
LEI N.º 886, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 
 
 

“Alteram dispositivos da Lei nº 292/90 e dá outras 

providências”.  
  
 
ROLAND TRENTINI, Prefeito Municipal, do Município de Alto Garças - MT, Estado de 
Mato Grosso, faz saber que a Câmara aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: 

  
 Art. 1º. O artigo 2º da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 
  

“Art. 2º. Para efeitos desta Lei, Servidor é aquele que integra o quadro de pessoal da 
Prefeitura Municipal de Alto Garças – MT ”. 

 
Art. 2º. O caput do artigo 3º da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 

  
“Art. 3º. Cargo público é plexo unitário de competências, criado por lei, com 

denominação própria e número certo, relativo ao exercício de atividades permanentes, a serem 
exercidas por um agente, sob regime de natureza estatutária”. 

 
Art. 3º. Fica acrescido o parágrafo único ao artigo 4º da Lei nº. 292/90, com a seguinte 

redação: 
  

“Parágrafo único. Os cargos isolados não estão escalonados em classe, não integrando 
carreira alguma”. 

 
Art. 4º. O artigo 5º da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 

  
“Art. 5º. As carreiras serão organizadas em classes funcionais escalonadas, que 

ensejam a progressão do servidor a cargo superior na estrutura da carreira”.  
 
Art. 5º. Revogam-se os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 5º da Lei nº 292/90. 
 
Art. 6º. O artigo 6º da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 

  
“Art. 6º. Quadro de Pessoal é o conjunto de cargos de provimento efetivo e em 

comissão e funções gratificadas”. 
  
Art. 7º. O art. 9º da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 



“Art. 9º. São requisitos para a investidura em cargo de provimento efetivo, isolado ou 
inicial de cada carreira: 

 
I -  prévia aprovação em concurso público e provas ou de provas e títulos; 
 
II - comprovação da titulação ou habilitação exigida para exercício do cargo; 
 
III - quitação com as obrigações militares e eleitorais; 
 
IV - gozo de boa saúde física e mental;   
 
V - idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
 
VI - pleno gozo de seus direitos políticos; e 
 
VII - comprovação de outros requisitos essenciais ao exercício do cargo objeto do 

concurso. 
 
§ 1º. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscreverem em 

concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a 
deficiência de que são portadoras. 

 
 § 2º. Às pessoas portadoras de deficiência ficam reservadas 5% (cinco por cento) das 

vagas oferecidas no concurso”. 
 
Art. 8º. O art. 10 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 10. A nomeação para cargo de provimento efetivo ou em comissão será feita 

pelo Prefeito Municipal, mediante Portaria, observados os requisitos exigidos em Lei”. 
 
Art. 9º. Revogam-se os incisos III e IV do artigo 12 da Lei nº 292/90. 
 
Art. 10. O art. 13 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 13. A nomeação far-se-á: 
 
I - em caráter efetivo quando se tratar de cargo de provimento efetivo: 
 
II - em comissão, para cargos de direção, chefia ou assessoramento, de livre nomeação 

e exoneração. 
 



Parágrafo único. A nomeação para o exercício de função gratificada, que corresponde 
ao conjunto de responsabilidades e atribuições adicionais instituído por lei, recairá 
exclusivamente sobre servidor ocupante de cargo de provimento efetivo do quadro 
permanente da Prefeitura Municipal de Alto Garças – MT ”. 

  
Art. 11. Revoga-se o parágrafo único do artigo 14 da Lei nº 292/90. 
 
Art. 12. O parágrafo 1º do artigo 17 da Lei nº 292/90 passa a ser designado por 

parágrafo único. 
 
Art. 13. Revogam-se os parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 17 da Lei nº 292/90. 
 
Art. 14. O parágrafo 7º do art. 18 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
 
 “§ 7º. Em se tratando de cargo de provimento em comissão ou função gratificada, no 

ato da posse, o servidor apresentará declaração de que não mantém relação conjugal, de 
companheirismo ou de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau, inclusive, com a autoridade que o nomeou ou com servidor da mesma pessoa jurídica 
investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento”.  

 
Art. 15. O art. 19 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 19 (...) 
 
I - O Prefeito Municipal aos Secretários e aos servidores ocupantes de cargos de 

provimento em comissão ou função gratificada que lhe sejam diretamente subordinados, 
incluindo-se os dirigentes de autarquias e fundações públicas; 

 
II - Os Secretários Municipais aos servidores ocupantes de cargos de provimento em 

comissão e função gratificada no âmbito da respectiva Pasta; 
 
III - Os dirigentes de autarquias e fundações públicas aos servidores ocupantes de 

cargos de provimento em comissão, função gratificada e cargo de provimento efetivo no 
âmbito da respectiva entidade; 

 
IV - O Secretário Municipal de Administração a todos os servidores ocupantes de 

cargo de provimento efetivo na Prefeitura Municipal e Alto Garças”. 
 
Art. 16. O art. 22 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 



“Art. 22. A promoção não interrompe o tempo de exercício que é contado no mesmo 
posicionamento na carreira a partir da data de publicação do ato que promover o servidor”. 

   
 
Art. 17. O parágrafo 1º do artigo 24 da Lei nº 292/90 passa a ser designado por 

parágrafo único. 
 
Art. 18. Revoga-se o parágrafo 2º do artigo 24 da Lei nº 292/90. 
 
Art. 19. O art. 25 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 25. Ao entrar em exercício o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo 

ficará sujeito ao estágio probatório que será de 03 (três) anos, a contar da data do início do 
exercício, findo o qual será procedida avaliação especial de desempenho por comissão 
instituída para essa finalidade. 

 
§ 1º. A avaliação especial de desempenho considerará: 
 
I - assiduidade; 
 
II - pontualidade; 
 
III - produtividade; 
 
IV - ocorrências disciplinares negativas; 
 
V - qualificação. 

 
§ 2º. Para os fins desta Lei, considera-se: 

 
I - assiduidade: o comparecimento diário ao trabalho, sem faltas injustificadas. 
 
II - pontualidade: o cumprimento dos horários estabelecidos, incluindo os horários de 

entrada, saída e almoço. 
 
III - produtividade: desenvolvimento das atividades do cargo de forma planejada, 

organizada e eficiente, dentro dos padrões estabelecidos e desempenho com zelo, presteza e 
qualidade das tarefas que lhe forem atribuídas. 

 
IV - ocorrências disciplinares negativas: sanções aplicadas ao servidor em virtude do 

descumprimento dos preceitos e normas legais, do não desenvolvimento das atividades de sua 
competência, ou do desrespeito à hierarquia. 



 
V - qualificação: realização de cursos de extensão, especialização ou aperfeiçoamento 

que tenham relação direta com a atuação profissional do servidor e revele-se útil em face da 
atual lotação do servidor. 

 
§ 3º. A avaliação dos servidores no período do estágio probatório será constituída de 

04 (quatro) avaliações formais, realizadas após o 6º, 14º, 22º e 30º meses de exercício. 
 
§ 4º. A Comissão Permanente de Avaliação e Desempenho deverá encaminhar o 

resultado da avaliação do desempenho do servidor em estágio probatório 4 (quatro) meses 
antes de findo o período do estágio probatório, para a homologação do Secretário de 
Administração. 

 
§ 5º. O servidor não aprovado no estágio será exonerado ou, se estável, reconduzido ao 

cargo anteriormente ocupado, observado o disposto nesta lei. 
 
§ 6º. Durante o período de cumprimento do estágio probatório, o servidor não poderá 

afastar-se do cargo para qualquer fim, salvo para gozo de licença para tratamento de saúde e 
por acidente de serviço, licença à gestante, lactante e adotante, licença paternidade, férias, 
nojo ou gala. 

 
§ 7º. O período de estágio probatório ficará suspenso para aqueles servidores que 

ainda não cumpriram todos os requisitos exigidos para a estabilidade e que forem nomeados 
para o exercício de cargo em comissão ou função gratificada, até o retorno dos mesmos para o 
cargo efetivo de origem”. 

 
Art. 20. O art. 31 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 31. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para 

cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. 
 
(...) 
 
§ 3º. O servidor não aprovado em estágio probatório só será exonerado do cargo após 

a realização de processo administrativo no qual lhe seja assegurado direito de defesa”. 
 
Art. 21. Revogam-se os artigos 33, 34, 35, 36 e 37 da Lei nº 292/90. 
 
Art. 22. O art. 38 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 



“Art. 38. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e 
responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou 
mental verificada em inspeção médica. 

 
§ 1º. Se julgado incapaz para o serviço público o readaptando será aposentado. 
 
§ 2º. A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a 

habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos e, na hipótese de 
inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a 
ocorrência de vaga”.  

 
Art. 23. Revoga-se o artigo 39 da Lei nº 292/90. 
 
Art. 24. O art. 40 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 40. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado:  
 
I - por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da 

aposentadoria; ou  
 
II - no interesse da administração, desde que: 
 
a) tenha solicitado a reversão; 
 
b) a aposentadoria tenha sido voluntária;  
 
c) estável quando na atividade;  
 
d) a aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação;  
 
e) haja cargo vago.  
 
§ 1º.  A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua 

transformação.  
 
§ 2º.  O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para concessão 

da aposentadoria.  
 
§3º.  No caso do inciso I, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas 

atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.  
 



§ 4º.  O servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá, em 
substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer, 
inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à aposentadoria.  

   
§ 5º.  O servidor de que trata o inciso II somente terá os proventos calculados com 

base nas regras atuais se permanecer pelo menos cinco anos no cargo”.  
      
Art. 25. Revoga-se o artigo 41 da Lei nº 292/90. 
 
Art. 26. O parágrafo único do artigo 48 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
 
“Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem o servidor será 

aproveitado em outro de atribuições e vencimentos compatíveis com o cargo anteriormente 
ocupado”.  

 
Art. 27. O art. 49 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 49. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável será 

posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu 
adequado aproveitamento em outro cargo”. 

 
Art. 28. Revogam-se os incisos IV e V do artigo 53 da Lei nº 292/90. 
 
Art. 29.  Fica acrescido o parágrafo único ao artigo 53 da Lei nº 292/90, com a 

seguinte redação: 
 
“Parágrafo único. A aposentadoria do servidor público extingue automaticamente o 

vínculo havido com a Administração Pública, só sendo possível o retorno do servidor 
aposentado por reversão, nomeação para o exercício de cargo em comissão ou aprovação em 
novo concurso público”.   

 
Art. 30. Revoga-se o parágrafo único do artigo 55 da Lei nº 292/90. 
 
Art. 31. Revoga-se o artigo 56 da Lei nº 292/90. 
 
Art. 32. O art. 62 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 62. Vencimento padrão é a retribuição pecuniária legalmente prevista pelo 

exercício do cargo público. 
 
§ 1º. Os vencimentos dos cargos públicos são irredutíveis. 



  
§ 2º. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais, 

ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e ao local de trabalho. 
 
§ “3º” “. A remuneração consiste no vencimento padrão do cargo acrescido das 

vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei”. 
 
Art. 33. O art. 63 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 63. A revisão anual geral dos vencimentos de todos os servidores, de que trata o 

art. 37, X, da Constituição Federal de 1988, será apurada no mês de abril e aplicada aos 
vencimentos dos servidores no mês de maio, por meio da incidência do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor - INPC, divulgado pelo IBGE, observada a disponibilidade de recursos 
financeiros e o limite estabelecido para as despesas com pessoal. 

 
Parágrafo único. O índice referido no caput deste artigo será aplicado a todos os 

vencimentos dos servidores da Prefeitura de Alto Garças, não incidindo sobre o valor pago a 
título de gratificação de função, e demais gratificações que correspondam a valor fixo 
definido em Lei”.  

  
Art. 34. O art. 66 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 66. O servidor perderá: 
 
I - a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado; 
 
“II - a parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, e saídas justificadas, 

salvo na hipótese de compensação de horário dentro do mesmo mês, conforme estabelecido 
pela chefia imediata”. 

 
Art. 35. O art. 78 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 78. A ajuda de custo devida a servidor que for cedido para servir em outro órgão 

ou entidade de quaisquer dos Poderes do Estado, ou da União será paga pelo órgão 
cessionário, quando cabível”. 

 
Art. 36. Revoga-se o artigo 85 da Lei nº 292/90. 
 
Art. 37. O art. 88 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 88. Ao servidor efetivo investido em função de direção, chefia ou 

assessoramento é devido uma gratificação enquanto estiver no exercício da referida função. 



 
§ 1º. Os valores da gratificação de função serão fixados em lei. 
 
§ 2º. “Os valores pagos aos servidores efetivos pelo exercício de função gratificada 

não se incorporam para nenhum efeito à remuneração do servidor, limitando-se seu 
pagamento exclusivamente ao período em que o servidor estiver exercendo a respectiva 
função”. 

 
Art. 38. Revoga-se o artigo 93 da Lei nº 292/90. 
  
Art. 39. O artigo 94 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 94. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubre ou em 

contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um 
adicional. 

 
§ 1º. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua 

natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à 
saúde, acima dos limites de tolerância fixados pelo Ministério do Trabalho, em razão da 
natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. 

 
§ 2º. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância 

estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional de, 
respectivamente, 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do 
salário-mínimo vigente do país, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. 

 
§ 3º. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação 

aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, 
impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco 
acentuado. 

 
§ 4º. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor um adicional de 

30% (trinta por cento) sobre seu vencimento padrão. 
 
§ 5º. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá 

optar por um deles. 
  
§ 6º. “O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a 

eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão”. 
 
Art. 40. Fica acrescido o parágrafo único ao artigo 99 da Lei nº 292/90, com a 

seguinte redação: 



 
“Parágrafo único. Os servidores ocupantes de cargo de provimento em comissão, e os 

servidores designados para desempenhar função gratificada não farão jus à percepção do 
adicional por horas extras de trabalho”. 

 
Art. 41. O artigo 101 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 
  
“Art. 101. Independentemente de solicitação será pago ao servidor por ocasião das 

férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração referente ao período de 
férias. 

 
§ 1º. No caso do servidor exercer função gratificada ou ocupar cargo em comissão, a 

respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo. 
 
§ 2º. “Os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso serão 

computados no vencimento que servirá de base ao cálculo da remuneração das férias”. 
 
Art. 42. O artigo 103 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 
  
“Art. 103. O servidor terá direito anualmente a 30 (trinta) dias consecutivos de férias, 

que podem ser acumuladas até o máximo de 2 (dois) períodos no caso de indeclinável 
necessidade de serviço, ou motivo justo comprovado. 

 
 § 1º.  Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos doze meses de 
exercício. 
 
  § 2º.  É vedado levar à conta de férias, qualquer falta do serviço. 

 
§ 3º. Poderá a Administração Municipal conceder férias coletivas aos servidores, 

desde que os serviços essenciais sejam mantidos em funcionamento. 
 
§ 4º. Durante o gozo de férias dos servidores ocupantes dos cargos de gerente, 

supervisor e chefe, poderá ser designado, a critério da autoridade competente, servidor efetivo 
para a substituição temporária, hipótese na qual pelo exercício das atribuições e 
responsabilidades inerentes ao cargo, o servidor substituto fará jus à percepção dos 
vencimentos do cargo em substituição. 

 
§ 5º. Os servidores que já tiverem acumulado, na data de publicação desta Lei, mais de 

2 (dois) período de férias, deverão gozá-las até 31 de dezembro de 2017, em período não 
superior a 60 (sessenta) dias consecutivos, conforme escala de férias a ser definida pela 
respectiva chefia”.   

 



Art. 43. Fica acrescido o art. 105-A à Lei nº. 292/90, com a seguinte redação: 
 
“Art. 105-A. As férias serão concedidas após cada período aquisitivo, na seguinte 

proporção: 
 
I - 30 (trinta) dias corridos, quando o servidor não houver faltado injustificadamente 

ao serviço mais de 5 (cinco) vezes durante o período aquisitivo; 
 
II - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando o servidor houver tido de 6 (seis) a 14 

(quatorze) faltas injustificadas durante o período aquisitivo; 
 
III - 18 (dezoito) dias corridos, quando o servidor houver tido de 15 (quinze) a 23 

(vinte e três) faltas injustificadas durante o período aquisitivo; 
 
“IV - 12 (doze) dias corridos, quando o servidor houver tido de 24 (vinte e quatro) a 

32 (trinta e duas) faltas injustificadas durante o período aquisitivo”. 
 
Art. 44. Revoga-se o inciso VI do artigo 106 da Lei nº. 292/90. 
 
Art. 45. O artigo 109 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 109. Quando a licença médica for concedida por prazo igual ou inferior a 03 

(três) dias será aceito atestado expedido por médico particular, desde que conste de forma 
legível o Código Internacional de Doenças – CID e o tempo de afastamento do servidor”. 

 
Art. 46. O artigo 110 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 
  
“Art. 110. A licença médica com prazo superior a 03 (três) dias, deverá ser 

homologada pela Junta Médica Oficial do Município, conforme procedimento estabelecido 
em Portaria expedida pelo Prefeito Municipal”. 

 
Art. 47. O artigo 116 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 116. (...) 
 
§ 2º.  A licença de que trata o caput, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a 

cada período de doze meses por até 90 (noventa) dias, consecutivos ou não, mantida a 
remuneração do servidor.  

 
§ 3º.  O início do interstício de 12 (doze) meses será contado a partir da data do 

deferimento da primeira licença concedida. 
 



§ 4º. A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, até 90 
(noventa) dias, consecutivos ou alternados, e excedendo este prazo, sem remuneração”. 

   
Art. 48. O parágrafo 2º do artigo 119 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
 
“§ 2º. A partir do registro da candidatura e até o 15º (décimo quinto) dia seguinte ao da 

eleição, o servidor fará jus a licença remunerada”. 
 
Art. 49. O artigo 120 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a mesma redação, 

inclusive de seu parágrafo único. 
 

Art. 50. Os artigos 121 e 122 da Lei nº. 292/90 passam a vigorar com a mesma 
redação: 
 

Art. 51. O artigo 123 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 123. O servidor que tiver direito a licença especial, não poderá acumular mais de 

dois períodos, devendo gozar apenas uma licença de cada vez, sendo vedado o gozo de mais 
de uma licença no mesmo ano”. 

 
Art. 52. O parágrafo 3º do artigo 124 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
 
“§ 3º. Não se concederá a licença a servidor nomeado, redistribuído ou transferido, 

antes de completar 3 (três) anos de exercício”. 
 
Art. 53. O artigo 126 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 126. À servidora gestante será concedida licença com remuneração integral, pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 
 
(...) 
 
§ 5º. A remuneração relativa à licença maternidade concedida por período de 120 

(cento e vinte) dias será paga pelo Município, sendo deduzida da guia de recolhimento da 
contribuição social do INSS. 

 
§ 6º. “A remuneração relativa aos 60 (sessenta) dias prorrogados da licença 

maternidade será custeada com recursos do Tesouro Municipal”. 
 
Art. 54. O art. 129 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 



 

“Art. 129. À servidora que adotar e obtiver a guarda judicial de crianças de até 1 (um) 
ano de idade será concedida a licença remunerada de 180 (cento e oitenta) dias e no caso de 
adoção ou guarda judicial de criança a partir de 1 (um) ano até 4 (quatro) anos de idade, o 
período de licença será de 60 (sessenta) dias, e, no caso de adoção ou guarda judicial de 
criança a partir de 4 (quatro) anos até 8 (oito) anos de idade, o período de licença será de 30 
(trinta) dias. 

 

Parágrafo único. “A licença de que trata este artigo será concedida quando 
comprovada judicialmente a adoção do recém-nascido, a partir da data da apresentação do 
respectivo termo judicial de guarda à adotante ou guardiã”. 

 
Art. 55. Fica acrescido o inciso IV ao artigo 136 da Lei nº. 292/90, com a seguinte 

redação: 
 
“IV - por dois dias consecutivos por motivo de falecimento do sogro, sogra, tios, avós, 

cunhado ou cunhada”. 
  
Art. 56. O art. 141 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 141. Além das ausências aos serviços previstas no artigo 136, considerar-se-á 

como de efetivo exercício o afastamento por motivos de:   
 
I - férias;  
 
II - exercício de cargo de livre provimento em comissão em autarquia do Município de 

Alto Garças, bem como em órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, Municípios 
e Distrito Federal;  

 
III - participação em programa de treinamento ou capacitação, oferecido pela 

Prefeitura Municipal de Alto Garças ou por esta autorizado, quando custeado pelo próprio 
servidor; 

 
IV - candidatura a cargo eletivo, durante o lapso de tempo entre o registro eleitoral e 

até o 15º (décimo quinto) dia após a eleição; 
 
V - desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal, exceto para o 

mandato de vereador, quando houver compatibilidade de horário entre o exercício e o do 
cargo público; 



 
VI - júri e outros serviços obrigatórios por lei;  
 
VII - estudo no Brasil ou no exterior, quando autorizado o afastamento pelo Prefeito 

Municipal, observado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses; 
 
VIII - licença: 
 
a) à gestante, à adotante e à paternidade;  
 
b) por motivo de casamento por 08 (oito) dias; 
 
c) por motivo de falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta, padrasto, 

filho, enteado, menor sob guarda ou tutela e irmão por 08 (oito) dias; 
 
d) Por motivo de falecimento do sogro, sogra, tios, avós e cunhado ou cunhada por 

02 (dois) dias;   
 
e) Licença especial; 
 
f) Para tratamento da própria saúde, até o limite de 12 (doze) meses, cumulativo ao 

longo do tempo de serviço público prestado à Prefeitura Municipal de Alto Garças, 
a contar da data de publicação desta Lei;  

 
g) Para o desempenho de mandato classista ou participação de gerência ou 

administração em sociedade cooperativa constituída por servidores para prestar 
serviços a seus membros;  

 
h) Por motivo de acidente em serviço ou doença profissional;  
 
i) Por convocação para o serviço militar; 
 
j) Por motivo de doença em pessoa da família, concedida na forma da Lei. 
 
IX - recolhimento à prisão, se absolvido no final; 
 
X - prisão preventiva, se absolvido no final. 
 
§ 1º. O tempo em que o servidor esteve aposentado ou em disponibilidade será apenas 

contado para nova aposentadoria ou disponibilidade. 
 



§ 2º. É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado 
concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidades dos Poderes da 
União, Estados, Distrito Federal, Autarquias, Fundações Públicas, Sociedades de Economia 
Mista e Empresa Públicas”. 

 
Art. 57. Revoga-se o artigo 142 da Lei nº. 292/90.  
 
Art. 58. O inciso IX do artigo 156 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
 
“IX - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau, inclusive, para o exercício de cargo de direção, chefia ou 
assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de função gratificada na Prefeitura 
Municipal de Alto Garças”.  

 
Art. 59. O caput do art. 159 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 159. O servidor vinculado ao regime desta Lei, que licitamente ocupar dois 

cargos de carreira , quando investido em cargo de provimento em comissão ficará afastado de 
ambos os cargos, se efetivos, recebendo a remuneração correspondente ao cargo em 
comissão”. 

 
Art. 60. O inciso V do artigo 166 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
 
“V - destituição de cargo em comissão”. 
 
Art. 61. Fica acrescido o inciso VI do artigo 166 da Lei nº. 292/90, com a seguinte 

redação: 
 
“VI - destituição de função gratificada”. 
 
Art. 62. O art. 168 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 168. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação constante do 

artigo 156, incisos I a VII e de inobservância de dever funcional previsto em Lei, regulamento 
ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave”. 

 
Art. 63. O inciso IV do artigo 180 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
 



“IV - pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição do 
cargo em comissão ou de ocupante de função gratificada”. 

 
Art. 64. O art. 188 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 188. O processo administrativo disciplinar será conduzido por Comissão 

Processante Permanente, que será composta por 03 (três) servidores efetivos, designados por 
Portaria do Prefeito Municipal, que indicará dentre eles, o seu Presidente. 

 
§ 1º.  A Comissão Processante Permanente terá como secretário, servidor designado 

pelo seu presidente, podendo a designação recair em um dos seus membros. 
 
§ 2º. Não poderá participar da Comissão Processante Permanente, parente do acusado, 

consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, bem como servidor que 
com ele mantenha amizade íntima ou inimizade notória. 

 
§ 3º.  Os membros da Comissão Processante Permanente responderão solidariamente 

por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se posição individual divergente estiver 
devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a 
decisão.  

 
§ 4º.  A investidura dos membros da Comissão Processante Permanente não excederá 

a 1 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no 
período subseqüente. 

 
§ 5º.  As reuniões e as audiências da Comissão terão caráter reservado e serão sempre 

formalizadas por meio de ata, subscrita por todos os seus membros e demais presentes.” 
 
Art. 65. O art. 189 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 189. A Comissão Processante Permanente exercerá suas atividades com 

independência e imparcialidade asseguradas o sigilo necessário à elucidação do fato ou 
exigido pelo interesse da Administração”. 

     
Art. 66. O inciso I do artigo 190 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
 
“I - instauração, com a publicação do ato que determinará a abertura do processo 

administrativo”.  
 
Art. 67. O art. 191 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 



“Art. 191. O prazo para a conclusão de o processo disciplinar não excederá 60 
(sessenta) dias, contados da data de publicação do ato que instaurar o respectivo processo, 
admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.  

 
“Parágrafo “único” ““. Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos 

seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto, até a entrega do relatório final”.  
         
Art. 68. O caput do art. 198 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 198. Concluída a inquirição das testemunhas a comissão promoverá o 

interrogatório do acusado, observando os procedimentos previstos nos artigos 196 e 197 desta 
Lei”. 

 
Art. 69. O caput do artigo 206 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
 
“Art. 206. No prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento do processo, a 

autoridade julgadora proferirá a sua decisão”. 
 
Art. 70. O caput do artigo 207 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
 
“Art. 207. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às 

provas dos autos, hipótese na qual a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a 
penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade”. 

 
Art. 71. O art. 216 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 216. O requerimento de revisão do processo será dirigido ao Prefeito Municipal 

que, se autorizar a revisão, encaminhará o pedido à comissão, constituída nos termos do art. 
188 desta lei”. 

 
Art. 72. O caput do artigo 217 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
 
“Art. 217. A revisão correrá em apenso ao processo originário”. 
 
Art. 73. O art. 222 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 222. Os servidores públicos do Município de Alto Garças participarão do 

Regime Geral da Previdência Social, de caráter contributivo, nos termos do artigo 201 da 
Constituição Federal”.  



 
Art. 74. O art. 223 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 223. O plano de seguridade social, os respectivos benefícios e as regras para as 

concessões seguirão a disciplina da Constituição Federal e da legislação federal de matéria 
previdenciária que a regulamentar”. 

 
Art. 75. Revogam-se os artigos 224 e 225 da Lei nº. 292/02. 
 
Art. 76. O art. 226 da Lei nº. 292/92 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 226. Os servidores públicos do Município de Alto Garças serão aposentados 

compulsoriamente aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição. 

 
Parágrafo único. “A aposentadoria compulsória será declarada de oficio pela 

Administração e produzirá efeitos a partir do dia imediato aquele que o servidor completar 70 
(setenta) anos de idade”.     

 
Art. 77. Revogam-se os artigos 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 

238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 
e 257 da Lei nº. 292/90. 

 
Art. 78. Revoga-se o parágrafo 2º do artigo 259 da Lei nº. 292/90. 
 
Art. 79. O art. 260 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 260. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

poderão ser efetuadas contratações por tempo determinado, regidas por lei específica”. 
 
Art. 80. Revogam-se os artigos 261, 262 e 263 da Lei nº. 292/90. 
 
Art. 81. O caput do artigo 271 da Lei nº. 292/90 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
 
“Art. 271. Ficam submetidos ao regime desta Lei na qualidade de funcionários os 

servidores do Município dos Poderes Executivo e Legislativo, estatutários e contratados pela 
consolidação das Leis do Trabalho, exceto os contratados por prazo determinado”. 

 
Art. 82. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
 



 
Gabinete do Prefeito Municipal, Edifício Sede do Poder Executivo de Alto Garças – MT, 
13 de Dezembro de 2011. 
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