PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO
CEP 36870-000 Estado de Minas Gerais

Lei 11° 797/2012

"Dispõe sobre o Plano de Cargos e Vencimentos da
Câmara Municipal de Barão do Monte Alto e dá outras providências".

O

P O V O D O MUNICÍPIO

DE

BARÃO

DO

M O N T E A L T O , por seus representantes decretou, e eu, prefeito municipal, em
seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica instituído o Plano de Cargos e
Vencimentos dos Servidores Públicos da Câmara Murúcipal de Barão do Monte
Alto, Estado de Minas Gerais, o qual estabelece as normas básicas da
organização e admirústração do quadro de pessoal técrúco, administrativo e
auxiliar voltado para execução das atividades fins de competência do Poder
Legislativo Murúcipal, assim como dos Cargos Legislativos em Comissão.

Art. 2° - Os cargos públicos efetivos da Câmara
Murúcipal de Barão do Monte Alto serão organizados na forma estabelecida
nesta Lei, sendo o provimento exclusivamente por concurso público de provas
ou de provas e títulos, obsei-vadas, sempre, a natureza e a complexidade do
cargo a ser provido.

Art. 3° - Os cargos em comissão serão providos, em
regra, através de recrutamento amplo, excetuados

aqueles que estejam

incluídos no percentual mírúmo, casos e condições destinados a provimento
exclusivamente por servidores ocupantes de cargos efetivos.
§ 1° - Recrutamento amplo é quando a escolha para
ocupar cargo em comissão se faz entre servidores efetivos da Câmara, ou não.
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Art. 5° - Os cargos públicos de provimento efetivo
da Câmara Municipal de Barão do Monte Alto, com seus respectivos níveis
salariais, número de vagas e jornada de trabalho são os constantes do Anexo I
desta L e i e serão divididos em grupos ocupacionais.

§ 1° - A s descrições detalhadas das atividades de
cada u m dos cargos a que se refere este artigo são as constantes do Anexo V
desta Lei.
§ 2° - Os vencimentos dos cargos em comissão, no
âmbito da Câmara Municipal de Barão do Monte Alto, são os constantes dos
Anexos III e IV desta L e i , que serão reajustados sempre que ocorrer reajuste
para os servidores públicos municipais, na mesma data e sem distinção de
índices, por força do que dispõe o art. 37, X, da Constituição Federal.

Art 6° - Opcionalmente, o servidor poderá receber o
vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de até 50% (cinquenta por cento) de
seu piso salarial, mais as vantagens pessoais adquiridas por tempo de serviço
(quinquénio), calculadas sobre o piso salarial do cargo efetivo de origem.

Art. 7° - N o tocante às formas de provimento dos
cargos púbUcos efetivos e em comissão, as definições acerca de vencimento e
remuneração, gratificações, movimentação de pessoal, jornada de trabalho e
demais normas atinentes aos servidores púbUcos murúcipais, aplica-se o
disposto na L e i Murúcipal n " 316 de 12 de jxmho de 1991, que dispõe sobre o
Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Murúcípio de Barão do Monte Alto.

Art. 8" -

Progressão é a elevação do servidor ao

lúvel salarial imediatamente superior ao que pertença, dentro da mesma classe.
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Art. 9° - A s progressões verticais ocorrerão a partir
da aprovação desta L e i para todos os servidores efetivos, estáveis (Art. 19 do
A D C T da Constituição Federal) e empregados públicos murúcipais que se
submeterem, respectivamente, a concurso o u a processo seletivo público.
§ l 5 - Para obter o direito à progressão o servidor
terá que cumprir, no exercício do cargo ou emprego, os seguintes requisitos:
a - Ter cumprido o estágio de 03 (três) anos, com a
aprovação na avaliação especial a que deverá ser submetido, para a primeira
progressão;
b - Não ter tido mais de 10 (dez) faltas no período;
c - Não ter sofrido punição de natureza penal o u
disciplinar prevista nesta Lei, no Estatuto dos Servidores Municipais e qualquer
outra, seja Municipal, Estadual ou Federal;
d - Obter, pelo menos, o grau mínimo nas médias de
suas últimas avaliações de desemperúio apuradas pela Comissão de
Desenvolvimento Fimcional;
e - Nas avaliações subsequentes à primeira, além de
cumprir com os demais requisitos previstos neste parágrafo, deverá perfazer o
total de 730 (setecentos e trinta) dias de efetivo exercício no padrão de
vencimento em que se encontre.
§ 25 - Para obter o grau indicado na alínea 'á' deste
artigo o servidor deverá receber, no mínimo, 70% (setenta por cento) do total de
pontos em sua avaliação de desempenho funcional.
§ 3" - De cada progressão a que o servidor fizer jus
resultará mudança em seu rúvel funcional, implicando em automática alteração
em seu padrão de vencimento, consoante o contido no Anexo I I I A desta lei.
§4°

-

Na

hipótese

da

admirústração

pública

murúcipal não implementar a avaÚação de desempenho a que aludem os artigos
anteriores, fica assegurado ao servidor o direito à progressão automática, a
partir da edição desta lei.
I - servidores que possuem 03 (três) anos de efetivo
exercício de serviço público - l(uma) progressão;
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II - servidores que possuem 05 (ciaco) anos de
efetivo exercício de serviço público - 2 (duas) progressões);
III - servidores que possuem 07 (sete) anos de
efetivo exercício de serviço público - 3 (três) progressões;
IV - servidores que possuem 09 (nove) anos de
efetivo exercício de serviço público - 04 (quatro) progressões;
V - servidores que possuem 11 (onze) anos de
efetivo exercício de serviço público - 05 (cinco) progressões;
VI - servidores que possuem 13 (treze) anos de
efetivo exercício de serviço público - 06 (seis) progressões;
VII - servidores que possuem 15 (quinze) anos de
efetivo exercício de serviço público - 07 (sete) progressões;
V n i - servidores que possuem 17 (dezessete) anos de
efetivo exercício de serviço público - 08 (oito) progressões;
IX - servidores que possuem 19 (dezenove) anos de
efetivo exercício de serviço público - 09 (nove) progressões;
X - servidores que possuem 21 (vinte e um) anos de
efetivo exercício de serviço público - 10 (dez) progressões.

Art. 10 - A avaliação de desempenho tem como
objetivo dar a todo servidor a medida exata da quaUdade de seu trabalho,
conferindo-lhe a oporturúdade de redimensioná-lo, se for o caso e será apurada
em Formulário de Avahação de Desempenho analisado pela Comissão de
Desenvolvimento Funcional, a qual será regulamentada através de Portaria
Murúcipal n u m prazo máximo de 60(sessenta) dias, a partir da data da
publicação desta Lei.
§ 1^ - O formulário a que se refere o caput deste
artigo deverá ser preenchido, anualmente, tanto pela chefia quanto pelo servidor
avaliado e enviado à Comissão de Desenvolvimento Funcional, para a devida
apuração objetivando a apHcação do instituto da progressão vertical, definido
nesta L e i e, semestralmente, para os que se encontrem em estágio probatório.
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exceto aqueles do magistério que terão formulário específico para a área
educacional.
§ 22 - Caberá à chefia imediata dar ciência do
resultado da avahação ao interessado.
§ 3^ - Havendo divergência entre a chefia e o
servidor em relação ao resultado da avahação, este poderá recorrer à Comissão
de Desenvolvimento Funcional que sohcitará,

da chefia imediata, nova

avahação.
§ 4^ - Mantido o resultado da avahação pela chefia,
caberá à Comissão pronunciar-se sobre o resultado final.
§ 52 - Sistematicamente, as chefias e os servidores
deverão enviar ao órgão responsável pela manutenção dos assentamentos
funcionais os dados e informações necessárias à avahação de desemperúio.
§ 6^ - Os servidores pertencentes ao Quadro de
Pessoal da administração municipal cedidos a outros órgãos da administração
municipal, estadual ou federal, terão seu merecimento avahado formalmente
pela Comissão de Desenvolvimento Funcional prevista nesta Lei, ouvido o órgão
requisitante.
§ 7e - N a avahação a que se refere o § 6° deste artigo
deverão ser considerados os mesmos critérios aphcados na avahação aos demais
servidores.

Art. 11 - Referente ao cargo o u emprego para o qual
prestou o concurso púbhco o u processo seletivo público o servidor terá o nível
inicial da carreira definido em N , acrescido da numeração correspondente ao seu
posicionamento na lirúia vertical do Anexo l l l , reservando-se indistintamente a
todos os mesmos dúeitos.

§ 1" - Cumpridos os requisitos estabelecidos nos
Arts. 9° e 10 desta L e i o servidor passará automaticamente para o padrão de
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vencimento seguinte, equivalente a novo posicionamento, processo a que se
denomina enquadramento.

Art. 12 - Caso não alcance o grau de merecimento
mínimo, o servidor permanecerá no padrão de vencimento em que se encontra,
devendo cumprir o interstício exigido de efetivo exercício nesse padrão, para
efeito de nova apuração de merecimento.

Art. 13 - Os efeitos financeiros decorrentes das
progressões previstas neste capítulo vigorarão a partir do primeiro dia do mês
subseqíiente

à

sua

concessão,

independentemente

de

requerimento

do

interessado.

Art. 14 - Promoção por antigiiidade ou gratificação
qíiinqiienal, representado exclusivamente pelo princípio de antigiiidade no
serviço público, ao que se denomina quinquêiúo.
§ le - Antiguidade é o decurso do tempo do serviço
prestado pelo servidor, desde a data de seu ingresso no serviço público até a sua
aposentadoria, demissão o u exoneração;
§ 25 - Será paga gratificação qiiinquenal a todos os
servidores municipais que contem ou vierem a contar 05 (cinco), 10 (dez), 15
(quinze), 20 (vinte), 25 (vinte e cinco), 30 (trinta) e 35 (trinta e cinco) anos de
serviço púbKco completos, contínuos o u não, à razão de: 10% (dez por cento),
20% (vinte por cento), 30% (trinta por cento), 40% (quarenta por cento), 50%
(cinquenta por cento), 60% (sessenta por cento) e 70% (setenta por cento),
respectivamente, sobre o vencimento ou piso salarial percebido pelo servidor,
com exceção do salário família.
§ 35 - O quinquénio percebido não se incorpora ao
vencimento para efeitos de cálculo do adicional posterior.
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Art. 15 - Ficam automaticamente extintos, no âmbito
da Câmara Murúcipal de Barão do Monte Alto, todos os cargos anteriormente
existentes e não absorvidos pelos quadros de que trata esta Lei.
Art. 16 - Ficam aprovados e passam a fazer parte
integrante desta L e i os seus Anexos de I a V .
Art. 17 - A s despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 18 - Fica a Câmara Municipal de Barão do
Monte Alto autorizada a realizar concurso público para provimento dos cargos
públicos efetivos criados por esta L e i e previstos em seu Anexo I.
Parágrafo

único.

Fica autorizada a

contratação

temporária e em caráter excepcional de servidores para atendimento das
necessidades da Câmara Murúcipal de Barão do Monte Alto, atribuindo-se aos
mesmos as fxmções correspondentes aos cargos ora criados, pelo prazo de 06
(seis) meses, prorrogável por igual período, prazo este necessário para a
realização do concurso público de que trata o caput deste artigo.
Art. 19 - Esta L e i entra em vigor a partir do dia 1" de
março de 2012.
Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário.
Barão do Monte Alto, 28 de março de 2012.

Prefeito Murúcipal
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ANEXO i
Cargos de Provimento Efetivo da Câmara Mun. de BARÃO DO MONTE ALTO /MG

02 - Grupo de EFETIVOS - GE
Denominação dos Cargos

de
Cargos

Símbolo de
Vencimento

Modalidade de
Recrutamento

Jornada de
Trabalho

Auxiliar de Serviços Gerais

01

NOl

Aprovação em
concurso

40 horas

Auxiliar de Administração

01

N03

Aprovação em
concurso

40 horas

TOTAL
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ANEXO il
Cargos de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de BARÃO DO MONTE
ALTO/MG

01- Grupo de ASSESSORIA - GA
Denominação dos Cargos

N^de
Cargos

Símbolo de
Vencimento

Modalidade de
Recrutamento

Jornada de
Trabalho

Assessor Jurídico

02

CC02

Amplo

Dedicação
exclusiva

Assessor Contábil

01

CCOl

Amplo

Dedicação
exclusiva

Assessor Parlamentar

01

CCOl

Amplo

Dedicação
exclusiva

TOTAL

04
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ANEXO lll
Câmara Municipal de BARÃO DO MONTE ALTO/MG
Tabela de Vencimentos
Cargos de Provimento Efetivo
Símbolo de
Vencimento

Vencimento
em R$

Mensal Símbolo de
Vencimento

Vencimento

Mensal

em R$

NOl

622,00

N36

1.047,37

NOZ

631,33

N37

1.063,08

N03

640,80

N38

1.079,03

N 04

650,41

N39

1.095,22

NOS

660,17

N40

1.111,64

N06

670,07

N41

1.128,32

N07

680,12

N42

1.145,24

NOS

690,32

N43

1.162,42

N09

700,68

N44

1.179,86

N 10

711,19

N45

1.197,56

N 11

721,86

N46

1.215,52

N 12

732,68

N47

1.233,75

N 13

743,67

N48

1252,26

N 14

754,83

N49

1.271,04

N 15

766,15

N50

1.290,11

N 16

777,64

N51

1.309,46
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N 17

789,31

N52

1.329,10

N 18

801,15

N53

1.349,04

N 19

813,17

N54

1.369,27

N 20

825,36

N55

1.389,81

N 21

837,74

N56

1.410,66

N22

850,31

N57

1.431,82

N23

863,06

N58

1.453,30

N 24

876,01

N59

1,475,10

N 25

889,15

N60

1.497,22

N 26

902,49

N 61

1.519,68

N 27

916,03

N62

1.542,48

N28

929,77

N63

1.565,62

N29

943,71

N64

1.589,10

N 30

957,87

N65

1.612,94

N 31

972,24

N 66

1.637,13

N32

986,82

N67

1.661,69

N33

1.001,62

N68

1.686,61

N 34

1.016,65

N69

1.711,91

N 35

1.031,90

N 70

1.737,59
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ANEXO IV
Câmara Municipal de BARÃO DO MONTE ALTO/MG
Tabela de Vencimentos
Cargos de Provimento em Comissão
Símbolo de Vencimento

Vencimento Mensal em R$

CCOl

721,00

CC02

1.113,43

• Valores Referenciais de janeiro/2012
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ANEXO V
Descrição das atribuições dos cargos

A - CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ESCOLARIDADE EM NÍVEL
DE ENSINO MÉDIO
01 - AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
DESCRIÇÃO SUMÃRI4 DAS ATIVIDADES DO CARGO: Executar tarefas administrativas
que envolvam maior grau de complexidade e requeiram autonomia; organizar o setor
administrativo destacadamente os dados relativos à situação funcional dos sei-vidores, fazendo
todos os registros necessários e relativos aos seus direitos; exercer outras atividades inerentes ao
cargo.
C A R G A HORÁRIA S E M A N A L : 40 hs.

B - CARGOS QUE EXIGEM NÍVEL ELEMENTAR DE
ESCOLARIDADE
02 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DO CARGO: Executar serviços de limpeza e
arrumação no prédio da Câmara Municipal e seus anexos; auxiliar no desenvolvimento de outras
atividades de caráter genérico para as quais não se exige preparo e/ou qualquer espécie de
qualificação; exercer outras atividades relativas ao desempenho das atribuições do cargo.
C A R G A HORÁRIA S E M A N A L : 40 hs.
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§ 2° - O percentual de cargos em comissão destinado
a provimento exclusivamente por ocupantes de cargos efetivos fíca fixado em
10% (dez por cento).
Art. 4° - Para fins do disposto nesta Lei, entende-se:
I - como cargo público, o conjunto de atribuições e
responsabilidades previstas na estrutura organizacional da Câmara e que
devem ser cometidas a um servidor, criado, com denominação própria e
vencimento pago pelos cofres públicos municipais, observadas sua natureza e
complexidade, assim como os requisitos mínimos para investidura, e são
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos, assim
como aos estrangeiros, e destinam-se ao provimento em caráter efetivo ou em
comissão.
n - como classe, níveis intermediários de acesso,
representados por algarismos romanos, dentro do mesmo cargo;
III - como Grupo Ocupacional, o conjunto de cargos
que se assemelham quanto à natureza do trabalho ou ao grau de conhecimento
necessário para desenvolvê-lo;
rv - como nível, padrão ou símbolo, a referência
numérica correspondente à posição salarial ocupada pelo servidor na tabela de
progressão do respectivo cargo;
V - como funções, o conjunto de atribuições
delegadas a cada indivíduo no âmbito do órgão púbUco;
VI - servidor púbUco, a pessoa legalmente investida
em cargo púbHco de provimento efetivo ou em comissão, assim como aqueles
contratados temporariamente, na forma desta Lei, para o atendimento às
necessidades temporárias de excepcional interesse público.
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