
MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

PODER EXECUTIVO 

 

DECRETO Nº 859, DE 19 DE ABRIL DE 2005. 

 

Regulamenta a concessão do adicional por tempo de serviço prevista 

no artigo 75 da Lei Complementar nº 001/97, que contém o Estatuto 

dos Servidores de Cabeceira Grande e dá outras providências. 

 

O Prefeito Municipal de Cabeceira Grande, Minas Gerais, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelo artigo 77 - inciso XII, c/c artigo 120, inciso I, alínea “i” da Lei 

Orgânica do Município, e 

Considerando a inexistência de instruções, normas, atribuições e delegação de competência 

para a concessão do Adicional por Tempo de Serviço aos servidores municipais que façam jus a 

esta vantagem pecuniária; 

Considerando as recomendações contidas no parecer da lavra do Procurador Judicial, que com 

este se publicará.  

 

DECRETA: 

 

Art 1º A concessão do adicional por tempo de serviço, prevista no artigo 75 da Lei 

Complementar nº 001/97 de 22 de outubro de 1997 - Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais, obedecerá ao disposto neste regulamento.  

§ 1º - O presente regulamento não se aplica a servidor que tenha direito ao  adicional por tempo 

de serviço decorrente de lei especial.  

§ 2º - O servidor que exercer cumulativamente mais de um cargo terá direito ao adicional por 

tempo de serviço em relação a cada um deles, mas os períodos anteriores à acumulação, quando 

computados para efeito de uma concessão,  não serão considerados para fins de nova concessão 

em outro cargo.  

Art 2º - O  adicional por tempo de serviço - ATS poderá ser pago no mesmo mês em que o 

servidor completar 5 (cinco) anos de serviço público efetivo, na razão de 10% (dez por cento) do 

respectivo vencimento, acrescido das vantagens a ele incorporadas de forma definitiva.  

Parágrafo primeiro: O adicional por tempo de serviço - ATS será concedido a partir deste mês de 

Abril de 2005, aos servidores que, na data da publicação deste decreto, já tenham completado o 

primeiro período qüinqüenal, a ser apurado nos termos do art. 7º.    

Parágrafo segundo:   Aos servidores que já contem tempo de serviço igual ou superior a 10 (dez) 
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anos, também apurado na forma prevista no art. 7º, será concedido o segundo adicional por 

tempo de serviço – ATS, a partir deste mês de Abril de 2005.  

Parágrafo terceiro: O servidor transferido do município de origem que, à data da vigência da Lei 

Complementar nº 001/97 de 22 de outubro de 1997,  já houvesse completado os períodos de 

tempo de serviço constante deste artigo, o adicional somente será pago a partir de 1º de Abril de 

2005.  

Art 3º - O adicional por tempo de serviço – ATS, do servidor sujeito ao regime de remuneração 

por hora-aula será calculada com base do padrão de vencimento do cargo efetivo que ocupar.  

Art 4º - O servidor investido em cargo em comissão ou função gratificação no serviço público 

municipal, continuará a perceber o adicional por tempo de serviço calculado sobre o vencimento 

do cargo efetivo.  

Art 5º - O adicional por tempo de serviço – ATS, somente é devido ao servidor efetivo, que 

tenha ingressado no serviço público municipal mediante aprovação em concurso público. 

§ 1º - O servidor efetivo continuará a perceber, na aposentadoria, o adicional por tempo de 

serviço em cujo gozo se encontrava na atividade.  

§ 2º - O servidor efetivo já aposentado em terá direito ao  adicional, desde que tenha completado, 

em atividade, o respectivo tempo de serviço. 

§ 3º - O quantum do adicional, previsto no parágrafo anterior, será calculado com base no valor 

do padrão do vencimento do cargo efetivo que o servidor aposentado ocupava ao passar à 

inatividade.  

Art 6º -  O adicional por tempo de serviço não será pago enquanto o servidor deixar de perceber 

o vencimento do cargo, em virtude de licença ou outro afastamento ressalvado o disposto no art. 

4º.  

Art 7º - No cômputo do tempo de serviço público efetivo serão observadas as seguintes normas:  

I - entende-se como tempo de serviço público efetivo, ininterrupto ou não, o que tenha sido 

prestado à União, ao Estados, ao Distrito Federal, aos Territórios e aos Municípios, em cargo ou 

função civil ou militar, em órgãos de administração direta ou autárquica, apurado à vista das 

certidões de contagem de tempo devidamente averbadas no registro funcional do servidor. 

II – Nos termos do que dispõe o Art. 110 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, o 

tempo de serviço prestado às Forças Armadas, inclusive para prestação do serviço militar 

obrigatório, será contado como tempo de serviço público federal, desde que devidamente 

averbado. 

III - a contagem do tempo de serviço será feita em dias e o total apurado convertido em anos, 

sem arredondamento, considerado de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:  
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1) – férias regulamentares;  

2) -   por um dia, para doação de sangue 

3) -  por dois dias, para se alistar como eleitor fora da sede 

4) - casamento;  

5) - participação em  cursos  ou   programa   de   treinamento   regularmente instituído, 

inclusive fora do município; 

6) - falecimento de cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, 

menor  sob sua guarda ou tutela e irmãos;  

7) - exercício de outro cargo municipal de provimento em comissão;  

8) - júri e outros serviços obrigatórios por lei;  

9) - desempenho de função legislativa da União, do Estado e dos Municípios; 

10)  - licenças: a) à gestante, à adotante e à paternidade; b) para tratamento da própria saúde, 

até dois anos; c) para o desempenho de mandato classista, exceto para efeito  de  

promoção  por  merecimento  e  de licença-prêmio; d) por motivo de acidente em serviço 

ou doença profissional; e) prêmio por assiduidade; e f) por convocação para o serviço 

militar. 

11) - exercício, em comissão, de cargos de chefia nos serviços da União, dos Estados,  do 

Distrito Federal, Municípios ou Territórios;  

III – Será considerado também como de efetivo exercício o período de afastamento dos 

servidores atingidos em decorrência do efeito do Decreto nº 337, de 31 de Julho de 2001, até a 

data da respectiva reintegração.  

IV - é vedada a acumulação de tempo de serviço prestado concorrentemente em dois ou mais 

cargos ou funções da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, Autarquias e Sociedade de 

Economia Mista.  

Art 8º  - As atribuições para realizar a contagem de tempo e a competência para conceder o 

adicional por tempo de serviço são delegadas ao titular da Secretaria Municipal de 

Administração. 

Parágrafo único. A autoridade a que se refere este artigo poderá delegar as atribuições ao 

encarregado do setor de pessoal.  

Art 9º - O adicional por tempo de serviço - ATS poderá ser requerido pelo servidor que a ele 

julgar que tenha direito, mediante comprovação do tempo de serviço público prestado, ou, na 

impossibilidade da prova, mediante indicação pormenorizada dos órgãos habilitados a certificá-

lo.  
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Art 10. - À vista dos elementos comprobatórios do tempo de serviço, ou do resultado das 

diligências que promover para obtê-los, a autoridade competente deferirá o pedido, 

encaminhando-o ao setor encarregado de processar o respectivo pagamento.  

Parágrafo único. Após a inclusão em folha de pagamento ou do indeferimento do pedido, cabe ao 

setor de pessoal rever o despacho proferido.  

Art 11. - Caberá ao setor de pessoal apostilar a concessão no título do servidor, mediante edição 

de Decreto Sem Numeração, e promover, em seguida, a publicação do ato no local de costume.  

Parágrafo único. A apostila será renovada sempre que se alterar o padrão de vencimento do 

servidor.  

Art 12.  - Mediante ato de iniciativa da autoridade competente, o adicional por tempo de serviço 

- ATS poderá ser concedido ex-offício,  à vista de certidões de tempo de serviço ou de registro no 

assentamento individual do servidor, do tempo de serviço público averbado em virtude de 

elementos hábeis.  

Art 13. - As disposições do presente regulamento aplicam-se aos servidores da Administração 

Indireta.  

Art 14. - As despesas decorrentes do pagamento da vantagem a que se refere o presente 

regulamento serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias.  

Art 15. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  

 

Cabeceira Grande (MG), 19 de Abril de 2005 

 

ANTÔNIO NAZARÉ SANTANA MELO 

Prefeito Municipal 

 


