CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
Cabe recurso ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de
Minas Gerais das decisões prolatadas pelo CAP, nos termos do artigo
46 e segs. do Decreto 46.120, de 28 de Dezembro de 2012, que dispõe
sobre o Regimento Interno do Conselho de Administração de Pessoal.
DELIBERAÇÃO Nº 26.675/CAP/15
Marize de Freitas Araújo Morais – Masp.337.797-5 – Conselheira
Patrícia Gobbo . Julgamento 20.08.15.
GEPI–Inclusão de cotas mensais – inacumulatividade – Não
provimento.
Conforme se depreende da norma contida no art. 5º do Decreto nº
46.284/2013, a GEPI é devida em cotas, concedida aos servidores que
estiverem tão somente no cargo efetivo (inciso I, alínea “a”) ou em
cotas diferenciadas para aqueles submetidos à Ordem de Tarefa
especial (inciso I, alíneas “b” e “c”), não sendo cumulativos os limites
fixados no referido Decreto.
Não se pode “cumular vantagem de caráter de serviço cujo pagamento
foi previsto para os servidores em atividade que preencham condições
específicas dispostas e lei (ou somente níveis I e II ou submetidos a
ordem de tarefas especiais), sob pena de afronta ao princípio da
legalidade”.
V.v.- Além das 513 cotas trimestrais, também são devidas mais 3084
cotas aos gestores fazendários em atividade nas administrações
fazendárias, delegacias fiscais, delegacias fiscais de trânsito, sedes das
superintendências regionais da fazenda ou nas unidades centrais,
devendo ser pagas ao servidor considerando o momento em que
deveriam ter sido pagas, com correção monetária e juros de mora.
DELIBERAÇÃO Nº 26.676/CAP/15
Rudnei Dias Avelar – Masp-669.199-2–Conselheira Nancy de
Oliveira Ferraz Chaves. Julgamento 20.08.15
GEPI–Inclusão de cotas mensais – inacumulatividade – Não
provimento.
Conforme se depreende da norma contida no art. 5º do Decreto nº
46.284/2013, a GEPI é devida em cotas, concedida aos servidores que
estiverem tão somente no cargo efetivo (inciso I, alínea “a”) ou em
cotas diferenciadas para aqueles submetidos à Ordem de Tarefa
especial (inciso I, alíneas “b” e “c”), não sendo cumulativos os limites
fixados no referido Decreto.
Não se pode “cumular vantagem de caráter de serviço cujo pagamento
foi previsto para os servidores em atividade que preencham condições
específicas dispostas e lei (ou somente níveis I e II ou submetidos a
ordem de tarefas especiais), sob pena de afronta ao princípio da
legalidade”.
V.v.- Além das 513 cotas trimestrais, também são devidas mais 3084
cotas aos gestores fazendários em atividade nas administrações
fazendárias, delegacias fiscais, delegacias fiscais de trânsito, sedes das
superintendências regionais da fazenda ou nas unidades centrais,
devendo ser pagas ao servidor considerando o momento em que
deveriam ter sido pagas, com correção monetária e juros de mora.
DELIBERAÇÃO Nº 26.777/CAP/15
Célia Kazeoka Zago – Masp -296.691-9 – Conselheira Fabíola de
Souza Elias. Julgamento 20.08.15.
GEPI–Inclusão de cotas mensais – inacumulatividade – Não
provimento.
Conforme se depreende da norma contida no art. 5º do Decreto nº
46.284/2013, a GEPI é devida em cotas, concedida aos servidores que
estiverem tão somente no cargo efetivo (inciso I, alínea “a”) ou em
cotas diferenciadas para aqueles submetidos à Ordem de Tarefa
especial (inciso I, alíneas “b” e “c”), não sendo cumulativos os limites
fixados no referido Decreto.
Não se pode “cumular vantagem de caráter de serviço cujo pagamento
foi previsto para os servidores em atividade que preencham condições
específicas dispostas e lei (ou somente níveis I e II ou submetidos a
ordem de tarefas especiais), sob pena de afronta ao princípio da
legalidade”.
V.v.- Além das 513 cotas trimestrais, também são devidas mais 3084
cotas aos gestores fazendários em atividade nas administrações
fazendárias, delegacias fiscais, delegacias fiscais de trânsito, sedes das
superintendências regionais da fazenda ou nas unidades centrais,
devendo ser pagas ao servidor considerando o momento em que
deveriam ter sido pagas, com correção monetária e juros de mora.
DELIBERAÇÃO Nº 26.678/CAP/15
Evandro Simões de Souza– Masp. 335.350-5 – Conselheira Nancy de
Oliveira Ferraz Chaves. Julgamento 20.08.15.
GEPI–Inclusão de cotas mensais – inacumulatividade – Não
provimento.
Conforme se depreende da norma contida no art. 5º do Decreto nº
46.284/2013, a GEPI é devida em cotas, concedida aos servidores que
estiverem tão somente no cargo efetivo (inciso I, alínea “a”) ou em
cotas diferenciadas para aqueles submetidos à Ordem de Tarefa
especial (inciso I, alíneas “b” e “c”), não sendo cumulativos os limites
fixados no referido Decreto.
Não se pode “cumular vantagem de caráter de serviço cujo pagamento
foi previsto para os servidores em atividade que preencham condições
específicas dispostas e lei (ou somente níveis I e II ou submetidos a
ordem de tarefas especiais), sob pena de afronta ao princípio da
legalidade”.
V.v. - Além das 513 cotas trimestrais, também são devidas mais 3084
cotas aos gestores fazendários em atividade nas administrações
fazendárias, delegacias fiscais, delegacias fiscais de trânsito, sedes das
superintendências regionais da fazenda ou nas unidades centrais,
devendo ser pagas ao servidor considerando o momento em que
deveriam ter sido pagas, com correção monetária e juros de mora.
DELIBERAÇÃO Nº 26.679/CAP/15
Cristiano Braga Cantanhede – Masp.669.155-4 – Conselheira Patrícia
Mara Gobbo de Oliveira. Julgamento 20.08.15.
GEPI–Inclusão de cotas mensais – inacumulatividade – Não
provimento.
Conforme se depreende da norma contida no art. 5º do Decreto nº
46.284/2013, a GEPI é devida em cotas, concedida aos servidores que
estiverem tão somente no cargo efetivo (inciso I, alínea “a”) ou em

cotas diferenciadas para aqueles submetidos à Ordem de Tarefa
especial (inciso I, alíneas “b” e “c”), não sendo cumulativos os limites
fixados no referido Decreto.
Não se pode “cumular vantagem de caráter de serviço cujo pagamento
foi previsto para os servidores em atividade que preencham condições
específicas dispostas e lei (ou somente níveis I e II ou submetidos a
ordem de tarefas especiais), sob pena de afronta ao princípio da
legalidade”.
V.v.- Além das 513 cotas trimestrais, também são devidas mais 3084
cotas aos gestores fazendários em atividade nas administrações
fazendárias, delegacias fiscais, delegacias fiscais de trânsito, sedes das
superintendências regionais da fazenda ou nas unidades centrais,
devendo ser pagas ao servidor considerando o momento em que
deveriam ter sido pagas, com correção monetária e juros de mora.
DELIBERAÇÃO Nº 26.680/CAP/15
Fernando Tângari Scandar – Masp.241.564-4 – Conselheira Nancy de
Oliveira Ferraz Chaves. Julgamento 20.08.15.
GEPI–Inclusão de cotas mensais – inacumulatividade – Não
provimento.
Conforme se depreende da norma contida no art. 5º do Decreto nº
46.284/2013, a GEPI é devida em cotas, concedida aos servidores que
estiverem tão somente no cargo efetivo (inciso I, alínea “a”) ou em
cotas diferenciadas para aqueles submetidos à Ordem de Tarefa
especial (inciso I, alíneas “b” e “c”), não sendo cumulativos os limites
fixados no referido Decreto.
Não se pode “cumular vantagem de caráter de serviço cujo pagamento
foi previsto para os servidores em atividade que preencham condições
específicas dispostas e lei (ou somente níveis I e II ou submetidos a
ordem de tarefas especiais), sob pena de afronta ao princípio da
legalidade”.
V.v.- Além das 513 cotas trimestrais, também são devidas mais 3084
cotas aos gestores fazendários em atividade nas administrações
fazendárias, delegacias fiscais, delegacias fiscais de trânsito, sedes das
superintendências regionais da fazenda ou nas unidades centrais,
devendo ser pagas ao servidor considerando o momento em que
deveriam ter sido pagas, com correção monetária e juros de mora.
DELIBERAÇÃO Nº 26.681/CAP/15
Ivo Pereira de Souza – Masp.309.441-4 – Conselheira Patrícia Mara
Gobbo de Oliveira. Julgamento 20.08.15.
GEPI–Inclusão de cotas mensais – inacumulatividade – Não
provimento.
Conforme se depreende da norma contida no art. 5º do Decreto nº
46.284/2013, a GEPI é devida em cotas, concedida aos servidores que
estiverem tão somente no cargo efetivo (inciso I, alínea “a”) ou em
cotas diferenciadas para aqueles submetidos à Ordem de Tarefa
especial (inciso I, alíneas “b” e “c”), não sendo cumulativos os limites
fixados no referido Decreto.
Não se pode “cumular vantagem de caráter de serviço cujo pagamento
foi previsto para os servidores em atividade que preencham condições
específicas dispostas e lei (ou somente níveis I e II ou submetidos a
ordem de tarefas especiais), sob pena de afronta ao princípio da
legalidade”.
V.v.- Além das 513 cotas trimestrais, também são devidas mais 3084
cotas aos gestores Fazendários em atividade nas administrações
fazendárias, delegacias fiscais, delegacias fiscais de trânsito, sedes das
superintendências regionais da fazenda ou nas unidades centrais,
devendo ser pagas ao servidor considerando o momento em que
deveriam ter sido pagas, com correção monetária e juros de mora.
DELIBERAÇÃO Nº 26.682/CAP/15
Maurício de Paula Bomfim – Masp. 301.473-5 – Conselheira Nancy
de Oliveira Ferraz Chaves. Julgamento 20.08.15. GEPI – Inclusão de
cotas mensais – inacumulatividade – Não provimento.
Conforme se depreende da norma contida no art. 5º do Decreto nº
46.284/2013, a GEPI é devida em cotas, concedida aos servidores que
estiverem tão somente no cargo efetivo (inciso I, alínea “a”) ou em
cotas diferenciadas para aqueles submetidos à Ordem de Tarefa
especial (inciso I, alíneas “b” e “c”), não sendo cumulativos os limites
fixados no referido Decreto.
Não se pode “cumular vantagem de caráter de serviço cujo pagamento
foi previsto para os servidores em atividade que preencham condições
específicas dispostas e lei (ou somente níveis I e II ou submetidos a
ordem de tarefas especiais), sob pena de afronta ao princípio da
legalidade”.
V.v.- Além das 513 cotas trimestrais, também são devidas mais 3084
cotas aos gestores fazendários em atividade nas administrações
fazendárias, delegacias fiscais, delegacias fiscais de trânsito, sedes das
superintendências regionais da fazenda ou nas unidades centrais,
devendo ser pagas ao servidor considerando o momento em que
deveriam ter sido pagas, com correção monetária e juros de mora.

