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DECRETO Nº 726 , DE 10 DE JUNHO DE 2016
 

Regulamenta os procedimentos para
progressão vertical por
aperfeiçoamento dos servidores
públicos do Município de Campina
Grande do Sul, e dá outras
providências.

 
O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a legislação
em vigor; e CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar Municipal nº 07, de 23 de maio de
2012, em especial a subseção I, do capítulo III que dispõe sobre a progressão vertical, DECRETA: 
 

 Este Decreto regulamenta os procedimentos que serão adotados para o processo
administrativo de progressão funcional vertical por aperfeiçoamento, dos servidores públicos do
Município de Campina Grande do Sul. 
 
Parágrafo único. Essa regulamentação se aplica aos servidores públicos efetivos do Município de
Campina Grande do Sul, submetidos ao regime estatutário, com exceção daqueles pertencentes ao
quadro do magistério que possuem regulamento próprio. 
 

 Entende-se por progressão funcional vertical, a passagem do servidor público de um nível para
outro superior, dentro da mesma classe, desde que cumprida a qualificação necessária. 
 
Parágrafo único. Esse Decreto regulamentará exclusivamente a progressão funcional vertical por
aperfeiçoamento, caracterizada por aquela que retrata o contínuo aprimoramento do servidor visando o
melhor desempenho de suas atividades. 
 

 O processo administrativo de progressão funcional vertical por aperfeiçoamento será conduzido
por uma Comissão de Avaliação, composta por 05 (cinco) servidores efetivos e respectivos suplentes,
a serem nomeados por Portaria. 
 
§ 1º A Comissão de Avaliação de que trata este artigo tem caráter deliberativo e formatará sua decisão
por meio de parecer que será remetido ao Setor de Recursos Humanos com os documentos que o
embasaram. 
 
§ 2º A presidência da comissão será exercida pelo membro titular da Comissão mais antigo no
exercício do cargo público, que designará um membro para exercer a função de relator. 
 
§ 3º A Comissão de Avaliação deverá respeitar o contido neste regulamento, bem como os critérios
previstos no anexo IV da Lei Complementar Municipal nº 07, de 23 de maio de 2012 no que se refere a
progressão funcional vertical por aperfeiçoamento. 
 
§ 4º Na hipótese de progressão funcional de qualquer um dos membros integrantes da comissão ou
ainda, nos casos de impedimento e/ou suspeição, o suplente deverá substituí-lo na condução dos
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trabalhos. 
 
§ 5º A Comissão de Avaliação poderá expedir atos normativos, se entender necessário, para
complementar essa regulamentação, bem como convocar e/ou requisitar documentos complementares
dos servidores, 
 
§ 6º A Comissão de Avaliação poderá também, solicitar a colaboração de qualquer setor e/ou servidor
municipal efetivo para formar equipe de apoio. 
 

 É defeso a qualquer membro da Comissão da Avaliação, no processo administrativo de
progressão funcional vertical, participar do processo em que for parte, suspeito ou impedido. 
 

 Considera-se fundada a suspeição de qualquer integrante da Comissão de Avaliação, quando: 
 
I - tratar-se de servidor amigo íntimo ou inimigo; 
 
II - cônjuge, companheiro ou parente do servidor, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; 
 
III - interessado, sob alguma forma, na progressão funcional do servidor. 
 

 Os servidores públicos efetivos do Município de Campina Grande do Sul, submetidos ao
regime estatutário, que tenham vencido o estágio probatório ou que estavam de licença na última
avaliação funcional e completaram até a data de 31 de dezembro do ano anterior ao da progressão,
dois anos contínuos de efetivo exercício, serão convocados mediante edital, a ser publicado no diário
oficial do Município e afixado nas dependências das repartições públicas. 
 

 Os servidores serão convocados para apresentar os certificados de conclusão de curso de
formação, aperfeiçoamento, treinamento, atualização, extensão ou capacitação e demais documentos
que comprovem as situações de pontuação previstas no anexo IV da Lei Complementar Municipal nº
7/2012, expedidos entre os anos indicados no edital, por meio de cópia autenticada ou via original e
cópia para conferência junto ao Setor de Recursos Humanos. 
 
Parágrafo único. Poderá acompanhar os certificados, a grade curricular do curso; matriz de referência;
conteúdo programático ou documento similar que possa corroborar no julgamento da correlação do
curso com o cargo ou função ocupada pelo servidor. 
 

 Constituem requisitos mínimos de admissibilidade dos certificados: 
 
I - O fornecimento por entidades de reputação ilibada e com reconhecimento na área de atuação; 
 
II - Compatibilidade com o cargo ou função ocupada pelo servidor; 
 
III - Carga horária mínima de 04 (quatro) horas, para os cursos de aperfeiçoamento, treinamento,
atualização, extensão ou capacitação; 
 
IV - Data de expedição do certificado conforme exigências do edital. 
 

 Conforme previsto no artigo 17 da Lei Complementar Municipal nº 07, de 23 de maio de 2012,
não farão jus a progressão na carreira, os servidores que estão ou que estiveram até a data de 31 de
dezembro do ano anterior ao da progressão, sob as seguintes condições: 
 
I - em estágio probatório; 
 
II - aposentado; 
 
III - em disponibilidade; 
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IV - em licença sem vencimentos para tratar de assuntos particulares; 
 
V - que se afastar do cargo por prisão judicial; 
 
VI - que sofrer penalidade de advertência ou suspensão, no interstício da progressão; 
 
VII - que durante o interstício da progressão tiver faltado, injustificadamente, ao serviço por 05 (cinco)
dias ou mais, contínuos ou não; 
 
VIII - que durante o interstício entre uma progressão e outra contar com mais de 30 (trinta) dias de
licença não remunerada; 
 
IX - que durante o interstício entre uma progressão e outra, somar 60 (sessenta) dias ou mais de
licença médica, exceto nos casos em que o afastamento se deu em decorrência de acidente de
trabalho, moléstia profissional, doença grave ou contagiosa, na forma da lei. 
 
§ 1º Entende-se por servidor em disponibilidade, aquele cedido para órgãos de outros Municípios e
com ônus para estes. 
 
§ 2º Também não farão jus à progressão funcional vertical, os servidores que já tenham progredido na
última convocação da mesma natureza. 
 
§ 3º Nos casos de afastamento em decorrência de acidente de trabalho, moléstia profissional, doença
grave ou contagiosa, o servidor deverá apresentar declaração médica pertinente, resguardados o sigilo
da informação. 
 

 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Campina Grande do Sul, 10 de junho de 2016. 
 
LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO 
Prefeito Municipal 

 

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 21/06/2016

Nota: Este texto disponibilizado não substitui o original publicado em Diário Oficial.

Art. 10

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

