
LEI Nº 2867/2012.

DISPÕE SOBRE O PLANO
DE CARREIRA DO
SERVIDOR PÚBLICO
EFETIVO ATIVO DA
CÂMARA MUNICIPAL.

HENRIQUE TAVARES, Prefeito Municipal de Guaíba, Estado do Rio Grande do Sul, FAÇO
SABER que, a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, no uso das atribuições
legais que me confere a Lei Orgânica do Município, sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Capítulo I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 Esta Lei institui o Plano de Carreira do Servidor Público Efetivo Ativo da Câmara
Municipal, aplicando-se a todos servidores ativos titulares de cargos efetivos, com exceção
a categoria de servidores que apresentem seus respectivos planos de carreira e de
vencimento instituídos.

 Este Plano de Carreira tem como fundamento as seguintes premissas:

I - valorizar o servidor público possibilitando-lhe o desenvolvimento de suas competências
pessoais e profissionais;

II - gerar crescimento profissional mediante carreira que privilegie a progressão por
merecimento;

III - desenvolver procedimentos de avaliação pluralizados, transparentes e participativos
objetivando valorizar e reconhecer o desempenho individual e por equipe;

IV - incentivar o desenvolvimento de cursos que permitam a qualificação do servidor
público agregada ao exercício de sua competência funcional;

V - motivar o servidor público a progredir seu grau de escolaridade;

VI - valorizar a integração e estimular as ações sociais do servidor público;

VII - reconhecer e valorizar a proatividade, o dinamismo, a inovação, a disposição, a
mobilização, o comprometimento, a liderança e a capacidade de trabalhar em equipe como
fatores de excelência para a profissionalização dos serviços públicos.

Art. 1º

Art. 2º
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Capítulo II
DA ESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 As Carreiras de que trata esta Lei são constituídas pelo conjunto de cargos efetivos,
criados por Lei, e compor-se-ão por até 8 (oito) níveis e 07 (sete) classes de referências,
indicando a progressão funcional.

 Para efeitos desta Lei, cargo é o conjunto de competências e de responsabilidades
cometidas ao membro do funcionalismo efetivo da Câmara Municipal, mantidas as
características de criação por lei, denominação própria, número certo e sistema de
remuneração.

SEÇÃO II
DAS CLASSES

 As classes constituem a linha de promoção do servidor público efetivo ativo
municipal.

Parágrafo Único - As classes são designadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, sendo a
última, o final da carreira.

 Todo o cargo situa-se, inicialmente, na classe A.

SEÇÃO III
DA PROMOÇÃO

 Promoção é a passagem do servidor público efetivo ativo municipal de uma classe
para a imediatamente superior.

 Para promoção de classe, o membro do funcionalismo efetivo da Câmara Municipal
deve atingir 500 (quinhentos pontos) no mínimo 05 (cinco) anos, com registro anual dos
pontos obtidos.

 A promoção obedecerá aos critérios de merecimento, desempenho, conhecimento
e antiguidade, na proporção definida nos arts. 10, 11, 12 e 13 desta Lei.

Art. 3º

Art. 4º

Art. 5º

Art. 6º

Art. 7º

Art. 8º

Art. 9º
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SUBSEÇÃO I
DA PROMOÇÃO POR MERECIMENTO

 Para fins de promoção, quanto ao merecimento, a soma máxima possível é de 80
(oitenta) pontos no período aquisitivo do interstício de no mínimo 05 (cinco) anos,
observado os seguintes critérios:

I - participação em comissões, conselhos, grupos de trabalho que desenvolvam atividades
complementares sem remuneração - 20 (vinte) pontos.

II - apresentação de projetos de melhoria - com no mínimo desenvolvendo os seguintes
pontos: Objetivo geral e específico, justificativa, metodologia, desenvolvimento e avaliação
- 20 (vinte) pontos;

III - participação em atividades sociais comunitárias institucionais de forma voluntária, com
participação mínima de 50%, atestado pela chefia: 20 (vinte) pontos;

IV - obtenção, em razão da participação em projetos institucionais do Município, de
certificação ou de premiação oficialmente instituída por órgãos públicos, por entidades não
governamentais ou por organismos representativos de classes: 20 (vinte) pontos.

SUBSEÇÃO II
DA PROMOÇÃO QUANTO AO DESEMPENHO

 Para fins de promoção quanto ao desempenho, será formalizado procedimento de
avaliação pluralizada, considerando a natureza e complexidade de cada carreira, sendo
que a soma máxima de pontos possível é 60 (sessenta) anuais, considerando:

I - a proatividade, mediante participação, por convocação expressa, em atividades
promovidas pela Administração da Câmara Municipal, observada a proporcionalidade de
comparecimento: 20 (vinte) pontos.

II - o desempenho administrativo, índice apurado pela média aritmética entre a avaliação
da chefia imediata, a auto-avaliação e avaliação dos servidores do setor: 20 (vinte) pontos.

III - o desempenho operacional será realizado pela proporcionalidade de ocorrências
verificadas no exercício da função, quanto à manutenção de equipamentos e
responsabilização pelos materiais do setor, às medidas de proteção contra acidente de
trabalho, às comunicações de necessidade de providências, ao cumprimento de prazos e
às reclamações formalizadas e confirmadas administrativamente, considerando:

Art. 10

Art. 11
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a) 20 (vinte) pontos, para a ausência de ocorrências;
b) 10 (pontos) pontos para até 3 (três) ocorrências; e
c) zero ponto para mais de 3 (três) ocorrências.

IV - cumprimento das metas individuais e por equipe, nos termos definidos em plano de
trabalho anual de cada setor: 20 (vinte) pontos;

SUBSEÇÃO III
DA PROMOÇÃO QUANTO AO CONHECIMENTO

 Para fins de promoção quanto ao conhecimento, será considerada pontuação
máxima de 180 (cento e oitenta) pontos no período aquisitivo do interstícios, observados os
seguintes critérios:

I - participação em cursos, seminários, encontros técnicos, congressos, palestras e
atividades similares, na área de atuação de sua competência funcional, promovidos pela
Câmara Municipal, mediante apresentação de certificados e/ou atestados, a carga horária,
registro da frequência e a identificação do órgão expedidor: 100 (cem pontos) pontos;

II - participação em cursos, seminários, encontros técnicos, congressos, palestras e
atividades similares, na área de atuação de sua competência funcional, mediante
apresentação de certificados e/ou Atestado, a carga horária, o registro da frequência e a
identificação do órgão expedidor ou da instituição capacitadora: 80 (oitenta) pontos.

a) Os pontos indicados neste artigo serão computados, a cada período de 05 (cinco) anos,
pela da soma da carga horária, desde que a frequência confirmada através de certificados
e/ou atestados, os quais deverão ser apresentados da forma a seguir determinada,
atribuindo-se 1 (um) ponto para cada hora de curso.
b) fotocópia do original, autenticado na secretaria em que o servidor está lotado, em
envelope contendo o nome completo, número da matrícula e data em que foi admitido
como servidor da Câmara Municipal;
c) os envelopes, de que trata o inciso I, deverão ser entregues preferencialmente no
período de 1º de novembro a 15 de dezembro de cada ano, na secretaria em que o servidor
estiver lotado;
d) não haverá devolução da documentação apresentada.

§ 1º Cada certificado só poderá ser apresentado uma vez, em relação ao cargo, incluindo o
momento da prova de títulos para o ingresso.

§ 2º Será proporcionalmente considerada, para efeitos de avaliação, a pontuação definida
no I deste artigo, caso a administração não disponibilize ou não autorize a participação de
servidor em cursos e demais atividades capacitadoras, desde que formalmente
comprovada.

Art. 12
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SUBSEÇÃO IV
DA PROMOÇÃO QUANTO A ANTIGUIDADE

 Para fins de promoção quanto à antiguidade, o servidor efetivo contará 20 (vinte)
pontos, por ano, respeitadas as regras definidas nos arts. 18 e 19 desta Lei.

Parágrafo Único - A pontuação prevista neste artigo somente será computada se não
houver pontos suficientes para obter promoção, considerando os critérios de merecimento,
desempenho ou conhecimento.

 Caso o servidor público efetivo, no prazo mínimo de 5(cinco) anos não alcance a
pontuação mínima exigida para a obtenção da promoção, seus pontos permanecerão
validados até alcançar o número de 500 (quinhentos), quando reiniciará novo período
aquisitivo de promoção.

 Para cada servidor público efetivo ativo haverá uma planilha padronizada de
carreira, elaborado pela Secretaria responsável pela gestão de recursos humanos,
contendo os dados funcionais e a soma anual e discriminada dos pontos referentes à
promoção por merecimento, desempenho, conhecimento e antiguidade.

§ 1º Cabe a Secretaria em que o servidor estiver lotado o preenchimento da planilha citada
no caput e o envio da mesma a Secretaria responsável pela gestão de recursos humanos
anualmente.

§ 2º A qualquer tempo estará disponível, para consulta, na secretaria em que o servidor
está lotado, a planilha de carreira com os pontos já obtidos e somados até o ano anterior.

 Quando o servidor público completar o tempo hábil e os pontos necessários à
mudança de classe, o mesmo solicitará, mediante protocolo, a promoção para a letra
correspondente na carreira. Parágrafo único. A mudança de classe se dará a partir da
aquisição do direito.

 Fica prejudicada a promoção, quando o servidor público:

I - sofrer pena de suspensão disciplinar;

II - completar dez faltas não justificadas ao serviço;

III - não tiver sido aprovado no estágio probatório.

Parágrafo Único - Ocorrendo uma das hipóteses previstas nos incisos deste artigo, será
iniciada nova contagem, para fins de implementação do tempo exigido para promoção.

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18
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 A contagem de tempo, para fins de promoção, é suspensa nas seguintes situações:

I - licença e afastamento, sem direito à remuneração;

II - licença para tratamento de saúde, no que exceder 180 (cento e oitenta) dias, mesmo
que em prorrogação, exceto quando decorrente de acidente de trabalho;

Parágrafo Único - Ocorrendo uma das hipóteses previstas nos incisos deste artigo, deverá
cumprir o tempo excedente aos 180 dias de licença de saúde ou o tempo que esteve
afastado sem direito a remuneração, contando o restante do período para fins do exigido
para promoção.

SEÇÃO IV
DOS NÍVEIS

 Os níveis constituem a linha de habilitação do servidor efetivo, com base na
escolaridade de ingresso e sua evolução, como segue:

I - progressão de escolaridade para nível fundamental

II - progressão de escolaridade para nível médio;

III - progressão de escolaridade para nível técnico;

IV - progressão de escolaridade para nível de graduação/superior;

V - progressão para nível de pós-graduação, grau de especialização, com aderência à
competência funcional de origem;

VI - progressão para nível de pós-graduação, grau de mestrado, com aderência à
competência funcional de origem;

VII - progressão para nível de pós-graduação, grau de doutorado, com aderência à
competência funcional de origem.

 A mudança de nível deverá ser precedida de requerimento e passa a vigorar no
mês seguinte àquele em que o interessado requerer.

§ 1º - O requerimento para mudança de nível deverá ser instruído com certificado
devidamente reconhecido por órgão federal competente que comprove a nova habilitação.

§ 2º - O ingresso em um nível superior faz cessar o anterior recebido, não sendo
cumulativo.

Art. 18

Art. 19

Art. 20
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SEÇÃO V
DOS QUADROS REMUNERATÓRIOS DA CARREIRA

 O vencimento do cargo efetivo passará a ser o valor do básico do Padrão e Nível a
que o servidor pertencer.

 Os quadros remuneratórios da carreira do servidor efetivo são definidos conforme o
que segue:

I - Quadro de Classes:

 _________
|A  |   0%|
|---|-----|
|B  |  20%|
|---|-----|
|C  |  30%|
|---|-----|
|D  |  40%|
|---|-----|
|E  |  50%|
|---|-----|
|F  |  60%|
|---|-----|
|G  |  70%|
|___|_____|

II - Quadro de Níveis:

a) ingresso com ensino nível fundamental incompleto:

 _________________________________________________________
|I   |       1,0|Ensino nível fundamental incompleto      |
|----|----------|-----------------------------------------|
|II  |       1,1|Ensino nível fundamental                 |
|----|----------|-----------------------------------------|
|III |       1,2|Ensino nível médio                       |
|----|----------|-----------------------------------------|
|IV  |       1,3|Curso nível técnico                      |
|----|----------|-----------------------------------------|
|V   |       1,5|Curso nível graduação/superior           |
|----|----------|-----------------------------------------|
|VI  |       1,6|Curso         nível         pós-graduação|
|    |          |(especialização)                         |
|----|----------|-----------------------------------------|
|VII |       1,7|Curso nível pós-graduação (mestrado)     |
|----|----------|-----------------------------------------|
|VIII|       1,8|Curso nível pós-graduação (doutorado)    |
|____|__________|_________________________________________|

b) ingresso com ensino nível fundamental:

Art. 21

Art. 22

7/11
 

LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 2867/2012

https://www.leismunicipais.com.br
#lei


 _________________________________________________________
|I   |       1,0|Ensino nível fundamental                 |
|----|----------|-----------------------------------------|
|II  |       1,2|Ensino nível médio                       |
|----|----------|-----------------------------------------|
|III |       1,3|Curso nível técnico                      |
|----|----------|-----------------------------------------|
|IV  |       1,5|Curso nível graduação/superior           |
|----|----------|-----------------------------------------|
|V   |       1,6|Curso         nível         pós-graduação|
|    |          |(especialização)                         |
|----|----------|-----------------------------------------|
|VI  |       1,7|Curso nível pós-graduação (mestrado)     |
|----|----------|-----------------------------------------|
|VII |       1,8|Curso nível pós-graduação (doutorado)    |
|____|__________|_________________________________________|

c) ingresso com ensino nível médio:

 _________________________________________________________
|I   |       1,0|Ensino nível médio                       |
|----|----------|-----------------------------------------|
|II  |       1,3|Ensino nível técnico                     |
|----|----------|-----------------------------------------|
|III |       1,5|Curso nível graduação/superior           |
|----|----------|-----------------------------------------|
|IV  |       1,6|Curso nível graduação (especialização)   |
|----|----------|-----------------------------------------|
|V   |       1,7|Curso nível pós-graduação (mestrado)     |
|----|----------|-----------------------------------------|
|VI  |       1,8|Curso nível pós-graduação (doutorado)    |
|____|__________|_________________________________________|

d) ingresso com ensino nível técnico:

 _________________________________________________________
|I   |       1,0|Curso nível técnico                      |
|----|----------|-----------------------------------------|
|II  |       1,5|Curso nível graduação/superior           |
|----|----------|-----------------------------------------|
|III |       1,6|Curso         nível         pós-graduação|
|    |          |(especialização)                         |
|----|----------|-----------------------------------------|
|IV  |       1,7|Curso nível pós-graduação (mestrado)     |
|----|----------|-----------------------------------------|
|V   |       1,8|Curso nível pós-graduação (doutorado)    |
|____|__________|_________________________________________|

e) ingresso com ensino nível graduação:
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 _________________________________________________________
|I   |       1,0|Curso nível graduação                    |
|----|----------|-----------------------------------------|
|II  |       1,3|Curso         nível         pós-graduação|
|    |          |(especialização)                         |
|----|----------|-----------------------------------------|
|III |       1,4|Curso nível pós-graduação (mestrado)     |
|----|----------|-----------------------------------------|
|IV  |       1,6|Curso nível pós-graduação (doutorado)    |
|____|__________|_________________________________________|

Capítulo III
DO APERFEIÇOAMENTO

 Aperfeiçoamento é o conjunto de procedimentos que visam proporcionar ao
servidor a atualização e a valorização pessoal e profissional para a melhoria da qualidade
de serviço público e de sua competência funcional.

§ 1º O aperfeiçoamento de que trata este artigo é desenvolvido pela participação em
cursos, congressos, seminários, encontros, simpósios, palestras, semanas de estudos e
outras atividades similares.

§ 2º O afastamento do servidor para aperfeiçoamento depende de autorização, conforme
as normas previstas na Lei nº 2586/2010 ( Estatuto dos Servidores Públicos de Guaíba)

§ 3º A cada secretaria cabe, observada a sua área de atuação, realizar diagnóstico de
capacitação, visando aperfeiçoar o servidor sob sua responsabilidade.

§ 4º O servidor público efetivo ativo tem o direito de requerer autorização para participação
em cursos que contribuam para seu aperfeiçoamento, considerando a competência
funcional de seu cargo ou os encargos a ele atribuídos.

 O servidor efetivo, para qualificação profissional, fará jus à bolsa de estudos de
graduação e pós-graduação, observada as seguintes premissas:

§ 1º - 60% (sessenta por cento), para cursos de graduação;

§ 2º - 40% (quarenta por cento), para cursos de pós-graduação.

I - O número de bolsas de estudo disponíveis para o ano seguinte, os critérios para
concessão, pagamento, ressarcimento e demais regras que couber para instituição e
percebimento do benefício descritos no caput, serão estabelecidos por decreto, dentre elas
os critérios sobre frequência mínima tolerável e índices de aproveitamento do beneficio
com a bolsa.

II - Cabe à secretaria em que o servidor se encontrar lotado, detectar e divulgar as

Art. 23

Art. 24
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necessidades de capacitação, justificar por área, a formação e a respectiva prioridade
objeto de bolsa de estudo.

III - Para se candidatar à bolsa de estudos, o servidor deve preencher os seguintes
requisitos:

a) ter sido aprovado em estágio probatório;
b) estar qualificado para cursar o nível a que se propõe;
c) ter correlação com as atividades de seu cargo, considerando a competência funcional de
seu cargo ou os encargos a ele atribuídos.

IV - Havendo mais de um servidor habilitado para a concessão da bolsa de estudos, o total
de pontos obtidos no último período de avaliação de critério desempenho, será critério para
desempate.

V - Persistindo o empate, a bolsa será concedida ao servidor efetivo, mediante sorteio, na
presença dos inscritos.

 O servidor público efetivo ativo que usufruir de bolsa de estudos, após a mudança
de nível, ressarcirá ao Município, através da Câmara Municipal, em até 50% (cinqüenta por
cento) do valor total utilizado, com correção monetária.

Parágrafo Único - O desconto mensal do valor a ser ressarcido não pode ultrapassar 10%
(dez por cento) do valor de seu vencimento básico.

 Ao ser beneficiado com a bolsa de estudos, o servidor público efetivo ativo se
compromete a manter sua atividade na Câmara Municipal por pelo menos três 3 (três) anos
depois de graduado.

§ 1º Em caso de exoneração antes da implementação do tempo descrito no caput do artigo,
o ressarcimento do valor devido será integral.

§ 2º Em caso de desistência, o ressarcimento do valor devido será equivalente ao benefício
recebido.

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

 A partir da data da vigência desta Lei, os Servidores efetivos manterão a classe e o
nível em que estiverem enquadrados.

§ 1º - Para fins de progressão, os servidores que na data desta Lei estiveram com
interstício de cinco anos incompletos, completarão o período em curso com base nas
normas dos artigos 224 a 230 da Lei Municipal nº 2.586/2010 e, depois de completo,
ficarão sujeitos às normas de promoção deste Plano de Carreira.

Art. 25

Art. 26

Art. 27
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§ 2º - Para os servidores efetivos que, na data desta Lei, estiverem há mais de 5 (cinco)
anos na letra E, será necessário o mínimo de 100 (cem) horas de cursos de atualização
para progressão funcional.

 Os servidores efetivos que ocupam Funções Gratificadas, Cargos Comissionados,
Mandatos Classistas e eletivos não terão prejuízo na promoção da classe.

Parágrafo Único - As avaliações deverão seguir as regras do órgão onde o servidor estiver
lotado.

 Os servidores efetivos cedidos para órgãos da Administração Direta e Indireta do
Executivo ao Legislativo Municipal não terão prejuízo na promoção da classe.

Parágrafo Único - As avaliações deverão seguir as regras do órgão onde o servidor estiver
lotado.

 A cada período de 02 (dois) anos da entrada em vigor desta Lei, este Plano de
Carreira será revisado.

§ 1º - O Plano de Carreira será analisado por uma Comissão formada pelo Sindicato dos
Funcionários Públicos, em conjunto com uma Comissão formada pela Administração
Pública, para analisar o andamento do Plano e possíveis inconsistências ou não.

§ 2º - A qualquer momento a Câmara Municipal poderá requerer ao Executivo Municipal
adequação caso houver necessidade.

 Esta lei entrará em vigor em 1º de abril de 2012

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíba, em 26 de março de 2012.

HENRIQUE TAVARES
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

VINÍCIUS POLANCZYK
Secretário de Administração e Recursos Humanos

Art. 28

Art. 29

Art. 30

Art. 31
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