
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

LEI COMPLEMENTAR Nº 024, DE 31 DE JULHO DE 1995.

Estabelece o Sistema de Evolução Funcional e o respectivo Plano de
Carreira dos Servidores Públicos do Município de Divinópolis.

O Povo do Município de Divinópolis, por seus representantes
legais, aprova e eu, Aristides Salgado dos Santos, na qualidade de
Prefeito Municipal, em seu nome sanciono a seguinte Lei Complementar:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES FUNDAMENTAIS

Artigo lº O sistema de evolução funcional é o conjunto de
acessibilidades, proporcionadas pela Administração Municipal, baseado,
nos princípios de qualificação profissional e de desempenho, que
assegurem aos Servidores Municipais, aperfeiçoamento, reciclagem
periódica e condições indispensáveis à sua ascensão na carreira,
visando à valorização e à profissionalização dos recursos humanos
disponíveis, com a finalidade de assegurar a continuidade de ação
administrativa e a eficiência do serviço público.

Artigo 2º A evolução funcional efetivar-se-á pela promoção
horizontal ou promoção e progressão vertical como incentivo na carreira.

Artigo 3º Plano de Carreira é o conjunto de políticas de
incentivo à ascensão profissional dos Servidores, na conformidade das
normas definidas pela Administração Municipal.

CAPÍTULO II
DA PROMOÇÃO HORIZONTAL

Artigo 4º A promoção horizontal obedecerá a dois critérios:
antiguidade e merecimento.



Seção I
Antiguidade

Artigo 5º Constitui promoção por antiguidade o anuênio no
tempo de serviço, definido no artigo 102 (cento e dois) da Lei
Complementar número 09 (nove) de 03 (três) de dezembro de 1992.

Seção II
Merecimento

Artigo 6º A promoção horizontal por merecimento efetiva-se
pela passagem do Servidor ocupante de cargo público ao nível
imediatamente superior, após 03 (três) anos de efetivo exercício,
respeitadas as avaliações iniciais seguintes:

I - Desempenho prévio, aprovado pela Comissão de que
tratam os artigo 7º (sétimo) e 8º (oitavo), na Seção III deste Capítulo;

II - Não ter sofrido pena disciplinar dentro do período
aquisitivo.

Seção III
Da Comissão de Avaliação de Desempenho

Artigo 7º A Comissão de Avaliação de Desempenho será
composta por 05 (cinco) membros, sendo 01 (um) representante do
SINTRAM, 01 (um) da ATEMD e 03 (três) do Poder Executivo, sendo um
deles Servidor da Procuradoria Municipal.

Art. 7º A Comissão de Avaliação de Desempenho será
composta por 05 (cinco) membros, sendo 01 (um) representante do
SINTRAM e 04 (quatro) representantes do Poder Executivo, sendo um
deles Servidor da Procuradoria Municipal. (NR Lei Complementar
148/2009)

§ 1º A Comissão decidirá com a maioria absoluta de seus
membros, exceto em caso de indeferimento de promoção, que exigirá a
presença total de seus integrantes.



§ 2º A Comissão reunir-se-á no primeiro e no terceiro
trimestres e divulgará os resultados apurados, aos finais dos segundo e
do quarto trimestres de cada ano.

§ 3º Em caso de omissão por parte da Administração
Municipal em constituir a Comissão de que trata este artigo, bem como
a falta de avaliação a cargo desta última, a promoção horizontal por
merecimento dar-se-á imediata e automaticamente.

Artigo 8º Compete à Comissão:

I - Opinar sobre o conceito apurado e propor modificações,
quando julgar necessário;

II - Convocar a chefia imediata do Servidor candidato à
promoção, para quaisquer esclarecimentos sobre o conceito aplicado,
para a apuração de desempenho;

III - Receber e opinar sobre os pedidos de reconsideração,
feitos pelo Servidor;

IV - Encaminhar ao Prefeito Municipal, através do Secretário
Municipal de Administração, os nomes dos Servidores que deverão ser
promovidos por merecimento.

IV - Encaminhar ao Prefeito Municipal, através do Secretário
Municipal de Planejamento e Gestão, os nomes dos Servidores que
deverão ser promovidos por merecimento. (NR Lei Complementar
148/2009)

Seção IV
Da apuração por merecimento

Artigo 9º O conceito de merecimento de cada Servidor será
apurado em boletim individual preenchido pela chefia imediata e revisto
pela Comissão de Avaliação de Desempenho, que poderá baixar
diligência a fim de sanar dúvidas, caso existentes.

Artigo 10. Para fins de apuração de merecimento,
considerar-se-ão, obrigatoriamente, todos os seguintes elementos.

1 - pontualidade;

2 - assiduidade;



3 - eficiência;

4 - dedicação ao serviço.

Artigo 11. Em caso de indeferimento pela Comissão de
Avaliação de Desempenho, quanto à promoção, somente após o decurso
de prazo de 03 (três) anos de efeito exercício poderá o Servidor
habilitar-se a nova promoção.

Parágrafo único. A disposição constante deste artigo, não se
aplica a promoção por merecimento de incentivo à formação escolar,
especialização, pós-graduação, mestrado e doutorado.

Artigo 12. É facultado ao Servidor discordante do resultado
da apuração, formular pedido de reconsideração, para a Comissão, no
prazo de 10 (dez) dias, a contar da divulgação do resultado.

Artigo 13. A decisão final da Comissão é soberana, dela não
cabendo alteração administrativa.

CAPÍTULO III
DA PROGRESSÃO E PROMOÇÃO VERTICAL

Artigo 14. A progressão e promoção vertical efetiva-se pela
passagem de um cargo para outro, sequencialmente posterior, e
mediante ascensão em grupos como incentivo à formação escolar,
especialização, pós-graduação. mestrado e doutorado.

§ 1º A progressão vertical, para passagem de um cargo para
outro de grau hierárquico superior somente ocorrerá mediante concurso
público de provas ou provas e títulos.

§ 2º A promoção vertical em grupos dar-se-á.
automaticamente, como incentivo à formação escolar, especialização,
pós-graduação, mestrado e doutorado.

CAPÍTULO IV
DA APOSENTADORIA

Artigo 15. Os proventos da aposentadoria serão revistos na
mesma proporção e ajustados à presente Lei, segundo os preceitos



estabelecidos pela Constituição Federal. no parágrafo quarto de seu
artigo 40 (quarenta).

Parágrafo único. No ato de concessão de aposentadoria, o
Servidor terá direito ao enquadramento no nível imediatamente superior
ao cargo em que esta se deu, na forma da lei.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 16. O 1º (primeiro) enquadramento dos atuais
Servidores estatutários na carreira, conforme definido no anexo da Lei
de Plano de Cargos e Salários, dar-se-á imediata e automaticamente,
observado o tempo de serviço, independente da avaliação de
merecimento inicial, tomando-se como base a formação escolar,
especialização, pós-graduação, mestrado e doutorado, respeitado o
princípio da irredutibilidade de vencimentos.

§ 1º A promoção vertical como incentivo a formação escolar,
especialização, pós-graduação, mestrado e doutorado, aplica-se também
aos servidores celetistas.

§ 2º O direito a promoção por incentivo à formação escolar,
especialização, pós-graduação, mestrado e doutorado, será devida a
partir da apresentação do respectivo comprovante.

§ 3º Os atuais servidores detentores de funções públicas,
aprovados em concurso público, terão seu primeiro enquadramento, na
forma estabelecida no caput deste artigo, após sua posse no cargo em
que esta se deu.

Artigo 17. É vedado incluir, para fins de concurso público,
cargo em classe que não seja inicial na carreira.

Artigo 18. A tabela de promoção por antiguidade e
merecimento e formação escolar, especialização, pós-graduação,
mestrado e doutorado, constarão da Lei instituidora do Plano de Cargos
e Salários dos Servidores Públicos do Município de Divinópolis.

Artigo 19. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar,
por Decreto, os atos necessários ao fiel cumprimento desta Lei.



Artigo 20. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de
sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º (primeiro) de
maio de 1995.

Artigo 21. Revogam-se as disposições em contrário.

Divinópolis, 31 de julho de 1995.

Aristides Salgado dos Santos
Prefeito Municipal

Projeto de Lei Complementar EM-005/1995.
Publicação: Jornal Agente, nº 20, de 02/08/1995.
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