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Sindicato doS 
ServidoreS PúblicoS 

MuniciPaiS de uberaba 
(SSPMu) 
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Gerais Sobre os Direitos e Deveres dos 
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“Mas se desejarmos fortemente o melhor e, 
principalmente, lutarmos pelo melhor... 
O melhor vai se instalar em nossa vida. 

Porque sou do tamanho daquilo que vejo, 
e não do tamanho da minha altura.” 

Carlos Drummond de Andrade
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MenSaGeM do PreSidente
A informação é uma importante ferramenta para a 

boa convivência nas relações de trabalho; neste sentido, 
juntamente com a minha Diretoria, decidimos elaborar a 
“Cartilha do Servidor”, que traz informações valiosas do 
dia-a-dia da vida laboral da categoria, tanto para os efetivos 
quanto para os recém-concursados. 

Sabemos que o conhecimento favorece o bom 
andamento das atividades, refletindo em qualidade nos 
serviços prestados ao Município. Portanto, a “Cartilha do 
Servidor” nasce com esse compromisso, ao contribuir para a 
melhora nas relações internas de trabalho.

Antecipar-se às necessidades da categoria e oferecer-
lhes uma gama de benefícios é o que move esta Diretoria, 
na incansável luta em defesa dos servidores. Como exemplo 
elenco os inúmeros convênios firmados pelo SSPMU – que 
garantem descontos aos filiados –; os atendimentos em saúde, 
jurídico e contábil; os espaços de convivência em nossa sede.  

Muito ainda há que ser feito, mas não fugimos à luta! 
Juntos somos mais fortes. Filie-se ao SSPMU, o seu Sindicato! 

Abraço,
Luís Carlos dos Santos 
Presidente do SSPMU
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conheça o SSPMu
O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 

Uberaba (SSPMU) foi criado em 30 de março de 1989, a 
partir da transformação da então Associação Profissional dos 
Funcionários da Prefeitura. 

O processo ocorreu na esteira de uma ampla 
mobilização, que incluiu uma greve de três dias, em 
dezembro de 1988, logo após a promulgação da Constituição 
Federal, que reconheceu o direito à organização sindical dos 
servidores públicos e à paralisação dos trabalhadores.

O SSPMU surgiu para fazer a defesa dos diretos dos 
servidores públicos municipais de Uberaba e também para 
promover o desenvolvimento da categoria. No exercício 
de sua missão, busca a excelência enquanto entidade 
representativa de classe, através da adoção de uma postura 
ética e transparente, pautada no diálogo. 

A atual Diretoria (2017-2021) tem investido em várias 
ações que configuram ganhos indiretos à categoria. Servidores 
filiados contam com mais de duas dezenas de convênios que 
lhes garantem descontos em produtos e serviços diversos; 
atendimento odontológico e psicológico; assessoria jurídica e 
contábil, e uma sede com anfiteatro para 90 lugares e ginásio 
poliesportivo, que podem ser locados pela categoria.

Saiba mais em sspmu.com.br ou ligue (34) 3312-5559. 
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adMiniStração Pública
A Administração Pública é o conjunto 

formado por um governo e seus agentes 
administrativos (prefeito, secretários, procurador e 
servidor) regulado por um ordenamento jurídico, 
que nada mais é do que a reunião das normas, leis 
e funções existentes para organizá-la. 

A Administração Pública deve ter como foco 
o interesse público e os direitos e interesses dos 
cidadãos, seguindo os princípios constitucionais 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. 

A administração pública pode ser direta, 
quando é desempenhada pela União, Estados, 
Distrito federal e Municípios, ou indireta, através 
da transferência da administração para outra 
pessoa jurídica. 
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aPreSentação 
A Diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos 

Municipais de Uberaba (SSPMU) apresenta a Cartilha do 
Servidor, destinada a informar e orientar sobre alguns pontos 
importantes para o funcionalismo da Prefeitura e da Câmara 
Municipal.

De forma objetiva, clara e simplificada, a Cartilha elenca 
direitos, deveres e benefícios a que faz jus o servidor de carreira, 
antigo ou recém-nomeado. 

Servir a sociedade é o maior compromisso do servidor 
público, que é um servidor do público, do povo e da sociedade. 
Suas funções devem ser exercidas com disposição e despren-
dimento, profissionalismo, transparência e, principalmente, 
imparcialidade. 

Mediante suas ações, o servidor público pode colaborar 
para o crescimento e desenvolvimento do município, sendo 
fundamental que o funcionalismo seja qualificado, capacitado 
e dedicado. 

Muitos são os desafios ao longo da sua jornada: 
responsabilidades, tarefas individuais ou em equipe, projetos, 
dentre outros, que certamente serão superados. 

Mas o servidor deve sempre manter uma postura 
ética, pautada na moralidade dos próprios atos, atuando com 
profissionalismo, ante as inúmeras demandas da sociedade.

O servidor é um agente de transformação. Preparado, 
é sinônimo de gestão pública eficiente e eficaz, que produz 
resultados para todos!

De suma importância esclarecer que a cartilha 
é meramente exemplificativa e não taxativa. Nela não 
enumeramos todos os itens tratados na LC 392/2008. Caso haja 
dúvida, procure o Sindicato para esclarecimentos.
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Servidor Público

visão 

Ser referência no atendimento humanizado 
e equilibrado, 
com eficiência na gestão 
dos serviços públicos. 

Missão

Promover a transformação social 
e o desenvolvimento equilibrado 
através da gestão pública eficiente. 

valores

•	 Competência
•	 Comprometimento
•	 Transparência
•	 Ética
•	 Sensibilidade
•	 Justiça Social
•	 Humanismo
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aMbientação – recÉM-noMeadoS
Primeiro dia de trabalho. Clima de expectativa e ansiedade por parte 

do novo funcionário. “Como devo me comportar? Quais serão minhas 
tarefas? Vou ter alguém para me orientar?”, são algumas indagações feitas 
pelo servidor público de primeira viagem.

Expectativas, medos, incertezas são comuns, mas superáveis se houver 
uma boa ambientação. 

Esse processo possibilita que os recém-chegados conheçam mais 
sobre a Prefeitura e a Câmara, e toda estrutura que compõe os dois poderes 
instituídos. 

Para integrar os novos servidores, os gestores podem contar com a 
comunicação interna e com os departamentos de RH. Sempre deve aconte-
cer um bom diálogo com os servidores antes e depois da ambientação, sem 
esquecer que a equipe deve ser informada da chegada de um novo colega. 

É importante que haja uma conversa com o novo servidor, tanto do seu 
líder, quanto do RH, para falar sobre a expectativa do departamento, quais 
atividades ele irá desenvolver e o que deve aprender e aplicar na organização.

Após o bate-papo, é hora da apresentação do novo servidor para a 
equipe, pessoalmente. Em alguns casos o novo funcionário visita todos 
os setores, sendo apresentado ao grupo, principalmente àqueles que têm 
alguma relação direta com seu trabalho. 

O novo servidor precisa de alguns dias para 
integrar-se à cultura, valores e missão e só depois 
assumir suas atividades.

O processo de AMBIENTAÇÃO é 
tarefa do RH, que deve aplicar programas 
estruturados cuja preocupação central 
não seja apenas informar, mas também 
ouvir. 
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direitoS e devereS 
do Servidor Público 
MuniciPal

São direitoS do servidor, conforme lc 392/2008:

•	 Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes 
vantagens, entre outras previstas em lei: 

•	 I – Indenizações, II – Auxílios Pecuniários (Alimentação e Transporte), 
III – Gratificações (Cargo de provimento em comissão, Natalina, Local 
Distante, Curso ou Concurso, e Atividade Penosa) e IV – Adicionais 
(Insalubridade, Periculosidade e Noturno); 

•	 Férias;
•	 Licenças: I – Motivo de Doença em Pessoa da Família, II – Prestação de 

Serviço Militar Obrigatório fora do Município, III – Atividade Política, 
IV – Mandato Classista, V -Tratamento de Saúde, VI – Licença para 
acompanhamento de cônjuge ou companheiro militar, VII – Licença 
Maternidade/Paternidade, e VIII – Interesses Particulares.

São devereS do servidor, conforme art. 149 da lc 
392/2008:

•	 Exercer com zelo, dedicação e a tempo, as atribuições do cargo ou função 
de que é titular;

•	 Ser comprometido com a instituição, pautando-se na ética;
•	 Observar as normas legais e regulamentares;
•	 Ter respeito à hierarquia e cumprir ordens superiores; 
•	 Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição, e rendimento;
•	 Levar ao conhecimento de autoridade superior todos os atos e fatos 

contrários ao interesse público ou irregularidades; 
•	 Zelar pela economia de material e conservação do patrimônio público; 
•	 Manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 
•	 Ser assíduo e pontual;
•	 Tratar com urbanidade, cortesia, disponibilidade e atenção, colegas e 
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público, respeitando a capacidade e as limitações individuais;
•	 Representar, sem temores, contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder;
•	 Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas;
•	 Declarar no ato da posse os bens e valores que compõe seu patrimônio; 
•	 Manter atualizado seu cadastro funcional;
•	 Ser leal e justo, escolhendo opção mais vantajosa para o bem comum;
•	 Manter limpo e organizado o local de trabalho;
•	 Exercer com estrita moderação, suas prerrogativas funcionais, poder ou 

autoridade atribuída.

reSPonSabilidadeS
O servidor público responde civil, penal e administrativamente.
Responsabilidade Civil: decorre de ato omissivo ou comissivo, 

doloso ou culposo, que prejudica a fazenda pública, inclusive autarquias ou 
fundações públicas ou terceiros. 

Responsabilidade Administrativa: resulta de ato omissivo ou comissivo 
praticado no desempenho do cargo ou função.

Responsabilidade Penal: abrange os crimes e contravenções imputados 
ao servidor, nessa qualidade.

criMeS PraticadoS 
Por Funcionário Público 
contra a adMiniStração 
eM Geral (cÓdiGo Penal)

Peculato

Art. 312 – Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou 
qualquer outro bem móvel, público ou particular, de quem tem a posse em 
razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio.

Pena – reclusão de 02 (dois) a 12 (doze) ano e multa.
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§1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não 
tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja 
subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe 
proporciona a qualidade de funcionário.

inserção de dados falsos em sistema de informações

Art. 313 A – Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de 
dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas 
informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com fim de 
obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano.

Pena – Reclusão de 02 (dois) a 12 (doze) anos e multa.

Modificação ou alteração não autorizada 
de sistema de informações

Art. 313 – B – Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de 
informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de 
autoridade competente.

Pena – Detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos e multa.

Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento

Art. 314 - Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tem 
a guarda em razão do cargo; sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente.

Pena – Reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, se o fato não constitui 
crime mais grave.

concussão

Art. 316 – Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, 
ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem 
indevida.

Pena – Reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

corrupção passiva

Art. 317 – Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 



Cartilha do Servidor                                                                                                       15

indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em 
razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – Reclusão de 01 (um) a 08 (oito) anos e multa.
Pena – Reclusão de 02 (dois) a 12 (doze) anos e multa.

Prevaricação

Art. 319 – Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, 
ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou 
sentimento pessoal.

Pena – Detenção de 03 (três) meses a 01 (ano) e multa.

violação de sigilo funcional

Art. 325 – Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo, e que 
deva permanecer, em segredo, ou facilitar-lhe a revelação.

Pena – Detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos ou multa, se o fato 
não constitui crime mais grave.

Funcionário público

Art. 327 – Considera-se funcionário público, para efeitos penais, 
quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego 
ou função pública.

§1º - Equipara-se a funcionário público, quem exerce cargo, emprego 
ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora 
de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da 
administração.

§2º A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos 
crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou 
de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, 
sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo 
poder público.

outras vedações:

Art. 150 – LC 392/2008.
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do eStáGio ProbatÓrio (art 22 lc 392/2008)

O servidor nomeado para cargo efetivo fica sujeito a estágio probatório 
por um período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual sua aptidão e 
capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo. 

São requisitos básicos para aprovação no estágio probatório:
I - assiduidade; 
II - disciplina; 
III - capacidade de iniciativa; 
IV – produtividade, 
V - responsabilidade

A avaliação será realizada, no máximo, a cada 06 (seis) meses por 
comissão instituída especialmente para essa finalidade. 

Ao servidor em estágio probatório será permitido o exercício de cargo 
em comissão e o afastamento para exercício de mandato eletivo, assim como 
serão concedidas as licenças: 

 I - por motivo de doença em pessoa da família; 
 II - para tratamento da própria saúde; 
 III - para prestação do serviço militar; 
 IV - para atividade política, nos termos da lei; 
 V – licença maternidade e paternidade, nos termos da lei. 
 
O estágio probatório ficará suspenso durante o exercício de cargo em 

comissão, do exercício de mandato eletivo e das licenças elencadas acima, 
sendo retomado a partir do seu término. 

No caso de remoção de servidor em estágio probatório, a Avaliação de 
Desempenho será feita pelo órgão de origem e pelo órgão da atual lotação do 
servidor, relativamente a cada período. 

da eStabilidade 
São estáveis após 3 (três) anos de efetivo exercício, os servidores 

nomeados para cargo efetivo em virtude de concurso público. 
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O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença 
judicial transitada em julgado; mediante processo administrativo e assegurada 
ampla defesa; ou, mediante procedimento de avaliação periódica de 
desempenho, na forma de lei complementar, também assegurada ampla defesa. 

daS licençaS

licença saúde inSS 

•	 Atestados superiores a 15 dias/ Perícia Médica INSS.

licença Saúde iPServ

•	 Atestados superiores a 15 dias para servidores concursados.

licença Maternidade

•	 120 dias, podendo ser prorrogada por mais 60 dias; 

licença à adoção inSS:

•	 90 dias de licença + 60 dias de prorrogação – p/ crianças adotadas com 
até 01 ano, ou

•	 90 dias de licença + 30 dias de prorrogação – para crianças adotadas 
com idade superior a 1 ano até 04 anos, ou

•	 90 dias de licença + 15 dias de prorrogação – crianças entre 04 a 08 
anos.

licença à adoção iPServ:

•	 90 dias de licença + 45 dias de prorrogação – p/ crianças adotadas com 
até 01 ano;

•	 30 dias de licença + 15 dias de prorrogação – p/ crianças adotadas com 
idade superior a 1 ano e menores de 12 anos.
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outras concessões/licenças:

Art. 132 da LC 392: Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se 
do serviço:
•	 Para se alistar como eleitor ou transferência de título – 1 dia;
•	 Para servir ao Tribunal do Júri e outros serviços obrigatórios por lei – 

período em que estiver servindo;
•	 Casamento no civil – 3 dias úteis;
•	 Luto – 5 dias úteis – falecimento de cônjuge, companheiro, ascendente (pais 

e avós), descendentes (filhos), irmãos ou pessoas que, declaradamente, 
vivia sob sua dependência econômica;

•	 Licença Paternidade – (pelo nascimento ou adoção) 5 dias consecutivos;
•	 Doação de Sangue – 1 dia (entrega do atestado na SEMETRA);
•	 Dia Natalício – (folga de aniversário) Direito a 1 dia de descanso no dia de 

seu aniversário desde que esse dia não seja no sábado, domingo feriado 
ou ponto facultativo. (Decreto 2276 de 30/04/2014);

FÉriaS 
reGulaMentareS

O Artigo 88 da LC 392/2008 diz:
•	 Após o período de 12 meses de efetivo exercício, o servidor terá direito às 

férias anuais (30 dias), nas seguintes proporções: 
•	 30 dias consecutivos, se houver faltado sem justificativas até 10 dias;
•	 20 dias consecutivos, se houver faltado sem justificativas de 11 a 20 dias;
•	 10 dias consecutivos, se houver faltado sem justificativas de 21 a 30 dias;
•	 O servidor que faltar injustificadamente por mais de 30 dias perde o direito às 

férias. Lembrando que às faltas injustificadas cabem às penalidades da lei. 
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vale tranSPorte
•	 É um direito do servidor que é garantido pela Lei Federal 7418 de 

16/12/1985.
•	 Caso o servidor faça opção pelo Vale Transporte, é descontado em sua 

folha de pagamento o percentual de 6% sobre o vencimento base (salário 
base do cargo). 

•	 Quando é utilizado o Vale-Transporte?
•	 O Art. 1º desta Lei diz que “o vale transporte é de uso exclusivo para o 

deslocamento residência-trabalho e vice-versa.”
•	 Sendo assim, caso o servidor tenha interesse, procure o RH de sua 

secretaria para solicitar o benefício. Levar RG e comprovante de residência 
(Cemig, Codau ou telefone fixo) em seu nome.

do inStituto de PrevidÊncia 
MuniciPal (iPServ)
desconto concursados

•	 LEI COMPLEMENTAR 412 de 05/10/2009
•	 Institui o Plano de Custeio do IPSERV
•	 De acordo com a Lei Complementar 412/2009, os descontos 

previdenciários incidirão somente sobre a remuneração do cargo efetivo 
(Vencimento Base Mensal).

•	 O artigo 11 desta Lei, alerta que caso o servidor venha a receber verbas 
variáveis (Hora-extra, produtividade, Ad. Insalubridade, Ad. Noturno, 
Função Gratificada, dentre outras verbas) e havendo essa opção para o 
desconto previdenciário total, as mesmas serão consideradas para média 
de cálculos futuros tais como, auxilio doença, salário maternidade e 
aposentadoria pela média.

•	 Diante do exposto, caso haja interesse por esta opção de tributação sobre 
todas as verbas, o servidor deverá procurar o RH de sua secretaria para 
assinatura do Termo de Opção.

•	 Endereço do IPSERV: Rua São Sebastião, esq. c/ R. Major Eustáquio 
(Antigo Solar 17). Fone: 3318-6900
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inSS – desconto contratados

•	 Para os servidores do regime (regidos pelo INSS), o desconto sobre todos 
os vencimentos é automático, conforme as legislações da Previdência 
Social.

•	 Até R$ 1.659,38 – 8%
•	 De R$ 1.659,39 até 2.765,66 – 9%
•	 E de R$ 2.765,67 até 5.531,31 – 11%

doS beneFÍcioS PrevidenciárioS

O servidor público tem direito à aposentadoria compulsória por 
tempo de contribuição, por idade, aposentadoria por invalidez, pensão 
por morte, auxílio-doença, auxílio-reclusão, salário-maternidade, salário-
família, auxílio funeral.

do Plano de 
carreira 
lc 499/2015

O Plano de Carreira é um instrumento de gestão que visa o 
desenvolvimento e a valorização profissional do servidor. A qualificação do 
servidor efetivo se dará através da progressão e da promoção.

Progressão é a passagem do servidor do nível em que se encontra para 
o nível subsequente, na mesma classe da carreira a que pertence. A progressão 
ocorrerá a cada período de 01 (um) ano, a partir do enquadramento do 
servidor, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos pela LC 499/15.

Fará jus à progressão o servidor que encontrar-se em efetivo exercício; 
tiver concluído o estágio probatório e ser considerado apto; tiver cumprido 
o interstício de 01 (um) ano de efetivo exercício no mesmo nível; e tiver 
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recebido 01 (uma) avaliação positiva de desempenho institucional, desde a 
sua progressão anterior.

Promoção é a passagem do servidor da classe em que se encontra para 
outra classe que corresponda à nova formação acadêmica apresentada, na 
carreira a que pertence. A nova formação acadêmica requer correlação com 
a área de formação do cargo efetivo, conforme disposto em regulamento. 

Fará jus à promoção o servidor que encontrar-se em efetivo exercício; 
tiver cumprido o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na mesma 
Classe em que se encontra; tiver concluído o estágio probatório e ser 
considerado apto; comprovar a formação acadêmica exigida para a respectiva 
Classe, e tiver recebido 02 (duas) avaliações positivas de desempenho 
institucional, desde a sua promoção anterior.

Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor que, nos 
respectivos períodos aquisitivos sofrer punição disciplinar em que seja: a) 
suspenso; b) exonerado ou destituído de cargo de provimento em comissão 
ou função gratificada que estiver exercendo; ou quando afastar-se das 
funções específicas de seu cargo, excetuados os casos previstos na lei. 

ServiçoS de aPoio ao Servidor
a casa do Servidor / Seção de assistência Social 
e Psicológica ao Servidor – SaSPS

Avenida Santos Dumont, 257
Telefone: 3336-2306
Horário de Atendimento: 07h às 18 horas
De segunda a sexta-feira
A Casa do Servidor busca zelar pela saúde e capacidade profissional 

do servidor, submetidos a riscos e agravos advindos das condições 
biopsicossociais em que estão inseridos, buscando adoção de melhor 
qualidade de vida, maximizando suas potencialidades, melhor desempenho 
e satisfação no trabalho.
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SeMetra – Seção de SeGurança 
e Medicina do trabalho

Avenida Santos Dumont, 257
Telefone: 3321-9180/ 3332-3575
Email: segurança.trabalho@uberaba.mg.gov.br; 

atividades desenvolvidas pela SeMetra:

•	 Homologação de atestados médicos;
•	 Exames admissionais, periódicos e demissionais;
•	 Atendimento de acidente de trabalho e doença ocupacional,
•	 Perícia (alta do IPSERV)

o que é riat?

•	 RIAT significa Relatório Interno de Acidente de Trabalho.
•	 É um formulário interno que deve ser preenchido pela chefia 

imediatamente comunicando acidente de trabalho com lesão.

Para que serve o riat?

•	 Serve para comunicar que o empregado efetivo ou contratado sofreu 
acidente de trabalho, de trajeto ou doença ocupacional. 

•	 Constitui importante comprovação nos casos do aparecimento de 
problemas tardios relacionados ao acidente.

•	 É a principal ferramenta de estatísticas de acidente de trabalho.

Quando deve ser emitido?

•	 O RIAT deve ser emitido logo após o acidente com lesão, pode ser 
preenchido até o primeiro dia útil após o acidente e enviado ao órgão 
competente, a SEMETRA. 
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atestados Médicos:

•	 Os atestados de um dia deverão ser apresentados na Seção de Segurança 
e Medicina, no prazo de 48 horas após sua emissão;

•	 Os atestados médicos com afastamento igual ou superior a 02 dias e 
inferior a 15 dias, obrigatoriamente deverão passar pela perícia médica e 
se necessário, com acompanhamento pela Assistente Social da SEMETRA;

•	 Para os afastamentos com mais de 15 dias serão feitos encaminhamentos 
para o INSS ou IPSERV. O servidor será orientado sobre o procedimento.

beneFÍcioS ao Servidor 
Plano de saúde

Desde fevereiro de 2012, os servidores municipais contam com Plano 
de Saúde regulamentado por lei, de acordo com as normas e exigências da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

O plano integralmente subsidiado pelo Município a todos os servidores 
ativos é o Básico Enfermaria. Esta modalidade oferece acesso à Rede Própria 
de atendimento da operadora, bem como aos estabelecimentos credenciados.

O plano Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia oferece acesso a 
consultas, exames, pronto-socorro e internação hospitalar sem limites. No 
caso de internação, os beneficiários deste plano têm direito à acomodação 
em enfermaria. 

O servidor pode contratar outras três modalidades dentro do Plano de 
Saúde: Básico Apartamento, Plus Enfermaria e Plus Apartamento, mas em 
termos de cobertura não há diferença entre eles. 

Hospitais, laboratórios, clínicas radiológicas, entre outros, estão 
credenciados junto à operadora do Plano de Saúde para prestação de serviços 
diversos. A única estrutura própria exigida da operadora é a Clínica Médica. 

O beneficiário do Plano Plus pode optar pelo prestador do serviço. Já 
no Plano Básico a escolha fica a critério da operadora.

Consultas e exames geram uma taxa (cobrada por procedimento), 
chamada coparticipação. Há diferença nos valores de coparticipação entre o 
Plano Básico e o Plano Plus.
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À exceção do Plano Básico, os demais são custeados pelos servidores, 
que recebem a cobrança da mensalidade através de boleto encaminhado pela 
operadora.

clube Sesiminas

•	 A Prefeitura possui convênio com o Clube Sesiminas. Para adesão, o 
servidor deverá procurar a administração do Clube. 

•	 R. Francisco Bertoldi, 133 Residencial Estados Unidos. Fone: 3312-8525
•	 Documentação: 1 foto 3x4 do sócio e dos dependentes, se houver, o 

último holerite e comprovante de residência atualizado.
•	 Valor mensal: R$ 23,60 por pessoa.

uniodonto

•	 Também disponível convênio odontológico da UNIODONTO.
•	 Para adesão, o servidor deverá comparecer ao balcão do RH, de 2ª a 

6ª feira, das 12h às 18 horas, ou diretamente à sede da UNIODONTO 
(tel. 3334-7700).

•	 Documentação: CPF/RG, comprovante de endereço e cartão SUS. Valor 
mensal: R$ 21,50 por pessoa.

Seguro de vida

•	 O servidor que queira aderir ao Seguro de Vida pela Marítima Seguros 
S/A, poderá contatar a seguradora. Telefone: 3312-7043. O valor da 
mensalidade varia de acordo com o plano escolhido.

cartão convênio – valecard

•	 O servidor poderá optar pelo Cartão Convênio Valecard. O prazo de 
compras deste cartão é do dia 1º ao dia 16 de cada mês, e o valor gasto 
será descontado em folha de pagamento.

•	 Para adesão, o servidor deverá procurar a Seção de RH de sua secretaria 
e preencher formulário.
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cartão alimentação - ticket

•	 É garantido ao servidor o cartão alimentação Valecard (Ticket), de R$ 
500,00/mensais (valor em julho de 2017). Não é preciso adesão, pois o 
cartão é gerado a partir do momento que o servidor entra em exercício, 
sendo entregue diretamente na sua secretaria após período de 30 a 50 
dias do início das atividades.

aSSÉdio Moral no 
aMbiente de trabalho

O assédio moral consiste na exposição dos trabalhadores a situações 
humilhantes e constrangedoras, geralmente repetitivas e prolongadas, 
durante o horário de trabalho e no exercício de suas funções.

O objetivo do assediador é motivar o trabalhador a pedir demissão 
ou remoção para outro local de trabalho, mas o assédio pode configurar-se 
também com o objetivo de mudar a forma de proceder do trabalhador em 
relação a algum assunto (por exemplo, para que deixe de apoiar determinado 
movimento reivindicatório em curso), ou visando humilhá-lo perante a 
chefia e demais colegas, como uma espécie de punição pelas opiniões ou 
atitudes manifestadas. 

A vítima escolhida é isolada do grupo sem explicações, passando a ser 
inferiorizada e desacreditada diante dos colegas de trabalho. 

o tema é tratado na lc 467/2013:

•	 Art. 177-A – Fica vedado o assédio moral no âmbito da administração 
pública municipal direta, indireta e fundações públicas, submetendo o 
servidor a procedimentos repetitivos que impliquem em violação de sua 
dignidade ou, por qualquer forma, que o sujeite a condição de trabalho 
humilhante ou degradante, que não faça parte das suas atribuições. 

•	 Parágrafo Único – Considera-se servidor público municipal, para os 
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fins desta Lei, aquele que exerce, mesmo que transitoriamente ou sem 
remuneração, emprego público, cargo ou função.

•	 Art. 177-B – Considera-se assédio moral para os fins da presente Lei, toda 
ação, gesto ou palavra, praticada de forma repetitiva por agente, servidor, 
empregado, ou qualquer pessoa que, abusando da autoridade que lhe 
conferem suas funções, tenha por objetivo ou efeito atingir a autoestima e 
a autodeterminação do servidor, com danos ao ambiente de trabalho, ao 
serviço prestado ao público e ao próprio usuário, bem como à evolução, à 
carreira e à estabilidade funcional do servidor, especialmente:

•	 I – determinando o cumprimento de atribuições estranhas ou de 
atividades incompatíveis com o cargo que ocupa, ou em condições e 
prazos inexequíveis;

•	 II – designando para o exercício de funções triviais o exercente de funções 
técnicas, especializadas, ou aquelas para as quais, de qualquer forma, 
exijam treinamento e conhecimento específicos; 

•	 III – apropriando-se do crédito de ideias, propostas, projetos ou de 
qualquer trabalho de outrem. 

•	 Parágrafo Único – Considera-se também assédio moral as ações, gestos e 
palavras que impliquem: 

•	 I – em desprezo, ignorância ou humilhação ao servidor, que o isolem 
de contatos com seus superiores hierárquicos e com outros servidores, 
sujeitando-o a receber informações, atribuições, tarefas e outras atividades 
somente por intermédio de terceiros; 

•	 II – na sonegação de informações que sejam necessárias ao desempenho 
de suas funções ou úteis a sua vida funcional; 

•	 III – na divulgação de rumores e comentários maliciosos, bem como 
na prática de críticas reiteradas ou na de subestimação de esforços, que 
atinjam a dignidade do servidor; 

•	 IV – na exposição do servidor a efeitos físicos ou mentais adversos, em 
prejuízo de seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

•	 Art. 177-C - Todo ato de assédio moral é nulo de pleno direito. 
•	 Art. 177-D – Os órgãos da administração pública municipal direta, 

indireta e fundações públicas, na pessoa de seus representantes legais, 
ficam obrigados a tomar as medidas necessárias para prevenir o assédio 
moral, conforme definido na presente Lei.
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consequências do assédio moral sobre a saúde

•	 Depressão, angústia, estresse, crises de competência, crises de choro, 
mal-estar físico e mental; 

•	 Cansaço exagerado, falta de interesse pelo trabalho, irritação constante; 
•	 Insônia, alterações no sono, pesadelos; 
•	 Diminuição da capacidade de concentração e memorização; 
•	 Isolamento, tristeza, redução da capacidade de se relacionar com outras 

pessoas e fazer amizades; 
•	 Sensação negativa em relação ao futuro;
•	 Mudança de personalidade; 
•	 Aumento de peso ou emagrecimento exagerado, aumento da pressão 

arterial, problemas digestivos, tremores e palpitações; 
•	 Sentimento de culpa e pensamentos suicidas; 
•	 Uso de álcool e drogas, e 
•	 Tentativa de suicídio. 
•	 O assédio moral causa a perda de interesse pelo trabalho e do prazer de 

trabalhar, desestabilizando emocionalmente e provocando não apenas o 
agravamento de moléstias já existentes, como também o surgimento de 
novas doenças. 

como a vítima de assédio moral deve proceder?

Anotar todas as humilhações sofridas (dia, mês, ano, hora, local ou 
setor, nome do agressor, colegas que testemunharam, conteúdo da conversa 
e o que mais você achar necessário);

Dar visibilidade, procurar ajuda dos colegas, principalmente daqueles 
que testemunharam o fato ou que já sofreram humilhações do agressor;

Evitar conversar com o agressor, sem testemunhas. Estar acompanhado 
de colega de trabalho ou representante sindical;

Procurar o seu Sindicato e relatar o acontecido para diretores e 
advogados da entidade. Buscar apoio junto a familiares, amigos e colegas; o 
afeto e a solidariedade são fundamentais para a recuperação da autoestima, 
da dignidade, da identidade e da cidadania.

Um ambiente de trabalho saudável é uma conquista diária possível 
na medida em que haja “vigilância constante”, objetivando condições de 
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trabalho dignas, baseadas no respeito ao outro, no incentivo à cooperação.
O combate de forma eficaz ao assédio moral no trabalho exige 

a formação de um coletivo multidisciplinar, envolvendo: sindicatos, 
advogados, médicos do trabalho e outros profissionais de Saúde, além de 
grupos de reflexão sobre o assédio moral. 

Se você é testemunha de cena(s) de humilhação no trabalho supere 
seu medo, seja solidário com seu colega. Você pode ser “a próxima vítima” e 
nesta hora o apoio dos seus colegas também será precioso. Não esqueça que 
o medo reforça o poder do agressor! 

Quem deve provar o assédio moral e que 
tipo de prova pode ser usada? 

O assédio moral é uma agressão difícil de provar. O assediador nega as 
agressões, e as testemunhas são trabalhadores que se relacionam diariamente 
com o assediador e não querem interferir porque temem represálias. 

Provar a ocorrência do assédio incumbe à vítima. Exemplo de provas 
a serem utilizadas são bilhetes e mensagens eletrônicas. Mesmo ante a 
discussão a respeito da validade das gravações telefônicas e ambientais, é 
possível também a sua realização. 

A indenização material depende da comprovação do assédio, do 
prejuízo e da relação de causalidade entre eles. No caso dos danos morais, 
a prova é do assédio, isso porque não há como produzir prova da dor, do 
sofrimento, da humilhação; assim, uma vez provado o assédio, presumem-se 
os danos morais.

legislação Municipal aplicável:

LC 392/2008
Decreto 949/2009
LC 467/2013
LC 499/2015
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reQueriMento de Filiação 

Eu, _____________________________________________________________, 
servidor (a) Público (a) Municipal, matrícula nº _________________________, 
CPF nº _________________________, RG nº __________________________, 
e-mail: __________________________________________________________ 
com endereço na __________________________________________________
________________________________________________________________, 
telefone nº _________________ local de trabalho _______________________, 
venho, pelo presente, requerer minha inscrição como associado (a) no Sindicato 
dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba, sujeitando-me às disposições de 
seu Estatuto.
Em conseqüência, se admitido (a) como associado (a), AUTORIZO, pelo presente, 
que sejam descontadas em folha de pagamento de meus vencimentos, proventos de 
aposentadoria ou benefício previdenciário (auxílio-doença e salário-maternidade) 
as mensalidades equivalentes a 1% (um por cento) do salário mínimo vigente, a título 
de Contribuição Associativa, conforme disposições estatutárias. Autorizo ainda, o 
desconto do imposto sindical anual no mês de março de cada ano, equivalente a 
1 (um) dia de serviço. Caso não esteja formalizado o Convênio para desconto da 
Contribuição Associativa ente o SSPMU e meu Empregador, me comprometo a 
recolher a mesma, até o dia 10 (dez) de cada mês, na sede deste Sindicato. 
E utilizando os serviços dos advogados do departamento jurídico do SSPMU, 
comprometo-me a permanecer filiado até o final da ação judicial, e caso me desfilei 
antes, isento todos os advogados do SSPMU de quaisquer responsabilidades do 
processo em curso, na data da minha desfiliação. 

Uberaba/MG, ____de _____________ de________.

_________________________________________
Assinatura do (a) Servidor (a)

Admitido(a) como associado (a) em ____/____/____

_________________________________________
Luís Carlos dos Santos - Presidente do SSPMU
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