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LEI Nº 368/2012 DE 22 DE JUNHO DE 2012                                                           

 

“Dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração  dos 
Funcionários Públicos Civis da Administração Direta da 
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa e da outras 

providências”    

 

  
 A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás Aprovou, e eu, 

Prefeito Municipal promulgo a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
 Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre a instituição, implantação e gestão do Plano de 

Carreira e  Remuneração dos Funcionários Públicos do Município de Lagoa Santa/GO. 
 
 Art. 2º - O Plano de que trata esta Lei objetiva promover a valorização, o 

desenvolvimento na carreira e o aperfeiçoamento continuado dos servidores efetivos da 
administração direta do Município de Lagoa Santa/GO. 

 
 Parágrafo Único: As disposições desta Lei não se aplicam aos profissionais da 

Carreira de Magistério, ou seja, os Professores. 
 
 Art. 3º - Os Cargos em Comissão, já regularmente instituídos, constarão na forma já 

estipulada na Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa/GO. 
 
 Art. 4º -  Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

 
 I – Funcionários Públicos Efetivos do Município de Lagoa Santa/GO, o conjunto de 

servidores da administração direta do quadro permanente que compõe a estrutura de 
pessoal da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa.  

 
 II – Funcionário Público é a pessoa legalmente investida em cargo público, regida por 
estatuto próprio. 

CAPÍTULO II 

DA CARREIRA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAL 

 
Seção I 

Dos Princípios Básicos 

 
 Art. 5º - A Carreira dos Funcionários Públicos Municipal tem como princípios básicos: 
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 I - A profissionalização, que pressupõe vocação e dedicação ao desempenho de suas 
funções e qualificação profissional, com remuneração condigna e condições adequadas de 

trabalho; 
 
 II – A valorização do desempenho, da qualificação e do conhecimento; 

 
 III – A progressão através de mudanças de nível de habilitação e de promoção 

periódicas. 
 

Seção II 

Disposições Gerais 

 
 Art. 6º - A Carreira dos Funcionários Públicos Municipal é integrada pelos cargos de 

provimento efetivo conforme Lei de Planos de Cargos e Salários, observando o parágrafo 

único do artigo 2ª desta Lei. 
 

Art. 7º - A Carreira dos Funcionários Públicos é estruturada em classes e níveis, 

conforme disposto nos Artigos 11 e 12 desta Lei. 
 
 § 1º - Cargo é o lugar na organização do serviço público correspondente a um 

conjunto de atribuições com vencimento específico, denominação própria, número certo e 
remuneração pelo poder público, nos termos da lei. 

 
§ 2º - classe: o agrupamento de cargos públicos genericamente semelhantes em que 

se estrutura a carreira e constitui sua linha de promoção do titular de cargo público; 
 
§ 3º - Nível: a organização da carreira em que se encontram os funcionários de uma 

mesma categoria, escalonada de acordo com a titulação exigida para a progressão na 
carreira; 
 
 § 4º - A Carreira dos Funcionários Públicos Municipal abrange toda estrutura de 

pessoal da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, exceto Professores. 

 
 Art. 8º - O ingresso na Carreira dar-se-á na classe em nível correspondente à 

habilitação do candidato aprovado em concurso público. 

 
 Art. 9º - A investidura no cargo que compõe a Carreira dos Funcionários Públicos 

Municipal  dar-se-á por concurso público e a posse  será efetivada através de nomeação. 
 
 Art. 10 - O exercício na Carreira de Funcionário Público exige formação mínima nos 

termos do edital do concurso que deu provimento ao cargo. 
 
 Parágrafo Único - Não haverá diferença de remuneração para os Funcionários do 

mesmo cargo que se enquadrarem no mesmo nível, exceto pela titularidade. 
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Seção III 

Das Classes e dos Níveis 

 
 Art. 11 -  As classes constituem a linha de promoção da carreira do titular de cargos 
vinculados a esta lei e são designadas pelas letras A a G. 

 
 § 1º - Os cargos que compõe esta Lei serão distribuídos pelas classes em proporção 

crescente, da inicial à final. 
 
 § 2º - O valor de vencimento de cada classe será o disposto no Art. 25 desta Lei. 

 
 Art. 12 - Os níveis, referente à habilitação do titular dos cargos que compõe essa Lei 

são: 
 
 A) NÍVEL I – Ensino Fundamental Incompleto; 

 
 B) NÍVEL II - Ensino Fundamental Completo; 

 
 C) NÍVEL III – Ensino Médio; 

 
 D) NÍVEL IV – Ensino Superior completo; 

 
E) NÍVEL V – Formação em pós-graduação em nível de especialização, com carga 

horária mínima de trezentos e sessenta horas. 
 
 § 1º - A progressão de um nível para outro ocorrerá a pedido do interessado mediante 

apresentação do título de formação exigida para o nível pretendido. 

 
§ 2º - A progressão vigorará no mês seguinte em que o servidor apresentar o pedido, 

exceto se houver posicionamento contrário e devidamente fundamentado da comissão 

citada no parágrafo 4° deste artigo. 
 

§ 3º - O pedido só poderá ser indeferido ou revogado sob comprovação de fraude. 

 
 § 4º -  O chefe do Poder Executivo deverá nomear comissão para avaliação dos 

pedidos de progressão bem como para analise da documentação apresentada no prazo 
máximo improrrogável de 30 dias.  

 
 § 5º - A mudança de nível não modifica a classe que o Funcionário se encontra. 

 
 § 6º -  A mudança de classe não modifica o nível que o Funcionário se encontra. 
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Seção IV 

Da Promoção 

 
 Art. 13 - A promoção é a passagem do titular do cargo, de uma classe para outra 

imediatamente superior, de acordo com o Art. 11 desta Lei. 

 
  

 
Art. 14 - A promoção será automática a cada cinco anos de tempo de serviço. 

  

 § 1º - O tempo de serviço para o enquadramento nas classes contará a partir da data 
da posse, inclusive para os servidores empossados por concursos anteriores a vigência 

deste dispositivo. 
 

Art. 15 - O Funcionário efetivo que assumir algum cargo em comissão terá o seu 

tempo contado normalmente para efeitos de promoção de classe e nível. 
  
 Art. 16 - A promoção do servidor será estabelecida de acordo com o artigo 14 desta 

Lei. 

Seção V 

Da qualificação Profissional 
 

 Art. 17 - A qualificação profissional, objetivando o aprimoramento do servidor e a 

progressão na Carreira, será incentivada através de cursos de formação, em instituições 
credenciadas pelos Conselhos Regionais competentes, de programa de aperfeiçoamento 

em serviço e de outras atividades de atualização profissional.  
 

I – A atualização profissional deverá estar em conformidade com as atribuições no 
cargo, observados os programas prioritários, segundo normas definidas pelo Poder 
Executivo. 

 
 Art. 18 - A licença para qualificação profissional consiste no afastamento do servidor 

de suas funções, computando o tempo de afastamento para todos os fins de direito, e será 
concedida: 
 

 I – para participação a cursos de formação, aperfeiçoamento, em instituições 
credenciadas; 

 
 II – para participação em congressos, simpósios ou similares, referentes às funções a 
ser desempenhadas pelo servidor em seu respectivo cargo. 

 
 § 1º - A licença para a qualificação profissional não será superior a dez dias úteis e 

somente será concedida quando não houver possibilidade de realização do evento sem 
prejuízo da jornada de trabalho. 
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 § 2º -  A licença para qualificação profissional não poderá ser concedida, quando 

houver prejuízo da jornada de trabalho, simultaneamente a mais três servidores do mesmo 

cargo. 

Seção VI 

Da Jornada de Trabalho 

 
 Art. 19 -  A jornada de trabalho seguirá nos termos no artigo 59 da Lei Municipal 

045/2001 do Estatuto do Servidor Público do Município de Lagoa Santa/GO.  

Seção VII 

Da Remuneração e do Vencimento 

 
 Art. 20 - A remuneração do Funcionário efetivo corresponde ao vencimento relativo à 

classe diretamente reajustada no vencimento e ao nível de habilitação em que se encontre, 
acrescido das vantagens pecuniárias a que fizer jus. 
 
 Parágrafo Único – Considera-se vencimento básico da carreira o fixado para a 

classe inicial no nível mínimo de habilitação, para carga horária mínima. 

Seção VIII 

Da Cedência ou Cessão 
 

 Art. 21 – Cedência ou cessão é o ato através do qual o titular de cargo é posto à 

disposição de outra entidade. 

 
 § 1º - A cedência ou cessão será concedida pelo prazo máximo de um ano renovável 

anualmente segundo anuência do servidor, necessidade da cessão e a possibilidade das 

partes. 
 
 § 2º - A cedência ou cessão poderá dar-se com ônus para o erário público municipal: 

 
 I – quando se tratar de instituições privadas sem fins lucrativos; 

 
 II – quando a entidade ou órgão solicitante compensa a administração municipal com 

um serviço de valor equivalente ao custo anual do cedido. 
 
 § 3º - A cedência ou cessão para exercício de atividades estranhas as desempenhas 

pelo  Funcionário em seu cargo na administração somente se dará de comum acordo com o 
servidor cedido. 

Seção IX 

Da Comissão de Gestão do Plano de Carreira 
 

 Art. 22 - É instituída a Comissão de Gestão do Plano de Carreira do Funcionário 

Público Municipal, com a finalidade de orientar sua implantação e operacionalização. 
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 Parágrafo Único – A Comissão de gestão será presidida pelo Secretário Municipal 

de Administração e integrada por representantes das demais Secretarias que integram a 

Estrutura da Prefeitura Municipal. 

CAPÍTULO  III 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Seção I 

Da Implantação do Plano de Carreira 
 

 Art. 23 -  O primeiro provimento do cargo da Carreira do Funcionário Público 

Municipal dar-se-á com os titulares de cargo efetivo, atendida a exigência mínima de 
habilitação de cada nível. 
 

 § 1º -  Considera-se como titulares de cargo efetivo os servidores que compõe o 

quadro permanentes dos Funcionários Municipais. 
 

 § 2º -  Os Funcionários serão providos na CLASSE  A e no nível correspondente à 

habilitação exigida no Edital do concurso que deu provimento ao cargo. 

 
  

Seção II 

Da Titularidade 
 

Art. 24 – Por titularidade o Funcionário terá direito ao acréscimo de 5% a cada 180 

horas de cursos em áreas afins às atividades administrativas, ou, de acordo com suas 

funções, até o limite de 30%, perfazendo um total máximo de 1080 horas em conformidade 
com o artigo 17.  

 

§ 1° Os títulos utilizados para progressão de nível não poderão ser utilizados para 
acréscimo por titularidade; 

 

§ 2° Os títulos apresentados pelos Funcionários serão submetidos à aprovação da 
Comissão referida no § 3° do artigo 11 desta Lei, somente no que concerne a veracidade 

dos documentos apresentados para posterior concessão do acréscimo por titularidade em 
conformidade com o caput; 

 

§ 3° A titularidade a que se refere o caput, é direito do Funcionário efetivo e será 
concedida mesmo para aqueles que estiverem em cedencia ou em cargo de comissão, 

neste caso se o funcionário optar pelos vencimentos do concurso enquanto estiver 
nomeado.  
 

§ 4º Para a concessão da gratificação de titularidade, serão considerados todos os 
certificados de cursos apresentados, inclusive os que foram concedidos ao funcionário antes 

desta Lei. 

Seção III 
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Das Disposições Finais 

 
 Art. 25 -  O valor dos vencimentos referentes às classes da Carreira do Funcionário 

Público Municipal será obtido pela aplicação dos coeficientes seguintes sobre o valor do 
vencimento básico da Carreira, conforme disposto na Lei de Cargos e salários: 

 
  Classe  A....................................................... 1,00; 

  Classe  B....................................................... 1,10; 
  Classe  C....................................................... 1,20; 
  Classe  D....................................................... 1,30; 

  Classe  E....................................................... 1,40; 
  Classe  F........................................................ 1,50; 

Classe  G....................................................... 1,60. 
 
 Art. 26 -  O valor dos vencimentos correspondentes aos níveis da Carreira do 

Funcionário Público Municipal será obtido pela aplicação do coeficiente seguinte ao 
vencimento básico da Carreira. Salário base de acordo a Lei Complementar 005/2012 e 

alterações posteriores.  
 

Nível  I............................................................1,0 

Nível  II...........................................................1,05 
Nível  III..........................................................1,10 

Nível  IV..........................................................1,40 
Nível  V...........................................................1,50 

 
Art. 27 – O Vencimento Básico de cada cargo que compõe este dispositivo será 

atualizado no mês de janeiro de cada ano, tendo como base de cálculo o Índice Nacional de 

Preço ao Consumidor (INPC) considerando o valor acumulado dos últimos 12 meses. 
 
§ 1° - O Piso Salarial do Funcionário poderá sofrer outras atualizações, além das 

previstas no caput  a critério do Chefe do Poder Executivo. 
 

 Art. 28 – O Funcionário receberá a cada ano de efetivo trabalho, o percentual de 2% 

(dois por cento) sobre seu vencimento base que será denominado anuenio, sendo que, os 
qüinqüênios já adquiridos se converterão em anuenio na medida de sua proporção. 
 

Art. 29 - Os titulares de cargos integrantes da Carreira do Funcionário Público 

Municipal poderão perceber outras vantagens devidas aos servidores municipais, nessa 
condição, quando não conflitantes com o disposto nesta Lei. 

 
Art. 30 – Em decorrência de defasagem, o vencimento básico dos Funcionários 

Públicos Municipais sofrerá acréscimo de 4,86% (quatro vírgula oitenta e seis por cento), de 

acordo com o percentual dos últimos 12 (doze) meses do INPC, na data da publicação desta 
Lei . 
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Art. 31 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão as contas de 

recursos consignados no orçamento. 

 
 Art. 32 - Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

  
 
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás, aos 
dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e doze. 

 

 
Álvaro Conrado Francisco 

Prefeito Municipal 
 

Comissão de Elaboração do Plano de Carreira dos Funcionários Públicos Municipais. 

 
José Carlos de Oliveira – Presidente 

Representante da Secretaria de Administração 
 

Sílvia Marçal Ribeiro Ferreira – Vice Presidente  

Representante da Secretaria de Educação 
 

Membros 

 
Alberto Francisco Ulloffo 

Representante da Secretaria de Transportes 
 

Eliton Paulo Alves Lima 

Representante da Secretaria de Ação Social 
 

Luciano da Silva Borges 

Representante da Secretaria de Saúde 

 
Marli Paião de Andrade 

Representante da Secretaria de Finanças 
 

Vandisvaldo Leonel de Menezes 

Representante da Secretaria de Turismo 
 


