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LEI MUNICIPAL N° 1293/2011, DE 05 DE SETEMBRODE 2011

(Lei Complementar)

“Regulamenta o artigo 35 da Lei 1.045 de 30 de novembro de 2001

que altera Lei Municipal 868/92, de que trata do RegimeJuridico,

Administracaio de pessoal e Plano de Carreira dos Servidores

Municipais de Nova Guataporanga e da outras providéncias”.

POLICARPO SANTOS FREIRE, Prefeito Municipal de Nova

Guataporanga, Estado de Sao Paulo, no uso legal de suas atribuig6es,etc..,

FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU;

E, ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTELEI:

Artigo 1°)- Esta lei complementar regulamenta a

—

promogao horizontal por

merecimentoprevista no artigo 25 e seguintes da Lei Municipal 1.045, de 30 de

novembro de 2001.

Artigo 2°)- Promogao horizontal por merecimento é 0 procedimentoatravés do qual o

servidor passa de um determinado grau para outro, imediatamente superior

aquele em que se encontra classificado, dentro da amplitude de graus

estabelecidos para seu cargo na escala de vencimento e se dara por merecimento,

mediante avaliacdo de indicadores de seu crescimento e de sua capacidade

profissional.

Artigo 3°)- A promogaohorizontal por merecimentosera realizada anualmente e dele

participarao todos os servidores que tiverem pelo menos 2 (dois) anos deefetivo

exercicio no cargo.

§ 1°)-S6 poderio concorrer a promogdo horizontal por merecimento e,

consequentemente somente serdo avaliados, os servidores que tiverem o

intersticio minimo de 2 (dois) anos entre uma promogaoe outra, sendo

considerada comodata base o dia 1° de julho.

§ 2°)- A primeira promogao horizontal por merecimento sera realizada no

exercicio de 2012, tendo por parametro o periodo de avaliagao constante

do § 1° do art. 29 da Lei n°. 1.045, de 30 de novembro de 2001.

§ 3°)- Na realizagao da promogao horizontal por merecimento observar-se-a as

disposigdes constantes no art.28 da Lei Municipal 1.045, de 30 de

novembro de 2001.

Artigo 4°)}— A promogao_ horizontal por merecimento sera decorrente da avaliacado

periddica de desempenho,nos termosdoart. 2° desta lei complementar.

Artigo 5°}- A avaliagao de desempenho sera representada pelos conceitos e

correspondentes pontos assinalados em Boletins ou Ficha de Merecimento, que

serao editados através de Decreto Municipal.
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Artigo 6°)- Sera realizada avaliagao de desempenhoindividualizada de acordo com as

peculiaridades proprias de cada cargo existente no Quadro Geralde Servidores

Publicos Municipais do Municipio de Nova Guataporanga.

Artigo 7°)- Observadas as condig6es estabelecidas nesta lei complementar, poderao

ser beneficiados com a promocao horizontal por merecimento até 50%

(cinquenta por cento) da quantidade total de cada um doscargos existentes na

data da abertura de cada processo de promogao.

§ 1°)- Quando a aplicagao do percentual previsto no caput nao atingir | (um)

inteiro, sera deferida a promogao a | (um) servidor, desde que atendidas

as exigénciaslegais.

§ 2°)- O percentual previsto no caput sera aplicado sobre o numero de cargos

ocupados.

Artigo 8°)- O servidor sera avaliado por comissao especialmente constituida para essa

finalidade.

Artigo 9°)- O servidor afastado do exercicio do cargo para desempenho de mandato

eletivo nado sera avaliado e, consequentemente, nao fara jus a promogao por

merecimento.

Artigo 10)- Do resultado da lista de classificagao da promogao horizontal por

merecimento cabera recurso, dirigidos ao Chefe do Poder Executivo.

Artigo 11)- E nula de pleno direito a promo¢ao horizontal por merecimentorealizada

em desobediéncia aos principios estabelecidos nesta Lei Complementar ou

realizada indevidamentepor erro ou fraude, com ou sem a participagao direta ou

indireta do servidor.

Artigo 12)- Os atos administrativos necessarios para o fiel cumprimento destalei

complementar e seus regulamentos serao editados através de Decreto Municipal.

Artigo 13)- As despesas decorrentes da execucaodapresente lei Complementar serao

atendidas por conta de dotagdes orcamentarias préprias consignadas em

orcamento, suplementadas se necessario.

Artigo 14)- Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicagao,

revogando-se as disposigdes em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal

eSetembro de 2011.   
 


