
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

PROJETO DE LEI  COMPLEMENTAR EM Nº / 006  / 2018 

DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 66 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
009,  DE  03  DE  DEZEMBRO  DE  1992,  QUE  APROVA  O 
ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 
DIVINÓPOLIS.

Art. 1º  O art. 66 da Lei Complementar nº 009/1992 passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 66    A indenização ou restituição a que se refere o artigo anterior  
será descontada em parcelas mensais, não excedendo à décima parte do valor do  
vencimento base, incidindo sobre elas juros e correção monetária.

§1º   A restituição será procedida com  acréscimo da correção monetária 
calculada  com  os  índices  utilizados  pelo  município,  desde  a  data  do  efetivo  
recebimento  do  indébito  e  sujeitará  ainda  o  contribuinte  à  cobrança  de  juros 
moratórios, à razão de 1% (um por cento) ao mês, de conformidade com os índices  
utilizados pelo Governo Municipal.

§  2°    Não  haverá  restituição  em caso  de  pagamento  posteriormente  
considerado indevido, quando resultante de decisão administrativa ou judicial.

§  3º  O servidor  que se aposentar  ou passar  à condição de disponível  
continuará a responder pelas parcelas remanescentes da indenização ou restituição,  
as quais serão descontadas proporcionalmente.

§ 4°   Exonerado ou demitido o servidor, o saldo devedor será indenizado  
de uma só vez, no prazo de 90 (noventa) dias,  respondendo da mesma forma o  
espólio no caso de morte.

§ 5º   Após transcorrido o prazo fixado no parágrafo anterior, o saldo será  
inscrito como dívida ativa e cobrada por ação executiva.” (NR)

Art. 2º  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

Divinópolis, 07 de junho de 2018.

Galileu Teixeira Machado
  Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Ofício nº EM /045/ 2018
Em 07 de junho de 2018

Excelentíssimo Senhor 
Adair Otaviano de Oliveira
DD. Presidente da Câmara Municipal de Divinópolis

Excelentíssimo Senhor Presidente: 

A proposição de lei que ora temos a elevada honra de submeter à 
apreciação e soberana deliberação desse nobre e esclarecido Legislativo,  dá nova 
redação ao art. 66 da Lei Complementar nº 009, de 03 de dezembro de 1992, que 
aprova o Estatuto dos servidores públicos do Município de Divinópolis.

JUSTIFICATIVA

A proposta de alteração se dá em atendimento a RECOMENDAÇÃO 
ADMINISTRATIVA nº 06/2016 do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Sendo assim, rogamos, pois a pronta atenção na análise do projeto 
em tela, que com certeza, obterá desse nobre e esclarecido Legislativo, a sábia e 
merecida aprovação.

Valemo-nos da oportunidade para reiterar a V.  Exa.  e seus ilustres 
pares, os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Galileu Teixeira Machado
  Prefeito Municipal
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