
 

 

 

DECRETO N.º 2.371, DE 20 DE AGOSTO DE 2018. 

 

 

 

Dispõe sobre os requisitos para investidura na 

Prefeitura de Cabeceira Grande em decorrência 

de convocação para nomeação, posse e exercício 

em face de habilitação no Concurso Público da 

Prefeitura de Cabeceira Grande; fixa os exames 

a serem submetidos a Exame Médico Pré-

Admissional e regulamenta seu processamento e 

dá outras providências. 

 

   

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE, Estado de 

Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidas 

pelos artigos 77, inciso XII e 120, inciso I, alínea “w”, da Lei Orgânica do Município c/c o 

disposto na Lei Complementar Municipal n.º 32, de 2 de dezembro de 2015, e 

 

CONSIDERANDO as manifestações assentadas no Processo Administrativo 

n.º 117.818/2018, bem como a necessidade de regulamentar os requisitos para investidura 

no serviço público, inclusive a fixação de exames a serem submetidos a Exame Médico Pré-

Admissional, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre os requisitos para investidura na Prefeitura 

de Cabeceira Grande em decorrência de convocação para nomeação, posse e exercício em 

face de habilitação no Concurso Público da Prefeitura de Cabeceira Grande; fixa os exames 

a serem submetidos a Exame Médico Pré-Admissional e regulamenta seu processamento e 

dá outras providências. 

 

Art. 2º Conforme disposto no Edital n.º 1, de 19 de outubro de 2017, e suas 

alterações posteriores, que regulamenta o concurso público para provimento de cargos 

públicos efetivos do Quadro de Pessoal da Prefeitura de Cabeceira Grande, cujo certame foi 

executado pela Fundação Guimarães Rosa – FGR, deverão ser observados determinados 

requisitos para investidura na Prefeitura de Cabeceira Grande, atendido, em todo caso, o 

disposto na Lei Complementar Municipal n.º 32, de 2 de dezembro de 2015 – Estatuto dos 

Servidores Públicos Municipais de Cabeceira Grande. 
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§ 1º Para dar efetividade ao disposto no caput deste artigo, o candidato 

aprovado, quando convocado, será admitido, com sua posse e exercício, na Prefeitura de 

Cabeceira Grande se atendidas às seguintes exigências: 

 

I – ter sido aprovado e classificado no Concurso Público aberto pelo Edital n.º 

1, de 2017, na forma estabelecida no Edital, neste Decreto e na Lei Complementar 

Municipal n.º 32, de 2 de dezembro de 2015: 

 

II – ser brasileiro ou naturalizado, ou no caso de nacionalidade portuguesa, 

estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com 

reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no artigo 12, parágrafo 

1º, da Constituição Federal de 1988 c/c o disposto no Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de 

abril de 1972; 

 

III – gozar dos direitos políticos; 

 

IV – estar quite com as obrigações eleitorais; 

 

V – estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do 

sexo masculino; 

 

VI – ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, no ato da admissão; 

salvo se já emancipado; 

 

VII – ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do serviço 

público, comprovadas junto à perícia médica oficial, se houver, ou junto a Médico do 

Trabalho responsável pela emissão de laudo médico de saúde ocupacional após a realização 

de Exame Médico Pré-Admissional; 

 

VIII – possuir a escolaridade exigida para o serviço público estabelecida no 

edital e na legislação de regência; 

 

IX – firmar declaração, a ser preenchida em formulário próprio, no ato da 

admissão, de que não foi demitido a bem do serviço público de cargo público efetivo ou 

destituído de cargo em comissão ou de função pública (para o não titular de cargo de 

provimento efetivo) nos últimos 5 (cinco) anos anteriores à sua admissão; 
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X – apresentar os seguintes documentos à época da posse:  

 

a) original ou cópia autenticada da carteira de identidade (RG) ou de 

documento único equivalente, de valor legal, com fotografia; 

 

b) original ou cópia autenticada do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou do 

Comprovante de Inscrição no CPF, impresso a partir do endereço eletrônico da Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, ou emitido pela entidade conveniada, no ato da inscrição, desde 

que acompanhado de documento de identificação do inscrito; 

 

c) na hipótese de o candidato ser cidadão português, a quem foi deferida 

igualdade nas condições previstas no parágrafo 1º do artigo 12 da Constituição Federal de 

1988, deverão ser apresentados documento expedido pelo Ministério da Justiça, 

reconhecendo a igualdade de direitos, obrigações civis e gozo dos direitos políticos, nos 

termos do disposto no Decreto Federal n.º 70.436, de 1972 e dos artigos 15 e 17 do Tratado 

de Amizade, Cooperação e Consulta entre Brasil e Portugal, celebrado em 22 de abril de 

2000 e promulgado pelo Decreto Federal n.º 3.927, de 19 de setembro de 2001; e 

documento de identidade de modelo igual ao do brasileiro, com a menção da nacionalidade 

do portador e referência ao Tratado, nos termos do seu artigo 22; 

 

d) 2 (duas) fotografias coloridas 3x4 recentes; 

 

e) original ou cópia autenticada do título de eleitor com comprovante de 

votação na última eleição dos 2 (dois) turnos, quando houver, ou comprovante de quitação 

com a Justiça Eleitoral, disponível no endereço eletrônico www.tse.jus.br; 

 

f) original ou cópia autenticada do certificado de reservista ou documento 

equivalente, se do sexo masculino; 

 

g) original ou cópia autenticada de certidão de casamento, se for o caso; 

 

h) original ou cópia autenticada do PIS ou PASEP, caso seja cadastrado; 

 

i) original ou cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – 

CTPS; 

 

http://www.tse.jus.br/
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j) declaração de que não é aposentado por invalidez, a ser preenchida pelo 

candidato em formulário próprio, no ato da admissão (posse); 

 

k) original ou cópia autenticada do comprovante de residência atualizado 

(preferencialmente faturas de água, energia elétrica ou telefone); 

 

l) original ou cópia autenticada de documentação comprobatória de 

escolaridade, conforme nível de escolaridade estabelecida no edital e na legislação de 

regência; 

 

m) declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio ou cópia 

simples da última declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, com o 

respectivo recibo emitido pela Receita Federal do Ministério da Fazenda; 

 

n) declaração de que não exerce outro cargo público ou atestando acumulação 

legal nos termos da Constituição Federal para aferição dos vínculos; 

 

o) atestado de bons antecedentes, emitido pela Polícia Federal e Civil de 

Minas Gerais, conforme cada caso. Quando o referido atestado vier com alguma ressalva, o 

candidato deverá apresentar em conjunto com este uma certidão de inteiro teor desta, no 

intuito de demonstrar que referida questão ainda é objeto de discussão processual e que não 

houve o trânsito em julgado da mesma, sob pena de não ser efetivamente empossado; 

 

p) original ou cópia autenticada da CNH, categoria C, D ou E, para os 

candidatos ao cargo de Auxiliar em Administração Pública – Operador de Máquinas 

Pesadas e Motorista; 

 

q) apresentar, à época da posse, documentos dos dependentes abaixo listados, 

se for o caso: 

 

1. original ou cópia autenticada da carteira de identidade ou de documento 

único equivalente, de valor legal, com fotografia;  

 

2. original ou cópia autenticada do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou do 

Comprovante de Inscrição no CPF, impresso a partir do endereço eletrônico da Secretaria  
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da Receita Federal do Brasil, ou emitido pela entidade conveniada, quando da admissão 

(posse), desde que acompanhado de documento de identificação do candidato; e 

 

3. original ou cópia autenticada da certidão de casamento ou escritura pública 

de união estável e das certidões de nascimentos de eventuais filhos dependentes. 

 

§ 2º Os requisitos descritos neste artigo deverão ser atendidos 

cumulativamente e a comprovação do atendimento deverá ser feita, na posse, por meio de 

documento original ou cópia autenticada. 

 

§ 3º falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados neste 

artigo impedirá a posse do candidato. 

 

§ 4º A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do 

ato de provimento (decreto de nomeação), prorrogável uma vez, por igual período, a 

requerimento do interessado, em cujo prazo os candidatos nomeados deverão promover a 

entrega obrigatória dos documentos exigidos para a investidura no serviço público. Os 

candidatos convocados deverão apresentar-se na sede da Prefeitura Municipal de Cabeceira 

Grande (MG), munidos da documentação solicitada. 

 . 

§ 5º O prazo de que trata o parágrafo 4º deste artigo poderá ser prorrogado 

para ter início após o término das licenças ou dos afastamentos seguintes: 

                  

   I – licença para tratamento de saúde; 

 

 II – licença-maternidade; 

 

 III – licença-paternidade; e 

 

 IV – licença para o serviço militar. 

 

§ 6º A posse poderá dar-se mediante procuração específica, sendo tornado sem 

efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 4º deste 

artigo, respeitada a prorrogação do mesmo e outras situações legais.  
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§ 7º A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial, 

sendo que somente poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente 

para o exercício do cargo. Dessa forma, o candidato será submetido a Exame Médico Pré-

Admissional realizado por Médico ou Médicos do Trabalho, contratados para este fim, a 

critério da Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande, o qual, por meio de Boletim de 

Inspeção Médica – BIM, em formulário próprio, expedirá conclusivamente o respectivo 

Laudo Médico de Saúde Ocupacional. 

 

§ 8º Para dar efetividade ao disposto no parágrafo 8º deste artigo, são os 

seguintes os exames clínicos requisitados dos candidatos para serem submetidos ao Exame 

Médico Pré-Admissional: 

 

I – hemograma completo; 

 

II – contagem de plaquetas; 

 

III – glicemia de jejum; 

 

IV – lipidograma; 

 

V – tipagem sanguínea e fator RH; 

 

VI – uréia; 

 

VII – creatinina; 

 

VIII – TSH e T4 livre; 

 

IX – TGO e TGP; 

 

X – VDRL; 

 

XI – HBSAg; 

 

XII – Sorologia para Chagas; 
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XIII – Anti HCV; 

 

XIV – Gama GT; 

 

XV – urina rotina; 

 

XVI – EPF (fezes); 

 

XVII – eletrocardiograma com traçado e laudo; 

 

XVIII– acuidade visual emitido por médico oftalmologista para fins 

ocupacionais; 

 

XIX – atestado de saúde mental emitido por Médico Psiquiatra; 

 

XX – radiografia simples do tórax, em PA e perfil, com laudo, para candidatos 

com idade de 40 (quarenta) anos ou mais; 

 

XXI – eletrocardiograma – ECG, com laudo, para candidatos com idade de 40 

(quarenta) anos ou mais;  

 

XXII – laudo otorrinolaringológico para fins ocupacionais; e 

 

XXIII – exame toxicológico para os candidatos do cargo de Auxiliar em 

Administração Pública – Motorista. 

 

§ 9º Todos os exames descritos nos incisos I a XXIII do parágrafo 8º deste 

artigo poderão ser realizados em clínicas, laboratórios ou estabelecimentos congêneres de 

livre escolha do candidato, porém somente terão validade se realizados dentro de 60 

(sessenta) dias anteriores à data de marcação do Exame Pré-Admissional, salvo situações 

excepcionais valoradas pelo Médico do Trabalho ou pela Secretaria Municipal da 

Administração. 

 

§ 10. Nos resultados de todos os exames deverão constar o número de 

identidade ou CPF do candidato, a identificação dos profissionais que os realizaram e a data 

de sua realização, além de outros dados e elementos de praxe. 
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§ 11. Serão admitidos resultados de exames emitidos da Rede Mundial de 

Computadores – Internet com assinatura digitalizada ou eletrônica, fotocopiados ou por fax, 

salvo posicionamento diverso do Médico do Trabalho que realizará o Exame Médico Pré-

Admissional. 

 

§ 12. O Médico do Trabalho, que realizará o Exame Médico Pré-Admissional, 

poderá solicitar a repetição de exames ou exames complementares que se fizerem 

necessários para emissão do Laudo Médico de Saúde Ocupacional. 

 

§ 13. O Médico do Trabalho, por meio do BIM, expedirá o Laudo Médico de 

Saúde Ocupacional com efeito conclusivo sobre as condições físicas, sensoriais e mentais 

necessárias ao exercício das atribuições do serviço público, observada a legislação 

específica e protocolos internos. 

 

§ 14. O candidato considerado INAPTO ou que faltar ao Exame Médico Pré-

Admissional, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa, estará impedido de ser 

empossado e terá seu ato de nomeação revogado. 

 

§ 15. Diante do disposto no parágrafo 14 deste artigo, caberá recurso, 

observados os seguintes requisitos, à Secretaria Municipal da Administração, da conclusão 

que considerar o candidato inapto a ingresso no serviço público. Para sua decisão, o 

Secretário Municipal da Administração poderá convocar o candidato para novo exame que 

será realizado por novo Médico do Trabalho: 

 

I – o prazo máximo para interposição do recurso é de 10 (dez) dias a contar da 

data de publicação ou da ciência da decisão pelo interessado; 

 

II – o recurso deverá ser interposto por meio de requerimento fundamentado 

facultado ao recorrente a juntada dos documentos que julgar conveniente; 

 

III – será decidido no prazo de 30 (trinta) dias úteis, podendo este prazo ser 

prorrogado uma vez, por igual período, desde que devidamente motivado; 

 

IV – o recurso suspenderá o prazo legal para a posse, até a sua decisão, que 

será publicada na forma legal; e 
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V – o Exame Médico Pré-Admissional será anulado pela Secretaria Municipal 

da Administração, ouvido o Médico do Trabalho que o emitiu, quando eivado de vício de 

legalidade. 

 

§ 16. Para a posse, a deficiência do candidato, inscrito como pessoa com 

deficiência, será avaliada pelo Médico do Trabalho do Município de Cabeceira Grande, que 

emitirá laudo médico de avaliação pericial fundamentado e específico, sobre a qualificação 

como deficiente e sobre a compatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições do 

cargo público efetivo, decidindo de forma terminativa sobre a caracterização do candidato 

como deficiente, podendo exigir, além dos exames previstos neste artigo, outros que julgar 

pertinentes. 

 

§ 17. Concluindo a avaliação pela inexistência de deficiência ou por ser ela 

insuficiente para habilitar o candidato a concorrer às vagas reservadas, observados o direito 

do contraditório e da ampla defesa, poderá o candidato ser excluído da lista de classificação 

de candidatos com deficiência, mantendo a sua posição na lista geral de classificação, desde 

que apto no Exame Médico Pré-Admissional. 

 

§ 18. Concluindo o laudo médico de avaliação pericial pela incompatibilidade 

da deficiência com as atribuições do cargo, observados o direito do contraditório e da ampla 

defesa, poderá o candidato ser excluído do Concurso, sendo desclassificado. 

 

§ 19. Os modelos e formulários previstos neste artigo poderão ser obtidos 

junto ao órgão de recursos humanos da Secretaria Municipal da Administração. 

 

Art. 3° Fica autorizada a contratação de prestação de serviços de Médico do 

Trabalho para a realização dos exames médicos pré-admissionais de que trata este Decreto, 

bem como para emissão dos boletins de inspeções médicas, dos laudos médicos de saúde 

ocupacional e dos laudos médicos de avaliações periciais e para desincumbir-se das demais 

atribuições e competências aqui previstas. 

 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Cabeceira Grande, 20 de agosto de 2018; 22º da Instalação do Município. 
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ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 
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