
 
LEI Nº. 997 DE 21 DE AGOSTO DE 2013 

 
Concede direito em utilizar o tempo de serviço celetista para os 
optantes ao regime estatutário e dá outras providências. 

 
A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG aprovou e eu, Prefeito 
Municipal, sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Os servidores públicos efetivos que se encontram vinculados ao regime 
jurídico celetista e que optarem por integrar o regime jurídico estatutário terá o 
direito em utilizar o tempo de serviço no novo regime desde a posse no cargo sob 
antigo regime. 
Parágrafo Único. Para fins de concessão dos novos direitos implantados pela Lei 
Complementar Municipal n. 662, de 16 de outubro de 2006 – Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de São Gonçalo do Rio Abaixo –, pela Lei 
Complementar Municipal n. 624, de 04 de novembro de 2005 – Plano de Cargos, 
Carreira e Vencimentos dos Servidores pertencentes ao Quadro de Pessoal da 
Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo – pela Lei Complementar Municipal n. 
661, de 16 de outubro de 2006  - Estatuto dos Servidores públicos do Magistério de 
São Gonçalo do Rio Abaixo – e pela Lei complementar  n. 623, de 04 de novembro 
de 2005 –a Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores pertencentes 
ao cargo de magistério da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo – 
somente serão considerados os tempos de serviços após a entrada em vigor das 
referidas leis. 
Art. 2º. O direito concedido no artigo 1º se estenderá a todos os servidores que, 
anteriormente à entrada em vigor desta lei, já tenham optado pela transferência ao 
regime estatutário. 
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 
 
São Gonçalo do Rio Abaixo, 21 de agosto de 2013. 
 
 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 
Prefeito Municipal 


