
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ
ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI 2.224 DE 23 DE JANEIRO DE 2013
“Dispõe  sobre o Plano  de  Cargos,  Carreiras  e Venci-
mentos dos Servidores Públicos do Município de Guapé
e dá outras providências.” 

O Povo do Município de Guapé/MG, por seus representantes na Câmara aprovou 
e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei,

TÍTULO I
DO REGIME JURÍDICO

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o novo plano de cargos, carreiras e vencimentos
dos servidores públicos do Município de Guapé.

Art. 2º O plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos do
Município  de Guapé,  submetidos  ao  regime estatutário,  reger-se-á de acordo
com o disposto nesta lei. 

TÍTULO II
DA POLITÍCA DE PESSOAL

Art. 3º A presente Lei tem por objetivo:

I. Estimular a profissionalização, a atualização e o aperfeiçoamento técnico
dos servidores públicos;

II. Criar condições para a realização pessoal, e servir de instrumento de me-
lhoria das condições de trabalho;

III. Garantir a promoção dos servidores municipais de acordo com o tempo de
serviço, merecimento e aperfeiçoamento profissional, desempenho e aferi-
ção do conhecimento mediante avaliações periódicas;

IV. Assegurar  remuneração dos servidores municipais  compatível  com seus
respectivos níveis de formação, experiência e tempo de serviço;

V. Instituir o quadro funcional permanente.
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TÍTULO III
DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 4º O plano de cargos, carreiras e vencimentos instituí e disciplina o regime
de relação entre os direitos e deveres dos servidores do Município de Guapé, no
que  diz  respeito  as  atividades  e  tarefas  a  executar  e  as  correspondentes
atribuições pecuniárias, e tem sua execução regulada na forma desta Lei e seus
anexos, pelo estatuto dos servidores e demais legislações complementares.

Art. 5º Para efeitos desta lei, considera-se: 

I. Servidor Público, a pessoa legalmente investida em cargo público, de na-
tureza efetiva ou em comissão;

II. Servidor Público do Magistério, são aqueles que exercem atividades de do-
cência ou oferecem suporte pedagógico e multidisciplinar direto a tais ati-
vidades, incluídas aí as de direção, administração escolar, planejamento,
supervisão, inspeção e orientação educacional ou pedagógica.

III. Carreira, é a estruturação dos cargos em classes;

IV. Classe, é o desenvolvimento do servidor de um nível para imediatamente
superior, no mesmo cargo, que ocorrera periodicamente, por força de sua
formação, titulação, tempo de serviço e avaliação de desempenho;

V. Nível, o conjunto de cargos de graus de responsabilidade e complexidade
semelhantes, que terão progressão nas referencias de “inicial” até “F”, vi-
sando determinar a faixa de vencimentos a eles correspondentes;

VI. Faixa de vencimentos, é a escala de padrões de vencimento atribuídos a
um determinado nível;

VII. Padrão de vencimento, é a letra que identifica o vencimento atribuído ao
servidor dentro da faixa de vencimentos do cargo que ocupa; 

VIII. Cargo Público, conjunto de atribuições e responsabilidades inerentes ao
servidor, instituído por lei, com número certo, denominação e vencimento
próprio e sobre o qual se aplica o regime estatutário;

IX. Cargo Efetivo, aquele que provido de caráter permanente e que organiza-
do em carreiras ou isolado constitui o quadro permanente de pessoal e
provido por concurso público;
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X. Cargo em Comissão, provido em caráter transitório, para desempenho das
atividades de direção, coordenação, chefia e assessoramento, de livre no-
meação e exoneração;

XI. Emprego Público, conjunto de atribuições e responsabilidades inerentes ao
empregado, instituído por lei,  com número,  denominação e vencimento
próprio e regido pelas leis trabalhistas; 

XII. Função Pública, conjunto de atribuições e encargos não integrantes de car-
reiras, provido em caráter transitório em vacâncias eventuais ou substitui-
ções nos termos desta lei, abrangendo os servidores estáveis aos termos
do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias da Consti-
tuição Federal;

XIII. Função de Confiança, o conjunto de atribuições e responsabilidades, esta-
belecido por lei, correspondentes a encargos de direção, chefia ou asses-
soramento, a ser exercida por servidor titular de cargo efetivo;

XIV. Nomeação, ato administrativo de provimento de cargo ou emprego público
ou em comissão;

XV. Exoneração, é o ato administrativo que acarreta a dispensa, do servidor
efetivo ou empregado público, a pedido ou que sofrer penalidade, ou a
destituição do ocupante de cargo comissionado;

XVI. Descrição dos Cargos, a definição dos aspectos quantitativos e qualitativos
de cada cargo,  compreendendo,  os  seguintes  elementos: denominação,
atribuições, qualificações;

XVII. Quadro de Pessoal, conjunto dos cargos em provimento efetivo e emprego
público, organizados em carreiras para a progressão horizontal dos servi-
dores e dos cargos em comissão, que formam a estrutura funcional do Mu-
nicípio;

XVIII. Referência, as várias posições na faixa de vencimentos de cada nível e que
correspondem ao posicionamento horizontal, constituindo-se na linha na-
tural de progressão do serviço público municipal, mediante o critério de
tempo de serviço,  merecimento e conhecimento, nos termos desta Lei,
que se identificam pelas letras "A" a "F";

XIX. Enquadramento, o posicionamento do servidor dentro da estrutura de car-
gos previstos nesta lei complementar;

XX. Lotação, é a unidade administrativa onde o servidor designado deverá de-
sempenhar as suas funções;

XXI. Interstício,  é o lapso de tempo estabelecido como o mínimo necessário
para que o servidor se habilite a progressão.
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CAPÍTULO II
DO PROVIMENTO DOS CARGOS

Art. 6º O provimento dos cargos far-se-á em caráter efetivo e/ou em comissão.

Art. 7º Serão efetivados nos cargos de carreiras correspondentes os servidores
aprovados em concurso público após 03 (três) anos de estágio probatório em
que alcance bom nível de desempenho, a ser apurado por comissão de avaliação,
com base  em regulamento  a  ser  instituído  em portaria  do  Poder  Executivo,
observadas as seguintes características fundamentais:

I. objetividade;

II. periodicidade;

III. comportamento observável do servidor em:

a) discrição;

b) assiduidade;

c) produtividade;

d) eficiência;

e) dedicação ao serviço;

f) espírito de colaboração; 

g) permanência no recinto de trabalho;

h) desempenho;

i) competência e,

j) aferição do conhecimento.

IV. conhecimento prévio dos fatores da avaliação pelos servidores.

Parágrafo único.  Quando do ingresso em novo cargo, o servidor estável e o não
estável aprovado em concurso público perceberão o vencimento do cargo no qual
forem enquadrados, com os respectivos adicionais a que façam jus pelo tempo
de efetivo exercício no serviço público municipal, inclusive progressão horizontal.

Art. 8º O provimento em cargo efetivo obriga a apuração dos resultados do 
estágio probatório para o servidor e o processamento ou não de sua estabilidade 
no serviço público.

Art. 9º Extinto o cargo de provimento efetivo ou declarado sua desnecessidade, o
servidor  efetivo  ficará  em  disponibilidade  remunerada,  até  seu  adequado
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aproveitamento em outro cargo, com vencimento proporcional ao seu tempo de
serviço para fins de aposentadoria.

CAPÍTULO III
DO CONCURSO E INGRESSO NA CARREIRA

Art.  10 A investidura em cargo de carreira depende de aprovação prévia em
concurso público que poderá ser de provas escritas, orais, teóricas, práticas, de
títulos e outras modalidades, de acordo com a natureza e a complexidade do
cargo, na forma prevista nesta lei e no edital:

I. constituirão parte integrante do edital os programas das provas do concurso,
os valores atribuídos aos títulos, bem como o número de vagas existentes e atri-
buições dos cargos;

II. na avaliação dos títulos poderá ser dado valor à experiência nas funções ine-
rentes ao cargo objeto do concurso.

Art. 11 A regulamentação dos concursos públicos para provimento de cargos da
carreira será feita através de Decreto do Executivo e para elaboração de edital
do concurso público, será instituída a comissão do concurso público através de
Portaria do Chefe do Executivo. 

Art. 12 Além de outras condições estabelecidas em edital, o candidato deverá
comprovar:

I. ser brasileiro;

II. estar em gozo de direitos públicos;

III. estar em dia com as obrigações militares e eleitorais;

IV. ter nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;

V. ter idade mínima de dezoito anos;

VI. estar apto em inspeção de saúde.

Art.  13  O  resultado  do  concurso  será  homologado  pelo  Chefe  do  Executivo,
publicando-se  conforme  disposto  na  Lei  Orgânica  Municipal,  a  relação  dos
candidatos aprovados, em ordem de classificação.
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§ 1º A homologação deverá ocorrer no prazo máximo de 180 (cento e oitenta)
dias  a  contar  da  data  de  realização  do concurso,  salvo  motivo  de  relevante
interesse público justificado em despacho do Chefe do Executivo.

§ 2º Os candidatos aprovados e classificados, até o limite das vagas previstas no
edital tem assegurado o direito à nomeação, no prazo de validade do concurso.

§  3º  Os  demais  candidatos  aprovados,  que  excederem  o  limite  de  vagas
previstas no edital, serão classificados na forma a manter recursos humanos e
prover  os  cargos  que  venham a  vagar,  ou  que  sejam criados,  no  prazo  de
validade deste concurso.

§  4º  O  concurso  público  terá  validade  de  até  02  (dois)  anos,  podendo  ser
prorrogado por uma vez, por igual período e, não se realizará novo concurso
público enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior, com prazo
de validade ainda não expirado, para os mesmos cargos.

Art. 14 Fica assegurado à pessoa portadora de necessidades especiais o direito
de se inscrever em concurso público, em igualdade de condições com os demais
candidatos, para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a
deficiência,  sendo  aplicada  a  porcentagem estabelecida  em Lei  Federal  e/ou
Estadual.

Art. 15 O servidor será nomeado em virtude de aprovação em concurso público,
conforme as características do cargo a ser provido, realizado em uma ou mais
etapas, em conformidade com o artigo 37 da Constituição Federal e com o que
dispuser o edital.

Parágrafo  único.  O  servidor  empossado  será  posicionado  na  tabela  de
vencimentos, no padrão inicial previsto para o cargo o qual ocorreu à nomeação
e o valor atribuído ao nível de vencimento será devido pela jornada de trabalho
prevista nesta lei, para o cargo a que pertence.

CAPÍTULO IV
DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO

Art. 16 Vencimento é a retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício
do cargo ou função, correspondente aos níveis que serão fixados em Lei, o qual
corresponderá a jornada semanal de trabalho.

Parágrafo único. O vencimento dos servidores municipais somente poderá ser
fixado ou alterado por lei específica, sem distinção de índices.
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Art.  17 A remuneração do servidor  compreende o vencimento,  as  vantagens
pessoais  e os acréscimos pecuniários,  previstos  em lei,  devidos em razão do
exercício do cargo efetivo.

Art. 18 O Secretário Municipal será remunerado por subsídio e terá direito aos
benefícios do art. 37 da CF, tais como férias e 13º salário, excetuando apenas as
horas extraordinárias. 

Art. 19 O servidor municipal poderá cumprir jornada diversa da estipulada nesta
Lei,  a  critério  da  administração,  a  qual  será  fixada  pelo  Prefeito  Municipal,
obedecido ao limite máximo semanal de 44 horas, sendo:

I. oito horas em dois turnos;

II. seis horas ininterruptas;

III. turnos de 12 x 36 horas.

Art. 20 O exercício de cargo em comissão exigirá de seu ocupante dedicação
integral  ao  serviço,  podendo ser  convocado sempre que houver  necessidade,
sem complementação remuneratória adicional de qualquer natureza.

SEÇÃO I
DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA

Art. 21 Poderão ser criadas, em Leis especificas funções de confiança, que serão
exercidas  por  servidores  efetivos,  os  quais  receberão  gratificação  pelo
desempenho das mesmas:

Parágrafo único. A gratificação de função não se incorporará ao vencimento do
servidor, e será devida enquanto o servidor exercer a função.

Art. 22 O ato de designação para as funções de confiança é de competência do
Chefe  do  Poder  Executivo  Municipal,  que  definirá  através  de  Portaria  as
atribuições inerentes às funções.

CAPÍTULO V
DOS CARGOS EM COMISSÃO

SEÇÃO I
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
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Art.  23  Os  cargos  de  provimento  em comissão,  são  aqueles  pelos  quais  se
transmitem as diretrizes políticas, para a execução administrativa, e são de livre
nomeação e exoneração, de recrutamento amplo e/ou restrito, conforme anexo
I.

§1º Os cargos em comissão e as funções de confiança, nunca serão superiores a
um terço dos cargos de carreira técnica ou profissionais efetivamente ocupados. 

§ 2º Cessado o exercício do cargo em comissão, o servidor efetivo retornará ao
cargo  ou  função  de  origem,  sem  direito  a  qualquer  vantagem  do
comissionamento.

Art. 24 Os cargos em Comissão são considerados vagos em 31 de dezembro do
último ano de governo,  que promoveu sua nomeação.  A vacância  se  dá por
exoneração pelo Chefe do Poder Executivo ou compulsoriamente por esta Lei.

SEÇÃO II
DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO

Art. 25 Ao servidor efetivo investido em cargo de provimento em comissão, será
oferecida a oportunidade de fazer opção pelo maior vencimento.

Art. 26 O servidor que substituir o titular de um cargo, em caso de impedimento
ou ausência, cujo vencimento for maior do que o seu, perceberá a diferença de
vencimentos, desde que a substituição seja igual ou superior a 15 (quinze) dias.

SEÇÃO III 
DA FORMAÇÃO CONTÍNUA

Art. 27 O sistema permanente de formação continuada compreenderá atividades
e cursos programados, desenvolvidos e/ou indicados pelas Secretarias Municipais
aos servidores, desde que seja de áreas afins ao cargo que o servidor ocupa.

CAPITULO VI
DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL

Art. 28 Em conformidade ao que dispõe o inciso IX do art. 37 da Constituição
Federal e o artigo 22 do Constituição Mineira poderá o Executivo admitir pessoal
para  atender a  necessidade temporária  de excepcional  interesse público,  nos
termos do que dispuser esta Lei.
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§ 1º Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse
público as contratações que visem a:

I. fazer recenseamento;

II. Atender a situação sócio-econômico excepcional;

III. combater surto endêmicos e epidêmicos;

IV. atender a situação de calamidade pública;

V. permitir a execução de serviço por profissional de notória especialização, in-
clusive estrangeiro, nas áreas técnicas, de pesquisa científica, tecnológica ou de
magistério;

VI. atender a outras situações de urgência, inclusive substituições eventuais e
temporárias de servidores em gozo de férias, licenças ou outra forma de afasta-
mento prevista em lei

VII. atender a programas especiais das áreas de educação, saúde e assistência
social, extinguindo-se com a desativação do programa ou retorno do substituto
ao seu cargo de origem. 

§ 2º As contratações ou designações de pessoal nos termos deste artigo serão
precedidas de justificação e fundamentação, em expediente a ser aprovado pelo
Chefe do Executivo.

§ 3º A omissão desse procedimento implica na nulidade do ato de contratação ou
designação irregular.

§ 4º As contratações de que trata este artigo obedecerão aos seguintes prazos:

I. na hipótese do inciso I, II, III, IV, V e VI  02 (dois) anos;
II. na hipótese do inciso VII, pelo prazo fixado na lei instituidora do programa. 

§ 5º Os prazos de que trata o parágrafo anterior poderão ser prorrogáveis por
igual período, por ato fundamentado.

§ 6º O recrutamento, salvo hipóteses de urgência absoluta, será feito mediante
processo seletivo simplificado, sujeito à ampla divulgação.

§ 7º É vedado o desvio de função de pessoa contratada na forma deste título,
bem como sua recontratação, salvo o disposto no § 4º, sob pena de nulidade do
contrato e responsabilidade administrativa e civil da autoridade contratante.

§ 8º Nas contratações por tempo determinado, serão observados os padrões de
vencimentos do plano de cargo do órgão contratante.
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CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 29 Por Portaria do Executivo será feita a lotação e relotação dos servidores,
de acordo com a conveniência da administração.

SEÇÃO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 30 As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias previstas no orçamento vigente.

Art.  31  Ficam  revogadas  as  disposições  em  contrário  ou  quaisquer  outros
dispositivos, que conflitam ou colidam com a presente Lei.

Art.  32 Esta Lei  entra em vigor da data de sua publicação,  retroagindo seus
efeitos, inclusive financeiros a 1º de janeiro de 2013.
               

Guapé, 23 de janeiro de 2013.

Luciano Maciel
Prefeito Municipal
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