
Lei	Ordinária	-	2214	/	1995	-	Câmara	Municipal	de	Resende	Costa

SALA	DAS	SESSÕES

EM	18/09/1995.

___________________

Presidente

	

Lei	nº	2.214,	de	18	de	setembro	de	1995.

	

“Institui	 o	 Plano	 de	 Cargos,	 Carreiras	 e	 Vencimentos	 da
Prefeitura	 Municipal	 de	 Resende	 Costa	 –	 MG	 e	 dá	 outras
providências”.

	

O	Povo	do	Município	de	Resende	Costa	por	seus	representantes	na	Câmara	Municipal	decretou,	e	eu	Prefeito	Municipal,	em	seu
nome	sanciono	a	seguinte	Lei:

	

CAPÍTULO	I

	

DAS	DISPOSIÇÕES	PRELIMINARES

	

Art.	 1	 º	 -	 Fica	 instituído	 na	 Prefeitura	 Municipal	 de	 Resende	 Costa	 –	 MG,	 o	 Plano	 de	 Cargos,	 Carreira	 e	 vencimentos,	 ficando
aprovados	os	quadros,	grupos,	cargos	e	vencimentos	nele	constantes.

	

§	 único	 –	O	 Plano	 é	 extensivo	 à	 Câmara	Municipal	 e	 a	 Fundos	 Especiais	 no	 que	 couber,	 cabendo	 ao	 Presidente	 as	 atribuições
reservadas	ao	Prefeito,	quando	for	o	caso.

	

Art.	 2	 º	 -	 A	 administração	da	política	 de	pessoal	 do	Município	 aqui	 entendida	 como	Quadro	 Permanente,	Quadro	Suplementar,
Quadro	Comissionado,	Critérios	de	Avaliação,	Promoção	Funcional	e	de	remuneração	obedecerá	ao	disposto	nesta	lei.

	

Art.	 3	 º	 -	 As	 relações	 de	 trabalho	 dos	 servidores	 públicos	 Municipais	 do	 quadro	 permanente	 são	 regidas	 por	 esta	 Lei	 e
suplementarmente	no	que	couber	pelo	Estatuto	dos	Servidores	Municipais	e	Estatuto	do	Magistério	Municipal.

	

Art.	4	º	-	Para	fins	da	presente	Lei,	considera-se:

I	 –	 CARGO:	 lugar	 instituído	 na	 organização	 do	 serviço	 público,	 com	 denominação	 própria,	 atribuição	 específica	 e	 estipêndio
correspondente.

II	 –	 FUNÇÃO:	É	a	atribuição	ou	 conjunto	de	atribuições	que	a	Administração	 confere	a	 cada	 categoria	profissional,	 ou	 comente
individualmente	a	determinados	servidores	para	a	execução	de	serviços	eventuais.

III	–	CLASSE:	Agrupamento	de	cargos	de	mesma	profissão	e	com	idênticas	atribuições,	responsabilidades	e	vencimentos.

IV	–	GRUPO:	Conjunto	de	classes	caracterizadas	quanto	à	área	da	atuação	e	tipo	de	atividades.

V	 –	 CARREIRA:	 Agrupamento	 de	 classes	 da	 mesma	 profissão	 ou	 atividade,	 escalonada	 segundo	 a	 hierarquia	 de	 serviço,	 para
acesso	privativo	dos	titulares	dos	cargos	que	a	integram.

VI	–	QUADRO	PERMANENTE:	Relação	quantificada	dos	cargos	efetivos	necessários	ao	bom	desempenho	das	atividades	de	rotina	da
Prefeitura.

VII	–	QUADRO	COMISSIONADO:	Relação	quantificada	dos	cargos	de	assessoramento	e	chefia	necessários	ao	bom	desempenho	das
atividades	de	Administração	Municipal.

VIII	–	QUADRO	SUPLEMENTAR:	Relação	dos	cargos	criados	por	Leis	anteriores	e	que	se	extinguirão	pela	vacância.

IX	–	SECRETARIA:	Unidade	Administrativa,	que	responde	na	estrutura	organizacional	da	Prefeitura,	por	um	determinado	conjunto
de	atividades	e	atribuições.

X	–	SÍMBOLO:	Referência	alfa-numérica	que	se	dá	a	cada	nível	de	vencimento.

XI	 –	SERVIDOR:	A	pessoa	 física	que	presta	 serviços	não	eventuais	à	Prefeitura,	 seja	em	provimento	dos	Quadros	Permanentes,
Comissionado	ou	Suplementar.

XII	–	PROVIMENTO:	O	ato	pelo	qual	são	preenchidos	os	cargos	do	Quadro	Permanente	por	admissão	ou	promoção	 funcional,	do



Quadro	Comissionado	por	recrutamento	amplo	e	do	Quadro	Suplementar	por	enquadramento.

XIII	–	PERÍODO	PROBATÓRIO:	É	o	interstício	de	tempo	para	se	avaliar	o	desempenho	e	a	capacidade	do	servidor	para	desempenhar
as	tarefas	e	atribuições	pertinentes	ao	cargo	ocupado.

XIV	–	AVALIAÇÃO	DE	DESEMPENHO:	É	a	aferição	do	grau	do	servidor,	tendo	em	vista	os	atributos	exigidos	para	o	desempenho	do
cargo	ocupado	no	período	probatório.

XIV.	AVALIAÇÃO	DE	DESEMPENHO:	É	a	aferição	do	grau	do	servidor,	tendo	em	vista	os	atributos	exigidos	para	o	desempenho	do
cargo	ocupado,	bem	como	para	critério	de	ascensão	funcional	ou	exoneração	do	servidor	inapto	ou	infrequente.	(Redação	dada	pela	Lei
Municipal	nº	4.492/2019)

XV	–	TABELA	DE	VENCIMENTOS:	É	o	quadro	que	contém	todos	os	símbolos	com	seus	respectivos	vencimentos.

	

CAPÍTULO	II

	

DA	COMPOSIÇÃO	DOS	QUADROS	DE	PESSOAL

	

Art;	5	º	-	O	Quadro	Permanente,	de	provimento	por	concurso	público	é	composto	dos	seguintes	grupos:

I	 –	 Grupo	 de	 Atividades	 Administrativas	 e	 operacional	 constituído	 por	 classes	 de	 cargos	 de	 atividades	 burocráticas,
administrativas	e	econômica-financeiras	e	jurídicas.

II	 –	 Grupo	 de	 Atividades	 de	 Magistério	 constituído	 por	 cargos	 encarregados	 pelas	 atividades	 instituídas	 pelo	 Estatuo	 do
Magistério	Municipal.

III	–	Grupo	de	Atividades	de	Saúde	e	Assistência	Social	constituído	por	classe	de	cargos	encarregados	das	Atividades	de	Saúde
e	trabalho	Social.

IV	–	Grupo	de	Atividades	Administrativas	e	operacionais	do	Legislativo.

	

Art.	6	º	 -	O	Quadro	Comissionado	é	constituído	de	assessoramento	e	chefia	de	provimento	amplo	e	 limitado,	de	confiança	do	chefe	do
Executivo	e	de	livre	nomeação	e	exoneração.

	

Art.	7	º	-	O	Quadro	Suplementar	é	constituído	de	cargos	criados	por	leis	anteriores	e	composto	pelos	servidores	estáveis	em	exercício	de
função	pública	e	serão	extintos	gradatividamente	com	a	vacância.

	

Art.	8	º	-	A	denominação	de	cada	cargo,	visa	possibilitar	uma	melhor	identificação	como	trabalho	realizado	dentro	de	seu	respectivo	grupo
de	atividades.

	

Parágrafo	único	–	a	descrição	de	cada	cargo	é	parte	integrante	desta	Lei	e	contém	as	seguintes	indicações:

a)									denominações;

b)									descrição	sintética;

c)									tarefas	típicas;

d)									qualificação.

	

Art.	9	º	-	A	definição	de	classe	objetiva	o	agrupamento	de	atividades	de	complexidade	e	responsabilidade	equivalente	e	idêntico
vencimento	dentro	do	seu	respectivo	grupo.

	

Art.	10	–	Os	cargos	do	Quadro	Permanente	terão	símbolos	salariais,	e	símbolo	de	ingresso	que	se	refere	ao	vencimento	do	período
probatório	e	demais	símbolos	referentes	aos	vencimentos	dos	cargos	após	o	período	probatório.

	

CAPÍTULO	III

	

DA	ADMISSÃO	DE	PESSOAL

	

Art.	11	–	As	admissões	de	pessoal	necessários	aos	serviços	da	Prefeitura	observarão	os	critérios	e	procedimentos	estabelecidos	no
Estatuto	do	Servidor	Público	Municipal	e	para	os	servidores	pertencentes	ao	grupo	de	Atividades	de	Magistério	do	Estatuto	do	Magistério
Municipal	suplementarmente	no	que	couber.

http://camaraderesendecosta.mg.gov.br/texto_lei/35765


	

Art.	12	–	O	servidor	ao	ser	admitido	no	Quadro	Permanente,	passará	por	um	período	probatório	de	02	(dois)	anos,	findo	os	quais
após	avaliação	de	desempenho	favorável,	será	efetivado	no	cargo,	através	de	portaria	do	Executivo	Municipal.

	

Art.	13	–	As	admissões	no	Quadro	Comissionado	são	de	recrutamento	amplo,	de	livre	escolha,	nomeação	e	exoneração	do	chefe
do	Executivo	e	seu	recrutamento	poderá	ser	feito	a	nível	interno	ou	externo	à	Prefeitura.

	

CAPÍTULO	IV

	

DO	VENCIMENTO	E	DA	REMUNERAÇÃO

	

Art.	14	–	Vencimento	é	a	retribuição	pecuniária	pelo	exercício	do	cargo	público	e/ou	função	com	valor	fixado	em	lei.

	

Art.	15	–	Remuneração	é	o	vencimento	do	cargo	acrescido	das	vantagens	pecuniárias,	permanentes	ou	temporárias	estabelecidas
em	lei.

	

§	1	º	-	Os	adicionais	e	as	gratificações	quando	percentuais,	serão	calculados,	exclusivamente	sobre	o	nível	do	vencimento.

	

§	2	º	-	Será	informada	discriminadamente	na	folha	de	pagamento	a	remuneração	do	servidor.

	

Art.	16	–	Comissão	é	o	valor	da	diferença	entre	o	vencimento	do	cargo	de	assessoramento	ou	chefia	e	o	vencimento	do	cargo
efeito	quando	o	servidor	do	Quadro	Permanente	ou	Suplementar	for	requisitado	para	ocupar	cargo	comissionado.

	

Parágrafo	 1	 º	 -	 O	 valor	 de	 comissão	 pelo	 exercício	 de	 cargos	 de	 chefia	 de	 divisão	 será	 na	 importância	 de	 60%	 do	 menor
vencimento	do	quadro	de	servidores	da	Prefeitura.

	

Parágrafo	2	º	-	O	valor	da	comissão	pelo	exercício	do	cargo	de	chefia	de	setores	será	na	importância	de	50%	do	menor	vencimento
do	quadro	de	servidores	da	Prefeitura.

	

Parágrafo	 3	 º	 -	 Caso	 o	 vencimento	 do	 cargo	 efetivo	 ou	 do	 quadro	 suplementar	 seja	 maior	 ou	 igual	 ao	 vencimento	 do	 cargo
comissionado	a	ser	ocupado,	será	paga	uma	gratificação	a	título	compensatório	de	50%	do	menor	vencimento	do	quadro	de	servidores	da
Prefeitura.

	

Parágrafo	4	º	-	Quando	o	servidor	do	quadro	permanente	ou	suplementar	for	nomeado	para	exercício	de	cargo	de	assessoramento
e	o	vencimento	do	cargo	for	inferior	ao	do	cargo	comissionado	o	servidor	poderá	optar	pelo	vencimento	do	cargo	comissionado.

	

Parágrafo	 5	 º	 -	 O	 valor	 da	 Comissão	 ou	 gratificação	 não	 se	 incorporará	 ao	 vencimento	 e	 se	 extinguirá	 quando	 do	 retorno	 do
servidor	ao	exercício	do	cargo	efetivo	ou	do	quadro	suplementar.

	

Art.	17	–	O	valor	atribuído	a	cada	símbolo	de	vencimento	corresponde:

I	–	Jornada	normal	de	trabalho	de	44	(quarenta	e	quatro)	horas	semanais;

II	–	Jornada	inferior	à	fixada	no	inciso	I	quando	determinada	por	decreto	do	Executivo	Municipal	ou	Fixada	em	lei	que	regulamenta
profissão	ou	ocupação.

	

Parágrafo	1	º	-	O	valor	do	vencimento	referente	a	jornada	estabelecida	neste	artigo	e	não	caracterizada	na	forma	do	inciso	II,	será
fixado	proporcionalmente	às	horas	trabalhadas.

	

Parágrafo	2	º	-	O	servidor	ocupante	de	cargo	de	assessoramento	ou	chefia	não	terá	direito	ao	percebimento	de	horas	extras.

	

Art.	18	–	O	servidor	que	substituir	servidor	do	quadro	comissionado	por	prazo	superior	a	15	(quinze)	dias,	designado	por	portaria
do	Chefe	do	Executivo,	perceberá	como	comissão	pelos	dias	de	substituição,	a	diferença	entre	o	seu	vencimento	e	o	substituído.



	

Art.	 19	 –	O	 servidor	 do	 quadro	 permanente,	 quando	 em	exercício	 do	 cargo	 do	 quadro	 comissionado,	 continuará	 percebendo	 o
adicional	de	qüinqüênio	calculado	sobre	o	vencimento	do	cargo	efetivo.

	

Art.	20	–	As	chefias	de	divisões	e	setores	só	poderão	ser	exercidas	por	servidores	do	quadro	de	pessoal	permanente	da	Prefeitura
e	com	atividades	afins.

	

Art.	20	–	As	chefias	de	divisões	e	setores	só	poderão	ser	exercidas	por	servidores	do	quadro	permanente,	com	HABILITAÇÃO	AFIM.
(Redação	dada	pela	Lei	Municipal	nº	2.753/2003)	(Redação	dada	pela	Lei	Municipal	nº	4.287/2017)

	

	

CAPÍTULO	V

	

DA	PROGRESSÃO

	

Artigo	21	–	A	progressão	horizontal	do	servidor	público	municipal	se	fará	por	critério	de	antiguidade.

	

	

Art.	21.	A	progressão	horizontal	do	servidor	público	municipal	se	fará	por	critério	de	antiguidade	e	desempenho.	(Redação	dada
pela	Lei	Municipal	nº	4.492/2019)

	

Parágrafo	1	º	-	Os	servidores	municipais	concursados	e	em	exercício	na	Prefeitura	e	que	prestaram	serviço	público	municipal	sob	o
regime	celetista,	terão	seu	tempo	computado	para	enquadramento	na	tabela	de	progressão.

	

Parágrafo	 2	 º	 -	 O	 tempo	 de	 serviço	 para	 efeito	 de	 progressão	 será	 computado	 para	 todos	 os	 servidores	 indistintamente	 até
05/08;93,	data	da	homologação	do	concurso	para	 ingresso	no	quadro	permanente,	a	partir	dessa	data	será	computado	apenas	para	os
servidores	integrantes	do	quadro	permanente	e	aprovados	no	Concurso	Público.

	

Parágrafo	 3	 º	 -	 Os	 servidores	 estatutários	 inativos	 terão	 o	 seu	 tempo	 de	 serviço	 na	 Prefeitura	 computado	 para	 efeito	 de
progressão.

	

Parágrafo	4	º	 -	O	percentual	da	progressão	 incidirá	sempre	sobre	o	vencimento	básico	do	cargo	 independente	da	remuneração
efetiva	do	servidor.

	

Parágrafo	5	º	-	Os	servidores	amparados	pela	Lei	Municipal	2042	de	13/05/93,	terão	o	percentual	de	progressão	incidindo	sobre	o
vencimento	básico	do	cargo	mais	a	vantagem	pessoa.

	

Parágrafo	6	º	-	A	tabela	de	progressão	é	parte	integrante	da	presente	Lei.

	

Art.	 22	 –	 O	 ato	 de	 progressão	 será	 publicado	 e	 a	 Secretaria	 de	 Administração	 e	 Fazenda	 determinará	 a	 inclusão	 na	 folha	 de
pagamento	do	novo	valor	de	referência.

	

Art.	23	–	As	progressões	serão	realizadas	com	interstício	de	02	(dois)	anos	a	partir	da	entrada	em	vigor	da	presente	lei,	devendo	o
servidor	completar	o	interstício	mínimo	exigido	até	o	último	dia	do	mês	precedente.

	

Parágrafo	único	–	Excetuam-se	das	disposições	deste	artigo	os	servidores	referidos	no	parágrafo	1	º	do	artigo	21.

	

Art.	24	–	Fazem	cessar	a	contagem	de	interstício	previsto	no	Artigo	23:

	

I	–	a	pena	de	suspensão	e	a	licença	para	tratar	de	interesses	particulares,	iniciando	nova	contagem	a	partir	do	dia	subseqüente	ao

http://camaraderesendecosta.mg.gov.br/texto_lei/15576
http://camaraderesendecosta.mg.gov.br/texto_lei/17972
http://camaraderesendecosta.mg.gov.br/texto_lei/35765
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término	do	cumprimento	da	penalidade	ou	licença.

	

CAPÍTULO	VI

	

DA	AVALIAÇÃO	DE	DESEMPENHO

	

Art.	 25	 –	Durante	o	estágio	probatório,	 e	 findo	o	mesmo,	 o	 servidor	 será	avaliado	e	a	 avaliação	deve	aferir	 o	desempenho	do
servidor	no	exercício	de	suas	atividades,	levando-se	em	conta,	entre	outras,	os	seguintes	fatores:

I	–	Produtividades;

II	–	Iniciativa;

III	–	Cooperação;

IV	–	Qualidade	de	Trabalho	e

V	–	Responsabilidade.	

	

I.							Assiduidade;
II.					Disciplina;
III.				Capacidade	de	iniciativa;
IV.				Produtividade;
V.					Responsabilidade;
VI.				Qualidade	do	trabalho;
VII.		Presteza;
VIII.	Aproveitamento	em	programa	de	capacitação;
IX.				Uso	adequado	dos	equipamentos	e	instalações	de	serviço;
X.					Capacidade	de	trabalho	em	equipe	e

XI.						Eficiência.	(Redação	dada	pela	Lei	Municipal	nº	4.492/2019)	

	

Parágrafo	 1	 º	 -	 A	 avaliação	do	desempenho	 será	procedida	pela	 chefia	 imediata	 do	 servidor,	 ficando	a	 cargo	do	Secretário	 de
Administração	e	do	Prefeito	Municipal	a	revisão	da	avaliação.

	

§1º	A	avaliação	será	efetuada	por	Comissão	nomeada	para	este	fim,	sendo	necessária	a	sua	realização	em	03	(três)	ocasiões	a
partir	da	nomeação:	a	primeira	ao	término	do	primeiro	ano,	a	segunda	ao	término	do	segundo	ano	e	a	terceira	do	terceiro	ano.	(Redação
dada	pela	Lei	Municipal	nº	4.492/2019)

	

Parágrafo	2	º	-	Ao	Servidor	avaliado	é	garantido	o	direito	de	defesa	no	caso	de	avaliação	desfavorável.

	

	

§3º	 O	 servidor	 que	 não	 alcançar	 resultado	 igual	 ou	 superior	 a	 70	 (setenta)	 pontos	 na	 Avaliação	 de	 Desempenho	 não	 será
beneficiado	pela	progressão	horizontal.	(Redação	dada	pela	Lei	Municipal	nº	4.492/2019)

	

CAPÍTULO	VII

DAS	DISPOSIÇÕES	FINAIAS	E	TRANSITÓRIAS

	

Art.	26	 –	Os	 servidores	estáveis	do	quadro	 suplementar	permanecerão	no	exercício	das	 respectivas	 funções	públicas	vedada	a
redução	de	seus	vencimentos	e	para	efeito	de	enquadramento	será	computado	o	tempo	de	serviço	na	Prefeitura	Municipal	de	Resende
Costa	até	a	data	de	05/08/93.

	

Art.	27	–	Em	caráter	transitório	e	por	necessidade	de	serviço	poderá	a	Secretaria	da	Administração	admitir	o	desvio	de	função	de
servidor	municipal,	 desde	que	o	 substituto	preencha	os	 requisitos	para	o	exercício	do	cargo	a	 ser	ocupado	e	 se	manifeste	 favorável	à
substituição.								

	

http://camaraderesendecosta.mg.gov.br/texto_lei/35765
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Parágrafo	 único	 –	 O	 servidor	 em	 desvio	 de	 função	 perceberá	 o	 vencimento	 do	 cargo	 ou	 função	 que	 esteja	 ocupando
transitoriamente,	quando	o	valor	do	vencimento	do	cargo	for	superior	ao	do	cargo	efetivo.

	

Art.	2	º	-	Ficam	extintos	os	cargos	e	funções	que	não	constarem	nos	anexos	desta	Lei.

	

Art.	 29	 –	 As	 despesas	 com	 a	 execução	 desta	 Lei	 correrão	 por	 conta	 das	 dotações	 orçamentárias	 consignadas	 ao	 orçamento
vigente.

	

Art.	30	–	Esta	Lei	entra	em	vigor	na	data	de	sua	publicação,	com	seus	efeitos	retroagindo	a	01	de	setembro	de	1995.

	

Art.	31	–	Revogam-se	as	disposições	em	contrário.

	

Prefeitura	Municipal	de	Resende	Costa,	18	de	setembro	de	1995.

	

	

	

LUIZ	ANTÔNIO	PINTO

Prefeito	Municipal

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Anexo	I

	

																				I.										CARPINTEIRO

a)						Requisitos/Escolaridade:	Ensino	Fundamental	Incompleto	(instrução	mínima	a	nível	de	5ºano).

	

																			II.										CALCETEIRO

a)							Requisitos/Escolaridade:	Ensino	Fundamental	Incompleto	(instrução	mínima	a	nível	de	5ºano).

	

																		III.										OPERADOR	DE	MÁQUINAS

a)						Requisitos/Escolaridade:	Ensino	Fundamental	Incompleto	(instrução	mínima	a	nível	de	5ºano).

	

																	IV.										PEDREIRO

a)	 	 	 	 	 	Requisitos/Escolaridade:	Ensino	Fundamental	 Incompleto	 (instrução	mínima	a	nível	de	5º	ano).	 (Redação	dada	pela	Lei
Municipal	nº	3.996/2015)

	

I.										MOTORISTA

a)									Requisitos/Escolaridade:	Ensino	Fundamental	Incompleto.

b)									Carteira	de	habilitação	na	categoria	D.	(Redação	dada	pela	Lei	Municipal	nº	4.026/2015)

	

http://camaraderesendecosta.mg.gov.br/texto_lei/17712
http://camaraderesendecosta.mg.gov.br/texto_lei/17745


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


