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                                                                     LEI Nº 3.904, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2016. 
 

Altera disposições da Lei Municipal nº 2.957, 
de 30 de dezembro de 2008 que “Dispõe sobre 
o Estatuto do Magistério e o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração do Magistério do 
Município de Três Pontas – MG”. 

 O Povo de Três Pontas-MG, por seus representantes na Câmara Municipal 
aprovou, e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 
 
  Art. 1º O parágrafo único do art. 118, da Lei Municipal nº 2.957, de 30 de 

dezembro de 2008 que “Dispõe sobre o Estatuto do Magistério e o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração do Magistério do Município de Três Pontas – MG”, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 118. (...) 

Parágrafo único. Para efeito deste artigo, o período em que o 
titular de cargo de carreira se encontrar afastado do exercício do 
cargo não será computado na contagem de tempo de que trata o 
inciso I, exceto nas situações identificadas pela legislação 
municipal como de efetivo exercício, a saber: 
I - férias, férias prêmio; 

II - 01 (um) dia, por trimestre para doação de sangue; 
III - 01 (um) dia, para se alistar como eleitor; 
IV - 08 (oito) dias consecutivos para casamento; 
V - 08 (oito) dias consecutivos no luto por falecimento de cônjuge, 
companheiro, pais, filhos, irmãos, enteados, criança ou 

adolescente sob guarda ou tutela; 
VI - 01 (um) dia para efetuar exames preventivos de câncer de 
mama e de colo uterino para as servidoras e exame preventivo de 
câncer de próstata e de cólon (intestino grosso) para servidores; 
VII - afastamentos decorrentes de prisão ou suspensão preventiva, 
cujos delitos e consequências não sejam afinal confirmados; 
VIII - licença médica de até 15 (quinze) dias anual”. 

 

  Art. 2º Fica alterado o Anexo I da Lei Municipal nº 2.957, de 30 de dezembro de 
2008 que “Dispõe sobre o Estatuto do Magistério e o Plano de Cargos, Carreiras e 
Remuneração do Magistério do Município de Três Pontas – MG”, para adequar o requisito 
de investidura do Professor de Educação Básica I, aos demais profissionais do 
magistério público municipal. 

 

  Art. 3º O art. 153 da Lei Municipal nº 2.957, de 30 de dezembro de 2008 que 
“Dispõe sobre o Estatuto do Magistério e o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do 
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Magistério do Município de Três Pontas – MG”, passa a vigorar acrescido do § 1º com a 
seguinte redação:  

 
“Art. 153 ... 
§ 1º O professor regente ocupante de um cargo efetivo na 
rede de ensino público municipal e que for nomeado para a 
função de Diretor fará jus a um abono no valor de R$ 900,00 
(novecentos reais) a partir do mês de janeiro de 2016”. 

   

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Três Pontas - MG, 24 de fevereiro de 2016. 

 

 
PAULO LUÍS RABELLO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
                                                                                      NEANDER OLIVEIRA 

PROCURADOR-GERAL 
 

EVÂNIA MARIA ROCHA MORENO 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

E RECURSOS HUMANOS 
 

ÉRIK DOS REIS ROBERTO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 
 

 

 

 


