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DECRETO Nº 1035 , DE 06 DE AGOSTO DE 2018
 

Regulamenta a Progressão dos
servidores públicos do quadro efetivo
do Município de Campina Grande do
Sul, prevista no Capítulo III da Lei
Complementar Municipal nº 07, de 23
de maio de 2012.

 
O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, e
Considerando a necessidade de programação financeira da Administração Pública Municipal para
pagamento dos valores decorrentes das progressões funcionais, DECRETA: 
 

 Este Decreto regulamenta a Progressão dos servidores públicos do quadro efetivo do
Município de Campina Grande do Sul, prevista no Capítulo III da Lei Complementar Municipal nº 07, de
23 de maio de 2012. 
 

 A progressão de que trata este Decreto, consiste no crescimento funcional do servidor público
efetivo, dentro dos níveis e referências do cargo, na classe, ou na carreira, conforme plano específico,
subdividida em: 
 
I - Progressão Vertical por Aperfeiçoamento; 
 
II - Progressão Vertical por Merecimento; 
 
III - Progressão Horizontal. 
 

 As progressões de que trata o artigo anterior, serão, necessariamente, precedidas de edital de
convocação, amplamente divulgado, publicado no diário oficial do Município, no portal eletrônico e
afixado nas repartições públicas. 
 
Parágrafo único. As Secretarias Municipais serão responsáveis por cientificar os servidores das
unidades administrativas, através das chefias imediatas, e, ainda, os servidores cedidos a outros
órgãos, a fim de que tomem ciência do edital de convocação, garantindo o direito previsto em lei. 
 

 O Edital de Convocação deverá conter, no mínimo: 
 
I - Disposições sobre o requerimento administrativo de progressão; 
 
II - Disposições sobre os prazos e procedimentos a serem observados pelo servidor; 
 
III - Disposições sobre os resultados preliminares e definitivos; 
 
IV - Disposições sobre as possibilidades e prazos para recurso administrativo. 
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 O edital de convocação para as progressões previstas no artigo 2º deste Decreto, serão
publicados nos seguintes meses: 
 
I - Progressão Vertical por Aperfeiçoamento e Progressão Vertical por Merecimento serão convocados
no mês de abril de cada ano; 
 
II - Progressão Horizontal serão convocados nos meses de abril e outubro de cada ano. 
 
Parágrafo único. A progressão vertical por merecimento ocorrerá, independentemente de provocação
ou iniciativa do servidor, devendo ser respeitado o interstício mínimo de 02 (dois) anos da última
avaliação realizada. 
 

 As Progressões Vertical por Aperfeiçoamento e por Merecimento, serão recebidas e apreciadas
pela Comissão de Avaliação, designada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal especificamente
para este fim, que deverá respeitar o cronograma estabelecido no Edital de Convocação. 
 

 A Progressão Horizontal será recebida e processada diretamente pelo Setor de Recursos
Humanos do Município, que remeterá para Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Município,
quando necessário. 
 
Parágrafo único. A Procuradoria Geral do Município disporá do prazo máximo de 15 (quinze) dias para
emissão do parecer jurídico, contados da data de recebimento de cada protocolo. 
 

 A data de protocolo dos documentos, para qualquer das Progressões, não gera direito
adquirido ao servidor requerente. 
 

 O servidor público somente fará jus ao aumento salarial decorrente da Progressão, a partir da
data de publicação no Diário Oficial do Município, da Portaria de concessão desta. 
 
Parágrafo único. A portaria de concessão da progressão, em qualquer de suas modalidades, deverá
ser publicada em no máximo 30 (trinta) dias da data de conclusão dos trabalhos, fixadas em Edital. 
 

 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando designada a próxima
progressão, tanto vertical como horizontal, de forma excepcional, para o mês de outubro do corrente
ano, com o objetivo de ajuste de calendário. 
 
Campina Grande do Sul, 06 de agosto de 2018. 
 
BIHL ELERIAN ZANETTI 
Prefeito Municipal 

 

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 23/08/2018

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