 

sociedade mais equilibrada e justa, tornando-a menos desigual. Os benefícios conseguidos a 

partir dessa igualdade são inúmeros, inclusive para a consciência política da sociedade, já que a 

política não pode ser exercida ante uma sociedade, na qual a população não possui o mínimo 

vital (ARAUJO, 2008, p. 39). 

O serviço público não pode deixar de ser oferecido à sociedade, pois, caso contrário tornaria a 

vida algo inconcebível, ou seja, sem educação, saúde, cidadania e outros valores fundamentais 

a uma vida digna. 

A atividade de serviço público é um instrumento de satisfação direta e imediata dos direitos 

fundamentais, entre os quais avulta a dignidade humana. O serviço público existe porque os 

direitos fundamentais não podem deixar de ser satisfeitos. (JUSTEN FILHO, 2005, p. 480). 

Serviço público é uma das mais importantes tarefas de um Estado. 

 
 

COMO O GOVERNO CUMPRE SUA MISSÃO DE OFERECER SERVIÇOS DE QUALIDADE? 

 
Por meio da força de trabalho de servidores públicos. Se são os servidores os que têm contato 

direto com a população, são eles os responsáveis por cumprir ou não o papel do Estado. Por 

meio do atendimento, levam até cada cidadão uma boa imagem da Administração Pública. 

Para isso, precisam estar conscientes da necessidade de uma postura profissional e atitudes 

éticas no exercício de sua função. 
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QUAL A MISSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO? 

 
Pela Lei n. 1.711, de 28 de outubro de 1952, o Presidente Getúlio Vargas determinou que no 

dia 28 de outubro comemora-se o dia do Servidor Público. No dicionário, “Servidor” é aquele 

que cumpre com correção os serviços e obrigações; é pontual: o individuo que serve e exerce 

oficialmente cargo ou função pública. 

São os servidores públicos que fazem girar a máquina da Administração Pública, sem a qual 

seria impossível oferecer saúde, segurança e assistência social, entre outros serviços, aos 

cidadãos. Se na essência a função pública é velar pelo bem público, o servidor público, na 

verdade, cumpre seus deveres segundo um código de honra que vai além das     normas 

estatuídas em lei. Pois, um serviço público de qualidade passa, fundamentalmente, pelas 

pessoas, seus valores, esforços, diferenças e princípios. Assim, o servidor público compromete- 

se, ao tomar posse, a cumprir os deveres que a lei lhe impõe. Assume o servidor o dever de 

fidelidade ao bem comum, ao interesse coletivo. 

Defensores da cidadania e da paz social, os servidores e seu serviço são essenciais para os 

cidadãos, do nascimento até a morte, seja, policiando, ensinando, curando, orientando, 

legislando, julgando e até educando, quando no exercício de atividades de punição e 

advertência. 

 
TÓPICO VI – GESTÃO PÚBLICA 

 

QUAL O CONCEITO DE GESTOR PÚBLICO? 

 
Conforme Código de Conduta ética do Agente Público considera-se gestor público, o agente 

público que por força do cargo, emprego ou função recebe poder público para coordenar e 

dirigir pessoas e trabalhos. 

 

EM QUAIS CONDUTAS DEVE PAUTAR-SE O GESTOR PÚBLICO? 

 

Conforme o Código de Conduta ética do Agente Público a atuação do gestor público deve 

pautar-se especialmente nas seguintes condutas: 

 Adotar medidas para evitar conflitos de interesse privado com o interesse público; 

 Tratar respeitosamente subordinados e demais colegas de trabalho; 

 Combater práticas que possam suscitar qualquer forma de abuso de poder; 
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 Utilizar, exclusivamente, o poder institucional que lhe é atribuído por meio do cargo, 

função ou emprego público que ocupa, para viabilizar o atendimento ao interesse 

público; 

 Buscar a excelência na qualidade do trabalho, utilizando a crítica, quando necessária, de 

forma construtiva e em caráter reservado, focando o ato ou fato e não a pessoa; e 

 Apoiar a divulgação e adoção de condutas éticas no ambiente de trabalho. 

 

QUAIS SÃO AS CONDUTAS VEDADAS AO GESTOR PÚBLICO? 
 
 

 Receber auxílio-transporte, hospedagem e demais recursos financeiros ou favores de 

particulares que possam gerar dúvidas quanto a sua probidade ou imparcialidade. 

 Opinar publicamente sobre: 

 Honorabilidade e desempenho funcional de outro gestor público 

estadual;   

 Mérito de questão a ele submetida, para decisão individual ou em 

órgão colegiado; e  

 Matérias não at inentes a sua área de competência.  

 
 

QUAIS OS CONCEITOS DE LIDERANÇA NA GESTÃO PÚBLICA? 

 
A liderança tem capacidade de influenciar equipes, transformando-as e motivando-as a atingir 

os objetivos da instituição como um todo. Quando se fala em gestão de pessoas deve-se levar 

em conta forças importantes que podem motivar ou desmotivar a equipe: as forças que 

existem no líder, as forças que existem nos subordinados e as forças que existem em toda a 

situação de comunicação. 

O poder de comandar de um líder, quando gestor público, se traduz na busca de atingimento 

de propósitos inicialmente traçados via missão da organização e estratégias estabelecidas em 

uma Administração Pública. A liderança é de suma importância, pois através dela, se é possível 

atingir os objetivos em conjunto aos demais funcionários da organização. 

 
 

COMO DEVE SER ENTENDIDA “A LIDERANÇA”? 

 

Liderança deve ser pensada (ROBBINS, 2002) como uma habilidade para inspirar pessoas. 

Enquanto que gerenciamento está voltado para materiais, produtos. O objetivo da liderança é 
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elevar o potencial humano. Desenvolver competências e habilidades nos funcionários em prol 

dos objetivos organizacionais. 

 
 

COMO DEVE SER EFETIVADA A TOMADA DE DECISÕES? 

 
A tomada de decisão está presente em quase todas as atribuições do gestor. Selecionar os 

objetivos da organização requer tomar decisões. O mesmo acontece com atividades tão 

variadas como projetar melhor a estrutura organizacional, optar entre tecnologias alternativas, 

escolher entre candidatos a funções de chefia ou determinar o modo de motivar funcionários 

com baixo desempenho. De fato, o processo de tomada de decisões é visto como “cerne do 

cargo de gerente.” (ROBBINS, 2000, p. 35). 

Segundo Robbins (2000), a pessoa que toma decisões é racional, ou seja, faz escolhas 

consistentes, maximizando o valor de dentro de limitações específicas. Essas escolhas seguem 

um modelo de seis etapas: 

1. Definir o problema; 

 
2. Identificar os critérios de decisão; 

 
3. Pesar os critérios; 

 
4. Gerar alternativas; 

 
5. Classificar cada alternativa segundo cada critério; 

 
6. Calcular a decisão ótima. 

 
 

Ainda, de acordo com Robbins (2000), existem quatro estilos de decisão: diretivo, analítico, 

conceitual e comportamental. 

As pessoas que adotam o estilo diretivo têm baixa tolerância à ambiguidade e buscam 

racionalidade. São eficientes e lógicas. Mas suas preocupações com eficiência fazem com que 

tomem suas decisões utilizando informações mínimas e avaliando poucas alternativas. O estilo 

diretivo é caracterizado por pessoas que tomam decisões depressa e se concentram em curto 

prazo. 

As pessoas do estilo analítico têm uma tolerância muito maior à ambiguidade, buscando, 

portanto, muito mais informações e alternativas que as de estilo diretivo. Os gerentes 

analíticos seriam mais bem caracterizados como tomadores de decisão cautelosos, dotados da 
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capacidade de adaptar-se ou de lidar com situações novas. 

Indivíduos com um estilo conceitual tendem a ter uma perspectiva muito ampla e a considerar 

muitas alternativas. Seu enfoque é de longo alcance e são excelentes para encontrar soluções 

criativas para os problemas. 

A categoria final, aqueles com um enfoque comportamental, caracteriza tomadores de decisão 

que trabalham bem em grupo. Preocupam-se com as realizações de seus pares e  

subordinados. São receptivos a sugestões e recorrem bastante a reuniões para comunicação. 

Eles tentam evitar conflitos e buscam aceitação. 

 
 

QUAIS SÃO AS CONDUTAS QUE NÃO DEVEM SER ADOTADAS PELO GESTOR PÚBLICO?  
 

Inicialmente, a ideia básica, quando se questiona sobre as condutas previstas (legal ou 

moralmente) ao gestor público, é a de que uma adequada gestão pública tem que se apoiar 

nos seguintes pilares:  

 Planejamento;  

 Transparência;  

  Controle;  

 Responsabilidade.  

 

Esses também são os pilares que balizam a Lei de Responsabilidade Fiscal. Evidentemente que, 

além desses princípios, ainda é imprescindível que o gestor atue com ética, o que balizará o 

seu comportamento perante a sociedade que representa.  

Mas, conforme o Professor de Economia, Sérgio Roberto Bacury de Lira, são dez os pecados do 

gestor público: 

 
1º Pecado - O gestor público não programa as suas ações de forma planejada, mas sim as 

concebe no dia-a-dia, conforme a urgência de cada situação. 

 

2º Pecado - O gestor público não dá importância ao orçamento público, concebendo-o como 
entrave burocrático à sua administração. 

 
3º Pecado - O gestor público não gosta de descentralizar decisões, pois entende que isto 

significa perda de poder. 
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4º Pecado - O gestor público não investe em capacitação e nem tampouco busca as 

melhores referências profissionais. O seu foco é político e não técnico. 

5º Pecado - O gestor público tem receio de ser transparente, pois teme ser questionado 

sobre as suas ações. 

 6º Pecado - O gestor público não tem o hábito de socializar informações e de utilizá-las em sua 

estratégia de ação. 

7º Pecado - O gestor público fica tentando inventar a roda, quando poderia aperfeiçoar 

e adequar para a sua realidade situações já existentes. 

8º Pecado - O gestor público ainda não acredita que será punido se cometer erros ou 
prejuízos à sociedade. 

 
9º Pecado - O gestor público administra a coisa pública como se fosse uma administração 

doméstica e baseada em contabilidade de botequim. 

10º Pecado - O gestor público não se preocupa em ser responsável do ponto de vista legal, 

mas sim em ser eficiente do ponto de vista político. 
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4 DEVERES E REGIME DISCIPLINAR APLICADO AO SERVIDOR PÚBLICO 

 
 
Regime disciplinar no Estado de Minas Gerais 
 
No Estado de Minas Gerais, o regime disciplinar está regulamentado pelos dispositivos constantes 

do Título VIII (arts. 208 e seguintes) da Lei Estadual nº 869/1952, que dispõe sobre o “Estatuto 

dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais”.  

Trata-se de um conjunto de normas que estabelecem deveres, responsabilidades e proibições, 

tendo em vista a prevenção, a apuração e a possível punição de atos e omissões que possam por 

em risco o funcionamento adequado da Administração Pública. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Servidor público 
 
 

 

 

 

 
Assim, é evidente a responsabilidade do trabalho dos agentes do Estado. A sua postura no 

exercício do cargo ou função refletirá no resultado entregue à sociedade. Eventuais desvios de 

conduta certamente comprometerão o direito do cidadão a um serviço público contínuo e de 

qualidade. 

 
Neste contexto, para que desempenhe da melhor maneira possível suas funções, é essencial que 

o servidor paute suas atitudes pela cultura da licitude, respeitando as normas do regime 

disciplinar estadual. 

BASE DO REGIME DISCIPLINAR 

FONTES: 
 

Estatuto dos Servidores 
Públicos de Minas Gerais 
Lei Estadual nº 869/1952 

Princípios Constitucionais 
de Direito Administrativo 

Jurisprudência 

Servidor público é aquele que exerce a função administrativa no âmbito do 
Estado. Há função quando alguém possui poderes para 

defender o interesse de outro. No caso do servidor público, o interesse 
defendido é o do cidadão. 
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Responsabilidades do servidor público 

  
O servidor público responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de 

suas funções. 

 
A responsabilidade administrativa resulta de uma ação ou de uma omissão, dolosa 

(intencional) ou culposa (não intencional), praticada pelo servidor no desempenho do 

cargo ou função. Nesse caso, a in fração será apurada pela própria Administração Pública, 

por meio do procedimento mais adequado, garantidos ao servidor o contraditório e a 

ampla defesa, como previsto na Constituição. 

 

A responsabilidade civil decorre da prática de uma ação ou de uma omissão, dolosa 

(intencional) ou culposa (não intencional), que resulte em dano aos cofres públicos ou a 

terceiro. 

 
Por fim, a responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções, em tese, 

imputados ao servidor, no desempenho do cargo ou função. 

 

 

 

 

 
 

 

 
Por uma mesma conduta, o servidor pode ser responsabilizado em três esferas 

independentes (administrativa, civil e penal). Ou seja, mesmo sendo punido pela 

Administração, o servidor pode ainda ser condenado a pagar pelos prejuízos causados ao 

Estado (responsabilidade civil), ou mesmo sofrer uma condenação penal se a conduta 

corresponder a um crime (responsabilidade penal). Pode responder, ainda, por ato de 

improbidade administrativa, de acordo com a legislação vigente. 

 

 

ADMINISTRATIVA 

CIVIL PENAL 

A responsabilidade administrativa do servidor público será 

afastada no caso de absolvição criminal que negue a 

existência do fato ou a sua autoria. 
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Deveres do servidor público 
  
Para bem exercer suas atribuições, o Estatuto dos Servidores Públicos, em seu art. 216, dispõe 

sobre alguns deveres que devem ser observados pelos servidores estaduais. 

 
O descumprimento de dever funcional é irregularidade disciplinar que pode ser sancionada com 

repreensão (art. 245, caput) ou suspensão por até 90 (noventa) dias, se houver dolo ou má-fé 

(art. 245, parágrafo único). 

 
Os principais deveres previstos no art. 216 da Lei Estadual nº 869/1952, são: 

 

Assiduidade 
O servidor público deve comparecer com regularidade ao trabalho. O seu não comparecimento 

compromete a qualidade e continuidade do serviço público. O oposto do assíduo é o ausente, o 

faltoso, sem causa justificada. 

 

Pontualidade 
O respeito à jornada de trabalho também é um dever funcional. O servidor deve não só ser 

assíduo, mas também comparecer e respeitar os horários de entrada e saída do trabalho, 

reuniões e demais atividades relacionadas com o exercício de seu cargo. 

 

Discrição 
Manter a discrição quanto a assuntos relacionados ao trabalho que, embora não sigilosos, são 

evidentemente reservados.  

 

Urbanidade 
Tratar com polidez, gentileza, respeito e cortesia os cidadãos que procuram pelos serviços 

públicos e os colegas de trabalho. 

 

Observância das normas legais e regulamentares  
O cumprimento das normas legais e regulamentares é uma consequência do princípio da 

legalidade (art. 37, caput, CR/88). Assim, o servidor deve observar em seu trabalho o 

cumprimento dos mais abrangentes instrumentos normativos, tais como: Constituição Federal e 

Estadual, leis especiais e gerais, decretos, resoluções, portarias e instruções de serviço. 

 

Obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais 
O respeito à hierarquia é essencial para o bom funcionamento de qualquer organização. A 

simples discordância de opiniões entre o servidor e seu superior não é o suficiente para que não 

se cumpra as ordens dadas. A recusa somente é aceitável quando a ordem for manifestamente 

ilegal. 

 

Levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidade de que tiver ciência em razão 
do cargo 
O servidor tem o dever legal de relatar a notícia de irregularidade à autoridade superior, se ele 

mesmo não tiver competência para determinar a apuração da conduta funcional irregular. Se o 
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servidor público tem ciência de um ato ilícito praticado por um colega e se mantém omisso, 

deixando de comunicar ao seu superior hierárquico, poderá também ser responsabilizado.  

 

 

Proibições impostas ao servidor público  
 
A forma ideal para o desempenho das atribuições públicas não se resume ao cumprimento dos 

deveres previstos no Estatuto. Há condutas que são vedadas aos servidores públicos. 

  
Essas vedações legais são chamadas de proibições e estão descritas no art. 217, bem como em 

outros artigos, tais como 169, 246, 249 e 250, todos da Lei Estadual nº 869/1952. No caso de 

inobservância, o servidor será responsabilizado, após responder a processo administrativo 

disciplinar. 

 
As principais proibições são: 

 

Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função 
O servidor não pode servir-se das atribuições do cargo ou da função para obter vantagens 

pessoais, de qualquer natureza (patrimonial, sexual, moral). 

 

Receber propinas, comissões, presentes e vantagens de qualquer espécie em razão das 
atribuições 
O servidor público, no desempenho de suas atribuições, deve manter uma conduta honesta, 

correta e íntegra, desprovida de interesses pecuniários. Não é permitido ao servidor público o 

percebimento de qualquer tipo de vantagem relacionada ao exercício de suas atribuições 

funcionais. Assim, é proibido o recebimento de propinas (dinheiro), presentes ou vantagens 

(econômica ou patrimonial). 

 

Recusa do funcionário em submeter-se à inspeção médica quando necessária 
O servidor público não pode recusar, injustificadamente, a submeter-se à perícia médica.  
 

Recebimento doloso e indevido de vencimento, ou remuneração ou vantagens 
O servidor público não pode apropriar-se de qualquer parcela remuneratória ou indenizatória 

que sabe ter recebido por erro espontâneo da Administração.  

 

Requisição irregular de transporte 
O servidor não pode requisitar transporte em veículo oficial para fins diversos daqueles 

estabelecidos em regulamento.  

 

Concessão de laudo médico gracioso. 
Ao servidor que exerce as atribuições de médico no serviço público estadual é vedada a 

concessão de laudo que não retrate as reais condições de saúde do paciente. Há falta disciplinar 

ainda que o paciente não consiga obter vantagens com a utilização do laudo médico. 
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Acumular ilegalmente cargos, funções ou empregos públicos  
Ao servidor público é proibido acumular cargos, funções ou empregos públicos. Há algumas 

exceções legais, nas áreas do magistério, saúde e funções técnicas e científicas, desde que haja 

compatibilidade de horários. 

Para mais informações, procure sua unidade de recursos humanos. 

 

Abandonar cargo ou função pública, pelo não comparecimento ao serviço, sem justa causa 
justificada, por mais de trinta dias consecutivos ou mais de noventa dias não consecutivos, em 
um ano 
O servidor que deixar de trabalhar por mais de trinta dias consecutivos ou mais de noventa 

intercalados, em um mesmo ano civil, está sujeito à sanção de demissão. Isto não significa que o 

servidor possa faltar até trinta dias consecutivos ou noventa intercalados. Faltas inferiores a estas 

quantidades poderão ensejar a aplicação das penalidades de repreensão ou suspensão, por 

desrespeito ao dever de assiduidade (art. 216, I). 

Se não tiver mais interesse no cargo, requeira sua exoneração. 

 
Dedicar-se a qualquer atividade remunerada quando licenciado para tratamento de saúde 
O servidor estadual, em regra, não pode dedicar-se a qualquer atividade remunerada se estiver 

licenciado para tratamento de saúde. Se este for o caso, o servidor deve providenciar perícia 

médica perante o órgão ou entidade de previdência para o qual contribui em sua outra atividade. 

 

Praticar crimes contra a Administração Pública 
O servidor que pratica, dolosamente, atos definidos como crimes funcionais descritos no Código 

Penal (arts. 312 a 326 e 359-A a 359-H), na Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993), na Lei de Abuso 

de Autoridade (Lei nº 4.898/1965) e na Lei de Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e 

contra as Relações de Consumo (Lei nº 8.137/1990) comete também falta disciplinar, estando 

sujeito à sanção de demissão a bem do serviço público. São exemplos: peculato, concussão, 

prevaricação, condescendência criminosa e fraude em licitação. 

 

Praticar, em serviço, ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo em legítima 
defesa 
O servidor público deve ser portador de boa conduta no desempenho de suas funções. Assim, é 

inadmissível a prática de agressões físicas na repartição ou em local destinado ao serviço público. 

Tal ofensa poderá também constituir ilícito penal de lesão corporal, previsto no Código Penal no 

art. 129: “ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem”. 

 

Lesar os cofres públicos ou delapidar o patrimônio do Estado 
O servidor deve bem administrar e proteger os bens públicos. Ocorrerá a lesão aos cofres 

públicos quando o servidor cometer uma conduta que cause prejuízo financeiro ao Estado 

(dinheiro ou valores). A dilapidação ocorrerá nas hipóteses de destruição, estrago ou desperdício 

de bens, ainda que não possuam valor financeiro. 

 

 

Existem, ainda, deveres e proibições previstos em leis específicas de determinadas carreiras. É o 

caso da carreira do magistério estadual (Lei Estadual nº 7.109/1977), que impõe a seus servidores 

condutas adequadas ao ambiente escolar, tais como:  
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Art. 216. São deveres do funcionário: 

(...) 

VIII – levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidade que t 

iver conhecimento em razão do cargo. 

 
 

É dever de todo servidor 

denunciar 

irregularidades no 

serviço público. 

 
 Cumprir e fazer cumprir os horários e calendários escolares;  

 Zelar pelo bom nome da unidade de ensino;  

 Participar das atividades escolares e reuniões de trabalho;  

 Manter e fazer com que a disciplina seja mantida na sala de aula e fora dela;  

 Não impor castigo físico ou humilhante ou causar prejuízo físico, moral ou intelectual ao 

aluno;  

 Não praticar ato que resulte em exemplo deseducativo para o aluno;  

 Não praticar discriminação por motivo de raça, condição social, nível intelectual, sexo, 

credo ou convicção política. 

 

 

Apuração dos Ilícitos Administrativos 
 
 
Ilícito administrativo é toda conduta, em tese, ilegal, que deverá ser comprovada por provas 

testemunhais ou documentais ou periciais, contrariando as normas do regime disciplinar do 

servidor público, previstas na Lei Estadual nº 869/1952.  

O servidor que souber de qualquer irregularidade no serviço público tem o dever de levar o fato 

ao conhecimento da autoridade superior, para que sejam tomadas as devidas providências. Caso 

deixe de fazê-lo, poderá ser responsabilizado por omissão, descumprindo o dever funcional 

previsto no art. 216: 

 

 
 
 
 
 
 

 
De acordo com o art. 218 da Lei Estadual nº 869/1952, “a autoridade que tiver ciência ou notícia 

da ocorrência de irregularidades no serviço público é obrigada a promover-lhe a apuração 

imediata por meio de sumários, inquérito ou processo administrativo”. 

 
Esta comunicação deve estar acompanhada de um mínimo de provas (documentos, testemunhas, 

auditorias etc.) que possam demonstrar o indício de um ilícito, justamente para se evitar 

denúncias caluniosas, injuriosas, perseguições pessoais ou políticas. 
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Sindicância administrativa 
 
A sindicância administrativa é um procedimento investigatório que objetiva determinar a autoria 

(quem cometeu o ilícito) e a materialidade (existência da irregularidade e/ou extensão dos fatos a 

serem apurados).  

 
A sindicância administrativa não visa à aplicação de sanções ao servidor, motivo pelo qual não há 

ampla defesa e contraditório. É um procedimento de investigação simples e rápido, sem o rigor 

procedimental previsto para o processo administrativo-disciplinar. Após a conclusão da 

investigação, deve ser elaborado um relatório que indique a necessidade de instauração de 

processo administrativo disciplinar ou o arquivamento. Podem ser sugeridas, ainda, medidas que 

visem impedir a ocorrência de fatos semelhantes no âmbito do órgão ou entidade. 

 
Quando provas indicarem a possível responsabilidade do(s) acusado(s) e a materialidade do 

ilícito, é possível instaurar processo administrativo disciplinar diretamente, mesmo que não tenha 

havido sindicância prévia. 

 
 

Processo Administrativo Disciplinar 

 
O processo administrativo disciplinar destina-se a apurar possíveis irregularidades funcionais 

cometidas por servidor público no exercício de seu cargo e será conduzido por uma comissão 

composta por três servidores estáveis designados pela autoridade competente que determinar a 

formalização do processo. Tais servidores ficarão encarregados de recolher todas as provas 

relacionadas ao fato apurado, garantindo ao processado ampla defesa e contraditório. Ao final, 

apresentarão o relatório conclusivo. 

 
Uma vez finalizados os trabalhos da comissão, a autoridade julgará o processo, podendo absolver 

o servidor, extinguir sua punibilidade ou mesmo aplicar alguma sanção. 

 

 

Sanções administrativas 
 
A apuração do ilícito disciplinar, por meio do processo, pode resultar na aplicação de uma sanção 

ou penalidade administrativa. As sanções administrativas previstas na Lei Estadual nº 869/1952 

são: 

 
Repreensão (art. 244, inciso I): sanção moral aplicada em caso de desobediência ou 
descumprimento de dever. 
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Multa (art. 244, inciso II): sanção pecuniária que consiste no pagamento ao Estado de 

uma quantia em dinheiro, pelo servidor. Atualmente, não é possível aplicá-la, em razão de 

falta de regulamentação. 

 
Suspensão (art. 244, inciso III): sanção que tem por efeito a suspensão temporária do 

exercício do cargo e, consequentemente, da remuneração e da contagem de tempo de 

serviço. Sua duração não poderá exceder 90 dias. 
 

Destituição de função (art. 244, inciso IV): sanção que consiste na destituição de função 
de confiança. 

 

 

 

 

 

Demissão a bem do serviço público (art. 244, inciso VI): sanção expulsiva aplicável nos casos 
previstos nos arts. 250 e 264. 

 
Cassação de aposentadoria (art. 257): será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do 
servidor nas hipóteses previstas no art. 257 

 

 

 

 

 

 

 

 
Importante esclarecer que as sanções administrativas não devem ser entendidas apenas como 

instrumentos de punição, mas também como meios de manter a ordem interna da 

Administração, de orientar e reeducar o servidor, bem como elemento desencorajador de novos 

comportamentos irregulares. 

O servidor que for demitido por acúmulo ilícito de cargos, funções 

ou empregos públicos, tendo sido provada, em processo, a má-fé 

em sua conduta, poderá ficar inabilitado para exercício de cargos 

públicos por cinco anos. 

 

DEMISSÃO X EXONERAÇÃO 

A demissão é SANÇÃO. 
A exoneração é o ato pelo qual o servidor é 

desligado do cargo para o qual foi nomeado, a 
pedido ou ex officio 
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Competência para aplicar as sanções  

São competentes para a aplicação das sanções previstas na legislação vigente: 

 

 

AUTORIDADES SANÇÕES 

Governador ou 

Controlador-Geral do 

Estado 

(por delegação) 

 

Demissão e demissão a bem do 
serviço público 

 
Governador 

Cassação de aposentadoria 

Secretários de Estado ou 
titulares de órgãos autônomos 
diretamente subordinados ao 

Governador do Estado ou 
titulares de autarquias e 

fundações 

 
 
 

Suspensão de 31 a 90 dias 

Subsecretário s ou 
Subcontroladores 

Repreensão e suspensão até 30 
dias 

Diretores de Superintendências 
Regionais de Ensino  

 

Repreensão e suspensão até 15 
dias  

 Diretores de escola  

 

Repreensão  

 

 Autoridade  que houver feito a 
designação  

 
 
 

 

Destituição de função 

 

 
Caso não seja da alçada da autoridade instauradora a aplicação da sanção sugerida, o processo 

será encaminhado à autoridade competente para julgamento (art. 230 da Lei Estadual nº 

869/1952). 

 
Havendo mais de um acusado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade 

competente para a imposição de sanção mais grave, que também decidirá sobre os demais 

acusados. 

 
O ato de imposição de sanções mencionará sempre o fundamento legal e a causa de sua 

aplicação. 

 

A execução de sanção aplicada será de responsabilidade do dirigente da unidade de pessoal do 
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órgão ou entidade em que o servidor estiver lotado. 

 

 

 

 

 

 

 
DÚVIDAS E INFORMAÇÕES 
sca@controladoriageral.mg.gov.br 
 

 

LEGISLAÇÃO 
 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

 
BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal;  

 
BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes 

públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função 

na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências; 

 
MINAS GERAIS. Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989. 

 
MINAS GERAIS. Lei nº 869, de 5 de julho de 1952. Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários 

Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. 

 
MINAS GERAIS. Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011. Dispõe sobre a estrutura orgânica 

da Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

 
MINAS GERAIS. Decreto nº 44.710, de 30 de janeiro de 2008. Dispõe sobre a administração da 

frota de veículos pertencente à administração pública direta, autarquias, fundações e empresas 

estatais dependentes que recebem recursos do tesouro estadual. 

 

MINAS GERAIS. Decreto nº 45.841, de 26 de dezembro de 2011. Dispõe sobre o processo de 

acumulação de cargos, funções ou empregos públicos no âmbito da administração pública direta 

e indireta do poder executivo e dá outras providências. 

 

Nenhuma sanção administrativa pode ser aplicada sem 

o prévio processo administrativo disciplinar. 
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5  DIREITOS DO SERVIDOR  

 
O servidor público aufere vantagens e concessões no exercício de seu cargo. As principais 

serão destacadas a seguir. 

Vencimento: é a retribuição paga ao servidor pelo efetivo exercício do cargo correspondente 

ao padrão fixado em lei. 

Remuneração: é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo 

correspondente ao padrão de vencimento e mais as quotas ou porcentagens, que, por lei, lhe 

tenham sido atribuídas. 

 
Férias Regulamentares: o servidor público gozará de 25 dias úteis de férias, por ano, 

obrigatoriamente, não sendo permitida sua acumulação. Ingressando no serviço público 

estadual, o servidor somente poderá gozar férias depois do 11º mês de exercício. Será permitido 

o parcelamento do período de férias em duas etapas, sendo uma delas de, no mínimo, 10 dias. A 

vantagem de um terço (1/3) sobre a remuneração devida ao servidor público estadual, será paga 

de uma só vez, por ocasião do primeiro período de férias regulamentares. O servidor ocupante de 

cargo do magistério estadual em exercício nas escolas gozará de férias regulamentares de forma 

diferenciada, nos termos do art. 129 da Lei nº 7.109, de 13 de outubro de 1977, e normas 

complementares.  

 

Férias-prêmio: o servidor público gozará férias-prêmio correspondentes a cinco anos de efetivo 

exercício em cargos estaduais na base de três meses por quinquênio. Este direito não se aplica 

aos servidores ocupantes exclusivamente de cargo de provimento em comissão, aos contratados 

por tempo determinado (Lei nº 18.185/09) e aos designados do Grupo de Educação. 

 

Licença maternidade: Afastamento concedido à servidora pública por ocasião do parto, pelo 

período de 120 dias consecutivos, prorrogáveis por mais 60 dias, sem prejuízo da remuneração. 

Licença à adotante: ao final da informação que já está gravada na cartilha, acrescentar: Assim 

como ocorre com a prorrogação da licença maternidade, a licença à adotante também é 

prorrogável por 15, 30 ou 60 dias, dependendo da idade da criança. 

 
Licença Paternidade: é concedida pelo prazo de cinco dias, contados do nascimento da criança, 
nos termos da legislação especifica. 
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Licença para acompanhar cônjuge: é concedida à servidora casada com servidor estadual, 

federal, seja civil ou militar, sem vencimento ou remuneração, quando o marido for mandado 

servir, ex officio, em outro ponto do Estado ou do território nacional ou no estrangeiro. Este 

direito não se aplica a servidores ocupantes exclusivamente de cargos de provimento em 

comissão. 

 

Horário de Estudante: Ao servidor estudante regulamente matriculado em estabelecimento 

de ensino poderá ser concedido, sempre que possível, horário especial de trabalho que 

possibilite a frequência regular às aulas. Ressalte-se que a concessão de horário especial de 

trabalho, é prerrogativa da Administração Pública que poderá, de acordo com a conveniência e 

o interesse da Administração, adequar o horário de trabalho do servidor estudante, não 

implicando tal adequação em redução de jornada de trabalho. 

 

Licença Gala: A Licença Gala ou Casamento é uma concessão que permite ao servidor afastar-se 

do trabalho por 08 (oito) dias consecutivos contados da data do casamento civil ou religioso 

com efeito civil. 

 

Licença nojo (luto): Afastamento concedido por ocasião do falecimento de cônjuge, pais, filhos 

ou irmãos, por 08 (oito) dias consecutivos contados da data do óbito, sem prejuízo dos 

vencimentos. 

 
Legislação 

 
As normas referentes aos direitos e concessões encontram-se na Lei Estadual nº. 869/1952 

(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais). Também há 

regulamentação na Constituição da República de 1988 (Licença à Funcionária Gestante e 

Licença Paternidade) e nos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (Licença 

Paternidade); na Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989 (Férias-Prêmio); na Lei 

Estadual nº. 18.879/2010 (Licença à Funcionária Gestante); no Decreto Estadual nº. 

44.693/2007 (Férias); e no Decreto Estadual nº. 44.700/2008 (Férias). 
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Acúmulo de cargos, empregos e funções 

 
Conforme o artigo 37, incisos XVI e XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, empregos públicos e funções 

públicas. São considerados, para fins de acúmulo, cargos, funções e empregos da 

Administração Pública Direta (órgãos) ou da Administração Pública Indireta (autarquias, 

fundações, empresas públicas e suas subsidiárias, sociedades de economia mista e suas 

subsidiárias, e demais sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Poder Público) da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 

A acumulação remunerada somente é permitida nos casos abaixo indicados, desde que haja 
compatibilidade de horários: 

 

 Dois cargos de professor; 

 Um cargo de professor com outro técnico ou científico; 

 Dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 

regulamentadas. 

 

O dirigente de unidade de recursos humanos de órgão, autarquia ou fundação do Poder 

Executivo do Estado de Minas Gerais, tendo conhecimento da situação de acúmulo de cargos, 

funções e empregos públicos de membros do seu quadro de pessoal, deverá providenciar a 

instrução do processo de acúmulo de cargos do servidor, encaminhando-o à Secretaria de 

Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), no prazo de até 60 dias após a posse do servidor. 

O mesmo procedimento deverá ser tomado quando se tratar de pessoa que exerça função 

pública como contratada. 

 

A análise da licitude do acúmulo de cargos cabe à Diretoria Central de Gestão de Direitos do 

Servidor (DCGDS) da Superintendência Central de Administração de Pessoal (SCAP) da SEPLAG. 

A DCGDS analisará a documentação e proferirá a declaração sobre a licitude ou ilicitude do 

acúmulo de cargos. 

 

Declarada a ilicitude, o servidor terá 30 dias, contados da publicação do ato, para apresentar 

recurso à Comissão de Acúmulo de Cargos e Funções (CACF). Caso não recorra, deverá, no 

mesmo prazo de 30 dias, manifestar, por escrito, sua opção, solicitando o desligamento de um 

dos cargos, empregos ou funções. 
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Caso o servidor recorra e a Comissão de Acúmulo de Cargos e Funções mantenha a decisão 

pela ilicitude, ele terá, ainda, 10 dias para fazer a opção. 

 

Esgotados os prazos sem que tenha ocorrido a opção ou interposição de recursos, os autos do 

processo serão remetidos à Subcontroladoria da Correição Administrativa (SCA), da 

Controladoria Geral do Estado (CGE), para adoção das medidas disciplinares cabíveis. 

A Subcontroladoria de Correição Administrativa da CGE procederá à análise e, se confirmado o 

acúmulo ilícito, será instaurado Processo Administrativo Disciplinar. A pena prevista é a 

demissão; e se comprovada a má-fé, o servidor poderá ficar inabilitado para o exercício de 

cargos, empregos ou funções no Estado de Minas Gerais pelo prazo de cinco anos. 

 
 

Fundamentação Legal 

 

 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: artigo 37, incisos XVI e XVII, e § 

10; artigo 38, inciso III; artigo 95, parágrafo único, inciso I; artigo 128, § 5º, inciso II, letra 

d; artigo 142, §3º, incisos II e III; 

 Lei Estadual n.º 869/1952: artigos 216; 218; 249, inciso I; e 259. 

 Decreto Estadual n.º 44.031/2005; 

 Decreto Estadual n.º 44.127/2005; 

 Decreto Estadual n.º 44.537/2007; 

 Decreto Estadual 45.841/2011 

 Resolução SEPLAG N.º 11/2012. 



39 
 

6 SAÚDE OCUPACIONAL E PERÍCIA MÉDICA  
 

 
A Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional - SCPMSO - é a unidade 

administrativa da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - que tem por 

finalidade gerir as atividades de perícias médicas e a política de saúde ocupacional no âmbito do 

Poder Executivo do Estado de Minas Gerais.  

 
Compete à SCPMSO: normatizar, orientar, implementar e executar as atividades de Perícia 

Médica e Saúde Ocupacional dos servidores da Administração Pública Direta, Autárquica e 

Fundacional do Poder Executivo, com exceção dos servidores da Fundação Hospitalar do Estado 

de Minas Gerais – FHEMIG, da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.  

 
As atividades de perícia médica e de saúde ocupacional são realizadas pela SCPMSO em Belo 

Horizonte e em 29 Unidades Regionais de Perícia no interior.   

 

Atividades relativas à Saúde Ocupacional 
 

Realização de Exame Médico Pré-Admissional 
 

Todo ingresso no serviço público estadual deverá ser precedido de Exame Médico Pré- 

Admissional. Somente poderá ocupar um cargo público a pessoa que for considerada apta física 

e mentalmente para exercer as atribuições a ele correspondentes. Tal aptidão é comprovada 

em inspeção médica, realizada na Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde 

Ocupacional e nas unidades regionais de perícia. 

 

Caracterização de Acidente de Trabalho 

 
Acidente de trabalho é o efeito danoso que tem como causa mediata ou imediata o exercício 

das atribuições inerentes ao cargo. Equipara-se ao acidente a agressão sofrida e não provocada 

pelo funcionário no exercício de suas atribuições. 

 

A prova do acidente é feita em processo especial no prazo de oito dias, prorrogável quando as 

circunstâncias assim o exigirem, sob pena de suspensão. 
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Caracterização de Doença Profissional 

 
Doença profissional é aquela que decorre das condições do serviço ou de fatos nele ocorridos, 

devendo o laudo médico estabelecer a devida caracterização. 

A caracterização de doença profissional deverá ser solicitada a  qualquer tempo pelo 

médico perito da SCPMSO, das Unidades Regionais de Perícia ou dos Núcleos de Saúde 

Ocupacional dos órgãos que o possuírem. 

 

 

Caracterização de Situações de Insalubridade, Periculosidade e  Penosidade 

 
O servidor que trabalhe, habitualmente, em locais insalubres ou em contato permanente com 

substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de contágio; ou ainda, que exerça atividade 

penosa fará jus, em cada caso, a adicional de insalubridade, periculosidade ou penosidade, nos 

termos, condições e limites fixados na legislação vigente. 

O servidor que fizer jus, em cada caso, a adicional de insalubridade, periculosidade ou 

atividade penosa deverá optar por um deles. O direito a esses adicionais cessa com a 

eliminação das condições ou riscos que motivaram sua concessão. Os adicionais de penosidade 

serão regulamentados. 

 

Os dirigentes máximos de órgãos, autarquias e fundações do Poder Executivo do Estado de 

Minas Gerais ou o próprio servidor, por meio de sindicato da categoria, poderão solicitar 

laudos técnicos ao dirigente máximo da SEPLAG. 

 

Compete à SCPMSO a identificação e classificação da insalubridade e a caracterização da 

atividade perigosa ou penosa a que esteja sujeito o servidor. O Diretor da Diretoria Central de 

Saúde Ocupacional (DCSO) da SCPMSO designará peritos que farão o exame do servidor, de 

seu local de trabalho e de sua atividade. 

 

Atividades Relativas à Perícia Médica 
 

Caracterização de Deficiência (CADE) 

 

A CADE dos candidatos inscritos em concursos públicos como portadores de deficiência será 

feita sem ônus, por meio de laudo emitido após perícia realizada por junta médica oficial na 

SCPMSO, com base na legislação vigente. 
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A entidade promotora do concurso público encaminha a solicitação da caracterização ao 

Diretor Médico da SCPMSO, juntamente com o relatório médico que atesta a deficiência, a 

cópia da publicação da nomeação e o telefone para contato. O candidato é convocado a 

comparecer à SCPMSO com data e horários estabelecidos para ser submetido à junta médica 

que avaliará a aptidão física e mental do candidato, a compatibilidade de sua condição clínica 

com as atribuições do cargo, o prognóstico de vida laboral e as doenças pré-existentes, 

eventualmente diagnosticadas, incipientes ou compensadas. 

 
Além de se submeter à avaliação admissional as pessoas com deficiência, consideradas aptas, 

serão acompanhadas pela equipe multiprofissional durante o estágio probatório. 

 

Licença para Tratamento de Saúde (LTS) 

 
Para a concessão de Licença para Tratamento de Saúde será indispensável a realização de 

inspeção médica para emissão de laudo médico e pelo menos, uma das ocorrências: 

impossibilidade, por razões de saúde, de desempenho das atividades inerentes ao cargo do 

servidor ou de seu aproveitamento em outras, na forma prevista em lei ou regulamento; 

possibilidade de o trabalho acarretar o agravamento da doença; ou risco para terceiros. 

A inspeção médica poderá ser realizada mediante solicitação feita pelo servidor, ou por sua 

chefia imediata, ou ainda pelo órgão competente para realizá-la. 

O prazo para o servidor requerer inspeção médica junto à SCPMSO é de três dias úteis a contar 

do primeiro dia de afastamento do trabalho. O requerimento fora do prazo poderá acarretar 

perda total ou parcial do direito à licença em questão. O servidor que ocupar dois cargos de 

provimento efetivo poderá obtê-la para apenas um deles ou para ambos, conforme decisão do 

perito. 

 

Em local onde inexistir Unidade Regional de Perícia a solicitação de LTS, por até 5(cinco) dias 

iniciais, ou até 60 dias (nos casos em que o servidor estiver hospitalizado ou restrito ao leito) 

poderá ser feita mediante envio do laudo do médico assistente à Unidade Pericial 

correspondente, para homologação, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar do dia de 

sua emissão. 

 
Nos casos em que o servidor comprovadamente necessitar permanecer em município distinto do 

que se encontra lotado, em razão do estágio da doença ou de o tratamento instituído não ser 

oferecido no município de sua lotação, a avaliação pericial será realizada na unidade pericial na 

qual o município onde o tratamento for realizado encontrar-se abrangido. 
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Adaptação de horário 

 
A chefia imediata do servidor poderá adaptar o horário de trabalho ao servidor que tenha carga 

horária de trabalho semanal de 40 horas ou duas admissões no serviço público estadual às 

prescrições especiais de tratamento estabelecidas pelo médico assistente do servidor, mediante 

orientação dos médicos peritos da SCPMSO. 

A adaptação de horário independe de compensação e é precedida obrigatoriamente de 

inspeção médica específica realizada na SCPMSO ou nas Unidades Regionais de Perícia. 

Para ter direito à adaptação de horário, o servidor deve entregar à chefia imediata, para 

arquivo em sua pasta funcional, comprovante diário de frequência ao tratamento que deu 

origem ao benefício com data, horário e duração dos atendimentos. 

Caso o tratamento não seja iniciado no prazo de 30 dias a partir do comunicado, o servidor 

deverá ser reavaliado pelo serviço pericial. 

 
Ajustamento Funcional (AF) 

 
O servidor público que, em virtude de acidente ou doença, torna-se inapto para exercer as 

atribuições de seu cargo, será ajustado a outras atividades compatíveis com sua capacidade 

física e grau de escolaridade, assegurados os seus direitos e vantagens inerentes ao cargo que 

ocupa. 

 
A solicitação de avaliação pericial para verificação das limitações da capacidade física ou mental 

será feita pelos médicos da SCPMSO ou das Unidades Regionais de Perícia. A condição de inapto 

para exercer as funções do cargo será comprovada por laudo expedido pela Superintendência 

Central de Perícia Médica e saúde Ocupacional – SCPMSO.   

 
A chefia imediata, observando as orientações contidas na notificação da SCPMSO, deverá 

adequar as atividades do servidor sob sua subordinação à respectiva capacidade física e mental e 

grau de escolaridade, bem como acompanhar diariamente o processo de ajustamento funcional e 

encaminhar semestralmente à SCPMSO relatório elaborado em formulário próprio. 

 
O servidor detentor de mais de um cargo de provimento efetivo poderá ter ajustadas as 

atividades de apenas um deles, caso assim decida a junta médica. 

 

Durante o período de ajustamento funcional, o servidor poderá ter adaptado seu horário de 

trabalho às prescrições especiais de tratamento estabelecidas pelo médico assistente, nos 
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termos da legislação vigente. 

 
Durante o período de vigência, o Ajustamento Funcional poderá ser reavaliado por requerimento 

do servidor, da chefia imediata, da unidade de saúde e segurança do trabalho dos órgãos e 

entidades que o possuem, ou profissional correspondente ou por decisão da SCPMSO. 

 
A reavaliação concluirá por: 

 

 Continuidade do ajustamento; 

 

 Término do ajustamento e retorno do servidor às atribuições inerentes ao cargo; 

 

 Término do ajustamento e concessão de licença para tratamento de saúde; ou 

 

 Incapacidade total e definitiva para o serviço público (que somente pode ser concedida 

se o servidor estiver em licença para tratamento de saúde). 

A concessão de Licença para Tratamento de Saúde concomitante ao Ajustamento Funcional 

dependerá de agravamento da patologia que ensejou o ajustamento ou moléstia diversa 

daquela que o ocasionou. 

A prorrogação do ajustamento ou o retorno às funções do cargo deverá ser solicitado pelo 

servidor e este permanecerá desempenhando as atividades ajustadas até que ocorra nova 

avaliação da Junta Multidisciplinar. 

O servidor que ingressar em cargo reservado a portadores de deficiência não poderá ser 

ajustado a outras funções, salvo caso de agravamento imprevisível da deficiência durante o 

exercício do cargo ou se adquirir outra doença incapacitante para exercer as atribuições deste. 

Ocorrendo aposentadoria, demissão, exoneração, ou falecimento de servidor em Ajustamento 

Funcional, a vigência desse benefício encerrará automaticamente. 

 
 

Redução de Jornada de Trabalho 

 
O servidor público estadual pode requerer a redução da jornada de trabalho para 20 horas 

semanais se for legalmente responsável por excepcional em tratamento especializado. 

A redução depende de requerimento do interessado ao dirigente máximo do órgão ou 

entidade em que estiver lotado, e será instruída com certidão de nascimento, termo de 

curatela ou tutela e atestado médico de que o dependente é excepcional. 
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O dirigente máximo do órgão ou entidade deve encaminhar o expediente à SCPMSO ou a 

Unidade Regional de Perícia, que o analisará por meio de um laudo indireto e emitirá laudo 

conclusivo de deferimento ou não, ao órgão ou entidade de lotação do servidor. 

O prazo da Redução de Jornada de Trabalho será de seis meses, podendo ser renovado, 

sucessivamente, mediante requerimento, por igual período, observados os mesmos 

procedimentos já descritos. 

 

O Serviço Médico Pericial encaminhará comunicado do laudo conclusivo, pelo deferimento ou não, ao 

órgão ou entidade de lotação do servidor, que publicará o ato. 

Cessada a situação que gerou a concessão da redução de jornada, o servidor é obrigado a 

comunicar esse fato ao setor de pessoal do seu órgão ou entidade de lotação, para que seja 

feito o devido cancelamento sob pena de devolução aos cofres públicos da importância 

recebida indevidamente pelas horas não trabalhadas. 

 

Avaliação de Incapacidade Total e Definitiva para o Serviço Público (Aposentadoria por 

Invalidez) 

Será concedida aposentadoria por invalidez quando for verificado não estar o servidor em 

condições de exercer as atribuições inerentes ao seu cargo ou de ser readaptado em outro, 

depois de haver gozado licença para tratamento de saúde, por período não excedente a 24 

meses (exceto quando se tratar de portador de tuberculose, lepra ou pênfigo foliáceo, caso em 

que poderá haver mais três prorrogações de 12 meses de afastamento, conforme artigo 164 

da lei estadual N.º 869/1952). 

 
Isenção de Imposto de Renda 

 
Os servidores aposentados e pensionistas dos órgãos, autarquias e fundações do Poder 

Executivo do Estado de Minas Gerais poderão ter Isenção de Imposto de Renda caso tenham 

determinadas patologias previstas em lei. 

A SCPMSO realizará inspeção médica mediante requerimento protocolado. Quando for 

concedida a isenção no caso de moléstias passíveis de controle, o serviço médico oficial fixará o 

prazo de validade do laudo pericial. 
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Licença para acompanhar pessoa doente na família 

 

Para fins de concessão da Licença em questão, considera-se pessoa da família: pai, mãe, filhos, 

cônjuge ou companheiro de quem não esteja legalmente separado, irmãos menores mediante 

comprovada dependência do servidor e menor que esteja sob tutela judicial ou curatela do 

servidor, mediante apresentação do respectivo termo. 

 
O servidor poderá requerer licença para acompanhar pessoa doente na família na unidade de 

recursos humanos de seu órgão ou entidade. Essa unidade terá até dois dias úteis após a data 

da solicitação do servidor para encaminhar a documentação a SCPMSO ou à Unidade 

Regional de Perícia. 

O Serviço Médico Pericial encaminhará, no prazo de até cinco dias úteis, comunicado do laudo 

conclusivo, pelo deferimento ou não, ao órgão ou entidade de lotação do servidor, que 

publicará o ato. 

 
Essa licença não é remunerada e O servidor deverá recolher as contribuições previdenciárias mensais 

previstas nos artigos 29 e 30 da Lei Complementar nº. 64, de 25 de março de 2002. 

 

O período mínimo de concessão de licença é de 30 dias e o período total de licença para 

acompanhamento da mesma pessoa não poderá exceder a 180 dias, consecutivos ou não, 

dentro do período de 365 dias. 

O afastamento do trabalho se dará após a publicação da referida licença no Órgão Oficial dos 

Poderes do Estado. 

 

Reversão 

 
É o ato pelo qual o servidor aposentado por invalidez reingressa no serviço público, após 

verificação, em processo, de que não subsistem os motivos determinantes da referida 

aposentadoria. 

A Reversão poderá ser solicitada pelo servidor ou determinada pela autoridade competente. O 

requerimento deverá ser direcionado à Diretoria Central de Contagem de Tempo e 

Aposentadoria da Superintendência Central de Administração de Pessoal da SEPLAG.  Se a 

publicação da aposentadoria for de competência de seu órgão de lotação, o servidor deverá 

protocolar a solicitação no referido órgão. 
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Para que fique comprovada a capacidade para o exercício das atribuições do cargo que ocupava, 

o servidor deverá ser submetido à inspeção médica na SCPMSO.  

 

A reversão dará direito, para nova aposentadoria, à contagem do tempo em que o servidor 

esteve aposentado.  
 

A Reversão não se aplica a servidor que contar com mais de 55 anos de idade. 

 
 
Reintegração 

 
É o ato pelo qual o servidor público demitido reingressa no serviço público, com ressarcimento 

dos prejuízos decorrentes de sua demissão. Poderá ocorrer por decisão administrativa ou em 

função de sentença judicial transitada em julgado. 

Após a reintegração, o servidor será submetido à inspeção médica na SCPMSO, que poderá 

concluir por aptidão ao exercício das atribuições correspondentes; aptidão em Ajustamento 

Funcional ou Incapacidade Total e Definitiva para o Serviço Público. 

 

Se verificada a incapacidade total e definitiva para o serviço público, o servidor será 

aposentado no cargo em que for reintegrado. 

 
 

Legislação e informações adicionais 

 
A legislação e as informações adicionais referentes às atividades de saúde ocupacional  e 

perícia médica realizadas pela SCPMSO (documentos a serem apresentados pelo servidor, 

locais   de   realização   dessas   atividades,   etc.)   estão   disponíveis    no     sítio 

eletrônico: www.planejamento.mg.gov.br 

 
 

Telefone para marcação de Perícia Médica: em Belo Horizonte SCPMSO 155, opção 9. No 

interior: Unidades Regionais de Perícia: os endereços e telefones estão  disponíveis no sítio 

eletrônico: www.planejamento.mg.gov.br 

http://www.planejamento.mg.gov.br/
http://www.planejamento.mg.gov.br/
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7 PLANOS DE CARREIRAS  
 

 
Conceitos Básicos 

 

Carreira 
 

É o conjunto de cargos afins, dispostos em posições ordenadas segundo uma trajetória 

evolutiva crescente de variação das exigências requeridas para ascensão. 

 

Os cargos pertencentes a uma carreira são de provimento efetivo e o ingresso em uma 

carreira somente ocorre por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos. 

 

Nível 
 

É o agrupamento de cargos com os mesmos requisitos de capacitação e mesma 

natureza, complexidade, atribuições e responsabilidades. Os níveis são escalonados de 

forma vertical na estrutura da carreira. 

Grau 
 

É a subdivisão horizontal de um nível da carreira. 
 

Exemplo de estrutura de uma carreira 
 
 

  

Grau 

Nível 
da 

carreira 

Nível de 
Escolaridade 

A B C D E F G H I J 

I 
Nível Superior 

I-A I-B I-C I-D I-E I-F I-G I-H I-I I-J 

II 
Nível Superior 

II-A II-B II-C II- D II-E II-F II- G II- H II-I II-J 

III 

Pós-graduação lato 
ou 
stricto sensu 

III- A III- B III- C III- D III- E III- F III- G III- H III- I III- J 

IV 

Pós-graduação lato 
ou 
stricto sensu 

IV- A IV- B IV- C IV- D IV- E IV- F IV- G IV- H IV- I IV- J 

V 
Pós-graduação 
stricto sensu 

V- A V- B V- C V- D V- E V-F V- G V- H V-I V-J 
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Atribuições das Carreiras 

 

A descrição das atribuições gerais das carreiras é feita de maneira ampla nas leis que as 

instituíram. Já as atribuições específicas são definidas por meio de decreto. 

 

Grupos de Atividades 

 
São grupos compostos por órgãos, autarquias e fundações que atuam nas mesmas áreas. O 

Poder Executivo Estadual possui 14 grupos de atividades: 

 

1. Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo e 

carreiras de Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de Analista 

Fazendário de Administração e Finanças; 

2. Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria e Auditoria e Político- 

Institucionais; 

3. Grupo de Atividades de Agricultura e Pecuária; 

4. Grupo de Atividades de Meio Ambiente; 

5. Grupo de Atividades de Saúde; 

6. Grupo de Atividades de Seguridade Social; 

7. Grupo de Atividades de Educação Básica; 

8. Grupo de Atividades de Educação Superior; 

9. Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia; 

10. Grupo de Atividades de Cultura; 

11. Grupo de Atividades de Desenvolvimento Econômico e Social; 

12. Grupo de Atividades de Defesa Social; 

13. Grupo de Atividades de Transportes e Obras Públicas; 

14. Grupo de Atividades de Jurídicas. 
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Plano de Carreira  

Conceito 

É um instrumento de gestão que objetiva o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor 

público. 

Usualmente, a noção de planos de carreiras no setor público contempla um conjunto de 

normas que estabelecem condições para ingresso e ascensão na carreira. Tal ascensão se dá 

por meio da elevação do padrão remuneratório do servidor, bem como pelo incremento de 

atribuições e responsabilidades, mediante preenchimento de requisitos de desempenho e 

qualificação funcional. 

 
 

Breve histórico do processo de reestruturação e implementação dos Planos de 
Carreiras 

 
O Decreto Estadual n.º 43.576/2003 estabeleceu as principais diretrizes que nortearam o 

processo de reestruturação e implementação dos Planos de Carreiras dos órgãos, autarquias e 

fundações do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. O cenário anterior era caracterizado 

pela existência de carreiras fragmentadas (893 classes de cargos) e falta de efetividade dos 

mecanismos de desenvolvimento dos servidores (ausência de progressões e promoções na 

maioria dos órgãos e entidades desde 1994). Além disso, a avaliação de desempenho como 

requisito para promoção ainda não havia sido regulamentada e havia graves distorções 

salariais, especialmente nas carreiras de nível médio e fundamental. 

A partir das diretrizes do Decreto Estadual n.º 43.576/2003, foram publicadas 16 leis até o 

início de 2005 que instituíram os novos Planos de Carreiras, definiram as regras de ingresso, 

progressão e promoção, regularizaram as jornadas de trabalho e alteraram as estruturas das 

carreiras, bem como o quantitativo de cargos. 

 

As carreiras foram distribuídas em 14 grupos de atividades, conforme área de atuação de cada 

órgão, autarquia e fundação. Houve a padronização da denominação da maioria das carreiras, 

conforme o nível de escolaridade exigido para o ingresso. As carreiras de nível fundamental de 

ensino recebem a denominação de Ajudante ou Oficial ou Auxiliar; as carreiras de nível médio 

de ensino recebem a denominação de Agente ou Técnico ou Assistente; e as carreiras de nível 

superior de ensino recebem a denominação de Analista ou Gestor ou Especialista. 
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As estruturas das carreiras passaram a conter níveis de escolaridade diferentes, a avaliação de 

desempenho passou a ser requisito para o desenvolvimento na carreira e a progressão e a 

promoção implicam efetiva melhoria salarial. 

 

As carreiras passaram a ter tabelas salariais com variação média de 3% entre os graus e 22% 

entre os níveis e, em várias delas, passou a ser possível o ingresso em nível diverso do inicial, 

como, por exemplo, nas carreiras de Professor de Educação Básica e nas carreiras de nível 

superior do Grupo de Atividades de Saúde. Vedou-se o ingresso em carreiras com nível 

fundamental de escolaridade, à exceção das carreiras de Auxiliar de Serviços de Educação 

Básica e Auxiliar Administrativo da Polícia Militar. 

 
Em 2006, a partir do mês de junho, teve início a concessão da promoção por escolaridade 

adicional nas carreiras do Poder Executivo Estadual, beneficiando os servidores que à época já 

haviam concluído o período de estágio probatório e possuíam escolaridade superior à exigida 

para o respectivo nível de posicionamento nas carreiras. Também puderam ser contemplados 

com a antecipação da primeira promoção na carreira aqueles servidores que comprovaram a 

elevação do nível de escolaridade até o mês de junho de 2010, obtendo, paralelamente, 

avaliações de desempenho satisfatórias.  Cada promoção - ou mudança de nível na carreira - 

poderia implicar um aumento de até 22% (vinte e dois por cento) sobre o vencimento básico 

do servidor. 

 
Em junho de 2010 foi implementado o reposicionamento por tempo de serviço nas carreiras do 

Poder Executivo. Trata-se de um mecanismo que promoveu, por meio de progressões e 

promoções na nova carreira, a compensação pelos períodos em que o servidor, estando em 

efetivo exercício, não teve movimentação na carreira antiga. 

 
No contexto da política remuneratória vigente, destaca-se o avanço conquistado a partir da 

fixação de padrões mínimos para o vencimento básico iniciais das carreiras do Poder Executivo, 

conforme a escolaridade exigida para ingresso e a carga horária de trabalho. Essa medida, 

prevista na Lei nº 20.748/2013, promoveu uma redução das distorções salariais internas, 

aproximando os salários praticados para as carreiras que possuem os mesmos requisitos de 

ingresso.   

 
Na atual gestão está sendo proposta a revisão de planos de carreiras por meio da formação de 

diversos grupos de trabalho com a participação de sindicatos e gestores dos órgãos/entidades, 

a exemplo do Grupo de Trabalho para estudo da remuneração das carreiras da Educação 



51 
 

Básica instituído pelo Decreto nº 46.709/2015, do Grupo de Trabalho para revisão das carreiras 

da área da Saúde e da proposta para instituição de Grupo de Trabalho destinado a promover 

estudos relativos às carreiras da Secretaria de Estado de Defesa Social. 

 
 

Desafios para a gestão de carreiras 

 
Trata-se de um grande desafio para a gestão de carreiras conciliar, por um lado, a necessidade 

de valorização do bom desempenho e o incentivo à melhoria da qualificação do servidor e, por 

outro lado, manter a prudência fiscal de modo que os planos de carreiras tenham 

sustentabilidade, em face das restrições financeiras e orçamentárias existentes. 

 
A legislação de carreiras é dinâmica e vem sendo continuamente aprimorada. Ainda assim, faz- 

se indispensável aprimorar os mecanismos de ascensão nas carreiras e reduzir as distorções 

salariais internas e externas. Além disso, é importante estabelecer um plano de sucessão para 

os órgãos, autarquias e fundações a partir da análise e descrição dos cargos determinando os 

requisitos básicos da força de trabalho (conhecimentos, atitudes, habilidades, 

responsabilidades envolvidas e condições de trabalho) para um adequado desempenho. 

 

 

Princípios e diretrizes da construção dos Planos de Carreiras  

 Princípios: 

1. Valorização e humanização do servidor público; 

2. Estímulo à qualificação do servidor; 

3. Criação de vínculo entre as carreiras, a avaliação de desempenho e a política de 

desenvolvimento; 

4. Valorização da contribuição do servidor para o alcance das metas institucionais; 

5. Propagação de novos conceitos nas organizações públicas; 

6. Igualdade de oportunidades para o desenvolvimento do servidor na respectiva 

carreira, com base no mérito funcional, na qualificação profissional e no esforço 

pessoal; 

7. Possibilidade de adaptação constante dos quadros de pessoal às necessidades 

institucionais, por meio da formação de carreiras com atribuições amplas, que 

agregam diversas categoriais profissionais. 
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Diretrizes: 

 
1. Participação dos sindicatos na discussão das propostas de leis das carreiras; 

2. Desenvolvimento na carreira com base no mérito; 

3. Definição de requisitos de formação para ingresso e desenvolvimento na carreira; 

4. Incentivo à formação e ao aperfeiçoamento do servidor para fins de 

desenvolvimento na carreira; 

5. Evolução do vencimento básico e da complexidade de atribuições, de acordo com 

o nível e o grau em que o servidor estiver posicionado na carreira; 

6. Inexistência de subdivisão das carreiras em classes; 

7. Descrição das atribuições de todas as carreiras de maneira ampla e geral em lei, a 

fim de deixar a definição das atribuições específicas em decreto posteriormente; 

8. Redimensionamento dos quadros de pessoal: extinção, criação e/ou 

transformação de cargos, de acordo com as necessidades institucionais; 

9. Regularização das jornadas de trabalho. 

 

Desenvolvimento na carreira  

 Progressão 

Regra geral 

 
A progressão ocorre com a passagem do servidor do grau em que se encontra para o grau 

subsequente no mesmo nível da carreira a que pertence, condicionada aos seguintes 

requisitos: 

 

1. O servidor deve estar em efetivo exercício; 

 
2. O servidor deve estar em efetivo exercício há dois anos no mesmo grau; 

 
3. O servidor deve ter duas Avaliações de Desempenho Individual satisfatórias desde a 

progressão anterior. 
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Primeira progressão 

 
A primeira progressão do servidor na carreira ocorre após a conclusão do estágio probatório, que 
tem a duração de três anos. 
 
 

 Promoção 

Regra geral 
 

A promoção ocorre com a passagem do servidor de um nível para o imediatamente superior, 

na mesma carreira a que pertence, condicionada aos seguintes requisitos: 

1. O servidor deve estar em efetivo exercício; 

 
2. O servidor deve estar em efetivo exercício há cinco anos no mesmo nível; 

 
3. O servidor deve ter cinco Avaliações de Desempenho Individual satisfatórias desde a 

promoção anterior; 

 

4. O servidor deve ter a escolaridade mínima exigida para o nível subsequente da 
carreira; 

 
5. O servidor deve ter participado de atividades de formação e aperfeiçoamento, 

desde que o órgão ou entidade em que estiver lotado ofereça, de forma contínua, 

oportunidades de participação nessas atividades a todos os servidores.  

 
 

Primeira promoção 

A primeira promoção ocorre com a passagem do servidor de nível em que ingressou por meio 

de concurso público de provas ou provas e títulos para o imediatamente superior, na mesma 

carreira a que pertence. Como regra geral, a contagem do prazo se dá após o término do 

estágio probatório, mas em algumas carreiras, como as do Grupo de Atividades de Educação 

Básica, esse período pode ser computado para a primeira promoção. 

 

Promoção por escolaridade adicional 

É um instituto previsto nos Planos de Carreiras que prevê a redução do tempo necessário e da 

quantidade de avaliações de desempenho exigidas para a promoção, nos termos de 

regulamento, caso o servidor possua escolaridade superior à exigida para o nível em que 

estiver posicionado. Decretos publicados em 2006 e em 2008 permitiram a concessão da 

promoção por escolaridade adicional para os servidores que apresentaram os respectivos 

diplomas ou certificados até 30 de junho de 2010 e já haviam concluído o período de estágio 
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probatório até essa data.  Para os novos ingressos ou para servidores que não preencheram os 

requisitos até junho de 2010, prevalecem as regras gerais de promoção. 

Observações:  

 

A progressão e a promoção são independentes entre si. Isso significa que o servidor não 

precisa percorrer todos os graus do nível em que se encontra para ser promovido ao nível 

subsequente da carreira. 

 

Caso o servidor implemente os requisitos para progressão e promoção numa mesma data, 

prevalece a concessão da promoção. 

 

A promoção para um nível da carreira que possua um requisito de escolaridade diferente do 

exigido para o ingresso não implica alteração nas atribuições desempenhadas pelo servidor.  

 

O servidor perde o direito à progressão e à promoção se, em decorrência de punição 

disciplinar, for suspenso ou exonerado de cargo de provimento em comissão ou destituído de 

função gratificada. Nessas hipóteses a contagem do período aquisitivo começará após a 

aplicação da penalidade. 

 

Simulação de desenvolvimento na carreira a partir do ingresso do servidor, mediante 

aplicação das regras gerais de progressão e promoção 

 

O servidor que ingressar no nível I grau A da carreira em 1º de janeiro de 2015: 
 

1º de janeiro de 2018: haverá a primeira progressão para o nível I grau B - após a conclusão do 

estágio probatório, tem início a contagem de tempo para concessão da segunda progressão 

(dois anos) e da primeira promoção na carreira (cinco anos); 

 

1º de janeiro de 2020: progressão para o nível I grau C; 
 

1º de janeiro de 2022: progressão para o nível I grau D; 
 

1º de janeiro de 2023: promoção para o nível II grau A - posicionamento do servidor no nível 

para o qual foi promovido dar-se-á no primeiro grau cujo vencimento básico seja superior ao 

percebido pelo servidor no momento da promoção; 

 

1º de janeiro de 2025: progressão para o nível II grau B; 

 

1º de janeiro de 2027: progressão para o nível II grau C; 
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1º de janeiro de 2028: promoção para o nível III grau A. 
 
 
 

Jornada de trabalho e a opção por 40 horas semanais 

 
A jornada de trabalho é a carga horária semanal de trabalho prevista em lei, a ser cumprida, 

obrigatoriamente, pelos servidores públicos civis, fixada em razão das atribuições pertinentes 

aos respectivos cargos. 

 
O servidor público civil dos órgãos, autarquias e fundações do Poder Executivo de Minas 

Gerais, ocupante de cargo de carreira instituída em lei, poderá optar pela jornada de trabalho 

de 40 horas semanais, desde que atendidos os requisitos previstos no Decreto Estadual 

n.º44.410/2006, conjugadas com os critérios de análise utilizados pela Câmara de 

Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças (CCGPGF). 

 
A opção pelas quarenta horas é autorizada somente para os servidores que possuem, no 

máximo, vinte anos de serviço e está condicionada à apresentação de proposta de 

compensação do impacto financeiro pelo órgão ou entidade de lotação do servidor. 

 

Movimentação do servidor Mudança de lotação 

É a passagem do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo para o mesmo cargo, 

pertencente à mesma carreira, de quadro de pessoal de outro órgão, autarquia ou fundação 

do Poder Executivo de Minas Gerais, observada a conveniência da Administração Pública. Essa 

mudança somente será admitida dentro dos órgãos e entidades que possam ter, dentro de seu 

quadro de pessoal, membros da carreira em questão. 

 

Cessão 

 
É a movimentação de servidor, ocupante de cargo de carreira de órgão, autarquia ou fundação 

do Poder Executivo de Minas Gerais, para órgão, autarquia ou fundação do Poder Executivo de 

Minas Gerais em que não haja a carreira a que pertença, somente sendo permitida para o 

exercício de cargo de provimento em comissão ou função gratificada. 

 

Adicional de Desempenho (ADE) 

 
É uma vantagem pecuniária vinculada ao resultado das avaliações de desempenho individual e 

institucional, bem como à evolução do número de avaliações de desempenho individual 

satisfatórias. 
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O ADE foi instituído para incentivar e valorizar o desempenho do servidor e sua contribuição 

para o alcance das metas institucionais do Órgão ou entidade em que estiver em exercício. 

 

A partir da conclusão do estágio probatório, o servidor que ingressou no serviço público 

estadual após julho de 2003 adquire o direito ao recebimento mensal do ADE. 

 

A atualização do ADE, para servidores que já foram submetidos à avaliação de desempenho 
individual ocorrerá anualmente no dia 1º de outubro. 
 
Para fins de cálculo do ADE, caso não haja Avaliação Institucional decorrente do Acordo de 
Resultados, será considerado apenas o resultado da ADI ou da AED. 

 
 

Critérios para cálculo do ADE 
 

ADE = P x VB X [(0,3 X AI) + (0,7 x ADI)] 
 

P = percentual do vencimento básico definido em Decreto , conforme o número de Avaliações 
de Desempenho Individual  e etapas da Avaliação Especial de Desempenho. 

VB = valor correspondente ao vencimento básico do servidor 

AI = resultado da Avaliação de Desempenho Institucional (nota da Segunda Etapa do  Acordo de 
Resultados) dividido por cem 

ADI = resultado da última Avaliação de Desempenho Individual ou da Avaliação Especial de 
Desempenho dividido por cem. 
 
 

Percentual do vencimento básico para cálculo do valor máximo do ADE 
 

Número de avaliações de desempenho 

individual satisfatórias 
3 5 10 15 20 25 30 35 

Porcentagem do vencimento básico 6% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

 

 

Exemplo de cálculo do ADE 
 

Vencimento básico do cargo de nível I, grau B, de uma carreira = R$ 2.039,40. 

 
Valor máximo de ADE para servidor que concluiu as três etapas da Avaliação Especial de 

Desempenho: 6% do vencimento básico = R$ 122,36. 

 

Para um servidor com nota 90 no parecer conclusivo da Avaliação Especial de Desempenho, e 

nota 85 de Desempenho Institucional, o valor mensal do ADE corresponderá a 

aproximadamente 89% de R$ 122,36 = R$ 108,29. 
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Legislação do ADE  

 

 Lei Estadual n.º 14.693/2003 

 Lei Estadual n.º 16.676/2007 

 Lei Estadual n.º 17.329/2008 

 Lei Estadual n.º 18.975/2010 

 Lei Estadual n.º 19.553/2011 

 Decreto Estadual n.º 44.503/2007 

 Decreto Estadual n.º 44.732/2008 

 Decreto nº 44.889, de 8/9/2008 

 Decreto nº 46.032, de 21/8/2012 

 Decreto nº 46.756, de 12/5/2015 

 
Legislação, textos explicativos e formulários sobre Planos de Carreiras 
 
A legislação referente aos Planos de Carreiras e tabelas de vencimento básico, bem como 

textos explicativos e formulários relativos ao assunto estão disponíveis no   sítio eletrônico 

da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio do seguinte link: 

http://planejamento.mg.gov.br/gestao-governamental/gestao-de-pessoas/politicas-de-carreira-

e-remuneracao 

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=44889&ano=2008&tipo=DEC
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=46032&ano=2012&tipo=DEC
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=46756&ano=2015&tipo=DEC
http://planejamento.mg.gov.br/gestao-governamental/gestao-de-pessoas/politicas-de-carreira-e-remuneracao
http://planejamento.mg.gov.br/gestao-governamental/gestao-de-pessoas/politicas-de-carreira-e-remuneracao
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8 CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS  
 

 
Cargos de provimento em comissão 

 

Formas de recrutamento 
 

Além dos cargos de provimento efetivo, existem os cargos de provimento em comissão. Estes 

podem ser de recrutamento limitado ou amplo: 

 Cargos de recrutamento limitado: são providos por servidores dos órgãos (secretarias 

de estado e órgãos autônomos) e entidades (autarquias e fundações) do Poder 

Executivo do Estado de Minas Gerais ocupantes de cargos de provimento efetivo. 

 Cargos de recrutamento amplo: são providos por quaisquer cidadãos, incluindo os 

servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo dos órgãos, autarquias e 

fundações do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. 

 
 

Percepção de Vencimento 
 

As possibilidades de recebimento do vencimento variam de acordo com a forma de 

recrutamento do servidor. 

 

Caso seja um servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, existem as seguintes opções 

de percepção do vencimento: 

1. Vencimento do cargo de provimento em comissão; ou 
 

2. Remuneração do cargo de provimento efetivo acrescida de 50% do vencimento do 

cargo de provimento em comissão. 

 
Caso seja um servidor não ocupante de cargo de provimento efetivo, perceberá o vencimento 

do cargo de provimento em comissão. 

 
Na Administração Direta, os cargos em comissão recebem a denominação DAD, enquanto na 

Administração Indireta, recebem a denominação DAI. Cada um deles conta com estruturação e 

atribuições específicas, conforme será demonstrado a seguir. 
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DAD 
 

É a denominação dada aos cargos do Grupo de Direção, Chefia e Assessoramento da Administração 

Pública Direta do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, que integram o Quadro Geral de 

Cargos de Provimento em Comissão. 

 

Estruturação em níveis 
 

O DAD está graduado em 12 níveis, em razão da complexidade das atribuições. Para cada nível é 

atribuído um valor unitário (DAD-unitário) e um vencimento específico, conforme consta no Anexo I 

da Lei Delegada Estadual n.º 174/2007. 

 

Atribuições do ocupante do DAD 
 

O ocupante do DAD tem como atribuições a direção e a chefia de unidades administrativas, 

equipes de trabalho, projetos e programas, e o assessoramento técnico ou especializado nos 

órgãos da Administração Pública Direta. 

 

 

DAI 

É a denominação dada aos cargos do Grupo de Direção, Chefia e Assessoramento da Administração 

Pública Indireta do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, que integram o Quadro Geral de 

Cargos de Provimento em Comissão. 

 

Estruturação em níveis 
 

Os cargos são graduados em 30 níveis, em razão da complexidade das atribuições. Para cada nível 

é atribuído um valor unitário (DAI-unitário) e um vencimento específico, conforme consta no Anexo I 

da Lei Delegada Estadual n.º 175/2007. 

 

Atribuições do ocupante do DAI 
 

O ocupante do DAI tem como atribuições a direção e a chefia de unidades administrativas, 

equipes de trabalho, projetos e programas, e o assessoramento técnico ou especializado nas 

entidades autárquicas e fundacionais da Administração Pública Indireta do Poder Executivo do 

Estado de Minas Gerais. 
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GTE – Gratificação Temporária Estratégica 
 

Tanto para o ocupante de DAD quanto para o ocupante de DAI, pode ser atribuída Gratificação 

Temporária Estratégica. Nesses casos, o servidor deverá cumprir uma jornada de trabalho 

semanal de 40 horas, e ainda, desempenhar função estratégica em áreas consideradas de elevada 

complexidade ou com relevante contribuição para a Agenda do Governo. 

 

Estruturação em níveis 
 

As GTE’s são graduadas em cinco níveis, em razão da complexidade das atribuições. Para cada nível 

é atribuído um valor unitário (GTE-unitário) e um vencimento específico, conforme consta no Anexo 

III da Lei Delegada Estadual n.º 174/2007 e da Lei Delegada Estadual n.º 175/2007. 

 

Percepção do valor correspondente à GTE 
 

As possibilidades de recebimento do valor correspondente à GTE variam de acordo com a forma de 
recrutamento do servidor. 

 

Caso seja um servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo, existem as seguintes 
opções de percepção do valor correspondente à GTE: 

 
1. Vencimento do cargo de provimento em comissão, acrescido do valor da GTE;  ou 

 
2. Remuneração do cargo de provimento efetivo, acrescida de 50% do vencimento do 

cargo de provimento em comissão e o valor total correspondente à GTE. 
 

Caso seja um servidor não ocupante de cargo de provimento efetivo, perceberá o vencimento do 

cargo de provimento em comissão acrescido do valor da GTE. 

 

 

Funções gratificadas 

As funções gratificadas podem ser atribuídas aos servidores ocupantes de cargos de provimento 

efetivo. 

 

Percepção do valor correspondente às Funções Gratificadas 
 

A gratificação pelo exercício de funções gratificadas será paga cumulativamente com as parcelas 

remuneratórias do cargo de provimento efetivo do servidor designado para exercê-la. Na 

Administração Direta, as funções gratificadas recebem a denominação FGD, enquanto na 

Administração Indireta recebem a denominação FGI. Cada uma delas conta com estruturação e 
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atribuições específicas, conforme será demonstrado a seguir. 

 

FGD 
 

É a denominação dada às funções gratificadas criadas no âmbito da Administração Pública Direta, 

destinadas ao desempenho de funções de confiança, constantes no Anexo II da Lei Delegada 

Estadual n.º 174/2007. 

 

Estruturação em níveis 
 

As funções gratificadas são graduadas em dez níveis, em razão da complexidade das atribuições. 

Para cada nível é atribuído um valor unitário (FGD-unitário) e um vencimento específico, 

conforme consta no Anexo II da Lei Delegada Estadual n.º 174/2007. 

 

Atribuições dos detentores de FGD 
 

O detentor de FGD tem como atribuição o assessoramento técnico ou especializado e a coordenação 

de atividades, projetos, programas e equipes de trabalho nos órgãos da Administração Direta do 

Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. 

 
 

FGI 

É a denominação dada às funções gratificadas, criadas no âmbito da Administração Indireta, 

destinadas ao desempenho de funções de confiança, constantes no Anexo II da Lei Delegada 

Estadual n.º 175/2007. 

 

Estruturação em níveis 
 

As funções gratificadas são graduadas em nove níveis, em razão da complexidade das atribuições. 

Para cada nível é atribuído um valor unitário (FGI-unitário) e um vencimento específico, conforme 

consta no Anexo II da Lei Delegada Estadual n.º 175/2007. 

 

Atribuições dos detentores de FGI 

 

O detentor de FGI tem como atribuição o assessoramento técnico ou especializado e a 

coordenação de atividades, projetos, programas e equipes de trabalho nas autarquias e 

fundações da Administração Pública Indireta do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. 
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Legislação 
 

A Lei Delegada Estadual n.º 174/2007 e a Lei Delegada Estadual n.º 175/2007 encontram-se 

disponíveis no sítio eletrônico: www.almg.gov.br 

 

Quadro Resumo – Formas de Percepção dos Valores Correspondentes aos Cargos de Provimento 
em Comissão, Funções Gratificadas e GTE. 

 
 
 

Situação do 

Servidor 

Nomeado somente para 

DAD/DAI 

Nomeado para DAD/DAI + 

atribuição de GTE 

Designado para 

FGD/FGI 

 
 

 
Ocupante de cargo 

de provimento 

efetivo 

Vencimento do cargo de 

provimento em 

comissão 

Vencimento do cargo de 

provimento em comissão + 

Valor da GTE 

 
 

Vencimento do 

cargo efetivo 

+ Valor da 

FGD/FGI 

Remuneração do cargo 

efetivo + 50% do 

vencimento do cargo de 

provimento em 

comissão 

Remuneração do cargo efetivo 

+ 50% do vencimento do cargo 

de provimento em comissão + 

Valor da GTE 

Ocupante 

exclusivamente de 

cargo de 

provimento em 

comissão 

 
Vencimento do cargo de 

provimento em 

comissão 

 
Vencimento do cargo de 

provimento em comissão + 

Valor da GTE 

 

Não pode ser 

atribuída 

Obs.: A percepção dos valores correspondentes à cargo de provimento em comissão função 
gratificada ou gratificação temporária estratégica não se incorporaram à remuneração do 
servidor, mas servem de base para pagamento de 13º e férias.

http://www.almg.gov.br/
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9 ESTÁGIO PROBATÓRIO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  
 

 

Estágio Probatório 
 

O estágio probatório tem por objetivo apurar a aptidão do servidor no desempenho do cargo 

para fins de aquisição de estabilidade. Para o cumprimento do período de estágio probatório o 

servidor deverá ter 1095 (um mil e noventa e cinco dias) de efetivo exercício na administração 

pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual. 

 

Efetivo exercício para fins de Estágio Probatório 
 

Para fins de estágio probatório, não são considerados como efetivo exercício os afastamentos, 

as faltas, as licenças, as férias regulamentares, as férias-prêmio ou qualquer interrupção do 

exercício das atribuições do cargo ou função exercida, superiores a vinte por cento do total de 

dias de cada uma das etapas, ressalvado o último mês de cada etapa que será considerado 

como efetivo exercício. 

 

Avaliação de Desempenho 
 

É o processo contínuo de verificação do desempenho do servidor, por meio do planejamento e 

acompanhamento de seu trabalho ao longo de um período, tendo em vista as 

responsabilidades e atividades a ele atribuídas. Consiste em um meio de aprendizagem, pois 

possibilita o crescimento pessoal e profissional do servidor ao mesmo tempo em que estimula 

a reflexão e a conscientização sobre seu papel no contexto organizacional. 

Atualmente, existem três tipos de Avaliação de Desempenho para os servidores estaduais: 

Avaliação Especial de Desempenho – AED, Avaliação de Desempenho Individual – ADI e 

Avaliação de Desempenho dos Gestores Públicos – ADGP. 

 
 

Avaliação Especial de Desempenho (AED)  

O que é 
 

A AED é o processo de acompanhamento sistemático do desempenho do servidor em período 

de estágio probatório, que tem por objetivos: 

 

I - apurar a aptidão do servidor para exercício do cargo para o qual foi nomeado; 
 

II - contribuir para a implementação do princípio da eficiência na administração pública direta, 
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autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual; e 

 

III - aprimorar o desempenho do servidor e dos órgãos ou entidades da administração pública direta, 

autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual. 

 

Quem é avaliado 
 

Todos os servidores em período de estágio probatório, que ingressaram em cargo de 

provimento efetivo nos órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e 

fundacional do Poder Executivo Estadual, ainda que estejam em exercício de cargo de 

provimento em comissão ou de função de confiança. 

 

Quem avalia 
 

Comissão de Avaliação Especial de Desempenho: avalia o servidor que ocupa exclusivamente 

cargo de provimento efetivo. 

 

Chefia imediata: avalia o servidor que, além de seu cargo de provimento efetivo, ocupa cargo 

de provimento em comissão ou detenha função gratificada. 

 

Etapas da AED 
 

O processo de AED não terá número fixo de etapas e ocorrerá da seguinte forma: 
 

I - a primeira etapa iniciará na data de ingresso do servidor e terminará em 31 de dezembro; 

II - as demais etapas iniciarão em 1º de janeiro e terminarão em 31 de dezembro; e 

III - a última etapa iniciará em 1º de janeiro e terminará na data de conclusão do período de 

estágio probatório, com o cumprimento dos um mil e noventa e cinco dias de efetivo exercício. 

IMPORTANTE: A contagem dos 1095 dias de efetivo exercício passa a ser referência para a 
definição das etapas e cálculo do término do estágio probatório do servidor. 
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Exemplo: 
 

Efetivo exercício para fins de AED 

 

 
 
 
 

Para ser avaliado o servidor deverá obter o mínimo de 150 dias de efetivo exercício em 

cada etapa. A contagem dos dias de efetivo exercício deverá ser feita até 30 de 

novembro, com exceção da ultima etapa, em que a contagem dos 150 dias será encerrada 

no mês que antecede o término do estágio probatório. 

 

Conceito de Efetivo Exercício: são considerados como efetivo exercício, os dias 

efetivamente trabalhados pelo servidor, o descanso semanal remunerado, os feriados, 

pontos facultativos e as folgas compensativas decorrentes de horas-extras. 

 

Requisitos para a aquisição de estabilidade 
 

A aquisição da estabilidade do servidor fica condicionada: 
 

I- À comprovação da aptidão, aferida no processo de AED; e 

II - ao cumprimento dos 1095 (um mil e noventa e cinco dias) de efetivo exercício na 

administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual, referentes 

ao período de estágio probatório. 
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Documentos essenciais para a AED 
 

Para realizar a AED são utilizados três documentos obrigatórios: Plano de Gestão de 

Desempenho Individual, Termo de Avaliação e Parecer Conclusivo. 

 

Plano de Gestão de Desempenho Individual (PGDI) 
 

PGDI é o documento que possibilita o planejamento de trabalho do servidor e o 

acompanhamento do seu desempenho em cada etapa de avaliação. O PGDI deve ser 

preenchido pela chefia imediata em conjunto com o servidor avaliado. 

 

Para que o PGDI seja elaborado, deve-se considerar os seguintes aspectos: 
 

1. O planejamento das entregas e metas do servidor avaliado deve ocorrer sempre no início da 

etapa, para que haja tempo hábil para o acompanhamento. 

2. Posteriormente, deve haver dois acompanhamentos desse planejamento. No primeiro, a 

chefia imediata e o servidor podem negociar novas atividades, sugerir ações de 

desenvolvimento, discutir as entregas e metas anteriormente estabelecidas e, caso seja 

necessário, ajustá-las. No segundo, a chefia imediata e o servidor verificam se as tarefas e 

metas estabelecidas foram realizadas.  

Recomenda-se que o primeiro acompanhamento seja realizado aproximadamente cinco 

meses após o início da etapa e que o segundo seja próximo ao término da mesma. 

3. O PGDI deve abordar todos os critérios de avaliação e ser objetivo para facilitar o processo 

de avaliação de desempenho. 

 

Importante: Não há PGDI nos casos em que o servidor em estágio probatório esteja 

ocupando cargo de provimento em comissão de direção ou chefia. Nesse caso, o servidor será 

avaliado pela metodologia da Avaliação de Desempenho do Gestor Público, conforme será 

esclarecido adiante. 

 

Termo de Avaliação 
 

É o documento que contém as competências/critérios e a metodologia de avaliação do 

servidor para cada etapa de avaliação. Deve ser preenchido pela autoridade competente para 

avaliar o servidor, no órgão ou entidade da administração pública direta, autárquica e 

fundacional do Poder Executivo Estadual em que o servidor estiver em exercício no período de 

fechamento da avaliação (geralmente, nos meses de novembro e dezembro) 
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IMPORTANTE: Na última etapa de AED o Termo de Avaliação deve ser preenchido nos 2 

últimos meses do Estágio Probatório. 

 

Notificação  

 

A notificação deve ser feita por escrito ao servidor, acerca do resultado de cada etapa da 

avaliação, em até vinte dias contados do término do preenchimento do termo de avaliação, 

por quem o avaliou. 

 

Parecer Conclusivo 
 

É o documento em que é apurada a aptidão ou não do servidor para o cargo efetivo que 

ocupa. Se o servidor obtiver nota satisfatória, ou seja, igual ou superior a 60% de 

aproveitamento na média do somatório dos pontos obtidos em todas as das etapas de AED, 

e tiver, no máximo, 5% de faltas em cada etapa da AED, será considerado apto. 

 

O Parecer Conclusivo é elaborado pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho no 

prazo máximo de trinta dias contatos do término da última etapa de AED ou no decorrer de 

qualquer das três etapas, quando o servidor obtiver o conceito infrequente, caso o servidor 

extrapole o limite de 5% de faltas. A extrapolação desse limite acarretará na exoneração do 

servidor, sendo-lhe assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa. 

 

Recursos contra os resultados da AED 
 

Em cada etapa de avaliação, o servidor que discordar do resultado obtido, tem direito a  duas 

instâncias recursais em via administrativa: 

 

I – interposição de pedido de reconsideração pelo servidor, dirigido a quem o avaliou; 
 

II- interposição de recurso hierárquico pelo servidor, direcionado à chefia 

imediatamente superior à chefia imediata do servidor avaliado. 

 

IMPORTANTE: A comissão de recursos deverá apenas analisar o pedido e elaborar parecer 

para subsidiar a decisão da chefia imediatamente superior à chefia imediata do servidor 

avaliado e notificar o servidor. 

 

Não há um modelo ou formulário específico para a interposição do pedido de reconsideração 

ou do recurso hierárquico. Entretanto, vale lembrar que são essenciais as seguintes 
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informações: 

1. Identificação do servidor que está interpondo o pedido de reconsideração ou 

recurso hierárquico (nome, número de matrícula, cargo e unidade de exercício); 

2. Em qual (is) competência(s)/critério (s) quer ter a pontuação reconsiderada e, se 

for o caso, qual a pontuação requerida; 

3. Exposição de motivos, relatando por que discorda do resultado daqu ela(s) 

competência(s)/critério (s) e por que este(s) deverá(ão) ser alterado(s);  

 
4. Assinatura do servidor e data. 

 

 

Legislação, material de apoio e formulários sobre AED 
 

A legislação, o material de apoio e os formulários referentes à AED estão disponíveis no seguinte 
sítio eletrônico: www.planejamento.mg.gov.br 

 
 

 

Avaliação de Desempenho Individual (ADI) 
 

O que é 
 

ADI é o processo de verificação do desempenho do servidor, por meio do planejamento e 

acompanhamento de seu trabalho ao longo do período avaliatório, que coincide com o ano 

civil, iniciando sempre em 1º de janeiro e sendo finalizado em 31 de dezembro. 

 

Quem é avaliado 
 

A ADI é aplicada aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo que sejam estáveis, 

aos detentores de função pública e aos servidores que ocupam exclusivamente cargo de 

provimento em comissão com natureza de assessoramento. 

 

Quem avalia 
 

O servidor que ocupa exclusivamente cargo de provimento efetivo será avaliado por uma 

Comissão de Avaliação. Esta comissão é composta pela chefia imediata e servidores do órgão 

ou entidade. 

 

O servidor que, além de seu cargo de provimento efetivo, ocupa cargo de provimento em 

comissão ou detenha função gratificada e o servidor ocupante exclusivamente de cargo de 

http://www.planejamento.mg.gov.br/
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provimento em comissão com natureza de assessoramento serão avaliados exclusivamente 

por sua chefia imediata. 

 

Efetivo exercício para fins de ADI 
 

Para conclusão da ADI, o servidor deverá ter no mínimo 150 dias de efetivo exercício, sendo 

que a contagem se encerra em 30 de novembro. 

 

Para fins de apuração dos 150 dias de efetivo exercício, não são considerados afastamentos, 

licenças, férias regulamentares, férias-prêmio, faltas ou qualquer outra interrupção do 

exercício das atribuições do cargo ou função exercida. 

 

Documentos essenciais para a ADI 
 

Para realização da ADI são utilizados dois documentos: Plano de Gestão de Desempenho 

Individual – PGDI e Termo de Avaliação. 

 

Plano de Gestão de Desempenho Individual (PGDI) 
 

O PGDI é o documento que contém essencialmente a descrição e o acompanhamento das 

metas e atividades a serem cumpridas pelo servidor no período avaliatório. Deve ser 

preenchido pela chefia imediata em conjunto com o servidor avaliado. 

Para que o PGDI seja elaborado, deve-se ter em mente os seguintes aspectos: 
 

 

1. O planejamento das metas e tarefas do servidor avaliado deve ocorrer sempre no início 

do período avaliatório, para que haja tempo hábil para o acompanhamento. 

2. Posteriormente, deve haver dois acompanhamentos. No primeiro, a chefia imediata e o 

servidor devem negociar as atividades, discutir as tarefas e metas e, caso seja necessário 

sugerir ações de desenvolvimento. No segundo, a chefia imediata e o servidor verificam se as 

tarefas e metas estabelecidas e as ações de desenvolvimento foram realizadas. 

3. O PGDI deve abordar os critérios de avaliação e ser objetivo para facilitar o processo de 

avaliação de desempenho. 

 
 

Termo de Avaliação 
 

É o documento que contém os critérios de avaliação do servidor e deve ser preenchido por 

Comissão de Avaliação (quando o servidor estiver ocupando exclusivamente cargo de 
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provimento efetivo) ou por sua chefia imediata (quando o servidor estiver ocupando cargo de 

provimento em comissão ou for designado para exercer uma função gratificada). 

 

Nota satisfatória 
 

O desempenho do servidor, para fins de desenvolvimento na carreira, será considerado 

satisfatório se ele obtiver nota igual ou superior a 70 pontos na ADI. 

 

Recursos contra o resultado da ADI 
 

O servidor que discordar do resultado de sua ADI tem direito a um pedido de reconsideração a 

ser dirigido a quem o avaliou e a um recurso hierárquico dirigido à autoridade máxima do 

órgão ou entidade em que foi avaliado e que utilizará de parecer elaborado pela Comissão de 

Recursos para tomar sua decisão. 

 

Legislação, material de apoio e formulários sobre ADI 
 

A legislação, o material de apoio e os formulários referentes à  ADI estão disponíveis no 
seguinte sítio eletrônico: www.planejamento.mg.gov.br 
 

 
 
Avaliação de Desempenho do Gestor Público (ADGP) 
 
Quando o servidor estiver em estágio probatório e estiver ocupando cargo de provimento em 

comissão de chefia ou direção ele passará por uma AED, mas será avaliado pela metodologia 

ADGP. 

Quando o servidor estável estiver ocupando cargo de provimento em comissão de direção ou 

chefia ele passará por uma ADI, mas será avaliado pela metodologia ADGP. 

A ADGP possui três fontes de avaliação (superior imediato, equipe e auto- avaliação) e é 

baseada no Perfil de Competências definido para os Gestores Públicos.  

Os servidores que forem avaliados na ADGP não terão PGDI. Entretanto, a chefia imediata 

poderá elaborar, em conjunto com o gestor, preferencialmente no início do período 

avaliatório, o plano de desenvolvimento, que não é um formulário obrigatório. 

O objetivo da ADGP é profissionalizar a gestão pública por meio da avaliação e 

desenvolvimento de gestores públicos para a melhoria da qualidade dos serviços prestados 

pelas organizações públicas mineiras. 

 

http://www.planejamento.mg.gov.br/
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Quem é  avaliado 
 

A ADGP é aplicada aos gestores públicos, ou seja, a servidores que ocupam cargos de direção 

ou chefia e são responsáveis por unidades administrativas. Essas unidades administrativas 

devem pertencer à Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo 

Estadual. 

 

Quem avalia 
 

Na ADGP, o gestor faz sua auto-avaliação e é avaliado pela chefia imediata e por membros 

de sua equipe.  

 

Requisitos para o gestor ser avaliado 

 
1. Possuir, no mínimo, cento e cinqüenta dias de efetivo exercício até o dia 30 de novembro, dos 

quais noventa dias, no mínimo, devem ser no exercício de cargo de provimento em comissão de 

direção ou chefia ou função gerencial; 

 

2. Estar em cargo de provimento em comissão de direção ou chefia ou função gerencial no período 

de preenchimento do Termo de Avaliação. 

 

Importante: O Gestor Público será avaliado no órgão ou entidade em que estiver em 

exercício no período de preenchimento do Termo de Avaliação se possuir, no mínimo, 

noventa dias de efetivo exercício no respectivo órgão ou entidade. 

 

Termo de Avaliação 
 

O Termo de Avaliação é um documento que contém as competências gerenciais e a 

metodologia de avaliação do gestor e deve ser preenchido por ele, por seu superior imediato e 

por sua equipe. 

 

Notificação do Resultado da ADGP 

 

A notificação da ADGP ocorrerá depois que todos os Termos de Avaliação (auto avaliação, 
superior e equipe) estiverem preenchidos.  

 

Recursos 

 

O Gestor Público terá direito a duas instâncias recursais em via administrativa, sendo que 
não caberá recurso contra a nota da equipe. 
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1. Interposição de pedido de reconsideração pelo Gestor Público; 

 

2. Interposição de recurso hierárquico com efeito suspensivo à autoridade máxima do órgão ou 

entidade em que o Gestor Público estiver em exercício. 

 

Legislação, material de apoio e formulários sobre ADGP 
 

A legislação, o material de apoio e os formulários referentes à ADGP estão disponíveis no 
seguinte sítio eletrônico: www.planejamento.mg.gov.br 

http://www.planejamento.mg.gov.br/
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10 DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO  
 

 

A Política de Desenvolvimento dos Servidores Públicos é o instrumento para o 

desenvolvimento contínuo de conhecimentos, habilidades e atitudes dos servidores em áreas 

de interesse do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais.  

 

O objetivo dessa política é valorizar o servidor público e propiciar o seu desenvolvimento 

profissional, de modo a melhorar a qualidade e a eficiência dos serviços públicos prestados aos 

cidadãos. Destina-se, em regra, aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e de 

cargos de provimento em comissão.  

 

Etapas da Política de Desenvolvimento dos Servidores Públicos 

 
1ª etapa: Elaboração do Plano Anual de Desenvolvimento (PADES) 

 
Nesta etapa, cada unidade administrativa dos órgãos e entidades analisa seus objetivos e 

propõe a realização de ações de capacitação e desenvolvimento, com o intuito de propiciar a 

melhoria do desempenho do servidor.  

 
Identificadas as necessidades de todas as unidades administrativas, elas serão analisadas pela 

autoridade máxima do órgão ou entidade, que definirá as ações de desenvolvimento a serem 

executadas visando ao aprimoramento institucional.  

 
Os parâmetros utilizados deverão ser: disponibilidade orçamentária, interesse público, 

vinculação da capacitação às atividades/projetos institucionais e prioridades.  

 
A partir de então, as necessidades de ações de desenvolvimento transformam-se em 

demandas que deverão ser atendidas. A unidade de recursos humanos do órgão ou entidade 

consolida as demandas por ações de desenvolvimento, estruturadas formalmente no Plano 

Anual de Desenvolvimento dos Servidores (PADES).  

 
É importante ressaltar que qualquer investimento na capacitação dos servidores deverá ser 

previsto no PADES. 
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2ª etapa: Execução do PADES 

 
Nesta fase, a chefia imediata e as unidades de recursos humanos e de compras de seu órgão 

ou entidade tomarão as medidas cabíveis para viabilizar a participação dos servidores nas 

ações de desenvolvimento. Assim, é definida a instituição que executará o curso, o conteúdo a 

ser ministrado, o local e as datas de sua realização, o cronograma de inscrição de servidores, 

dentre outras atividades.  

 
 

3ª etapa: Monitoramento da participação dos servidores 

 
Após a participação dos servidores nas ações de capacitação, caberá à unidade de recursos 

humanos de seu órgão ou entidade e a sua chefia imediata verificarem se o conhecimento 

adquirido está sendo aplicado no trabalho, ou seja, se contribuiu para a melhoria do 

desempenho do servidor.  

 
 

Ações de desenvolvimento 

 
A Política de Desenvolvimento dos Servidores Públicos é constituída por ações de educação 

básica, profissional e superior. Destinam-se aos servidores ocupantes de cargos de provimento 

efetivo e de cargos de provimento em comissão.  

 
Os órgãos e entidades deverão elaborar o Plano Anual de Desenvolvimento dos Servidores - 

PADES contemplando as ações de desenvolvimento, independente da fonte de recursos 

utilizada, a fim de gerar informações que permitirão o acompanhamento e a avaliação da 

Política. 

 

Ações de Educação Básica 

 
As ações de educação básica podem englobar cursos de alfabetização e de ensino supletivo 

nos níveis fundamental e médio de escolaridade. 

 
Os servidores podem participar de cursos e eventos de curta duração, que possuam 

aplicabilidade imediata nas atividades por eles desempenhadas. A identificação dos cursos a 

serem executados é realizada pela chefia imediata dos servidores de acordo com as atividades 

e projetos executados.  
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Ações de Educação Profissional 

 
Estabelece a possibilidade de investimento, por parte do Poder Executivo Estadual, em 

seminários, estágios, oficinas, cursos de capacitação, atualização, treinamento, intercâmbios, 

grupos de estudo formalmente instituídos, dentre outras ações. Destina-se aos servidores 

ocupantes de cargos de provimento efetivo e de cargos de provimento em comissão.  

 

Esses cursos e eventos são:  

 
1. Seminários, congressos, fóruns, e outros eventos afins com duração mínima de 8 

horas; 

2. Cursos, treinamentos e outros eventos afins específicos de um órgão, entidade ou 

carreira com duração máxima de 180 horas; 

3. Cursos, treinamentos e outros eventos afins específicos de um órgão, entidade ou 

carreira com duração superior a 180 horas; 

4. Cursos, treinamentos e outros eventos afins não específicos de um órgão, entidade 

ou carreira com duração máxima de 180 horas; 

5. Cursos, treinamentos e outros eventos afins não específicos de um órgão, entidade 

ou carreira com duração superior a 180 horas; 

6. Intercâmbios com organizações nacionais e internacionais; 

 
7. Grupos de estudo formalmente instituídos.  

 

 

 “PROGRAMA CAPACITAR” 

Coordenado pela SEPLAG, propicia capacitação sem ônus para os participantes e os órgãos, por 

meio da execução de cursos ministrados pelos próprios servidores do Estado, em temas 

relacionados às políticas, diretrizes, processos  e condutas que precisam ser repassados para os 

servidores públicos dos órgãos e entidades do Poder Executivo.  

O programa também dispõe de parcerias com diversos órgãos para elaborar e ofertar outros 

assuntos importantes e úteis aos profissionais da administração pública, bem como para indicar 

os servidores/especialistas.  

 
Dessa forma, o programa CAPACITAR mantém a mesma qualidade dos cursos antes contratados, 

sendo um excelente mecanismo de multiplicação do conhecimento.  
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Realização 

São cursos realizados na maioria das vezes na Cidade Administrativa, em horário de trabalho, 

atendendo a demanda por parte dos órgãos e entidades.  

Execução 

A execução conta com o apoio das unidades de recursos humanos dos órgãos e entidades, para 

mobilizar as chefias, identificar os servidores que irão participar dos cursos, além da realização de 

toda a gestão das vagas (cadastrar, inscrever e matricular) no sistema informatizado de 

capacitação.  

 
O sistema, que foi customizado para auxiliar na gestão das vagas, otimizou o trabalho da equipe 

de coordenação, o que possibilitou a ampliação do programa.  

Diretrizes 

 Participação do servidor: Rh deverá matricular no sistema; 

 Comprovação do servidor na participação: Assinatura da lista de presença no inicio do 

curso (Tolerância de 15minutos). 

Obtenção do certificado: 

 Nota mínima da prova: 60%, realizar a prova no prazo 5 dias úteis ao final do curso; 

 Frequência mínima: 100%. Quantidade máxima de faltas: 0 (Nos cursos com carga horária 

menor que 24 horas); 

 Avaliação de reação: O servidor deverá realizar o preenchimento no prazo 5 dias úteis ao 

final do curso. 

 
Para a participação dos servidores no programa, é necessário que entrem em contato com o RH 

do órgão e informe sobre os cursos ofertados. 
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Ações de Educação Superior 

 
Estabelecem a possibilidade de investimento do Poder Executivo Estadual em cursos de 

educação superior em algumas modalidades. Destina-se aos servidores ocupantes de  cargos de 

provimento efetivo.  

São eles: 

 
1. Cursos de graduação legalmente credenciadas, autorizadas e reconhecidos, 

conforme Decreto nº 5.773/2006;  

2. Cursos sequenciais e tecnólogos ministrados por instituições de ensino superior;  

 
3. Cursos de extensão e de aperfeiçoamento ministrados por instituições de ensino 

superior;  

 

4. Cursos de pós-graduação lato sensu (especialização): ministrados por instituições de 

ensino superior devidamente credenciadas para a oferta destes cursos, conforme 

estabelece a Resolução CNE/CES nº 01/2007;  

5. Cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado, doutorado, pós-doutorado): 

legalmente autorizados e reconhecidos conforme parecer da Câmara de educação 

Superior do conselho nacional de Educação, fundamentado na avaliação da  

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)  e homologado 

pelo Ministro de Estado da Educação, conforme Resolução CNE/CES nº 01/2001.  

 

A participação dos servidores nos cursos acima mencionados fica condicionada a 

disponibilidade orçamentária e financeira e o interesse institucional, não configurando um 

direito do servidor. Caberá ainda, registrar a ação de desenvolvimento no PADES, de maneira 

que permita o acompanhamento dessas. 

 

Para fomentar o desenvolvimento do servidor no nível superior de escolaridade, a 

Administração Pública dispõe da concessão de bolsas de estudo, de afastamento para estudos 

e de convênios com instituições de ensino, detalhados adiante.  
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 BOLSA DE ESTUDOS PARA PÓS GRADUAÇÃO 
 

A regra geral para a concessão de Bolsa de Estudos para pós-graduação lato e stricto sensu é 

definida pela Resolução SEPLAG nº 027 / 2007.  

 
Quem pode solicitar a bolsa de estudos 

 
A concessão pode ser dada a servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo  ou 

detentor de função pública no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e 

Fundacional do Poder Executivo. É faculdade da Administração Pública, não compreendendo 

um direito do servidor.  

 

Requisitos para a concessão  

 
 Ter concluído, até a data de efetuação da matrícula, curso superior reconhecido pelo 

Ministério da Educação - MEC; 

 Ser ocupante de cargo de provimento efetivo ou detentor de função pública na 

Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual; 

 

 Não implementar tempo para se aposentar no período inferior a 1.825 (mil oitocentos 

e vinte cinco) dias, contados do término do curso; e 

 

 Firmar com o Estado termo de compromisso, assumindo permanecer em exercício de 

cargo ou função pública no Poder Executivo Estadual por, no mínimo, 3 (três) anos 

após o término do curso, conforme modelo constante no Anexo. 

 
O valor da bolsa  

 
O valor da Bolsa, caso seja curso da Fundação João Pinheiro pode ser até 90% para servidores 

aprovados em primeiro lugar em suas áreas de atuação, até 80% para os segundo Lugares e 

até 50 % para os demais aprovados. 

Caso seja curso de outra Instituição de Ensino Superior credenciadas pelo MEC, a  bolsa 

máxima será de 50%. 

Nos casos de turmas fechadas para a Administração Pública, a bolsa máxima será de 85% do 

valor do curso. 
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O que acontece se os requisitos não forem cumpridos?  

 
O servidor bolsista que abandonar o curso, nele for reprovado ou descumprir os requisitos 

firmados no termo de compromisso deverá ressarcir ao órgão ou entidade financiadora o valor 

da bolsa, corrigido e atualizado. 

 
 

 AFASTAMENTO PARA PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

 
O afastamento para pós graduação stricto sensu é outro instrumento que a Administração 

Pública utiliza para fomentar o desenvolvimento de seus servidores. A regra geral para a 

concessão de afastamento para cursos de pós graduação stricto sensu (mestrado, doutorado e 

pós doutorado) é definida pela Deliberação SEPLAG CCGPGF nº 01 / 2014. 

 
Quem pode solicitar 

 
 Ocupante de cargo de provimento efetivo, que tenha concluído o estágio probatório, 

nos termos da legislação vigente;  

 Servidor efetivado nos termos da Emenda à Constituição Estadual nº49, de 13 de junho 

de 2001. 

  

O instrumento não constitui um direito dos servidores, mas uma prerrogativa do governo para 

a concessão do afastamento. 

 
 

Tipos de afastamento: 

 Afastamento Parcial 

 Afastamento Integral 

 

Modalidades de afastamento 

 
  Afastamento com ônus à Administração Pública  

  Afastamento sem ônus à Administração Pública 

 
Tempo de afastamento 

 
 Afastamento Parcial ou Integral concedido sem ônus: Dois anos para mestrado e pós- 

doutorado e quatro anos para doutorado.  
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 Afastamento Integral com ônus: Um ano para mestrado e pós-doutorado e dois anos 

para doutorado. É prorrogável por igual período se comprovado a impossibilidade 

fática de conclusão do curso. A prorrogação prevista deverá ser solicitada no prazo 

mínimo de 30 (trinta) dias antes do término do afastamento inicial. 

 

 

Período de permanência no Estado após o afastamento 
 
Após o término do afastamento, o servidor deverá permanecer em efetivo exercício e prestar 

serviços à Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual por:  

 
I – 3 (três) vezes o período do afastamento usufruído, nas seguintes hipóteses: 

 
a) Afastamento Integral com ônus; 

 
b) Afastamento Integral sem ônus, acumulado com o pagamento do curso pelo 

Estado; 
 

c) Afastamento Parcial acumulado com o pagamento do curso pelo Estado. 
 

 
II – Igual período do afastamento usufruído, nas seguintes hipóteses: 

 
a) Afastamento Integral sem ônus e sem o pagamento do curso pelo Estado; 

 
b) Afastamento Parcial sem o pagamento do curso pelo Estado: 

 

 
 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

 
A SEPLAG realiza o credenciamento de instituições de ensino superior e profissional para a 

concessão de descontos sobre mensalidades com o intuito de estimular e criar oportunidades 

para viabilizar o acesso e a participação dos servidores em cursos de graduação, pós- 

graduação e educação profissional. Destina-se aos servidores ocupantes de cargos de 

provimento efetivo, de cargos de provimento em comissão, alguns empregados públicos e 

terceirizados, de acordo com o contrato entre SEPLAG e a Instituição conveniada.  

 

O desconto nos referidos convênios é um benefício do servidor, desde que o mesmo comprove 

o vínculo laboral com o Poder Público Executivo Estadual.  

 
São beneficiários dos convênios, além dos servidores, os seus dependentes (ascendentes, 

descendentes, cônjuges e companheiros), e os aposentados e pensionistas dos órgãos e 

entidades.  
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Para que os descontos deste convênio possam incidir sobre as mensalidades dos cursos, é 

necessário o requerimento do aluno na instituição conveniada e a comprovação de 

enquadramento no público-alvo do convênio, mediante a apresentação da documentação 

exigida pela instituição.  

 
Informações sobre Instituições conveniadas, e os descontos no endereço eletrônico: 

https://www.portaldoservidor.mg.gov.br/index.php/acesso-a-

informacao/capacitacao/convenios-com-a-iniciativa-privada 

 

 TRILHAS DE DESENVOLVIMENTO 

 

É o conjunto integrado e sistemático de ações de desenvolvimento que dispõe de 

diversificadas oportunidades de aprendizado, visando à aquisição e ao desenvolvimento de 

competências - conhecimentos e habilidades - requeridas para o desempenho profissional. 

 

As Trilhas de Desenvolvimento tem como objetivo aprimorar as competências definidas no 

Perfil de Competências essenciais, gerenciais e técnicas (servidores das Assessorias de 

Planejamento - ASPLAN) dos servidores do Estado de Minas Gerais por meio da 

disponibilização de oportunidades de aprendizagens gratuitas. 

 
 
A quem se destina as Trilhas de desenvolvimento?  
 

São destinadas aos servidores em estágio probatório, efetivos e recrutamento amplo, ou seja, 

todos aqueles que são avaliados pelo perfil de competências essenciais, gerenciais e técnicas 

(servidores das ASPLAN).  

 

As trilhas também podem ser utilizadas por outros colaboradores que prestam serviço à 

Administração Pública, pois esses também devem buscar aprimorar-se continuamente, de 

acordo com as competências especificadas no Perfil. 

 
 
O que está disponível em cada trilha?  
 

Nas trilhas estão contidas diversas oportunidades de aprendizagem, que poderão estimular o 

desenvolvimento dos pontos de melhoria identificados. Mensalmente, serão disponibilizados 

conteúdos novos e diversificados em cada trilha, sempre voltados ao desenvolvimento das 

competências essenciais e gerenciais de cada servidor, tais como: artigos online e científicos, 

https://www.portaldoservidor.mg.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/capacitacao/convenios-com-a-iniciativa-privada
https://www.portaldoservidor.mg.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/capacitacao/convenios-com-a-iniciativa-privada
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filmes, vídeos, livros, fábulas, metáforas, cases, legislações, jogos, manuais, apresentações 

institucionais e crônicas. 

 
 
Quem indica a trilha adequada a cada servidor?  
 

A indicação da trilha deve ser feita pela chefia imediata do servidor. O servidor também poderá 

acessar as trilhas por iniciativa própria, acessando o SISAD (https://www.sisad.mg.gov.br) e 

clicando na opção “ajuda”, localizada no topo da página inicial ou  

http://planejamento.mg.gov.br/trilhas-de-desenvolvimento 

 
 
LEGISLAÇÃO, MATERIAL DE APOIO  

 
A legislação e o material de apoio referente à Política de Desenvolvimento dos Servidores 

Públicos estão disponíveis no seguinte sítio eletrônico:  

http://planejamento.mg.gov.br/gestao-governamental/gestao-de-pessoas/politica-de-
desenvolvimento-do-servidor 

http://planejamento.mg.gov.br/trilhas-de-desenvolvimento
http://planejamento.mg.gov.br/gestao-governamental/gestao-de-pessoas/politica-de-desenvolvimento-do-servidor
http://planejamento.mg.gov.br/gestao-governamental/gestao-de-pessoas/politica-de-desenvolvimento-do-servidor
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11 POLÍTICAS DE ESTÁGIO  
 

A Diretoria Central de Planejamento de Força de Trabalho da Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão tem por competência propor regulamentação sobre o tema, orientar 

órgãos e entidades sobre a aplicabilidade da legislação, e instituir políticas com finalidade de 

otimizar as relações de estágio na administração direta, autárquica e fundacional. 

 
 

Regulamentação 
 

 O estágio para estudantes atualmente é regulamentado pela Lei Federal nº 

11.788/2008, que se aplica ao setor público e ao setor privado. 

 No âmbito do poder executivo do Estado de Minas Gerais, na administração pública 

direta, autárquica e fundacional, a matéria é regulamentada pela Lei Estadual nº 

12.079/1996 e pelo Decreto Estadual nº 45.036/2009. 

 

Definição 

Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que 

visa à preparação para o trabalho produtivo de estudantes que estejam frequentando o ensino 

regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da 

educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 

educação de jovens e adultos. 

 
A concessão de estágio aplica-se também aos estudantes estrangeiros regularmente 

matriculados em cursos superiores no País, autorizados ou reconhecidos, observado o prazo 

do visto temporário de estudante. 

 

Objetivos 

O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à 

contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do estudante para a vida cidadã e 

para o trabalho. 

A realização de estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza entre o  estudante 

e o órgão/entidade concedente. 
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Quem pode oferecer estágio 

As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, autárquica 

e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, bem como profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em 

seus respectivos conselhos de fiscalização profissional. 

 
 

Valores de bolsa de estágio 

O valor das bolsas de estágio varia de acordo com o nível de escolaridade exigido para a vaga, 

com a carga horária que deverá ser cumprida pelo estudante, variando de acordo com cada 

órgão e entidade, limitado ao máximo estabelecido pela Câmara de Orçamento e Finanças. 

 
 

Sujeitos da relação de estágio 

A relação de estágio possui em regra três sujeitos: 
 

 

 Órgão ou entidade concedente do estágio; 

 Estagiário (estudante); 

 Instituição de ensino. 

 
Em alguns casos pode ocorrer a participação de agentes de integração na relação de estágio. 

Os agentes de integração são empresas e/ou instituições que prestam serviços de 

recrutamento e seleção de estagiários para os órgãos e entidades interessados. Os agentes de 

integração não se confundem com os sujeitos da relação de estágio, uma vez que a legislação 

veda a participação desses auxiliares como representantes de qualquer das partes. 

 
 

Pressupostos da relação de estágio 

Para realização de estágio, é necessário o atendimento de determinados requisitos, a saber: 
 
 

 Matrícula e frequência regular do estudante; 

 Celebração de Termo de Compromisso que deverá ser assinado pelo órgão ou 

entidade concedente do estágio, pelo estagiário e pela instituição de ensino; 
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 Compatibilidade das atividades exercidas pelo estagiário com o curso realizado; 

 Existência de funcionário com formação ou experiência na área de conhecimento do 

curso do estudante, para orientação e supervisão do mesmo; 

 Reserva de 10% das vagas de estágio para pessoas portadoras de deficiência. 

 

Prazo de validade e carga horária do estágio 

 
A legislação determina para o estágio duração máxima de dois anos na mesma parte 

concedente, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência. 

 
A carga horária máxima admitida varia de acordo com o nível de escolaridade exigido para a 

vaga. No caso de estudantes de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na 

modalidade profissional de educação de jovens e adultos, a carga horária máxima permitida é 

de 4h diárias e 20h semanais. No caso de estudantes do ensino superior, da educação 

profissional de nível médio e do ensino médio regular, a carga horária máxima permitida é de 

6h diárias e 30h semanais. 

 
Ainda com relação à carga horária, quando o estágio for relativo a cursos que alternam teoria e 

prática, nos períodos em que não estiverem programadas aulas presenciais poderá haver 

jornada de até quarenta horas semanais. Para tanto, tal previsão deve constar no projeto 

pedagógico do curso da instituição de ensino. 

 

Limites para admissão de estagiários 

 
A legislação determina limites máximos de estagiários por instituição. O quantitativo de 

estagiários deve ser proporcional ao número de funcionários, nas seguintes condições: 

 

 de 1 a 5 servidores: um estagiário; 

 de 6 a 10 servidores: até dois estagiários; 

 de 11 a 25 servidores: até cinco estagiários; 

 acima de 25 servidores: até 20% cento de estagiários. 

Vale lembrar que esta regra não se aplica aos estágios de nível superior e de nível médio 

profissional. 
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Direitos do estagiário 
 
A legislação concede os seguintes direitos aos estagiários: 

 

 Seguro contra acidentes pessoais: pode ser custeado pelo órgão/entidade 

concedente, pela instituição de ensino ou pelo agente de integração. 

 Bolsa de estágio: é concedida como forma de contraprestação nos casos de estágio 

não obrigatório, no valor estipulado pelo órgão/entidade concedente. 

 Vale-transporte: deve ser concedido no valor atualizado da tarifa de transporte 

público utilizada, observado o trajeto para o local do estágio e os dias de freqüência 

do estagiário. 

 Carga horária do estágio reduzida: nos períodos de avaliações periódicas ou finais, a 

carga horária será reduzida ao menos à metade para garantir o bom desempenho do 

estudante. 

 Período de recesso: o estagiário terá período de recesso de trinta dias, quando o 

estágio tiver duração igual ou superior a um ano. O recesso deverá ocorrer 

preferencialmente durante as férias escolares do estagiário. Existe possibilidade de 

recesso proporcional quando o estágio for inferior a um ano. 

 Regime de Previdência: é possibilitado ao estagiário inscrever-se e contribuir como 

segurado facultativo do Regime Geral de Previdência Social. 

 
 

Obrigações do órgão/entidade concedente do estágio 

 
Na realização de estágio, cabe ao órgão ou entidade concedente tomar as seguintes 

providências: 

 Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao estagiário atividades 

de aprendizagem social, profissional e cultural; 

 Indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência 

profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para 

orientar e supervisionar até dez estagiários simultaneamente; 

 Quando houver desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio 
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com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de 

desempenho; 

 Manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de 

estágio;  

 Enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de seis meses, relatório 

semestral de atividades, com vista obrigatória ao estagiário; 

 Garantir ao estagiário a aplicação da legislação relacionada à saúde e segurança no 

trabalho. 

 
 

Obrigações da Instituição de Ensino 

Na realização de estágio, cabe à Instituição de Ensino do estagiário tomar as seguintes 
providências: 

 

 Avaliar as instalações do órgão ou entidade concedente do estágio e sua adequação à 

formação cultural e profissional do estudante; 

 Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como 

responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; 

 Exigir do estagiário a apresentação periódica, em prazo não superior a seis meses, de 

relatório das atividades; 

 Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para 

outro local em caso de descumprimento de suas normas; 

 Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus 

estudantes; 

 Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de 

realização de avaliações escolares ou acadêmicas. 
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Especificidades em relação aos estagiários do Curso Superior de Administração (CSAP), 

mantido pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro 

 

Segundo Decreto Estadual nº 45.036/2009, art. 15, os órgãos e as entidades da Administração 

Pública Direta, Autárquica e Fundacional que concederem estágio devem destinar vagas para 

estudantes oriundos do curso superior em administração da FJP. 

O estágio curricular deve ter, no mínimo, a duração prevista na grade curricular do curso 

superior de administração – CSAP. 

 
É prerrogativa do órgão ou entidade concedente do estágio oferecê-lo na modalidade 

extracurricular.  

 
O encaminhamento dos estagiários para as vagas disponíveis será feito em conjunto pela 

Subsecretaria de Gestão da SEPLAG e pela Escola de Governo. 

 
Os órgãos e as entidades concedentes do estágio devem encaminhar, semestralmente, 

previsão de vagas disponíveis para preenchimento no semestre subsequente à Escola de 

Governo, no caso de estágio extracurricular, e à Subsecretária de Gestão da SEPLAG, no caso 

de estágio curricular. 
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12 PROGRAMA AMBIENTAÇÃO  
 
 
A busca pelo equilíbrio entre o consumo e a qualidade de vida nos apresenta situações 

desafiadoras. Como pensar em sustentabilidade em uma sociedade que nos estimula 

diariamente a consumir cada vez mais? O estilo de vida das pessoas tem sido um fator 

preocupante no que se refere aos recursos naturais, pois esse modelo de desenvolvimento 

pautado na produção exacerbada e no consumo desenfreado induz à cultura do desperdício e à 

geração de resíduos em larga escala.  

 
A demanda atual por recursos naturais já é maior do que a capacidade do planeta em 

disponibilizá-los de maneira sustentável. Além disso, a geração de resíduos aumenta em um 

ritmo maior do que o crescimento populacional. 

 
As nossas atitudes podem estar proporcionando mudanças irreversíveis ao meio ambiente. 

Temas como aquecimento global, emissões de gases de efeito estufa, aumento do nível dos 

oceanos, poluição da água, do solo, do ar, queimadas, desmatamentos e esgotamento dos 

aterros sanitários são realidades cada vez mais presentes no nosso dia a dia.  

 
Mas a busca por uma sociedade sustentável é possível. Depende das posturas individuais e do 

esforço coletivo em prol do estabelecimento de novos padrões e hábitos de consumo. 

 
O Programa AmbientAÇÃO vem ao encontro dessa necessidade crescente de mudança de 

comportamento por parte dos cidadãos. Com foco nos servidores públicos, a proposta é inserir 

a dimensão ambiental no cotidiano das instituições governamentais, internalizando práticas 

ambientais que tornem os processos mais sustentáveis, sem desperdícios e com melhor 

utilização dos recursos públicos. 

 
O AmbientAÇÃO é um programa de comunicação e educação socioambiental coordenado pela 

Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) e desenvolvido em parceria com os órgãos, 

autarquias e fundações do Poder Executivo de Minas Gerais. 

 
O objetivo é promover a sensibilização para a mudança de comportamento, a internalização 

de atitudes ambientalmente corretas e a melhoria da qualidade de vida no local de trabalho. 
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Linhas de Ação 

 
O AmbientAÇÃO incentiva a apropriação do conceito dos 5 R’s - Repensar, Recusar, Reduzir, 

Reaproveitar e Reciclar - por meio das linhas de ação “Consumo Consciente” e “Gestão de 

Resíduos”. 

 

 Consumo Consciente 

 
Sensibilizar os servidores para a responsabilidade quanto ao uso correto dos bens e serviços da 

Administração Pública, possibilitando economia de recursos naturais, redução de desperdícios e 

reaproveitamento de materiais; além de dar preferência, no momento das compras, aos 

produtos com diferenciais ecológicos, seja na sua constituição (reciclável), seja em seu processo 

produtivo (menor consumo de energia, quantidade de matéria prima e geração de resíduos). 

 

 Gestão de Resíduos 

 
Possibilitar que os servidores assumam o papel de corresponsáveis na gestão de resíduos a 

partir da separação dos recicláveis no ambiente de trabalho. 

 
Esta linha de ação possibilita destinar adequadamente os resíduos das instituições, aumentar a 

vida útil dos aterros sanitários e contribuir para a geração de trabalho e renda das associações 

de catadores de materiais recicláveis, que recebem os materiais das instituições por meio de 

doações. 

 
 

 Monitoramento 

 
Para o monitoramento do Programa AmbientAÇÃO é utilizado o Sistema Integrado de Gestão 

Ambientação (SIGA). A partir desta ferramenta, os gestores do programa, em cada organização, 

podem acompanhar a tendência de consumo, estabelecer metas e comparar os resultados 

não somente em relação ao histórico da instituição em questão, mas também em relação a 

todas as outras instituições participantes. 

 
Indicadores monitorados pelo SIGA: 

 
1. Consumo de papel A4 per capita em folhas; 

2. Consumo de copo descartável per capita em unidade; 

 
3. Consumo de água per capita em litros; 
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4. Consumo de energia elétrica per capita em kWh; 

 
5. Percentual de material encaminhado para a reciclagem em relação ao total 

potencialmente reciclável gerado. 

 

Acesse o Siga no endereço eletrônico:  www.ambientacao.mg.gov.br/siga. 

 

O consumo consciente no dia a dia do servidor 

 Consumo de água 

 Ao lavar canecas reutilizáveis e utensílios, mantenha a torneira 

aberta somente durante o enxágue; 

 

 Ao utilizar vasos sanitários a vácuo, observe que ao dar descarga, 

somente um toque é suficiente para fazê-la funcionar; 

 
 Feche a torneira ao ensaboar as mãos ou escovar os dentes: use água 

apenas para o enxágue. 

 

 Consumo de energia 

 Mantenha os monitores desligados quando não estiverem sendo 

utilizados; 

 
 Utilize escadas para descer e subir até dois andares; 

 
 Use de forma correta os recursos oferecidos pelo sistema inteligente 

dos elevadores evitando desperdício de energia, superlotação e 

subutilização da sua capacidade. 

 

 Consumo de folha de papel A-4 

 
 Revise documentos na tela do computador para evitar impressões 

desnecessárias; 

 
 Disponibilize o papel A-4, depois de usado de um lado, nas caixas 

coletoras para reutilização na confecção de blocos de rascunho; 

 

http://www.ambientacao.mg.gov.br/siga


92  

 Separe o papel para reutilização de forma responsável: aquele que 

contém informações que podem comprometer os servidores ou a 

instituição deverá ser rasgado e descartado nos coletores de cor azul, 

específicos para papel; 

 
 Pense antes de imprimir. Use, sempre que possível, o modo rascunho. 

Dê preferência a impressões em frente e verso. 

 

 Consumo de copo descartável 

 Pratique o consumo consciente e minimize o uso de copos descartáveis 

com o auxílio das canecas reutilizáveis. Se não for possível, use apenas 

um copo por período de trabalho. 

 

 Geração de resíduos 

 Separe adequadamente os resíduos nos coletores seletivos 

disponibilizados; 

 
 Evite descartar o papel higiênico nos vasos sanitários a vácuo, pois isso 

pode provocar entupimentos; 

 
 Descarte os resíduos orgânicos (cascas de frutas e restos de alimentos) 

nos coletores dos refeitórios e copas, de modo a evitar o aparecimento 

de insetos nas áreas de trabalho; 

 
 Compre sempre materiais que possam ser reaproveitados ou 

reciclados; 

 
 Substitua as sacolas descartáveis por sacolas duráveis. 

 
 

Informações complementares 

 
Informações complementares sobre o programa AmbientAÇÃO estão disponíveis  nos 

seguintes sítios  eletrônicos:  www.ambientacao.mg.gov.br, www.facebook.com/ambientacao 

e www.feam.br/ambientacao 

http://www.ambientacao.mg.gov.br/
http://www.facebook.com/ambientacao
http://www.feam.br/ambientacao
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13 GESTÃO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  
 

Instituída em 2009, a Política de Segurança da Informação do Estado de Minas Gerais traz uma 

série de diretrizes e regras de conduta, as quais os usuários de informação devem observar. 

 

É objetivo do domínio da segurança da informação disseminar nas organizações a cultura de 

zelar pela integridade, disponibilidade e política de acesso às informações institucionais. Nesse 

sentido, recomendamos a todos a leitura do seguinte material, que pode ser acessado em: 

 

 http://www.planejamento.mg.gov.br/gestao-governamental/gestao-de-

tecnologia-da-informacao/seguranca-da-informacao : 

 Resolução nº69/2009 – Institui a Política de Segurança da Informação  

 

 Resolução nº72/2009 – Normas para técnicos  

 

 Resolução nº73/2009 – Normas para usuários  

 

 Decreto nº46.226/2013 – Dispõe sobre o uso de correio eletrônico institucional 

 
 

Dicas para os servidores 

 
• Evitar o consumo de alimentos e, principalmente, de bebidas em sua mesa de trabalho, 

evitando acidentes que possam trazer danos a documentos e equipamentos; 

• Usar senhas fortes. Não utilizar senhas que façam referências a nomes de familiares, data de 

nascimento, números de documentos, telefones, placas de carros, ou qualquer outro dado de 

fácil dedução. Utilizar uma combinação com 8 ou mais caracteres contendo letras, números e 

caracteres especiais; 

• Troque sua senha em 45 dias/60 dias; 

• Não deixar sua senha anotada em local visível e nem compartilhá-la; 

• Utilizar seu crachá, deixando-o sempre à vista para ser prontamente reconhecido e ter fácil 

acesso aos setores dos órgãos e entidades; 

• Orientar e encaminhar visitantes ao setor de destino; 

http://www.planejamento.mg.gov.br/gestao-governamental/gestao-de-tecnologia-da-informacao/seguranca-da-informacao
http://www.planejamento.mg.gov.br/gestao-governamental/gestao-de-tecnologia-da-informacao/seguranca-da-informacao
http://www.planejamento.mg.gov.br/images/phocadownload/resolucoes/2009/resolucao_seplag_69_2009.doc
http://www.planejamento.mg.gov.br/images/phocadownload/resolucoes/2009/resolucao_seplag_69_2009.doc
http://www.planejamento.mg.gov.br/images/phocadownload/resolucoes/2009/resolucao_seplag_72_2009.doc
http://www.planejamento.mg.gov.br/images/phocadownload/resolucoes/2009/resolucao_seplag_73_2009.doc
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=46226&comp=&ano=2013


94  

• Solicitar ao setor de informática a instalação, remoção e atualização de softwares 

(programas); 

• Manter sempre consigo laptops, principalmente quando estiver em hotéis, aeroportos, táxis 

e eventos, pois são equipamentos que possuem importantes informações e são bastante 

visados por quadrilhas e assaltantes especializados; 

• Arquivos importantes referentes às suas atividades profissionais devem ser armazenados 

em servidor de arquivos da rede corporativa; 

• Evitar o armazenamento de informações confidenciais em dispositivos móveis, como pen 

drives, smartphones, PDAs, tablets, etc. Havendo necessidade de uso de tais recursos, as 

informações devem ser transferidas para um local de armazenamento seguro, logo que 

possível; 

• Utilizar o serviço de internet para a execução de atividades profissionais, conforme a lei, a 

moral, os bons costumes aceitos e a ordem pública. Esteja atento, respeitando direitos 

autorais, regras de licenciamento de software, direito de privacidade e de proteção de 

propriedade intelectual; 

• Para evitar a propagação de SPAM´s e mensagens do tipo “correntes”, não divulgue seu 

endereço eletrônico corporativo para recebimento de mensagens sem vínculo às suas 

atividades profissionais; 

• Evitar abrir arquivos não solicitados recebidos via e-mail, e em caso de dúvida quanto a eles, 

entrar em contato com o setor de informática; 

• Evitar abrir mensagens cujo remetente é desconhecido, que apresentem informações de 

conteúdo duvidoso e que não tenham sido solicitadas devem ser excluídas. 

• Evitar o acesso a links duvidosos, que direcionem para endereços onde é solicitado o 

preenchimento ou atualização de informações pessoais, principalmente dados de cartões de 

crédito. 

• Lembre-se de sempre bloquear seu computador quando se ausentar de sua mesa de 

trabalho; 

 

• Entrar em contato com o setor de informática quando tiver qualquer dúvida referente ao 

uso de equipamentos de informática, para que eles não sejam usados de forma inadequada; 

• Exigir do setor de informática eficiência na prestação dos serviços, de modo que a entrega 

de resultados, por parte do próprio servidor, não seja comprometida.
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