
Art. 20-A. A proqressao horizontal. por merecimento e 0 adicional a ser pago ao servidor
ocupante de cargo efetivo de carreira a cada dois anos de efetivo exercicio no cargo em
que fol investido ou enquadrado, correspondente a cinco per cento do seu vencimento
basico, desde que satisfaca os seguintes requisitos cumulativamente:
I - haver completado setecentos e trinta dias de exerclcio efetivamente trabalhados;
II - nao haver sofrido, nos seis meses que antecedem a proqressao, punicao disciplinar de
suspensao;
III - ter obtido conceito favoravel na avaliacao de desempenho, feita por comissao
designada para tal fim.
§ 10 a tempo em que 0 servidor se encontrar afastado do exerclclo do cargo nao se
computara para 0 perlodo de que trata 0 inciso I, exceto nas hip6teses de afastamento.
para exerclcio de cargo comissionado e funcao de confianca e nos casas considerados
pela legisiacao municipal como de efetivo exercfcio, a saber:
1- ferias;
II - casamento, ate oito dias consecutivos, contados da realizacao do ato;
III - luto, pelo falecimento de pai, mae, conjuge, filho au irmao, ate oito dias consecutivos,~~,7:~~~~~;t~~identede serviceOU doencaprofissional; r-'-"~..'_"'"m""""" ''''''=~'''~'-~',

V -Ilcenca a gestante, com duracao de cento e vinte dias; v PUBUCADO, POR !j
VI - licenca paternidade, nos termos fixados em lei; I A; 'IXAf;Ao NO QUADRO DE AViSOS ;l
VII - J'uri e outros servicos obrigat6rios par lei- :~DA PRl::.7·-EI r1!.H"r\ l'\!iU!'l~CJIt"iw\L, ~J'If , , in/"
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Se~ao III
Oa Progressao Horizontal por Merecimento

Art. 1° Fica acrescentado ao CAPITULO IV, da lei Complementar nO018, de 14 de julho
de 2006, que instituiu 0 Plano de Carreira e Vencimentos dos Servidores Publicos da
Camara Municipal de Sao Jose da Barra/MG., a Seyao III, com seus artigos 20-A. a 20-C.,
que ficam assim redigidos:

A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO
JOSE DA BARRA/MG, ESTADO DE MINAS GERAIS, NO
usa DE SUAS ATRIBUICOES QUE LHE SAO CONFERIDAS
PELO ART. 33, INCISa XXII DA LEI ORGA.NICA MUNICIPAL
PROPOs, A cAMARA MUNICIPAL APROVOU E EU,
PREFEITO, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

"DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE PROGRESSAO
HORIZONTAL POR MERECIMENTO AOS SERVIDORES
PUSLICOS DO PODER LEGISLATIVO, PROCEDE OUTRAS
ALTERACOES NA LEI COMPLEMENTAR N° 018/2006 E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS".

LEI COMPLEMENTAR N.042,DE 20 de novembro de 2009.
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§ 1 ° 0 servidor enquanto estiver ocupando cargo em comissao nao tera direito ao
recebimento do adicional de que trata 0 artigo 18 e seus paraqratos.

Art. 5°. A redacao do artigo 36 da Lei Complementar n. ° 018, de 14 de julho de 2006, que
instituiu 0 Plano de Carreira e Vencimentos dos Servidores Publicos da Camara Municipal
de Sao Jose da Barra/MG., fica assim redigida:

Art. 36. E devido ao servidor efetivo na forma dos artigos 18,19,20, 20-A., 20-8. e 20-C.

Art. 6° 0 § 1 ° do artigo 20 da Lei Complementar n.o 018, de 14 de julho de 2006, que
instituiu 0 Plano de Carreira e Vencimentos dos Servidores Publlcos da Camara Municipal
de Sao Jose da Barra/MG., passa a vigorar com a seguinte redacao:

XII - adicional por merecimento.

Xl - quinquenlo:

Art. 4°. Ficam acrescentados os incisos XI e XII ao artigo 22, da Lei Complementar n.?
018, de 14 de julho de 2006, que instituiu 0 Plano de Carreira e Vencimentos dos
Servidores Publicos da Camara Municipal de Sao Jose da Barra/MG., com as seguintes
redacoes:

Art. 3°. Fica revogada a redacao do §2°, do artigo 7° da Lei Complementar n." 018, de 14
de julho de 2006, que instituiu 0 Plano de Carreira e Vencimentos dos Servidores Publicos
da Camara Municipal de Sao Jose da Barra/MG.

Art. 2°. 0 artigo 19 da Lei Complementar n." 018, de 14 de julho de 2006, que instituiu 0
Plano de Carreira e Vencimentos dos Servidores PClblicosda Camara Municipal de Sao
Jose da Barra/MG., passa a vigorar com a seguinte redacao:

Art. 19. E vedada a acumulacao de quinquenlo com qualquer outre adicional par tempo
de service, exceto com aquele de progressao horizontal por merecimento de que trata a
secao III desta lei.

Art. 20-C. Nao se computarao para as fins de proqressao par merecimento, a tempo em
que 0 servidor estiver em gazo de licenca sem vencimentos.

Art. 20-8. 0 servidor enquanto estiver ocupando cargo em comissao, nao tera direito ao
recebimento do adicional de proqressao par merecimenta.

VIII - rnlssao ou estudo, quando °afastamento tiver sido determinado pelo Presidente;
IX - afastamento por processo disciplinar, se 0 servidor for considerado inocente ou se a
punicao se limiter a penalidade de repreensao:
X - prisao, se ocorrer soltura por haver sido reconhecida a ilegalidade da medida ou a
lmprocedencia da imputacao;
XI - llcenca para tratamento de sauce propria, au por motivo de doenca de pessoa da
familia, nos termos da lei;
XII- doacao de sangue;
xm - adjunyao a outro 6rgao.
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Art. 8°. Esta lei entra em vigor na data de sua publlcacao, revogando-se as disposicoes
em contrario,

Art. 7°. As despesas decorrentes da execucao desta lei, correrao a conta de dotaeao
propria, constante do orcamento vigente.
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