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LEI COMPLEMENTAR Nº 109, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019. 
 
 

DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRA DO 
MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE 
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA E ESTABELECE 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
JUSCELINO DA SILVA GUIMARÃES, Prefeito Municipal de Balneário Arroio do Silva, do 

Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 
TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1º Esta lei dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Balneário 

Arroio do Silva, contendo os princípios e normas de direito público que lhe são peculiares, guardando 
consonância com a Constituição Federal, a Lei Orgânica Municipal, o Regime Jurídico dos Servidores 
Municipais, o Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores do Magistério Público Municipal de Balneário 
Arroio do Silva/SC e dos Servidores do Poder Executivo Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC, a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e demais normas aplicáveis. 

 
Parágrafo único. Ao servidor do magistério, aplicam-se as disposições contidas no Estatuto dos 

Servidores Municipais e o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Balneário Arroio do Silva, 
o Estatutário, sendo aplicado o Regime Geral de Previdência Social. 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I - Magistério Público Municipal: o conjunto de Professores e Profissionais em Educação que, 
ocupando cargos ou funções gratificadas nas unidades escolares e nos demais órgãos que compõem a 
estrutura da Secretaria Municipal de Educação, desempenham atividades docentes ou especializadas com 
vistas a alcançar os objetivos da educação. 

II - Professor: o integrante do Magistério com habilitação específica para o exercício de atividades 
docentes. 

III - Profissionais em Educação: o integrante do Magistério com habilitação específica para o 
exercício de atividades de administração, supervisão, planejamento, orientação e acompanhamento 
pedagógico. 

IV - Atividades de Magistério: as exercidas pelos Professores e Profissionais em Educação, no 
desempenho das atribuições próprias do cargo ou função gratificada vinculada aos objetivos da educação. 

TÍTULO II 
DOS CONCEITOS 

 
Art. 3º Para efeitos da aplicação do presente plano, é adotada a seguinte terminologia: 
 
I – Plano de Carreira: Conjunto de diretrizes e normas que estabeleçam a estrutura e 

procedimentos de cargos, remuneração e desenvolvimento dos servidores; 
 
II – Carreira: É o agrupamento de cargos integrantes do plano de carreira e remuneração, 

observadas a natureza e complexidade das atribuições e habilitação profissional; 
 
III – Cargo: Conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidas ao profissional, 

previstas no plano de carreira e remuneração, de acordo com a área de atuação e formação profissional; 
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IV – Categoria Funcional: Conjunto de cargos reunidos em segmentos distintos, de acordo com a 
área de atuação e habilitação profissional; 

 
V – Vencimento: Retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, com valor fixado em lei 

municipal; 
 
VI – Remuneração: Vencimento do cargo de carreira, acrescido das vantagens pecuniárias, 

permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei municipal; 
 
VII – Grupo Ocupacional: Conjunto de cargos reunidos segundo formação, qualificação, 

atribuições, grau de complexidade e responsabilidade; 
 
VIII – Referência: Graduação horizontal ascendente, existente nos níveis A, B, C, D e E 

identificada numericamente, em ordem crescente; 
 
IX – Nível: Graduação vertical ascendente, observada a seguinte ordem: 
 
a) Nível A: Entrância inicial de carreira do integrante do quadro de pessoal efetivo do Magistério 

Público Municipal, como também, o servidor admitido para atender à necessidade temporária de excepcional 
interesse público, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, de acordo com a habilitação 
profissional do cargo ocupado em curso de nível superior, em conformidade com os anexos I e II do Plano de 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Magistério Público Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC e dos 
Servidores do Poder Executivo Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC; 

 
b) Nível B: Integrante do quadro de pessoal efetivo do Magistério Público Municipal, confirmado no 

cargo após aprovação no estágio probatório, em conformidade com os anexos VII e VIII do Plano de Cargos e 
Vencimentos dos Servidores do Magistério Público Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC e dos Servidores 
do Poder Executivo Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC; 

 
c) Nível C: Integrante do quadro de pessoal efetivo estável do Magistério Público Municipal, 

confirmado no cargo após aprovação no estágio probatório, com habilitação em curso de nível superior, bem 
como, curso de pós-graduação lato-sensu (especialização); 

 
d) Nível D: Integrante do quadro de pessoal efetivo estável do Magistério Público Municipal, 

confirmado no cargo após aprovação no estágio probatório, com habilitação em curso de nível superior, bem 
como, curso de pós-graduação stricto-sensu (mestrado) ou mestrado profissional; 

 
e) Nível E: Integrante do quadro de pessoal efetivo estável do Magistério Público Municipal, 

confirmado no cargo após aprovação no estágio probatório, com habilitação em curso de nível superior, bem 
como, curso de pós-graduação stricto-sensu (doutorado); 

 
X – Progressão Funcional: Deslocamento do servidor em níveis e referências, observado o 

disposto nos incisos VIII e IX deste artigo;  
 
XI – Quadro de Pessoal: Conjunto de cargos de provimento efetivo, em comissão, de confiança e 

temporários dos servidores. 
 
XII – Equipe: Grupo de pessoas com conhecimentos complementares, compromissadas com um 

propósito, como metas de desempenho e de abordagens comuns, pelos quais todos são mutuamente 
responsáveis, podendo ser composta por membros de Secretarias ou Departamentos distintos interligados 
entre si. 

 
XIII – Chefia Imediata: Entende-se por chefia imediata a autoridade a qual o servidor está 

diretamente subordinado hierarquicamente. 
 

 
 

TÍTULO III 
DA ESTRTUTURA DA CARREIRA E DOS CARGOS DO MAGISTÉRIO 
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Art. 4º A carreira do magistério público municipal fica estruturada em cargos e referências, na 

forma estabelecida no Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores do Magistério Público Municipal de 
Balneário Arroio do Silva/SC e dos Servidores do Poder Executivo Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC. 

 
Art. 5º O quadro do magistério compreende os professores e os profissionais em educação, 

regidos pelo presente Plano de Carreira. 
 
Art. 6º Integram o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal: 
 
I - Estrutura Organizacional de Carreiras; 
 
II - Progressão Funcional. 

 
Art. 7º A estrutura organizacional da carreira dos cargos que integram os grupos ocupacionais 

docentes, do quadro de pessoal permanente do Magistério, fica constituída na forma abaixo, observada a 
formação profissional exigida, conforme Anexos I e II do Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores do 
Magistério Público Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC e dos Servidores do Poder Executivo Municipal 
de Balneário Arroio do Silva/SC: 

 
I – Grupo ocupacional docente de Educação Infantil; 
 
II – Grupo ocupacional docente de Educação Fundamental I; 
 
III – Grupo ocupacional docente de Educação Fundamental II; 
 
IV – Grupo ocupacional docente de Educação de Jovens e Adultos – EJA; 
 
V – Grupo ocupacional docente de Educação Especial. 
 
Art. 8º A formação profissional exigida para o exercício das diferentes atividades e modalidades 

do Magistério Público Municipal é a de nível superior, de Licenciatura Plena. 
 

Art. 9º A Administração Pública Municipal promoverá a valorização dos profissionais estáveis da 
educação, assegurando-lhes, nos termos do Estatuto e do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do 
Magistério Público Municipal, como também de acordo com o Plano Municipal de Educação – PME, o seguinte: 

 
I – Ingresso, exclusivamente por concurso público; 
 
II - Piso Salarial de acordo com os anexos I, II, VII e VIII do Plano de Cargos e Vencimentos dos 

Servidores do Magistério Público Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC e dos Servidores do Poder 
Executivo Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC; 

 
Ill - Qualificação continuada; 
 
lV - Progressão Funcional. 
 

TÍTULO IV 
DOS CARGOS PERMANENTES 

 
Art. 10 O quadro de pessoal do Magistério Público Municipal compõe-se dos cargos de 

provimentos efetivos, classificados e inseridos nos grupos ocupacionais, conforme Plano de Cargos e 
Vencimentos dos Servidores do Magistério Público Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC e dos Servidores 
do Poder Executivo Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC. 

 
TÍTULO V 

DO INGRESSO E DA LOTAÇAO 
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Art. 11 O ingresso na carreira funcional dos cargos dos grupos ocupacionais do quadro de 
pessoal do Magistério Público Municipal dar-se-á nos termos desta Lei e nos termos do Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais, através de Concurso Público de provas e títulos. 

 
Parágrafo único. A habilitação exigida para a posse de cada cargo é a que está consignada nos 

anexos I e II do Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores do Magistério Público Municipal de Balneário 
Arroio do Silva/SC e dos Servidores do Poder Executivo Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC. 

 
Art. 12 O provimento dos cargos dos grupos ocupacionais do quadro de pessoal do Magistério 

Público Municipal dar-se-á através de ato de nomeação pelo Chefe do Poder Executivo. 
 
Art. 13 A lotação dos membros do Magistério Público Municipal será sempre na Secretaria de 

Educação. 
 
§ 1º - Conforme a necessidade, a partir da abertura e fechamento de vagas, haverá a destinação 

dos profissionais para as unidades escolares. 
 
§ 2º - A escolha de vagas ocorrerá anualmente, antes do início do ano letivo, caso houver 

fechamento ou abertura de vagas para o ano letivo que iniciará. 
 
§ 3º - O critério para a escolha das vagas ocorrerá de acordo com o tempo de efetivação de cada 

profissional, quando da necessidade de escolha de vagas, através de ato administrativo próprio; 
 
§ 4º - Os critérios de desempate para a escolha das vagas serão os seguintes, respectivamente: 
 
a) habilitação compatível, com maior titulação acadêmica; 
 
b) maior tempo de serviço no Magistério Público Municipal de Balneário Arroio do Silva, somando-

se os tempos de serviço efetivo e contratos temporários; 
 
c) maior tempo na unidade escolar da vaga; 
 
d) maior idade; 
 
Art. 14 O membro do Magistério Público Municipal não perde a sua vaga na unidade escolar nos 

seguintes casos: 
 
I – Por afastamento para exercer cargo de provimento em comissão na rede municipal de ensino 

de Balneário Arroio do Silva; 

 
II – Para realizar pós-graduação, mestrado ou doutorado na área do magistério; 
 
III – Para atender imperativo de convênio relacionado com a educação; 
 
IV – Para atender convocação do serviço militar; 
 
V – Para exercer mandato eletivo; 
 
VI – Nos casos de tratamento de saúde sua, ou de qualquer membro da família, desde que 

comprovado os critérios previstos em lei; 
 
VII – Nos casos de licença-maternidade; 
 
VIII – Nos casos de usufruto de licença-prêmio. 
  
Parágrafo único. O membro do Magistério Público Municipal que perder a vaga, quando retornar 

ao exercício ocupará vaga em estabelecimento de ensino que tiver disponibilidade, respeitando o cargo e a 
habilitação, até que seja efetuada nova escolha. 

 



 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

Site: www.arroiodosilva.sc.gov.br E-mail: administracao@arroiodosilva.sc.gov.br 

 

 

Av. Santa Catarina, nº 1122 – Centro – Fone/Fax: (48) 3526 1445 – CEP 88914-000 – Balneário Arroio do Silva - SC 

Art. 15 Poderá o membro do Magistério Público Municipal trocar de vaga, em comum acordo, com 
outro servidor, com a aquiescência da Secretaria de Educação. 

 
§ 1º – Para a efetivação da troca de vaga, deverão ser obedecidos os seguintes critérios: 
 
I – Mesma carga horária entre os servidores; 
 
II – Mesma área de atuação; 
 
§ 2º – A troca de vaga deverá ocorrer apenas 1 (uma) vez em cada ano letivo, para cada servidor; 
  
§ 3º – A atribuição de exercício na troca de vaga é temporária, extinguindo-se ao final de cada ano 

letivo. 
 

TÍTULO VI 
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

 
Art. 16 São estáveis após 03 (três) anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo 

de provimento efetivo em virtude de concurso público. 
 
Art. 17 Durante o período do estágio probatório, o servidor será submetido à avaliação de 

desempenho, nos termos do disposto no § 4º do artigo 41 da Constituição Federal e do artigo 42 do Estatuto 
dos Servidores deste Município, com base nos critérios estabelecidos neste Título. 

 
Parágrafo único. A avaliação de desempenho de que trata este artigo, ocorrerá a cada ano, 

respeitado o período aquisitivo de cada servidor. 
 
Art. 18 Para que a avaliação de desempenho do estágio probatório seja efetiva, deverão ser 

observados os seguintes fatores: 
 
I - Periodicidade da avaliação; 
 
II - Conhecimento prévio dos fatores de avaliação pelos servidores; 
 
III - Objetividade e adequação dos processos e instrumentos de avaliação ao conteúdo 

ocupacional das carreiras; 
 
IV - Fundamentação escrita da avaliação; 
 
V - Conhecimento do resultado da avaliação, pelo servidor. 
 
§ 1º - A ficha individual de avaliação, com os fatores de desempenho em que serão avaliados os 

servidores, está disposta no anexo I, da presente lei. 
 
§ 2º - A ficha individual de resultado da avaliação de desempenho está disposta no anexo I, da 

presente lei. 
 
§ 3º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a editar decreto alterando a ordem das 

questões nos fatores de desempenho dispostos na ficha de avaliação, de modo a não permitir que os 
avaliadores, de forma mecânica, respondam repetidamente os mesmos itens de avaliação. 

 
§ 4º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a editar decreto alterando as fichas de 

avaliação, que ao longo do tempo se fizerem necessárias, com o objetivo de melhorar a avaliação de 
desempenho dos servidores, bem como melhorar a compreensão dos fatores de desempenho e de resultado, 
em atendimento às sugestões devidamente justificadas, oriundas dos Membros da Comissão Permanente de 
Desenvolvimento Funcional. 

 
Art. 19 A pontuação dos critérios e requisitos legais para a avaliação de desempenho varia de 0 

(zero) a 10,5 (dez inteiros e cinco décimos) pontos, na seguinte escala: 
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I – Igual ou superior a 8,0 pontos, será considerado satisfatório para o exercício do cargo; 
 
II - Inferior a 8,0 pontos, será considerado insatisfatório para o exercício do cargo; 
 
§ 1º Caso o servidor tenha desempenho insatisfatório em 02 (duas) avaliações consecutivas ou 

interpoladas, dentro do período de estágio probatório, o mesmo será submetido a Processo Administrativo 
Disciplinar, observado o Regime Disciplinar constante do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de 
Balneário Arroio do Silva, respeitado o contraditório e a ampla defesa, o qual será iniciado de ofício pela 
Comissão Permanente de Desenvolvimento Funcional, mediante denúncia de insuficiência, encaminhada por 
relatório circunstanciado à Secretaria Municipal da Administração. 

 
§ 2º Após a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, decorridos todos os prazos de 

recurso ao servidor, o mesmo será enviado ao Chefe do Poder Executivo para decisão, que poderá culminar na 
demissão do servidor. 

 
Art. 20 A Avaliação de Desempenho ficará prejudicada, concluindo-se pelo desempenho 

insatisfatório, quando o servidor sofrer durante o período de estágio probatório, uma das seguintes penalidades 
no ano de avaliação, devendo serem observadas as condições contidas no parágrafo 1º do artigo anterior: 

 
I - Somar 01 (uma) penalidade de advertência por escrito; 
 
II - Sofrer pena de suspensão disciplinar; 
 
III - Completar 05 (cinco) faltas injustificadas ao serviço dentro do período aquisitivo; 
 
IV - Somar 10 (dez) chegadas atrasadas ou saídas antecipadas sem autorização de chefia 

imediata. 
 

TÍTULO VII 
DA REMUNERAÇÃO, DO TETO E DA REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO 

 
Art. 21 Remuneração é a retribuição pecuniária devida mensalmente ao servidor pelo efetivo 

exercício do cargo, correspondente ao vencimento, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou 
transitórias, estabelecidas em lei. 

 
§ 1º - Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância 

superior à soma dos valores discriminados no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 
 
§ 2º - O piso salarial dos servidores integrantes do quadro de pessoal do Magistério Público 

Municipal, será atualizado, anualmente, conforme a norma contida no artigo 5º, Parágrafo único, da Lei nº 
11.738, de 16 de julho de 2008. 

 
§ 3° A revisão geral anual observará as seguintes condições: 
 
I – Autorização na Lei de Diretrizes Orçamentária; 
 
II – Previsão do montante da respectiva despesa e correspondentes fontes de custeio na lei 

orçamentária anual; 
 
III – Comprovação da disponibilidade financeira que configure capacidade de pagamento pelo 

Município, preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas 
prioritárias de interesse econômico e social; e 

 
IV – Atendimento aos limites para despesa com pessoal de que tratam o Artigo 169 da 

Constituição Federal e a Lei Complementar nº. 101, de 2000. 
 



 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

Site: www.arroiodosilva.sc.gov.br E-mail: administracao@arroiodosilva.sc.gov.br 

 

 

Av. Santa Catarina, nº 1122 – Centro – Fone/Fax: (48) 3526 1445 – CEP 88914-000 – Balneário Arroio do Silva - SC 

§ 4º O vencimento é irredutível ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV, do artigo 37 e artigos 
39, § 4º, 150, inciso II, 153, inciso III e 153, § 2º, inciso I, todos da Constituição Federal, como também no caso 
de haver ocorrido nulidade anterior pela fixação dos vencimentos. 

 
Art. 22 A estrutura de remuneração, observada a conceituação do artigo anterior, como também 

as disposições contidas no Estatuto dos Servidores Municipais, será a seguinte: 
 
I – Vencimento; 
 

II – Vantagens Financeiras, que podem ser compostas de: 
 

a) O décimo terceiro vencimento; 

b) A gratificação por exercício de cargo em Comissão ou Função de Confiança, Função de 
Coordenação ou Cessão a outros órgãos; 

c) Adicional de férias de 1/3 (um terço), calculado sobre a remuneração do servidor, durante o 
período aquisitivo; 

d) O adicional pelo exercício de atividades em condições penosas, insalubres ou perigosas; 

e) O adicional pela prestação de serviço extraordinário; 

f) O adicional pela prestação de trabalho noturno; 

g) Os abonos por desempenho individual; 

h) As Progressões Funcionais;  

i) Os adicionais de sobreaviso; 

j) O salário família, definido em lei. 
 

TÍTULO VIII 
DA GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA OU 

FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO 
 

Art. 23 Será concedida ao servidor efetivo integrante dos grupos ocupacionais do quadro de 
pessoal do Magistério Público Municipal, pelo exercício de função de confiança ou função de coordenação, na 
estrutura organizacional da Secretaria de Educação, gratificação a ser fixada sobre seu vencimento, em até 
50% (cinquenta por cento), a critério do Chefe do Poder Executivo Municipal. 

 
§ 1º - O servidor efetivo integrante dos grupos ocupacionais do quadro de pessoal do Magistério 

Público Municipal, em exercício de função de confiança ou função de coordenação, na estrutura organizacional 
da Secretaria de Educação, poderá optar pelo vencimento do seu cargo estável, acrescendo-se-lhe os direitos 
e vantagem de caráter pessoal, até o limite estabelecido no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

 
§ 2º - O servidor efetivo integrante dos grupos ocupacionais do quadro de pessoal do Magistério 

Público Municipal, em exercício de função de confiança ou função de coordenação, na estrutura organizacional 
da Secretaria de Educação, fica subordinado a todos os efeitos do presente Plano de Carreira e Remuneração 
do Magistério. 

 
 
 
 

TÍTULO IX 
DA PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO 

 
Art. 24 A Progressão por Titulação, ao servidor estável em efetivo serviço, integrante dos grupos 

ocupacionais do quadro de pessoal do Magistério Público Municipal, decorre da obtenção de nova titulação 
acadêmica, à razão de mudança de nível de vencimento, não sendo cumulativos os respectivos percentuais, 
observados os requisitos a seguir: 

 
I – O integrante da categoria funcional inicial de Ensino Superior que comprovar documentalmente 

a conclusão de curso de pós-graduação lato-sensu (especialização), na respectiva área de atuação, terá direito 
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a requerer progressão por titulação no percentual de 12% (doze por cento), incidente sobre o vencimento 
básico fixado em lei; 

 
II – O integrante da categoria funcional inicial de Ensino Superior que comprovar 

documentalmente a conclusão de curso de pós-graduação stricto-sensu (mestrado) ou mestrado profissional, 
na respectiva área de atuação, terá direito a requerer progressão por titulação no percentual de 16% 
(dezesseis por cento), incidente sobre o vencimento básico fixado em lei; 

 
III – O integrante da categoria funcional inicial de Ensino Superior que comprovar 

documentalmente a conclusão de curso de pós-graduação stricto-sensu (doutorado), na respectiva área 
atuação, terá direito a requerer progressão por titulação no percentual de 20% (vinte por cento), incidente sobre 
o vencimento básico fixado em lei. 

 

§ 1 - A progressão de que trata este artigo deverá ser requerida sempre no mês de janeiro de 
cada ano, desde que preenchido o período aquisitivo do servidor interessado, e a sua concessão dar-se-á em 
até 90 (noventa) dias da data de homologação do deferimento do requerimento. 

 
§ 2º - Não fará jus a progressão por titulação, o servidor que não comprovar nova titulação na 

respectiva área de atuação, àqueles que estiverem em estágio probatório, como também, aqueles que não se 
encontrarem em efetivo exercício, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.  

 
§ 3º - A progressão de que trata este artigo não implica em mudança de cargo ou categoria 

funcional do servidor. 
 
§ 4º - Para fins de concessão da progressão por titulação, deverá ser observado o limite de que 

trata o artigo 21 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 
 
§ 5º - Sempre que a folha de pagamento do Município alcançar o limite prudencial fixado pela Lei 

Complementar nº 101/2000, a concessão das progressões por titulação serão paralisadas, devendo a 
administração retomar o pagamento após sua regularização. 

 
TITULO X 

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO OU CAPACITAÇÃO 
 

Art. 25 A progressão funcional por cursos de aperfeiçoamento ou capacitação, do servidor efetivo 
integrante dos grupos ocupacionais do quadro de pessoal do Magistério Público Municipal, que comprovar 
documentalmente a conclusão de cursos de aperfeiçoamento ou capacitação na respectiva área de atuação, 
dentro do período aquisitivo que tenha direito, dar-se-á pelo aumento de 01 (uma) referência, correspondendo 
a 1,02% (um inteiro e dois centésimos por cento), sobre o vencimento básico fixado em lei. 

 
§ 1º - Anualmente, preenchido o respectivo período aquisitivo de 01 (um) ano, o servidor 

integrante dos grupos ocupacionais do quadro de pessoal do Magistério Público Municipal que já tiver cumprido 
o estágio probatório, terá direito ao aumento de um nível de sua carreira, atendidas as condições estabelecidas 
nesta lei; 

 
§ 2º - Para conquistar o aumento de um nível de sua carreira, o servidor efetivo integrante dos 

grupos ocupacionais do quadro de pessoal do Magistério Público Municipal, deverá apresentar 80 (oitenta) 
horas de cursos na área de atuação específica ou disciplina a fim, podendo aproveitar, inclusive, os cursos 
realizados pela Secretaria Municipal de Educação fora do horário de trabalho do servidor; 

 
§ 3º - A carga horária dos cursos deverá ser igual ou superior a 20 (vinte) horas/aula para cada 

curso, visando atender o disposto no artigo 65 da Lei Federal nº 9.394/1996; 
 
§ 4º - Terão validade os cursos de aperfeiçoamento ou capacitação realizados na área de atuação 

do servidor integrante dos grupos ocupacionais do quadro de pessoal do Magistério Público Municipal, 
devidamente registrados no órgão competente, concluídos após a efetivação do servidor no Sistema Municipal 
de Ensino e dentro do período vigente para conquistar a referência pretendida; 
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§ 5º - A carga horária excedente a 80 (oitenta) horas, não poderá ser utilizada para novas 
progressões; 

 
§ 6º - Para a primeira progressão por curso de aperfeiçoamento ou capacitação, a ser realizada 

após a conclusão do estágio probatório do servidor, será permitida a utilização de até 40 (quarenta) horas de 
cursos/capacitação realizados antes do ingresso, devidamente registrados nos órgãos competentes e na área 
de atuação; 

 

§ 7 - A progressão de que trata este artigo deverá ser requerida sempre no mês de janeiro de 
cada ano, desde que preenchido o período aquisitivo do servidor interessado e condicionado a apresentação 
de cursos realizados no ano anterior, e a sua concessão dar-se-á em até 90 (noventa) dias da data de 
homologação do deferimento do requerimento. 

 
§ 8º - Para fins de concessão da progressão funcional por cursos de aperfeiçoamento ou 

capacitação, deverá ser observado o limite de que trata o artigo 21 do Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais. 

 
§ 9º - Sempre que a folha de pagamento do Município alcançar o limite prudencial fixado pela Lei 

Complementar nº 101/2000, a concessão das progressões funcionais serão paralisadas, devendo a 
administração retomar o pagamento após sua regularização. 

 
TITULO XI 

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MERECIMENTO 
 
Art. 26 A progressão funcional por merecimento do servidor efetivo integrante dos grupos 

ocupacionais do quadro de pessoal do Magistério Público Municipal, que cumprir os requisitos estabelecidos no 
presente título, dar-se-á pelo aumento de 01 (uma) referência, correspondendo a 1,02% (um inteiro e dois 
centésimos por cento), sobre o vencimento básico fixado em lei. 

 
§ 1º - A progressão de que trata este artigo, ocorrerá anualmente, respeitado o período aquisitivo 

de cada servidor, mediante Avaliação de Desempenho. 
 
§ 2º – O Poder Executivo Municipal terá o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de 

homologação do resultado final proferido pela Comissão Permanente de Desenvolvimento Funcional, para 
conceder o pagamento da progressão por desempenho ao servidor, cuja avaliação foi considerada satisfatória. 

 
§ 3º - Para fins de concessão da progressão funcional por merecimento, deverá ser observado o 

limite de que trata o artigo 21 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 
 
§ 4º Caso o servidor tenha desempenho insatisfatório em 03 (duas) avaliações consecutivas ou 

interpoladas, nos últimos 05 (cinco) anos, o mesmo será submetido a Processo Administrativo Disciplinar, 
observado o Regime Disciplinar constante do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Balneário Arroio 
do Silva, respeitado o contraditório e a ampla defesa, o qual será iniciado de ofício pela Comissão Permanente 
de Desenvolvimento Funcional, mediante denúncia de insuficiência, encaminhada por relatório circunstanciado 
à Secretaria Municipal da Administração. 

 
§ 5º Após a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, decorridos todos os prazos de 

recurso ao servidor, o mesmo será enviado ao Chefe do Poder Executivo para decisão, que poderá culminar na 
demissão do servidor. 

 
Art. 27 Para que a avaliação de desempenho seja efetiva, deverão ser observados os seguintes 

fatores: 
 
I – Cumprimento dos requisitos previstos no artigo 20 do Estatuto dos Servidores Municipais; 
 
II - Periodicidade da avaliação; 
 
III - Conhecimento prévio dos fatores de avaliação pelos servidores; 
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IV - Objetividade e adequação dos processos e instrumentos de avaliação ao conteúdo 
ocupacional das carreiras; 

 
V - Fundamentação escrita da avaliação; 
 
VI - Conhecimento do resultado da avaliação, pelo servidor. 
 
§ 1º O não cumprimento dos requisitos previstos no inciso I, impede a realização da avaliação de 

desempenho para obtenção da progressão funcional no período apurado, devendo o referido servidor, cumprir 
o interstício de 01 (um) ano para efeito de obtenção de nova apuração de merecimento.  

 
§ 2º Para fins de aplicação da avaliação de desempenho, aplicam-se, no que couber, as normas e 

procedimentos descritos no Título VI da presente lei, sendo aplicado, ainda, no que couber, as normas e 
procedimentos contidos no Título III, Capítulo I, Seção III, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de 
Balneário Arroio do Silva. 

 
§ 3º O servidor encontra-se sujeito a aplicação do disposto no artigo 106, inciso XV, do Estatuto 

dos Servidores Públicos Municipais de Balneário Arroio do Silva. 
 
§ 4º A ficha individual de avaliação, com os fatores de desempenho em que serão avaliados os 

servidores, está disposta no anexo I da presente lei. 
 
§ 5º A ficha individual de resultado da avaliação de desempenho está disposta no anexo I da 

presente lei. 
 
§ 6º Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a editar decreto alterando a ordem das questões 

nos fatores de desempenho dispostos na ficha de avaliação, de modo a não permitir que os avaliadores, de 
forma mecânica, respondam repetidamente os mesmos itens de avaliação. 

 
§ 7º Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a editar decreto para realizar alterações nas 

fichas de avaliação, que ao longo do tempo se fizerem necessárias à busca de melhorar a avaliação de 
desempenho dos servidores, bem como à melhor compreensão dos fatores de desempenho e de resultado, em 
atendimento de sugestões devidamente justificadas, oriundas da Comissão Permanente de Desenvolvimento 
Funcional. 

 
Art. 28 A pontuação dos critérios e requisitos legais para a avaliação de desempenho varia de 0 

(zero) a 10,5 (dez inteiros e cinco décimos) pontos, na seguinte escala: 
 
I - Acima ou igual a 6,5 (seis inteiros e cinco décimos) pontos, terá direito à progressão funcional; 
 
II - Inferior a 6,5 (seis inteiros e cinco décimos) pontos, não terá direito à progressão funcional no 

período apurado. 
 
Parágrafo único. O servidor que obtiver pontuação inferior a 6,5 (seis inteiros e cinco décimos) 

não terá direito à progressão funcional no período apurado, devendo o referido servidor, cumprir o interstício de 
01 (um) ano para efeito de obtenção de nova apuração de merecimento. 

 
Art. 29 Sempre que a folha de pagamento do Município alcançar o limite prudencial fixado pela Lei 

Complementar nº 101/2000, as concessões das progressões por merecimento serão paralisadas, devendo a 
administração retomar o pagamento após sua regularização. 

 
TÍTULO XII 

DOS DESCONTOS 
 

Art. 30 Salvo por imposição legal ou ordem judicial, nenhum desconto incidirá sobre a 
remuneração ou provento, exceto os descontos legais. 

§ 1º - A critério da administração e mediante autorização do servidor, poderá haver consignação 
em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição dos custos por parte do servidor. 
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§ 2º - Ocorrendo à demissão ou exoneração do servidor e havendo consignação em folha de 
pagamento a favor de terceiros, este ficará responsável pelas parcelas restantes, isentando o município de 
qualquer responsabilidade ou ônus sobre o saldo devedor. 

Art. 31 As reposições e indenizações ao Município, devidas pelo servidor, poderão ser fracionadas 
em parcelas mensais de 20% (vinte por cento) da remuneração. 

Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida 
ativa, nos termos da legislação fiscal em vigor. 

 
TÍTULO XIII 

DO REGIME DE TRABALHO 
 

CAPÍTULO I 
DA JORNADA DE TRABALHO 

 
Art. 32 A jornada de trabalho dos servidores integrantes dos grupos ocupacionais do quadro de 

pessoal do Magistério Público Municipal, de que trata o artigo 10 desta lei, será de até 40 horas, de acordo com 
as especificações de cada cargo, observado o disposto nos anexos I, II, VII e VIII, que integram o Plano de 
Cargos e Vencimentos dos Servidores do Magistério Público Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC e dos 
Servidores do Poder Executivo Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC. 

 
Parágrafo único. Os servidores integrantes dos grupos ocupacionais do quadro de pessoal do 

Magistério Público Municipal perceberão remuneração correspondente às horas efetivamente trabalhadas, de 
acordo com esta Lei e com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Balneário Arroio do Silva. 

 
Art. 33 Na composição da jornada de trabalho dos professores deverá ser respeitado o limite de 

2/3 (dois terços) da respectiva carga horária para o desempenho das atividades de interação com os 
educandos, sendo que 1/3 (um terço) da carga horária será destinada ao cumprimento de horas-atividade, de 
acordo com o que estabelece a legislação federal em vigor. 

 
§ 1º - As horas-atividade de que trata o caput deste artigo serão destinadas a: 
 
I - Formação, pesquisa, planejamento, projetos e estudo; 
 
II - Planejamento e avaliação do trabalho didático; 
 
III - Reuniões pedagógicas; 
 
IV - Prestar colaboração com a Unidade Escolar e interação com a comunidade escolar. 
 
§ 2º - Nos casos previstos nos incisos I, II, III e IV, do § 1º, as referidas horas-atividade serão 

cumpridas preferencialmente nas unidades escolares, podendo o Poder Executivo Municipal estabelecer outra 
forma de cumprimento, de acordo com a necessidade e conveniência pública. 

 
Art. 34 O professor poderá ser designado, ou ter a sua carga horária reduzida temporariamente, 

de comum acordo, por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme a necessidade e a conveniência 
da Administração Municipal, permitidos os regimes parciais de composição da jornada de trabalho, de acordo 
com a disciplina e módulo, percebendo vencimento proporcional às horas trabalhadas. 

 
Art. 35 O edital de Concurso Público para provimento de vagas efetivas, como também o edital de 

Processo Seletivo Simplificado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, 
deverá conter obrigatoriamente a carga horária das vagas propostas. 

 
CAPÍTULO II 

DA ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO 
 

SEÇÃO I 
DA ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DO PROFESSOR 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/20685904/art-88-da-lei-6573-08-sao-leopoldo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/20685870/art-89-1-da-lei-6573-08-sao-leopoldo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/20685858/art-89-1-inc-i-da-lei-6573-08-sao-leopoldo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/20685845/art-89-1-inc-ii-da-lei-6573-08-sao-leopoldo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/20685835/art-89-1-inc-iii-da-lei-6573-08-sao-leopoldo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/20685827/art-89-1-inc-iv-da-lei-6573-08-sao-leopoldo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/20685820/art-89-2-da-lei-6573-08-sao-leopoldo
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Art. 36 Para atender às necessidades específicas da unidade escolar, o titular do cargo de 
Professor poderá ter sua jornada de trabalho alterada até completar 40 (quarenta) horas semanais. 

 
§ 1º - A alteração da jornada de trabalho de que trata o caput deste artigo poderá ocorrer para 

atender à demanda originada nas seguintes hipóteses: 
 
I – substituição de titular afastado do exercício do cargo; 
 
II – atendimento a projetos com prazo certo de duração; e 
 
III – ausência de titular na unidade escolar. 
 
§ 2º -  A alteração da jornada de trabalho de que trata o caput dar-se-á por necessidade de 

atendimento ao serviço público sempre que houver a existência de vaga, sendo que a autoridade competente 
elaborará lista dos professores, dando preferência ao professor conforme os seguintes critérios de desempate:  

 
I - ao Professor efetivo vinculado à Unidade Escolar onde houver a existência de vaga; 
 
II - ao de maior tempo de serviço no Magistério Público Municipal; 
 
III - ao de maior titulação, observado o artigo 24 da presente Lei Complementar; 
 
IV - ao de maior tempo de serviço no Magistério; 
 
V - ao de maior número de horas de curso aperfeiçoamento na área correlata.  
 
§ 3º - O valor mensal correspondente à extensão de carga horária, percebido durante todo o ano 

letivo, será incluído proporcionalmente ao número de meses pagos, no valor da gratificação natalina e o 
adicional de férias, de acordo com a lei vigente.  

 
§ 4º - A ampliação da jornada de trabalho a que se refere o caput deste artigo dar-se-á em um ou 

dois estabelecimentos de ensino, desde que obedecidos os critérios do § 1º deste artigo e, cabe ao interessado 
comprovar, ainda, a compatibilidade de horário e a viabilidade de locomoção entre uma escola e outra.  

 
§ 5º - No caso do disposto no § 2º, professor que tiver alterada a carga horária não poderá ser 

beneficiado nos dois anos posteriores, salvo se não houver mais interessados. 
 

 
 

SEÇÃO II 
DA ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO POR MOTIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE TITULAR 

AFASTADO DO EXERCÍCIO DO CARGO 
 

Art. 37 O titular do cargo de Professor poderá ter sua jornada de trabalho alterada em caso de 
substituição de titular afastado do exercício do cargo.  

 
§ 1º - O prazo de validade da alteração da jornada de trabalho, dentro do ano letivo, em razão do 

disposto no caput deste artigo, encerrará na data de término do afastamento do titular.  
 
§ 2º - Na hipótese em que o afastamento do titular não tiver prazo certo de duração, a alteração da 

jornada de trabalho será encerrada no final do ano letivo. 
 

SEÇÃO III 
DA ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA ATENDIMENTO A PROJETOS COM PRAZO 

CERTO DE DURAÇÃO 
 

Art. 38 O titular do cargo de Professor poderá ter sua jornada de trabalho alterada para 
atendimento a projetos com prazo certo de duração.  
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Parágrafo único. A alteração da jornada de trabalho será encerrada no final do ano letivo ao da 
alteração ou na hipótese de afastamento do projeto. 

 
 

 
SEÇÃO IV 

DA ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO POR MOTIVO DE AUSÊNCIA DE TITULAR NA UNIDADE 
ESCOLAR 

 
Art. 39 O titular do cargo de Professor poderá ter sua jornada de trabalho alterada por motivo de 

ausência de titular na unidade escolar.  
 
§ 1º - A alteração da jornada de trabalho de que trata o caput deste artigo cessará nas hipóteses 

de:  
 
I – afastamento do exercício do cargo na unidade escolar, exceto movimentação funcional, a 

pedido do interessado, para outra unidade escolar que ofereça vaga para a manutenção da alteração da carga 
horária;  

 
II – afastamento para licença não remunerada;  
 
III – redução de turmas;  
 
IV – extinção da unidade escolar; e  
 
V – extinção de curso na unidade escolar.  
 
§ 2º - A alteração da jornada de trabalho de que trata este artigo fica restrita à hipótese de 

existência de vaga nas disciplinas de habilitação do titular do cargo de Professor. 
 

TÍTULO XIV 
DA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO 

 
Art. 40 Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do 

Art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, os órgãos da Administração Pública Municipal, Direta e Indireta, 
Autarquias e Fundações, poderão contratar pessoal por tempo determinado, na forma e prazos estabelecidos 
na Lei Complementar Municipal nº 053/2013. 

 
 

TÍTULO XV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 
Art. 41 Deverá ser concedida ao servidor municipal efetivo estável, mediante requerimento, o qual 

deverá ser formalizado em período anterior a 01 (um) ano da data de sua aposentadoria, à razão de um 
vencimento mensal por ano de efetivo exercício no Município de Balneário Arroio do Silva, tendo como limite 
50% (cinquenta por cento) do total dos anos trabalhados, condicionada à disponibilidade financeira do 
Município, respeitados os limites previstos na Lei Orçamentária e na Lei Complementar nº 101/2000. 

Parágrafo único. A fração igual ou superior a 06 (seis) meses será computada como 01 (um) ano. 
Art. 42 O pagamento do benefício descrito nos artigo 41 desta Lei Complementar poderá ser 

parcelado pelo Município de Balneário Arroio do Silva, em até 12 (doze) meses, no caso de não haver 
disponibilidade financeira imediata ou por conveniência da Administração Pública Municipal. 

 
Art. 43 Os valores dos vencimentos expressos nos anexos que integram o Plano de Cargos e 

Vencimentos dos Servidores do Magistério Público Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC e dos Servidores 
do Poder Executivo Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC serão modificados na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que forem reajustados os vencimentos dos servidores. 

 
Art. 44 A nomenclatura dos cargos que integram o Plano de Carreira dos Servidores Públicos 

Municipais passa a designar-se conforme o estabelecido nos Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores 
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do Magistério Público Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC e dos Servidores do Poder Executivo 
Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC. 

 
Art. 45 Ficam incorporados e consolidados na Estrutura Administrativa do Poder Executivo 

Municipal, os cargos e vencimentos constantes dos anexos do Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores 
do Magistério Público Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC e dos Servidores do Poder Executivo 
Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC, distribuídos entre as Secretarias e os órgãos do Poder Executivo 
Municipal. 

 
Art. 46 Fica assegurado ao servidor do Magistério Público Municipal de Balneário Arroio do 

Silva/SC, confirmado no cargo após aprovação no estágio probatório, os vencimentos constantes dos anexos 
VII e VIII do Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores do Magistério Público Municipal de Balneário 
Arroio do Silva/SC e dos Servidores do Poder Executivo Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC, 
condicionado à disponibilidade financeira do Município, respeitados os limites previstos na Lei Orçamentária e 
na Lei Complementar nº 101/2000. 

 
Art. 47 - O pagamento do adicional de insalubridade e de periculosidade, somente poderá ser 

pago, com a emissão de laudo técnico, emitido por empresa ou órgão devidamente qualificado. 
 
Art. 48 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a realizar Concursos Públicos para o 

preenchimento dos cargos constantes dos anexos do Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores do 
Magistério Público Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC e dos Servidores do Poder Executivo Municipal 
de Balneário Arroio do Silva/SC 

 
Art. 49 A critério do Chefe do Poder Executivo, e por ato deste, o servidor poderá ser cedido para 

ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, do Estado de Santa Catarina ou do próprio 
Município de Balneário Arroio do Silva, como também, a entidades beneficentes e filantrópicas, com ou sem 
ônus para o Município. 

 
Art. 50 O Chefe do Poder Executivo expedirá atos administrativos complementares necessários à 

plena execução desta lei. 
 
Art. 51 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a expedir ato regulamentando a organização 

e as atribuições gerais das unidades administrativas do Poder Executivo do Município, o organograma 
hierárquico geral e de cada unidade administrativa, de acordo com os cargos constantes do Plano de Cargos e 
Vencimentos dos Servidores do Magistério Público Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC e dos Servidores 
do Poder Executivo Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC e dos Servidores do Poder Executivo Municipal 
de Balneário Arroio do Silva/SC, inerente aos exercícios dos cargos de Direção, Assessoramento e Chefia, em 
cada um dos níveis e na amplitude determinada pelas limitações hierárquicas das atividades em serviço de 
direção, planejamento, orientação e coordenação.  

 
Art. 52 A validade dos atos jurídicos e os direitos adquiridos, constituídos antes da entrada em 

vigor desta Lei Complementar, obedecem ao disposto nas leis anteriores, referidas no artigo 56 respeitadas a 
proporcionalidade, a adequação e o cabimento, mas os seus efeitos, produzidos após a vigência da presente 
Lei Complementar, aos preceitos dela se subordinam. 

 
Art. 53 As obrigações, deveres e direitos atinentes aos servidores públicos municipais não 

contemplados na presente Lei Complementar deverão obedecer ao que estabelece o Estatuto dos Servidores 
Municipais, o Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores do Magistério Público Municipal de Balneário 
Arroio do Silva/SC e dos Servidores do Poder Executivo Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC e a Lei 
Orgânica do Município. 

 
Art. 54 Fica assegurada, mediante a criação de lei municipal específica, condições para a 

efetivação da gestão democrática das Escolas Municipais e dos Centros de Educação Infantil, associada a 
critérios técnicos de mérito e desempenho, observado o prazo de vigência estipulado no artigo 1º da Lei 
Municipal nº 878, de 17 de junho de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação - PME, e dá outras 
providências.  
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Parágrafo único. Para fins de cumprimento no estabelecido no caput, deverá o Poder Executivo 
Municipal enviar à Câmara Municipal de Vereadores, projeto de lei municipal até o dia 30 de junho de 2019. 

 
 Art. 55 As despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar correrão à conta das 

dotações próprias do Orçamento Geral do Município e deverão respeitar os limites fixados na Lei 
Complementar Federal nº 101/2000. 

 
Parágrafo único. Sempre que a folha de pagamento do Município alcançar o limite prudencial 

fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, a concessão dos benefícios financeiros concedidos por esta lei 
complementar serão paralisadas, devendo a administração retomar o pagamento após sua regularização. 

 
Art. 56 Fica revogada a Lei Complementar nº 005, de 28 de dezembro de 2011, e todas as suas 

alterações subsequentes, como também, as demais disposições em contrário. 
  
Art. 57 Esta Lei Complementar entrará em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação, 

com efeitos financeiros a partir do primeiro dia do mês subsequente. 
 
Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva, em 13 de dezembro de 2019. 

 
 
 
 

JUSCELINO DA SILVA GUIMARÃES 
Prefeito Municipal 

 
 

Registrada e Publicada a presente Lei Complementar na Secretaria de Administração e Finanças, 
em 13 de dezembro de 2019. 

 
 
 
 
 

WANDERLEI LUCIANO NAGEL 
Secretário de Administração e Finanças 
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ANEXO I 
FICHA INDIVIDUAL DE AVALIAÇÃO 

 

 
 
Nome do Servidor: 

 
Matrícula: 

 
Cargo: 

 
Nível: 

 
Período de avaliação: 

 

 
 

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
 

 
1 - CRITÉRIOS COMPORTAMENTAIS: 

 
1.1) Interesse: disposição com que o avaliado procura executar suas tarefas: 
 
a) Mostra apatia na execução das tarefas que lhe são atribuídas, sendo bastante individualista, 
dificilmente coopera e habitualmente deixa recair sobre os outros o seu trabalho; 
 
b) Requer eventualmente incentivo para execução de suas tarefas; 
 
c) Demonstra disposição e coopera espontaneamente com o trabalho; 
 
1.2) Sigilo: atitude apresentada frente a assuntos confidenciais: 
 
a) Não mantém sigilo em assuntos confidenciais, deixando de ser um elemento de confiança; 
 
b) Necessita de constante orientação sobre como agir nesse sentido;  
 
c) Mantém sigilo nesses assuntos, sendo, portanto, um elemento de confiança.  
 
1.3) Relacionamento pessoal: considere o relacionamento e a urbanidade que o avaliado 
apresenta ao manter contato com outras pessoas: 
 
a) Tem resistência para estabelecer relações com as outras pessoas, prejudicando suas atribuições; 
 
b) Mantém uma relação mínima, precisando de incentivo constante do grupo de trabalho para relacionar-
se;  
 
c) Mantém um tratamento cordial com as pessoas, com as quais se relacionam, viabilizando o trabalho do 
grupo;  

 
1.4) Hierarquia: capacidade de observar e respeitar a hierarquia: 
 
a) Frequentemente não observa e desrespeita a linha hierárquica, sendo insubordinado à chefia; 
 
b) Eventualmente deixa de observar e respeitar a linha hierárquica; 
 
c) Observa a linha hierárquica e respeita a chefia. 
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1.5) Conduta pessoal: capacidade de comportar-se de maneira adequada, incluindo a aparência e 
o cuidado pessoal: 
 
a) Utiliza vestimenta inadequada para o desempenho de sua função, sendo descuidado com sua 
aparência e/ou higiene pessoal;  
 
b) Às vezes é descuidado em sua conduta, aparência e/ou higiene pessoal; 
 
c) Apresenta-se com cuidado e de acordo com a sua posição, mantendo a boa aparência e a higiene 
pessoal. 
 
2 - CRITÉRIOS ESTRATÉGICOS: 

 
2.1) Capacidade profissional: condição de aplicar recursos teóricos e práticos para domínio dos 
conhecimentos pertinentes ao seu campo de atuação profissional: 
 
a) Emprega de forma inadequada, demonstrando falta de domínio de conhecimento da área para ao qual 
concursou, prejudicando o trabalho; 
 
b) Na maioria das vezes aplica os recursos teóricos e práticos necessários, encontrando algumas 
dificuldades somente em atividades mais complexas; 
 
c) Utiliza com eficácia recursos teóricos e práticos.  
 
2.2) Método de trabalho: maneira pela qual o funcionário estabelece etapas para a execução de 
seu trabalho, visando os objetivos propostos: 
 
a) Executa o trabalho sem prever etapas imprescindíveis, não conseguindo atingir os objetivos propostos;  
 
b) Tem dificuldades em fixar as etapas, precisando de orientação constante para o desenvolvimento do 
seu serviço;  
 
c) Estabelece com eficácia as etapas, visando o desenvolvimento de suas atividades. 
 
2.3) Iniciativa: capacidade de visualizar e resolver os problemas do dia a dia e agir prontamente 
diante dos mesmos: 
 
a) Não resolve os problemas sem orientação e supervisão;  
 
b) Resolve os problemas, mas com orientação frequente;  
 
c) Resolve os problemas com facilidade e raramente busca orientação. 
 
2.4) Organização: maneira com que organiza suas tarefas e/ou materiais/documentos e outros que 
utiliza para realização do seu trabalho: 
 
a) A falta de organização prejudica a realização do seu trabalho;  
 
b) Apresenta dificuldades de organizar-se, contudo, consegue realizar seu trabalho;  
 
c) É organizado e desempenha suas atribuições com facilidade. 
 
3 - CRITÉRIOS OPERACIONAIS: 
 
3.1) Capacidade de Resolutividade: condição de dar resolutividade aos elementos mais 
importantes de uma situação, cumprindo suas atribuições sem prejudicar o trabalho do grupo 
onde está inserido:  
 
a) Não apresenta condições de resolução, nem de avaliar aspectos mais relevantes, tendo dificuldades 
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para cumprir suas atribuições, prejudicando muitas vezes o trabalho do grupo; 
 
b) Apresenta dificuldades de resolução, contudo, cumpre suas atribuições com o auxílio de orientações, 
não prejudicando o trabalho do grupo; 
 
c) Apresenta boa resolutividade, compreendendo suas atribuições, contribuindo para o bom andamento 
do grupo de trabalho. 
 
3.2) Adaptação: capacidade para apresentar e desenvolver ideias, aprimorar técnicas e métodos 
de trabalho:  
 
a) Não apresenta capacidade de adaptação mediante os desafios de suas atribuições, tendo seu trabalho 
prejudicado por esse elemento; 
 
b) Demonstra dificuldade em se adaptar as adversidades geradas em suas atribuições, precisando de 
supervisão constante; 
 
c) Tem facilidade em apresentar novos recursos para aprimorar técnicas e métodos de trabalho. 

 
3.3) Zelo pelos recursos materiais: capacidade de lidar com os recursos materiais e bens 
públicos: 
 
a) Não tem preocupação com o local de trabalho, nem com os equipamentos e outros recursos materiais 
e bens públicos que dispõe, utilizando-os sem maiores cuidados, levando às vezes a despesas evitáveis; 
 
b) É razoavelmente cuidadoso com o local de trabalho, com os equipamentos e outros recursos materiais 
e bens públicos que dispõe, utilizando-os em geral, de modo adequado e quase sem desperdício; 
 
c) É cuidadoso com o local de trabalho, com os equipamentos e outros recursos materiais e bens 
públicos que dispõe, utilizando-os adequadamente e com economia. 
 
3.4) Disponibilidade para o trabalho: capacidade de cooperar com a chefia e com os colegas na 
realização das atividades inerentes ao trabalho: 
 
a) É bastante individualista e dificilmente coopera, habitualmente deixa recair sobre os outros o seu 
trabalho; 
 
b) Estimulado coopera, deixando as vezes que o trabalho recaia sobre os colegas; 
 
c) Coopera espontaneamente e se dispõe habitualmente a trabalhar em conjunto com os colegas, 
preenchendo eventualmente suas lacunas. 
 
3.5) Qualidade e quantidade de trabalho: capacidade de desempenhar as funções do cargo com 
zelo pelo resultado, com exatidão e com precisão. Quanto ao volume do trabalho produzido, 
levando em consideração a complexidade, a capacidade de aprendizagem e o tempo de execução, 
sem prejuízo da qualidade: 
 
a) Pode produzir mais e com melhor qualidade; 
 
b) Produz um volume razoável de trabalho, com pouco prejuízo à qualidade;  
 
c) Produz bom volume de trabalho, com boa qualidade; 
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4 - AVALIAÇÃO: 
 

 

Critérios Comportamentais 
 

Critérios Estratégicos 
Critérios 

Operacionais 
 

1.1 
 

1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Total 

 
 
 

              

 
 
 

              

 
A – Não Soma Pontos B – Soma 0,45 pontos C – Soma 0,75 pontos 

 

 

 
 

Avaliador: Chefe Imediato (    ) Autoavaliação (    ) Equipe (    ) 
 

 

 
Nome: 

 
Cargo: 

 
Data: 

 
Assinatura: 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 


