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DECRETO N° 55, DE 12 DE ABRIL DE 2012.

“Dispõe sobre a Concessão de Progressão Salarial aos servidores
efetivos ou estáveis desta municipalidade e dá outras providências
correlatas.”

Vicente de Paula de Souza Guedes, Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso
de suas atribuições legais;

Considerando os termos da Lei Complementar n° 151 de 23 de novembro de 2011;

Considerando os termos da Lei Complementar n° 153 de 21 de dezembro de 2011;

Considerando os termos da Lei Complementar n° 156 de 04 de abril de 2012;

Considerando o Anexo II – Quadro Explicativo contendo o percentual de Progressão Salarial da Lei
Complementar n° 151 de 23 de novembro de 2011;

Considerando o Anexo III – Síntese das Atribuições da Lei Complementar n° 151 de 23 de novembro de
2011;

Considerando a Portaria n° 457 de 10 de abril de 2012, que instituiu a Comissão de Avaliação dos
Requisitos de Escolaridade prevista pela Lei Complementar n° 151 de 23 de novembro de 2011 para Progressão
Salarial dos Servidores Municipais.

DECRETA

Art. 1° -  Para avaliação dos requisitos  de escolaridade e  afinidade previstos na Lei  Complementar 151 de 23 de
novembro de 2011 para fins de progressão salarial, será instituída uma Comissão formada por 05 (cinco) membros,
sendo, no mínimo, 04 (quatro) servidores efetivos, e que terá a seguinte composição:

 03 (três) membros do Departamento de Recursos Humanos;
 01 (um) membro da Procuradoria Jurídica; e
 01 (um) membro escolhido a critério da Secretaria de Administração.

Art. 2° - Conforme consta do art. 10 c/c art.  11, § 1° da Lei Complementar n° 151 de 23 de novembro de 2011,
todos  os  cursos  que  serão  alvos  da  progressão  salarial  deverão  ter  sido  concluídos  durante  a  vida  funcional  do
servidor efetivo ou estável, ou seja, após o início do efetivo exercício do cargo ocupado. 

Art. 3° - Os certificados e/ou diplomas apresentados para avaliação da Comissão instituída pela Portaria n° 457 de
10 de abril de 2012 deverão ter afinidade com o cargo ocupado pelo servidor efetivo ou estável. A afinidade será
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avaliada  de  acordo  com  o  Anexo  III  da  Lei  Complementar  n°  151  de  23  de  novembro  de  2011  –  Síntese  das
Atribuições.

Art.  4°  -  O  curso  específico  de  no  mínimo  120  (cento  e  vinte)  horas  que  consta  no  art.  11,  caput  da  Lei
Complementar n° 151 de 23 de novembro de 2011 e em seu Anexo II, deverá ter afinidade com o cargo ocupado
pelo servidor efetivo ou estável, bem como ser um curso único e não a junção de dois ou mais cursos totalizando,
assim, as 120 (cento e vinte) horas.

§ Único – No certificado apresentado de curso de no mínimo 120 (cento e vinte) horas, deverão constar o CNPJ e
endereço da instituição de ensino que comprovem a existência da instituição e veracidade do certificado.

Art. 5° - Não será possível a utilização de um mesmo curso específico com mais de 120 (cento e vinte) horas para
deferimento de percentual de progressão salarial, pois, conforme preceitua o art. 11, § 2° da Lei Complementar 151
de 23 de novembro de 2011, os cursos deverão ser distintos.

Art. 6° - Nos casos previstos no art. 17 da Lei Complementar n° 151 de 23 de novembro de 2011, bem como nos
previstos na Lei Complementar n° 153 de 21 de dezembro de 2011 e ainda na Lei Complementar n° 156 de 04 de
abril  de 2012 não haverá possibilidade de progressão salarial  dos certificados e/ou diplomas apresentados para a
mudança de referência, pois os mesmos estarão assim, sendo utilizados em duplicidade.
 
Art. 7° - Os Cursos de Ensino Médio Técnico que forem de conclusão posterior à conclusão do Curso de Ensino
Médio, serão avaliados para garantir ao servidor efetivo ou estável a progressão salarial de curso específico de 120
(cento e vinte) horas, desde que possuam afinidade com o cargo ocupado.

Art. 8° - Os servidores efetivos ou estáveis que nos últimos três anos (1095 dias) em relação à data da entrada de
requerimento estiverem investidos em Cargo Comissionado ou Função de Confiança, não serão considerados como
fora do efetivo exercício de sua função para efeito do art. 11, §3°, inciso I, alínea “e”, da Lei Complementar n° 151
de 23 de novembro de 2011.

Art.  9°  -  Nos certificados apresentados deverá constar  expressamente a  qual  grau de  escolaridade  os  mesmos se
referem, exceto aos cursos específicos de 120 (cento e vinte) horas. Na falta destas informações, o servidor efetivo
ou  estável  deverá  apresentar,  além  do  certificado,  declaração  da  instituição  de  ensino  na  qual  foi  realizado  o
respectivo curso, indicando o grau de escolaridade, bem como a carga horária.

Art.  10  -  Os  servidores  efetivos  ou  estáveis  das  referências  300,  310  e  320  que  apresentarem  certificados  e/ou
diplomas  de  curso  superior  distinto  daquele  que  é  requisito  para  o  cargo  e  que  possuam  afinidade  com  o  cargo
ocupado terão aplicação de percentual de progressão salarial de curso específico de no mínimo 120 (cento e vinte)
horas, observando o disposto no art. 3° do presente decreto.

Art.  11  -  O  art.  10°  da  Lei  Complementar  n°  151  de  23  de  novembro  de  2011  prevê  expressamente  que  será
considerado o  nível  de  escolaridade  que  o  servidor  efetivo  ou  estável  vai  adquirindo  durante  sua  vida  funcional
para a concessão de progressão salarial. Portanto, não será considerada a coordenação de cursos e/ou docência de
cursos para fins de progressão salarial, pois para tal função o servidor efetivo ou estável precisa ter o conhecimento
adquirido anteriormente.

Art. 12 - A progressão salarial como trajetória de carreira se aplica aos servidores públicos municipais investidos
em cargo público municipal,  através de aprovação em concurso público de provas ou provas e  títulos ou aqueles
admitidos no serviço público municipal até 05 de outubro de 1983, que são considerados servidores estáveis. Sendo
assim, os  servidores admitidos no período que compreende 06 de outubro de 1983 e 05 de  outubro  de  1988 não
farão jus a progressão salarial, pois não são considerados servidores estáveis, nem efetivos.

Art. 13 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua edição.
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Gabinete do Prefeito, 12 de Abril de 2012.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

 
Vicente de Paula de Souza Guedes

Prefeito Municipal


