
LEI COMPLEMENTAR n. 106, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2007. 
 

ALTERA DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 
n. 7, DE 30 DE JANEIRO DE 1996, E DA LEI 
COMPLEMENTAR n. 19, DE 15 DE JULHO DE 
1998, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
Faço saber que a Câmara Municipal de Campo Grande, 

Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, aprovou e eu, NELSON TRAD 
FILHO, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 
Art. 1º. A Lei Complementar n. 7, de 30 de janeiro 

de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 

 “Art. 72. Substituição é o exercício temporário de 
cargo em comissão de direção ou chefia, durante o 
impedimento legal ou afastamento do titular. 

..................... 

§ 3º É vedada a substituição de ocupantes de cargo 
efetivo, de função gratificada e de cargo em comissão de 
assessoramento, salvo nas hipóteses de convocação para 
exercer função de professor ou médico ou função gratificada de 
Secretário de Escola.  

§ 4º Na convocação para exercer a função de médico 
deverá ser caracterizada a necessidade de atendimento de 
situação de excepcional interesse público, conforme dispuser 
regulamento aprovado pelo Prefeito Municipal. 

....................... 

Art. 83. ........... 

....................... 

V - transitória - concedida, eventualmente, ao servidor 
em razão de condições atípicas e trabalho específico em uma 
determinada área e que não se enquadre nas demais 
vantagens, cessando o pagamento quando cessar o fato ou a 
situação que lhe dá a causa. 

Art. 85.  .......... 

....................... 

IX - gratificação por encargos ou serviços especiais. 

Art. 96. A gratificação natalina será creditada ao 
servidor municipal até o dia 20 de dezembro, em valor 
equivalente a um doze avos da remuneração do mês de 
dezembro, proporcionalmente, a cada mês trabalhado no 
respectivo ano, considerados no cálculo o vencimento e as 
vantagens de caráter pessoal, funcional e outras de natureza 
estável ou que lei ou regulamento determine a integração na 
base de cálculo. 

....................... 
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Art. 128. O servidor municipal estável poderá afastar-
se do exercício do cargo efetivo, com direito à percepção da 
sua remuneração habitual, para participar de cursos de 
capacitação ou pós-graduação, se contar de efetivo exercício 
no serviço público municipal:  

I - três anos, para curso de qualificação profissional 
por um período de até três meses, a cada dois anos; 

II - cinco anos, para curso de pós-graduação, em 
nível de especialização; 

III - cinco anos, para curso de pós-graduação, em 
nível de mestrado ou doutorado. 

Parágrafo único. Interrompem a contagem do tempo 
de efetivo exercício, para fins deste artigo, os períodos referentes: 

I - à penalidade disciplinar;  

II - à falta injustificada;  

III - às licenças por motivo de tratamento de saúde, a 
partir:  

a) do quadragésimo sexto dia para tratamento de 
saúde do próprio servidor, exceto se decorrente 
de acidente no trabalho; 

b) do nonagésimo primeiro dia para tratamento 
de saúde em decorrência de acidente de trabalho 
com o servidor; 

c) do trigésimo primeiro dia por motivo de doença 
em pessoa da família; 

IV - à licença para tratar de interesse particular; 

V - à licença para acompanhar o cônjuge ou companheiro.  

Art. 129. A licença-capacitação será concedida somente 
no interesse da Administração Municipal, por proposição do 
titular do órgão ou entidade de lotação do servidor e após 
avaliação dos órgãos competentes da Secretaria Municipal de 
Administração, para cursos promovidos pela Prefeitura 
Municipal ou em parceria com instituição oficial de ensino. 

§ 1º Para a concessão de licença-capacitação para 
participar de curso não promovido pela Prefeitura Municipal ou 
sem parceria com a instituição oficial de ensino, serão observados 
os interstícios discriminados nos incisos I, II e III do caput do 
art. 128, entre uma licença e outra, para que o novo afastamento 
seja concedido com direito à percepção da remuneração permanente. 

§ 2º O servidor, ao solicitar afastamento para participar de 
curso de capacitação profissional ou de pós-graduação, deverá anexar 
comprovante de matrícula ou de inscrição no curso pretendido. 

§ 3º O servidor em licença-capacitação para curso de 
pós-graduação deverá, no início de cada semestre ou período, 
apresentar comprovante de matrícula ou de permanência no 
curso pretendido, sob pena de suspensão da licença e 
responsabilidade disciplinar. 
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§ 4º O não-cumprimento das condições constantes 
deste artigo implicará no ressarcimento aos cofres públicos dos 
valores de remuneração percebidos durante o afastamento do 
servidor e no registro desse período como falta ao serviço, com 
aplicação de sanções disciplinares previstas nesta Lei 
Complementar. 

Art. 130. O período de afastamento da licença-
capacitação será considerado de efetivo exercício, para todos 
os efeitos legais, mediante apresentação do certificado de 
aprovação ou de freqüência no curso. 

Parágrafo único. Após a conclusão do curso, o 
servidor deverá permanecer no exercício do cargo, pelo 
mesmo período de duração do curso, sob pena de não ser 
considerado esse período como de efetivo exercício e ser 
exigida a devolução dos gastos com recursos municipais, 
durante sua licença. 

....................... 

Art. 213. O processo administrativo disciplinar será 
instaurado por determinação do Prefeito Municipal, do 
Presidente da Câmara Municipal, do Procurador-Geral do 
Município ou por outra autoridade municipal, por delegação do 
Chefe do Poder Executivo. 

§ 1º O processo administrativo disciplinar precederá 
sempre à aplicação de penas de suspensão por mais de trinta 
dias, destituição de função, demissão ou cassação de 
disponibilidade, observado o disposto no inciso II, do art. 212, 
relativamente à apuração através de sindicância. 

§ 2º Independentemente do regime jurídico a que 
estiver subordinada a relação de trabalho do agente público 
com órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, as 
sanções que lhe forem aplicadas são as previstas neste 
capítulo, salvo quando o servidor estiver subordinado a normas 
especiais. 

§ 3º  Ao indiciado em processo administrativo 
disciplinar ou seu advogado, além do conhecimento dos atos 
processuais e das decisões pela vista ou publicação, é 
assegurada, através de notificação pessoal, a ciência dos atos 
referentes ao prazo para apresentação de defesa, da 
realização de sessão de julgamento, quando houver, e da 
decisão final de aplicação de penalidade, que deverá ser 
encaminhada, no máximo, até trinta dias da divulgação por 
meio oficial, sob pena de responsabilidade de quem se omitiu.   

....................... 

Art. 216. O processo administrativo deverá ser 
iniciado até cinco dias da data de publicação do ato e 
designação da comissão e ser concluído no prazo de, até, 
noventa dias de sua instauração, admitida a prorrogação uma 
única vez, quando as circunstâncias exigirem. 
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Parágrafo único. As reuniões da comissão serão 
registradas em atas que deverão detalhar as decisões tomadas 
e fatos ocorridos durante as apurações. 

....................... 

Art. 236. Fica criada, para atuar no âmbito do Poder 
Executivo, a Corregedoria-Geral Administrativa, integrando a 
estrutura básica da Procuradoria Jurídica do Município, com a 
finalidade promover a apuração da conduta funcional de 
agentes públicos municipais, propondo sua responsabilização, 
através de processo administrativo disciplinar. 

§ 1º A Corregedoria-Geral Administrativa será dirigida 
por um Corregedor-Geral, escolhido dentre servidores detentores 
de cargo efetivo e com graduação em direito, e atuará através 
de comissões de processo administrativo disciplinar integradas 
por servidores efetivos, designados pelo Procurador-Geral do 
Município. 

§ 2º O Corregedor-Geral poderá propor ao 
Procurador-Geral do Município a requisição, a titular de órgão e 
entidade municipal, de servidores públicos efetivos para 
compor comissões de processo administrativo disciplinar. 

§ 3º As competências e a organização da 
Corregedoria-Geral Administrativa serão estabelecidas no seu 
regimento interno, proposto pelo Procurador-Geral do Município e 
aprovado pelo Secretário Municipal de Administração.  

 
Art. 2º. A Lei Complementar n. 7, de 30 de janeiro 

de 1996, passa a vigorar acrescida no Título II, Capítulo III, da 
Seção VI - Da Readaptação e dos seguintes dispositivos: 

 

“Art. 35-A. Readaptação é o afastamento do 
servidor, provisório ou definitivo, de suas funções para exercer 
tarefas mais compatíveis com sua capacidade física e mental, 
com base em parecer da perícia médica do Município, 

§ 1º A readaptação provisória é o afastamento 
temporário do servidor do exercício de sua função, por um 
período máximo de dois anos, consecutivos ou não, para 
desempenhar tarefas mais compatíveis com sua capacidade 
física e mental. 

§ 2º A readaptação provisória será efetivada com 
base em laudo emitido pela perícia médica do Município sobre 
a incapacidade do servidor para o exercício de atribuições e 
tarefas do seu cargo ou função. 

§ 3º Para a concessão da readaptação o servidor 
deverá satisfazer os seguintes requisitos: 

I - ser detentor de cargo de provimento efetivo; 

II - ser estável; 
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III - ser julgado incapaz para o exercício de suas 
funções, mediante laudo da Junta Médica Especial do 
Município. 

Art. 35-B. A readaptação definitiva será concedida ao 
servidor, por ato do Prefeito Municipal, após dois anos 
consecutivos de readaptação provisória, com base em laudo 
médico emitido pela perícia médica do Município.  

§ 1º A readaptação do profissional da educação, em 
caráter definitivo, será efetivada mediante o afastamento das 
funções de seu cargo para outra função mais compatível com 
sua capacidade física ou mental. 

§ 2º Será concedida readaptação definitiva ao 
servidor estável detentor de cargo efetivo e que atender aos 
seguintes requisitos: 

I - contar dois anos consecutivos na condição de 
readaptação provisória; 

II - apresentar laudo da perícia médica do Município 
comprovando a necessidade de afastamento definitivo das 
atribuições do cargo por motivo de saúde. 

....................... 

Art. 83-A. As vantagens pecuniárias, segundo sua 
natureza de temporalidade e uniformidade, classificam-se em:  

I - estável - retribuição paga ao servidor, em caráter 
continuado, permanente ou habitual, a título de vantagem 
pessoal ou inerente ao cargo;  

II - variável - retribuição paga ao servidor pelas 
condições de trabalho ou situações especiais de trabalho, 
durante determinado período de exercício do cargo, em valores 
diferenciados ou não;  

III - casual - retribuição paga ao servidor em valores 
diferenciados ou não, por serviços prestados eventualmente ou 
por condição especial do servidor. 

....................... 

Art. 115-A. A gratificação por encargos ou serviços 
especiais é uma vantagem de natureza transitória e será 
concedida ao servidor em valor equivalente a até cinqüenta por 
cento do vencimento, pelo exercício, sem prejuízo de sua 
jornada de trabalho, de atribuições como instrutor em cursos de 
capacitação de recursos humanos, execução de tarefas ou 
trabalhos específicos, conforme condições e requisitos 
estabelecidos em ato do Prefeito Municipal.” 

Art. 3º O caput do art. 53, e o § 2º, do art. 64, da Lei 
Complementar n. 19, de 15 de julho de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 53. O profissional da educação, após cinco anos 

de efetivo exercício na carreira do magistério municipal, poderá 
solicitar afastamento remunerado para curso de pós-graduação, 
promovido pelo Poder Executivo ou em parceria com Instituição 
Oficial de Ensino. 
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“Art. 64. ........... 

§ 2º As gratificações previstas, respectivamente, nos 
incisos I e II, I e III, II e III, III e VII, IV e V, e VI e VII deste 
artigo, não poderão ser percebidas cumulativa e 
concomitantemente no mesmo cargo.” 

 
Art. 4º. O prazo fixado no § 3º, do art. 6º, da Lei n. 

3.855, de 21 de maio de 2001, vigorará até sessenta dias da 
vigência desta Lei Complementar, ficando ratificados todos os atos 
praticados até esta data.  
 

Art. 5º. O prazo a que se refere o art. 22, da Lei 
Complementar n. 97, de 22 de dezembro de 2006, passa a contar da 
publicação desta Lei Complementar.  

 
Art. 6º. Esta Lei Complementar entra em vigor na 

data de sua publicação. 
 
Art. 7º. Ficam revogados os arts. 116, da Lei Complementar 

n. 19, de 15 de julho de 1998, o art. 21 da Lei Complementar n. 97, 
de 22 de dezembro de 2006, a Lei Complementar n. 72, de 21 de 
março de 2005, o art. 87 da Lei Complementar n. 101, de 21 de 
junho de 2007, e demais disposições em contrário. 
 
CAMPO GRANDE-MS, 22 DE NOVEMBRO DE 2007. 

 
 
 

NELSON TRAD FILHO 
Prefeito Municipal 
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