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LEI COMPLEMENTAR Nº. 58/2019, DE 

11/11/2019. 

AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

Altera a Lei Complementar Municipal nº 

017/2006, que estabeleceu o sistema de evolução 

funcional e plano de carreira da Prefeitura 

Municipal de Rosana com o fim de possibilitar 

sua aplicabilidade, e dá outras providências 

correlatas. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROSANA, 

ESTADO DE SÃO PAULO: Faço saber que a 

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte Lei 

Complementar: 

 

Art. 1º. Esta Lei Complementar altera a Lei Complementar Municipal nº 17/2006 

(Sistema de evolução funcional e plano de carreira da Prefeitura de Rosana) 

com a finalidade de viabilizar sua aplicabilidade, corrigir distorções, atualizar 

suas disposições à atual realidade do quadro de servidores públicos e dispor 

sobre providências correlatas, bem como dar cumprimento ao artigo 180 da Lei 

Complementar Municipal nº 038/2014 (Estatuto dos Servidores). 

 

Art. 2º. O artigo 1º da LCM 17/2006 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º. O Plano de Carreira dos Servidores Públicos Municipais de que trata 

esta Lei compreenderá um Sistema de Evolução Funcional e será orientado 

pelos seguintes princípios: 

I. Qualificação e valorização profissional; 

II. Reciclagem periódica; 

III. Continuidade, eficiência e eficácia do serviço público; 

IV. Aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo servidor; 

V. Prevalência do interesse público.” 

 

Art. 3º. O artigo 5º da Lei Complementar 17/2006 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 5. O Regime Jurídico adotado pela Administração Pública Municipal é o 

Estatutário, nos termos da Lei Complementar nº 038/2014” 

 

Art. 4º. O artigo 6º, II, da Lei Complementar 17/2006 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 6º (...) 
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II. Cargo Público - conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na 

estrutura organizacional e cometidas a um servidor, criado por Lei e com 

remuneração paga pelos cofres públicos.” 

 

Art. 5º. O artigo 6º, IV, da Lei Complementar 17/2006 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 6º (...) 

IV. Servidor Público - pessoa física legalmente investida em cargo público” 

 

Art. 6º. O artigo 6º, V, da Lei Complementar 17/2006 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 6º (...) 

V. Vencimento - é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, 

com valor fixado em lei, reajustado periodicamente de modo a preservar o seu 

valor aquisitivo.” 

 

Art. 7º. O artigo 6º, VI, da Lei Complementar 17/2006 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 6º (...) 

VI. Remuneração - é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens 

pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei.” 

 

Art. 8º. Os artigos 13 e 14 da Lei Complementar 17/2006 passam a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 13. A Progressão Horizontal por tempo de serviço proporcionará ao 

servidor vantagem pecuniária após determinado interstício de efetivo exercício, 

com as ressalvas e exceções previstas nesta Lei, e será apurado mediante 

progressão do grau anterior para o grau posterior, nos limites do artigo 

seguinte. 

 

Art. 14.  Os interstícios mínimos para fins de progressão, computado sempre o 

tempo de efetivo exercício do servidor no grau anterior serão de: 

 

I. 10 (dez) anos na passagem do grau A para o B, o que implicará num 

acréscimo de 5% sobre o vencimento base do servidor; 

 

II. 15 (quinze) anos na passagem do grau B para o C, o que implicará num 

acréscimo de 5% sobre o vencimento base do servidor; 

 

III. 20 (vinte) anos na passagem do grau C para o D; o que implicará num 

acréscimo de 5% sobre o vencimento base do servidor; 
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IV. 25 (vinte e cinco) anos na passagem do grau D para o E, o que implicará 

num acréscimo de 5% sobre o vencimento base do servidor;” 

 

Art. 9º. O artigo 14 da Lei Complementar 17/2006 passa a vigorar acrescido dos 

incisos V e VI, na seguinte conformidade: 

 

“V. 30 (trinta) anos na passagem do grau E para o F, o que implicará num 

acréscimo de 5% sobre o vencimento base do servidor; 

 

VI. 35 (trinta e cinco) anos na passagem do grau F para o G, o que implicará 

num acréscimo de 5% sobre o vencimento base do servidor.” 

 

Art. 10º. A Lei Complementar 17/2006 passa a vigorar acrescida dos artigos 14-A, 14-

B, 14-C, 14-D, em continuidade típico-normativa do antigo artigo 14, 

parágrafo único: 

 

“Art. 14-A. As hipóteses de concessões previstas no artigo 73 da Lei 

Complementar nº 038/2014 e as faltas abonadas não interrompem nem 

suspendem o interstício para progressão horizontal por tempo de serviço. 

 

Art. 14-B. Nas hipóteses de afastamentos, observar-se-á o seguinte: 

I. Os afastamentos previstos no artigo 77 da Lei Complementar nº 038/2014 

não interrompem nem suspendem o interstício para progressão horizontal por 

tempo de serviço; 

II. Os afastamentos previstos no artigo 78 da Lei Complementar nº 038/2014 

não interrompem nem suspendem o interstício para progressão horizontal por 

tempo de serviço, salvo o exercício de cargo em comissão em outro ente 

federativo; 

III. Os afastamentos previstos no artigo 81 da Lei Complementar nº 038/2014 

suspende o interstício para progressão horizontal por tempo de serviço, salvo 

na hipótese do inciso III do referido artigo 81. 

IV. O afastamento previsto no artigo 82, I, e artigo 83, I e II, todos da Lei 

Complementar nº 038/2014 suspenderá o interstício para progressão horizontal 

por tempo de serviço enquanto não sobrevier decisão absolutória; 

V. O afastamento previsto no artigo 82, II, da Lei Complementar nº 038/2014 

interromperá o interstício para progressão horizontal por tempo de serviço. 

 

Art. 14-C. As licenças previstas no artigo 84 da Lei Complementar nº 038/2014 

não suspendem nem interrompem o interstício para progressão horizontal por 

tempo de serviço, salvo quando houver prejuízo de remuneração, situação em 

que a contagem será suspensa pelo prazo da licença. 

 

Art. 14-D - As licenças médicas suspendem o interstício para progressão 

horizontal por tempo de serviço enquanto durarem, salvo se excederem 12 
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meses no grau em que se encontrar o servidor, hipótese em que haverá 

interrupção.” 

 

Art. 11º. O artigo 17, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º da Lei Complementar 17/2006 passam a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 17 (...) 

§1º Quanto aos cargos de escolaridade originária “alfabetizado”, dar-se-á a 

progressão nos seguintes termos: 

I. Conclusão do ensino fundamental: acréscimo de 3% sobre o vencimento base 

do servidor. 

II. Conclusão do ensino médio/técnico: acréscimo de 8% sobre o vencimento 

base do servidor. 

III. Conclusão de ensino superior: acréscimo de 15% sobre o vencimento base 

do servidor. 

IV. Conclusão de especialização: acréscimo de 30% sobre o vencimento base 

do servidor. 

V. Conclusão de mestrado/doutorado: acréscimo de 50% sobre o vencimento 

base do servidor. 

 

§2º Quanto aos cargos de escolaridade originária “ensino fundamental”, 

completo ou incompleto, dar-se-á a progressão nos seguintes termos: 

I. Conclusão do ensino médio/técnico: acréscimo de 3% sobre o vencimento 

base do servidor. 

II. Conclusão de ensino superior: acréscimo de 15% sobre o vencimento base 

do servidor. 

III. Conclusão de especialização: acréscimo de 30% sobre o vencimento base 

do servidor. 

IV. Conclusão de mestrado/doutorado: acréscimo de 50% sobre o vencimento 

base do servidor. 

 

§3º Quanto aos cargos de escolaridade originária “ensino médio”, completo ou 

incompleto, dar-se-á a progressão nos seguintes termos: 

I. Conclusão de ensino superior: acréscimo de 3% sobre o vencimento base do 

servidor. 

II. Conclusão de especialização: acréscimo de 15% sobre o vencimento base do 

servidor. 

III. Conclusão de mestrado/doutorado: acréscimo de 30% sobre o vencimento 

base do servidor. 

 

§4º. Quanto aos cargos de escolaridade originária “ensino superior”, dar-se-á a 

progressão nos seguintes termos: 

I. Conclusão de especialização: acréscimo de 10% sobre o vencimento base do 

servidor. 
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II. Conclusão de mestrado/doutorado: acréscimo de 20% sobre o vencimento 

base do servidor. 

 

§5º. Para aqueles servidores que contarem mais de um curso de especialização, 

excedendo-se de uma especialidade, implicará, para cada uma, acréscimo de 

5% sobre o vencimento base do servidor, limitando-se os excedentes a 20%. 

 

§6º. Para aqueles servidores que contarem com mais de um curso de 

mestrado/doutorado, implicará, para cada um, acréscimo de 10% sobre o 

vencimento base do servidor, limitando-se os excedentes a 30%. 

 

§7º. Para àqueles servidores que contarem com mais de um curso superior, para 

cada curso que exceder o primeiro, implicará num acréscimo de 5% sobre o 

vencimento base do servidor, limitando-se os excedentes a 10%.” 

 

Art. 12º. O artigo 17 da Lei Complementar 17/2006 passa a vigorar acrescido dos §§ 8º, 

9º e 10, na seguinte conformidade: 

 

“Art. 17 (...) 

§ 8º. Para fins de progressão horizontal por aperfeiçoamento profissional, as 

titulações previstas nos parágrafos anteriores deverão ter pertinência temática 

com as funções do cargo efetivo exercido pelo servidor. 

§ 9º. Não se deferirá progressão horizontal por aperfeiçoamento profissional 

(artigos 17 e 18) ao servidor em estágio probatório. 

§ 10. O título de escolaridade não será apto à progressão horizontal por 

aperfeiçoamento profissional se enquadrado como função gratificada, nos 

termos da lei.” 

 

Art. 13º. O artigo 18 da Lei Complementar 17/2006 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Artigo 18. A soma de 200 (duzentas) horas por ano de participação em 

seminários, palestras e cursos ministrados por entidades autorizadas pelos 

órgãos oficiais, implicará num acréscimo anual de 2% (dois por cento) sobre o 

vencimento base do servidor, com limite máximo de 50% (cinquenta por cento) 

de majoração. 

 

§ 1º. Para os fins deste artigo, os seminários, palestras e cursos para fins de 

progressão horizontal por aperfeiçoamento profissional, deverão ter pertinência 

temática com as funções do cargo efetivo exercido pelo servidor. 

 

§ 2º. Serão válidos apenas os cursos, palestras e seminários realizados após a 

investidura.” 
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Art. 14º. A Lei Complementar 17/2006 passa a vigorar acrescida dos artigos 21-A, 21-B 

e 21C, na seguinte conformidade: 

 

“Art. 21-A. Ato do Poder Executivo regulamentará a aplicação da presente Lei, 

fixando modelos padrões de formulários, prazos de requerimento e outras 

especificidades. 

 

Art. 21-B. Será instituída no âmbito do Poder Executivo a comissão 

permanente do plano de carreira, que terá competência para apreciar os pedidos 

formulados e propor recomendações e alterações à legislação, formada por 03 

(três) servidores efetivos, sendo um da Diretoria de Finanças, um da 

Procuradoria do Município e um indicado pelo Chefe do Executivo. 

 

§ 1º. A decisão de mérito dos procedimentos administrativos de que trata a 

presente Lei ficará a cargo da comissão permanente do plano de carreira, 

cabendo recurso em única instância administrativa apenas para o Prefeito 

Municipal. 

 

§ 2º. Os pedidos e recursos deverão ser interpostos perante a comissão 

permanente do plano de carreira, devendo ser acompanhadas das razões e 

documentos que os fundamentem. 

 

§ 3º. Os recursos, quando cabíveis, terão efeitos devolutivo e suspensivo. 

 

§ 4º. A comissão permanente do plano de carreira poderá reformar a sua 

decisão, em face do recurso apresentado, caso em que deixará de ser 

encaminhado à instância superior. 

 

§ 5º. O integrante da comissão permanente do plano de carreira fará jus ao 

recebimento de uma gratificação mensal de 20% (vinte por cento) da referência 

28.01.01 da Tabela de Níveis e Vencimentos dos Cargos de Provimento 

Efetivo instituída pela Lei Municipal nº 1.438/2014, ou qualquer outra 

referência que venha a substituí-la. 

 

§ 6º. A comissão desempenhará suas atividades em horário fora do expediente 

normal de trabalho e sem vinculação com as funções do cargo. 

 

Art. 21-C. A titulação específica para o provimento inicial de cargo não será 

computada para progressão horizontal por aperfeiçoamento profissional, nos 

termos da lei” 

 

Art. 15º. Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 

17/2006: 

I. Artigo 2º; 

II. Artigo 3º; 
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III. Artigo 4º; 

IV. Artigo 6º, I; 

V. Artigo 6º, III; 

VI. Artigo 6º, VII, VIII, IX, X e XI; 

VII. Artigo 7º, caput e incisos I e II; 

VIII. Artigos 8º, 9º, 10 e 11; 

IX. Artigo 12; 

X. Artigo 14, parágrafo único e alíneas; 

XI. Artigo 17, I, V e VI. 

XII. Artigo 17, § 1º e suas alíneas; 

XIII. Artigo 18, §§ 3º e 4º, e alínea “a”; 

XIV. Artigos 19 e 20. 

 

Art. 16º. Para a garantia dos direitos adquiridos nos termos da legislação então vigente, 

e para evitar futuras demandas judiciais, o servidor poderá requerer o que de 

direito até a data limite de 31 de janeiro de 2020. 

 

§ 1º. No caso de existência de ação judicial, o pedido administrativo de 

evolução funcional formulado pelo servidor e deferido pelo Poder Executivo 

Municipal comporta irrevogável e irretratável renúncia da demanda e recursos 

pendentes de julgamentos que questionem a aplicação da Lei Complementar nº 

17/2006. 

 

§ 2º. No caso de inexistência de ação judicial e de pedido administrativo, fica 

garantida a possibilidade de apresentação dos comprovantes de evolução 

funcional por aperfeiçoamento profissional nos termos do caput. 

 

§ 3º. Os pedidos administrativos de evolução funcional ainda pendentes de 

apreciação serão analisados nos termos do presente artigo, desde que o servidor 

adite a inicial. 

 

§ 4º. A falta do aditamento previsto no parágrafo anterior acarretará o 

indeferimento do pedido administrativo, possibilitando ao servidor apenas a 

evolução funcional com base nas novas regras que entrarão em vigor a partir de 

1º de fevereiro de 2020. 

 

§ 5º. O pedido administrativo de evolução funcional nos termos do presente 

artigo acarretará a renúncia de todos os eventuais valores retroativos existentes. 

 

§ 6º. Para a situação transitória prevista no caput deste artigo, a pertinência 

temática com as funções do cargo efetivo exercido pelo servidor também será 

observada para fins de evolução funcional por aperfeiçoamento profissional. 
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§ 7º. Os requerimentos administrativos para tratarem das situações transitórias 

acima elencadas serão analisados e decididos pela comissão permanente do 

plano de carreira instituída pela presente Lei. 

 

Art. 17º. Nos casos indeferidos de evolução funcional por aperfeiçoamento ou por 

tempo, o requerimento será reaberto e reapreciado a pedido do servidor, 

respeitadas as novas regras que entrarão em vigor a partir de 1º de fevereiro de 

2020. 

 

Parágrafo Único. O pedido administrativo de reabertura e reapreciação previsto 

no caput acarretará a renúncia de todos os eventuais valores retroativos 

existentes. 

 

Art. 18º. Para fins de estimativa de impacto orçamentário-financeiro para execução 

desta Lei, fica definido que o Município observará, anualmente, teto máximo 

derivado da aplicação de percentual calculado sobre a receita corrente líquida 

do respectivo exercício financeiro, não podendo ser superior a 0,5% (meio por 

cento). 

 

§ 1º. Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata este 

artigo, o somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, 

agropecuárias, de contribuições e de serviços, transferências correntes e outras 

receitas correntes, incluindo as oriundas do § 1º do art. 20 da Constituição 

Federal, verificado no período compreendido pelo mês de referência e os 11 

(onze) meses anteriores, excluídas as duplicidades. 

 

§ 2º. A confirmação da compatibilidade dos valores mensais com o teto de 

execução, para os fins deste artigo, ficará a cargo da comissão permanente do 

plano de carreira, com informação semestral para o Prefeito Municipal. 

 

§ 3º. A data do protocolo administrativo de requerimento de evolução 

funcional será considerada para fins de ordem de preferência de efetivação de 

pagamento, em razão do teto de gastos estipulado no caput deste artigo. 

 

§ 4º. Os valores das gratificações mensais da comissão permanente do plano de 

carreira integrarão o teto de gastos instituído no caput desta Lei. 

 

Art. 19º. As redações alteradas pelos artigos 2º ao 13º desta Lei entrarão em vigor em 

01/02/2020, revogadas as disposições em contrário. 

 

Parágrafo Único. As demais disposições legais não incluídas no caput entrarão em vigor 

na data de publicação desta Lei. 
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Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosana - SP, aos 11 (onze) dias do mês de novembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILVIO GABRIEL 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicada e Registrada nesta Secretaria em data supra. 

 

       ELISA CARLA BOSQUÊ 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 


