
                                                                                                                                                        
 

PRAÇA MIGUEL CHIARADIA, 46 - CEP 37605-000   FONE/FAX: (035) 3432-1588 

Córrego do Bom Jesus - Email: administrativo@camaracbjesus.mg.gov.br - ascom@camaracbjesus.mg.gov.br 

  

 

LEI Nº 1.407/2020 

“Altera o art. 27 da Lei Municipal nº 1.017/2008 e dá outras 

providências.” 

A Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus, Estado de 

Minas Gerais, aprova e a Chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º. Fica alterado o art. 27 da Lei Municipal nº 1.017/2008 

que passará a viger com a seguinte redação: 

“Art. 27 – É vedado ao funcionário público desempenhar 

atribuições diversas das pertinentes ao seu cargo, ressalvada a hipótese em que for exercer 

cargo de provimento em comissão ou em casos de necessidade comprovada. 

§ 1º - Considera-se necessidade comprovada apenas os casos 

em que o servidor concursado no cargo se afastar por motivo de doença, enquanto durar o 

seu afastamento, devidamente comprovado por atestado médico ou comprovante de 

concessão de benefício previdenciário. 

§ 2º - O funcionário em desvio de função deverá ter as mesmas 

qualificações exigidas para o exercício do cargo vago, devendo ser designado por meio de 

Portaria, que estabelecerá, inclusive, a data de início e fim do desvio de função, podendo ser 

prorrogada se o motivo que ensejou o desvio persistir por mais tempo. 

§ 3º - Cessado o motivo que determina o desvio de função, o 

funcionário retornará, imediata e obrigatoriamente, ao cargo para o qual foi aprovado em 

concurso público. 

§ 4º - Os funcionários somente poderão ser cedidos a outros 

órgãos e entidades mediante autorização do Prefeito e sem ônus para os cofres públicos 

municipais, sendo que a cessão deverá ser feita mediante Portaria.” 
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Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus, aos 19 de novembro de 2020. 

 

Dario Ribeiro da Fonseca 

Presidente 
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PROMULGAÇÃO 

Eu, DARIO RIBEIRO DA FONSECA, Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal 

de Córrego do Bom Jesus, Estado de Minas Gerais, no uso de minhas atribuições legais, faço 

saber que tendo sido rejeitado o veto apresentado pelo Poder Executivo, nos termos do artigo 

49, §6º da Lei Orgânica Municipal, PROMULGO a LEI MUNICIPAL Nº 1.407/2020 que 

“Altera o art. 27 da Lei Municipal nº 1.017/2008 e dá outras providências”, nos termos do 

artigo 49, §9º da Lei Orgânica Municipal, para que surta seus efeitos de direito. 

Córrego do Bom Jesus/MG, aos 30 de dezembro de 2020. 

______________________________________ 

Dario Ribeiro da Fonseca 

Presidente da Câmara Municipal 

 

 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 

Certifico para os devidos fins que a LEI MUNICIPAL Nº 1.407/2020 que “Altera o art. 27 

da Lei Municipal nº 1.017/2008 e dá outras providências”, foi PUBLICADA no Mural de 

Avisos da Câmara Municipal em 30/12/2020, para conhecimento de todos. 

Córrego do Bom Jesus/MG, aos 30 de dezembro de 2020. 

______________________________________ 

Dario Ribeiro da Fonseca 

Presidente da Câmara Municipal 


