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LEI COMPLEMENTAR N.º/2014, DE.....DE ................... DE2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DO MATO GROSSO, 
PERCIVAL SANTOS MUNIZ, no uso das atribuições legais que me são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei Complementar: 
 
 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

SEÇÃO I 
DA ORGANIZAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS (PCCS) 
 
 
 
Art. 1ºEsta Lei Complementar dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
(PCCS)dos servidores municipais pertencentes à Carreira Instrumental da área meio 
e disciplina a política de enquadramento funcional, a estruturação dos cargos, a 
movimentação e o desenvolvimento na carreira, o regime de remuneração, e o 
ingresso nessa carreira. 
 

Parágrafo único – Os servidores do Quadro de Pessoal da Carreira 
Instrumental compreendem a área meio do Poder Executivo Municipal da 
administração direta e indireta. 

 
 

Art. 2º A Carreira Instrumental será organizada da seguinte forma: 
 
I – Profissional de Nível Superior: servidor ocupante de cargo em provimento efetivo, 
cuja exigência mínima de formação para investidura e exercício das suas funções 
seja graduação de nível superior ou curso superior de tecnologia, com diploma 
expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação 
(MEC) ou ainda registro no órgão de classe respectivo quando for requisito para 
exercício da função. 
 

Dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários da 

Carreira Instrumental dos servidores pertencentes à 

área meio da Administração do Poder Executivo do 

Município de Rondonópolis, e dá outras 

providências.  
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II – Profissional de Nível Médio: servidor ocupante de cargo em provimento efetivo, 
cuja exigência mínima de formação para investidura e exercício das suas funções 
seja ensino médio ou formação técnica profissional, com diploma expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)ou ainda 
registro no órgão de classe respectivo quando for requisito para exercício da função; 

 
III– Profissional de Nível Operacional: servidor ocupante de cargo em provimento 
efetivo, cuja exigência mínima de formação para investidura e exercício das suas 
funções seja ensino fundamental, porém preferencialmentede nível médio, com 
diploma expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação 
(MEC); 
 

Art. 3º Os pressupostos da política de Gestão de Pessoas para o desenvolvimento 
na carreira instrumental, são: 
 

I – melhoria da qualificação profissional do servidor tendo em vista a natureza 
dinâmica do processo de trabalho que exige competência, habilidade, complexidade, 
responsabilidade e zelo pela coisa pública. 
 
II – planejamento das necessidades de pessoal da Administração Pública. 
 
III – valorização do servidor público como profissional a serviço da sociedade, com 
atendimento exemplar ao cidadão. 
 
IV –atendimento às necessidades organizacionais com maior flexibilidade e de 
rápida resposta às demandas, na assimilação permanente de inovações 
tecnológicas e na comunicação clara e concisa do que estabelece a redação oficial 
no exercício cotidiano das interações sociais. 
 
V – cumprimento da função social do Poder Público Municipal e a garantia dos 
direitos de cidadania da população e dos servidores municipais. 
 
VI –interação sistêmica das atividades desempenhadas em equipe pelos diversos 
servidores, para maior produtividade funcional. 
 
VII–investidura em cargo de provimento efetivo, mediante a aprovação em concurso 
público de provas (teórica e física quando a natureza do cargo exigir) ou de provas e 
títulos. 
 
VIII – garantia de perspectiva de aprendizado e crescimento de acordo com o 
Planejamento Estratégico, que assegura a valorização e o reconhecimento, com 
metas e indicadores pertinentes de satisfação dos servidores. 
 
IX – garantia da oferta de programas de capacitação necessários ao 
desenvolvimento institucional e do servidor, contemplando formação geral, técnicos 
especializados para fomentar a qualidade plena do atendimento ao cidadão. 
 
X – criação de Comissão de Avaliação do Desempenho Funcional (CEAD) para 
analisar o processo do Estágio Probatório, quanto à efetivação ou não, e o 
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acompanhamento da evolução funcional do servidor, realizada mediante instrumento 
próprio, definido no Regulamento de  Avaliação de Desempenho Funcional (RADF) 
com fixação de metas institucionais, de critérios coletivos e individuais e nas 
expectativas dos usuários dos serviços públicos. 
 
XI – criação da escola do serviço, instituição esta de caráter permanente de 
formação, vinculada a Secretária de Administração, cuja função principal seja 
planejar a melhoria e aprimoramento dos conhecimentos do pessoal do quadro 
permanente e da prestação de serviços relacionados. 
 
 

 
CAPÍTULO II 

 
ESTRUTURA DO PLANO DE CARGO E SALÁRIOS DA CARREIRA 
INSTRUMENTALDO SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO MUNICIPAL 

 
 

SEÇÃO I 
 

ORGANIZAÇÃO E CONTEÚDO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DA 
CARREIRA INSTRUMENTAL 

 
 

Art. 4º A presente Lei Complementar é composta: 
 

a) Anexo I – Definições;  
b) Anexo II – Descrição de Cargos da Carreira Instrumental; 
c) Anexo III – Posição do quantitativo de pessoal de cargos ocupados e vagas 

do quadro de provimento efetivo de servidores públicos municipais da 
Carreira Instrumental dos Grupos Ocupacionais de Cargos de Nível Superior, 
Nível Médio (Técnico e Administrativo) e de Nível Fundamental (Operacional). 

d) Anexo IV – Correlação de Cargos atuais e a nova nomenclatura de cargos da 
Carreira Instrumental. 

e) Anexo V – Tabelas de Vencimentos do quadro de provimento efetivo de 
cargos dos servidores públicos municipais da Carreira Instrumental dos 
Grupos Ocupacionais de Cargos de Nível Superior, Nível Médio (Técnico e 
Administrativo) e de Nível Fundamental (Operacional). 
 

 

SEÇÃO II 
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

 
 

Art. 5º Os cargos da carreira instrumental do serviço público municipal estão 
agrupados de acordo com o nível de escolaridade, a natureza, o grau de 
responsabilidade, a complexidade e a peculiaridade dos cargos com atribuições 
iguais ou assemelhadas. 
. 
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Parágrafo único –o ingresso na carreira instrumental será somente por meio da 
aprovação em Concurso Público de provas ou de provas e títulos e nas 
condições previstas no respectivo edital de concurso. 

 
 
Art. 6º A carreira instrumental  está composta por quatro Grupos Ocupacionais que 
são:  
 
GRUPOI – NÍVEL SUPERIOR 

 
a) Procurador Jurídico Municipal 
b) Auditor Municipal de Controle Interno 
c) Fiscal Municipal 
d) Executivo Público Municipal 
e) Técnico Executivo Público Municipal 
f) Executivo Técnico Municipal 

 
GRUPO II– TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO  

 
a) Técnico Municipal 
b) Técnico Administrativo Municipal 
c) Educador Social  

 
GRUPOIII–ADMINISTRATIVO DE NÍVEL MÉDIO 
 

a) Administrativo Municipal 
 
GRUPOIV–OPERACIONAL DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
 

a) Agente de Apoio Municipal 
b) Agente de Manutenção Municipal 

 
Art. 7º A descrição sumária, as atribuições, os requisitos, a jornada de trabalho para 
o provimento efetivo dos cargos constituem o Anexo II – Descrição de Cargos.  
 
Art. 8º O quantitativo dos cargos do Quadro de Pessoal vigente da carreira 
instrumental está contido no Anexo III – Posição do quantitativo de pessoal de 
cargos ocupados e vagos do quadro efetivo de servidores públicos municipais da 
carreira instrumental dos grupos ocupacionais de cargos de nível superior, nível 
médio (técnico e administrativo) e de nível fundamental (operacional). 

 
 

CAPÍTULO III 
DO QUADRO DE PESSOAL E DO REGIME JURÍDICO 

 
 
Art. 9ºOs cargos de provimento efetivo serão ocupados por servidores públicos, 
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sujeitos à Lei 1.752/1990, denominado Regime Jurídico Único, e vinculados ao 
Regime Próprio de Previdência Social do Município. 
 

Parágrafo primeiro – Os servidores ocupantes da carreira instrumental serão 
lotados nos órgãos e entidades do Poder Executivo; 
 
Parágrafo segundo - Nos órgãos da administração indireta, autarquias, 
fundações e empresas públicas a lotação ocorrerá diretamente no respectivo 
órgão. 

 
CAPÍTULO IV 

DO INGRESSO NA CARREIRA INSTRUMENTAL 
 
 

Art. 10 A investidura nos cargos regidos por esta Lei Complementar dependerá 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme 
critérios definidos no edital do concurso público. 
 
Art. 11 O edital deverá conter, o título, a jornada de trabalho, o salário inicial da 
carreira no âmbito do Grupo Ocupacional, os requisitos do perfilprofissional quantoà 
natureza, escolaridade, complexidade e responsabilidade e habilidades 
específicasrequeridas e as regras exigidas de provas ou provas e títulos para o 
provimento do cargo. 

 
 

SEÇÃO I  
DA LOTAÇÃO 

 
 

Art. 12 – Ao tomar posse, o servidor público será lotado em unidade administrativa 
de acordo com o interesse do Poder Executivoe levando em consideração as 
habilidades requeridas no edital de seu respectivo concurso, buscando a 
eficiência do serviço publico, mediante ato da Secretaria de Administração ou dos 
órgãos da administração indireta. 
 

Art. 13 – O Secretário de Administração poderá alterar de ofício provisoriamente a 

lotação do servidor, por prazo improrrogável não superior a 90 dias, para suprir 

carência imediata desde que fundamente e justifique por escrito e não haja desvio 

de função, competências e alteração dosvencimentosdo servidor.  

Parágrafo Primeiro – Fica vedada a remoção de ofício do servidor que estiver em 

tratamento de saúde de si ou deseu dependente legal, ou ainda durante o período 

de licenças e férias. 

Parágrafo Segundo – Quando o servidor a ser removido tiver filhos em idade 
escolar, a remoção de ofício só poderá ser realizada durante as férias escolares. 
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Parágrafo Terceiro –É vedada a remoção a título de punição do servidor. 
 
Parágrafo Quarto – quando houver anuência do servidor a remoção poderá ocorrer 
em qualquer momento. 
 

 

 

Art. 14 – O servidor poderá ser removido, mediante pedido fundamentado, 

observado a existência de vaga, respeitada a seguinte ordem de preferência: 

I - Servidor doente,  

II - O que tiver mais tempo de efetivo exercício, 

III - O que residir mais próximo da unidade requerida. 

 
 

CAPÍTULO V  
DA ESTRUTURA, MOVIMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA 

 
 

 
Art. 15A carreira instrumental está estruturada em 4 (quatro) Grupos Ocupacionais 
de Cargos, identificados por algarismosromanos–Nível Superior, II – Técnico de 
Nível Médio, III–Administrativo de Nível Médio, e IV–NívelOperacional de Nível 
Fundamental. 
 

Parágrafo primeiro – O Grupo Ocupacional de Cargos de Nível Superior, está 
organizado em 5 (cinco) Classes de padrão de vencimentos representadas por 
letras maiúsculas A, B, C, D, e, E, formatadas em ordem vertical conforme 
estabelecido no Anexo IV–Tabelas de Vencimentos de Servidores Efetivos 
desta Lei Complementar. 
 
Parágrafo Segundo – Os Grupos Ocupacionais de Cargos Técnicoe 
Administrativode Nível Médio, e os Cargos Operacional de Nível Fundamental, 
estão organizados em 4 (quatro) Classes de padrão de vencimento 
identificadas porletras maiúsculas–A, B, C, e, D, formatadas em ordem vertical 
de acordo com o estabelecido no Anexo IV–Tabelas de Vencimentos de 
Servidores Efetivos desta Lei Complementar.  

 
Parágrafo Terceiro – Os Grupos Ocupacionais de Cargos estão organizados 
em 12 (doze) níveis horizontais, identificados por algarismos arábicos – 1,2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, conforme estabelecido no Anexo IV–Tabelas de 
Vencimentos de Servidores Efetivos desta Lei Complementar. 
 
Parágrafo Quarto –Os Cargos da Carreira Instrumental serão remunerados na 
forma de vencimento, conforme o Anexo IV–Tabelas de Vencimentos 
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deServidores Efetivos desta Lei Complementar esomente poderá ser alterado 
por lei específica. 

 
Art. 16 A investidura do servidor no cargo da carreira instrumental ocorrerá sempre 
no Nível Ida Classe prevista no edital do concurso respectivo, permanecendo nesse 
enquadramento funcional até a obtenção da estabilidade. 
 

 
SEÇÃO I  

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL 
 

 

Art. 17 Progressão funcional é a passagem do Nível de vencimento do servidor para 
outro imediatamente superior na mesma Classe, de acordo com avaliação de 
desempenho funcional. 
 

Parágrafo primeiro– A Avaliação de Desempenho será feita pela Comissão 
Permanente de Avaliação de Desempenho Funcional – CPADF, constituída de 
um representante do Poder Executivo e um representante de cada Grupo 
Ocupacional que compõem a carreira, escolhidos em assembleia geral 
organizado pelo sindicado da categoria. 
 
Parágrafo segundo – Compete a Comissão Permanente de Avaliação de 
Desempenho Funcional – CPADF, a construção do Regulamento de Avaliação 
de Desempenho Funcional (RADF)constituído de normas, critérios e 
instrumento de avaliação, e do cronograma anual desua aplicação em 
unidades administrativas. 
 
Parágrafo terceiro: Somente o servidor que estiver isento de penalidades 
disciplinares fará jus à progressão funcional; no caso de omissão por parte da 
Administração Pública em realizar a Avaliação, o servidor será 
automaticamente reconduzido ao nível imediatamente superior.  
 
Parágrafo quarto: A progressão funcional dar-se-á de 3 (três) em 3 (três) anos 
para todos os Grupos Ocupacionais e deverá levar em consideração as regras 
definidas no Regulamento de Avaliação de Desempenho Funcional (RADF). 
 
Parágrafo quinto: A progressão entre níveis será de 3% (três por cento). 

Parágrafo sexto – O Poder Executivo no prazo de 90 (noventa) dias, expedirá o 
Regulamento de Avaliação de Desempenho Funcional (RADF).  

Parágrafo sétimo – O mandato dos membros da Comissão será de dois anos, 
podendo ser reconduzidos por igual período uma única vez. 

Paragrafo oitavo – Independente da progressão funcional o servidor da carreira 
instrumental fará jus ao adicional de tempo de serviço no importe de 2%( dois 
por cento)ao ano, nos termos do artigo 122 da Lei Orgânica do Município de 
Rondonópolis. 
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Art. 18O servidorpúblico cumprirá estágio probatório, conforme disposto no Regime 
Jurídico Único e será submetido à avaliação funcional obrigatória anual, 
realizadapelaComissão Permanente de Avaliação de Desempenho Funcional – 
CPADF. 

 
 

SEÇÃO II 
DA PROMOÇÃO FUNCIONAL 

 
 
Art. 19A promoção no Grupo Ocupacional I –Cargo de Nível Superiorestáconstituída 
em cinco Classes, com as seguintes exigências para a investidura de cada Classe, 
organizada de forma vertical: 
 

I. Classe A: Graduação. 

II. Classe B: Pós-Graduação em grau de Especialização, MBA na área de 

atuação, ou de interesse da administração, ouo somatório de 360h de 

cursos de qualificação na área de atuação. 

III. Classe C: Requisitos da Classe anterior mais Pós-Graduação em grau de 

Especialização ou MBA, na área de atuação, ou de interesse da 

administração. 

IV. Classe D: Requisitos da Classe anterior mais Pós-Graduação em grau de 

Especialização ou MBA; ou Pós-Graduação em grau Mestrado na área de 

atuaçãocom diplomaemitido por Instituição de Ensino Superior ou diploma 

validado no território nacional. 

V. Classe E: Requisitos da Classe anterior mais Pós-Graduação em grau 

Doutorado na área de atuaçãocom diplomaemitido por Instituição de 

Ensino Superior ou diploma validado no território nacional. 

 

Parágrafo primeiro – A variação percentual entre as Classes do Grupo 

Ocupacional I - Cargo de Nível Superior está assim definida: da Classe A para 

a Classe B: 20%; da Classe B para a Classe C: 15%, da Classe C para a 

Classe D: 10% e da Classe D para a Classe E: 10%.  

 

Parágrafo segundo –Apromoção para a Classe correspondente à exigência de 

Pós-Graduação em grau de Mestrado ou Doutorado deverá atender a 

disponibilidade orçamentária, financeira e o interesse da Administração 

Pública. 

 

Parágrafo terceiro– A promoção entre as Classes ocorrerá de 3 em 3 anos, 

obrigatoriamente, após análise da CPADF. 
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Parágrafo quarto – Não será concedida a promoção para o servidor que 

apresentar titulação acima da exigida para a classe imediatamente superior, 

sem cumprir o interstício de tempo requerido.  

 
Art. 20 A promoção do Grupo Ocupacional II - Cargo Técnico de Nível Médio 
seráconstituída de quatro Classes, com as seguintes exigências para a investidura 
de cada Classe, organizada de forma vertical: 
 

I. Classe A - FormaçãoTécnica Profissionalde nível médio. 
II. Classe B – Requisitos da Classe anterior mais Especialização Técnica ou 

o somatório de240h de curso de qualificação na área de atuação. 
III. Classe C – Requisitos da Classe anterior mais Graduação de nível 

superior na área de atuação. 
IV. Classe D – Requisitos da Classe anterior mais Pós-Graduação em grau 

de Especialização ou MBA na área de atuação. 
 

Parágrafo primeiro– A variação percentual entre as Classes do Grupo 

Ocupacional II - Cargo Técnico de Nível Médio está definida: da Classe A para 

a Classe B: 15%; da Classe B para a Classe C: 20% e da Classe C para 

aClasseD: 10%.  

 

Parágrafo segundo – A promoção entre as Classes ocorrerá de 3 em 3 anos, 

obrigatoriamente, após análise da CPADF. 

 

Parágrafo terceiro – Não será concedida a promoção para o servidor que 

apresentar titulação acima da exigida para a classe imediatamente superior, 

sem cumprir o interstício de tempo requerido. 

 

Art. 21A promoção do Grupo Ocupacional III - Cargo Administrativode Nível Médio 
será constituída de quatro Classes, com as seguintes exigências: 
 

I. Classe A – Ensino Médio. 
II. Classe B – Requisitos da Classe anterior mais o somatório de 240h de 

curso de qualificação na área de interesse da Administração. 
III. Classe C – Requisitos da Classe anterior mais Graduação de nível 

superior na área de atuação. 
IV. Classe D – Requisitos da Classe anterior mais Pós-Graduação em grau 

de Especialização ou MBA na área de atuação. 

 

Parágrafo primeiro– A variação percentual entre as Classes do Grupo 

Ocupacional III - Cargo Administrativo de Nível Médio está definida: da Classe 

A para a ClasseB: 15%; da Classe B para a ClasseC: 20%e da ClasseC para a 

ClasseD: 10%. 

 

Parágrafo segundo – A promoção entre as Classes ocorrerá de 3 em 3 anos, 

obrigatoriamente, após análise da CPADF. 
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Parágrafo terceiro – Não será concedida a promoção para o servidor que 

apresentar titulação acima da exigida para a classe imediatamente superior, 

sem cumprir o interstício de tempo requerido. 

 

Art. 22 A promoção do Grupo Ocupacional do Cargo IV- de Nível Operacional será 

constituída de quatro Classes, com as seguintes exigências: 

 

I. Classe A –Ensino Fundamental completo. 

II. Classe B – Requisitos da Classe anterior mais Ensino Médio ou o 

somatório de 240h de curso de qualificação na área de atuação. 

III. Classe C – Requisitos da Classe anterior mais Ensino Médio mais o 

somatório de 240 horas de curso de qualificação na área de atuação. 

IV. Classe D – Requisitos da Classe anterior mais Graduação de nível 

superior na área de atuação. 

V. Classe E – requisitos da classe anterior mais especialização. 

 

Parágrafo primeiro– A variação percentual entre as Classes do Grupo 

Ocupacional do Cargo IV–de Nível Operacional está assim definida: da 

ClasseA para a ClasseB: 10%; da ClasseB para ClasseC: 15%da Classe C 

para a ClasseD: 15%, da Classe D para E: 20%. 

 
Parágrafo segundo– A promoção entre as Classes deverá ser de 3 em 3 anos, 

obrigatoriamente, após análise da Comissão Especial de Avaliação de 

Desempenho Funcional (CEAD). 

 

Parágrafo terceiro – Não será concedida a promoção para o servidor que 

apresentar titulação acima da exigida para a classe imediatamente superior, 

sem cumprir o interstício de tempo requerido. 

 

 

SEÇÃO III 
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

Art.23A Avaliação de Desempenho Funcional Periódico, será realizada CPADF 
conforme o Regulamento de Avaliação de Desempenho Funcional- RADF, nos 
termos do Art. 37 da Constituição Federal, considerando o conjunto de critérios 
combinados, de tempo de serviço no cargo, do mérito do servidor no exercício no 
cargo, bem como as anotações na ficha funcional. 

 
Art. 24 Os critérios de avaliação baseiam-sena retidão moral; competência no cargo; 
capacidade de autogestão; aptidão na função; habilidade; disciplina; 
responsabilidade; assiduidade; dedicação;eficiência; eficácia; colaboração e 
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integração com a equipe, superiores e colegas de trabalho; disponibilidade e 
prontidão; qualidade do trabalho realizado; responsabilidade; apresentação pessoal; 
conhecimento da função; desenvolvimento técnico-profissional; capacidade elevada 
de resiliência; comunicação clara e concisa; organização do espaço e da rotina de 
trabalho; liderança; capacidade de resolver problemas e conflitos; qualidade de 
atendimento ao cidadão, certificação de aproveitamento em cursos de capacitação e 
treinamento; sua adaptação no processo de trabalho com a equipe do órgão público 
em que está lotado e a sua qualidade de atendimento funcional na perspectiva do 
cidadão. 

SEÇÃO IV 
DA JORNADA DE TRABALHO 

 

Art. 25 A jornada de trabalho dos ocupantes dos cargos da carreira instrumental 
será de 20 horas semanais, 30 horas semanais ou 40 horas semanais, de acordo 
com a necessidade da Administração Pública Municipal, declarada no edital do 
Concurso Público para a investidura no cargo. 

Art. 26 Fica facultada aos ocupantes dos cargos da Carreira Instrumental descritos 
nesta lei a opção formal da alteração da jornada de 30horas semanais para 40horas 
semanais, mediante a aprovação do Órgão de Gestão de Pessoas através 
dePortaria publicada em mídia de divulgação municipal. 

Parágrafo primeiro – A partir da data da publicação da mudança de carga 
horária da nova jornada laboral, o servidor não poderá retroceder em sua 
decisão, permanecendo na jornada de trabalho de 40 horas semanais. 

Parágrafo segundo – Os servidores optantes pela jornada de trabalho de 40 
horas semanais serão aposentados nesse regime se cumprirem no mínimo 
cinco anos de contribuição ininterrupta nessa jornada e proporcional a esse 
período nos demais casos.  

 
CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
 

Art. 27 Os servidores efetivos do Quadro de Pessoal da Carreira Instrumental da 
Administração Pública Municipal, serão reenquadrados nos termos desta Lei 
Complementar, no prazo de até90 dias após a sua publicação, de acordo com as 
regras de transição. 
 
Art.28 As regras de transição desta Lei Complementar são: 
 
I – O reenquadramento dos servidores ocupantes de cargos da carreira instrumental 
serárealizadopor Comissão Especial de Reenquadramento Funcional, designada em 
Portaria do Prefeito Municipal, composta de representantes do Poder Executivo, de 
servidores efetivos e do sindicato da categoria.  
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II –O enquadramento dos servidores na nova estrutura de cargos e salários será 
realizadona faixa salarial da Classe e do Nível correspondente ao cargo, jornada e 
tempo de serviço no cargo anteriormente ocupado, de acordo com o Anexo IV, desta 
lei. 
 
III–A diferença entre o salário percebido pelo servidor e o que ele passará a 
perceber após o enquadramento, se positiva será paga como Vantagem Pessoal 
Nominalmente Identificada (VPNI), ou Verba Personalíssima (VP), conforme a 
especificidade, incidindo sobre ela todas as correções salariais e as vantagens 
previstas em lei, não podendo haver em nenhuma hipótese redução da remuneração 
aferida pelo servidor em detrimento da aplicação das disposições desta lei. 
 
IV–Os servidores que comprovem existência de matricula em faculdades, institutos 
superiores e universidades 30 dias antes da publicação desta Lei Complementar 
terão o direito ao enquadramento funcional correspondente a classe que exigir esse 
requisito, sem o cumprimento do interstício, desde obtenha a respectiva titulação 
docurso dentro dos prazos mínimos previsto para conclusão e obtenção da titulação 
. 
 
V– Os servidores pertencentes ao Quadro de Pessoal dos cargos da carreira 
instrumental serão mantidos na mesma jornada de trabalho em que estão 
enquadrados, caso não faça opção por outra jornada de trabalho. 
 
VI–O Poder Executivo com base no trabalho da Comissão Especial de 

Reenquadramento Funcional expedirá ato de reenquadramento. 

 
Art. 29 O servidor poderá recorrer do reenquadramento, no prazo de até 60 
(sessenta) dias de sua publicação, mediante requerimento, instruído com 
documentos comprobatórios que caracterizem os fatos alegados, devendo o pedido 
ser processado a decisão informada ao requerente em igual prazo.  
 

Parágrafo único – Constatando-se a necessidade de retificaçãodo 
enquadramento, esta se dará com efeitos financeiros retroativos à data em que 
se deu o reenquadramento.  

 
Art. 30 O vencimento dos cargos previstos nesta Lei Complementar e o 
complemento constitucional estão sujeitosà atualização de que trata o Art. 37, inciso 
X, da Constituição Federal, com data base fixada para o mês de Janeiro, de acordo 
com o índice fixado pelo Município e apurado nos últimos 12 (doze) meses.  
 

Parágrafo único – O reflexo financeiro desta Lei Complementar, decorrente do 
enquadramento e reenquadramento dos servidores da Carreira Instrumental, 
dar-se-á a partir do primeiro dia do mês subsequente ao reenquadramento.  

 
Art. 31 Os proventos dos ocupantes da Carreira Instrumental, as pensões ou 
qualqueroutra espécie remuneratória, percebidoscumulativamente, ou não, incluídos 
as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza não poderão exceder o 
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subsídio mensal, em espécie, do Prefeito Municipal, conforme artigo 37, inciso XI, da 
Constituição Federal de 1988. 
 
Art. 32As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta dos recursos 
orçamentários próprios, ficando o Poder Executivo autorizado a promover as 
alterações que se fizerem necessário.  
 
 
Art. 33 Os empregados públicos, submetidos ao regime da Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT, integrantes do quadro de pessoal que exercem suas atividades 
na área meio da administração, serão contemplados em legislação própria.  
 
Art. 34. Esta Lei Complementar entra em vigor na data se sua publicação ficando 
extintas todas as gratificações e adicionais de produtividade, bem como gratificação 
laboral, revogando-se as disposições em contrário a esta lei, em especial as Leis 
Municipais n° 2.046 de 17 de novembro de 1993, n°3.247, de 05 de maio de 2000, 
n° 2.094 de janeiro de 1994, o inciso II do art. 2° da Lei n°3.717 de 13 de junho de 
2002, Lei n. 2.355 de 1995, Decretos no. 3.630 de 31 de março de 2003, Decreto n° 
3.520 de 04 de setembro de 2002, Decreto n° 3.429 de 01 de março de 2002, 
Decreto n° 3.252 de 05 de janeiro de 2001, Decreto n° 3.183 de 1° de junho de 
2000, Decreto n° 2.828 de 22 de julho de 1996, Decreto n°2.752 de 16 de fevereiro 
de 1995, Decreto n° 2.686 de 23 de fevereiro de 1994, Decreto 5.993, de 1° de 
setembro de 2010, Decreto n°4.553, de 26 de março de 2007, Decreto n° 3.623 de 
20 de março de 2005; Decreto n°3.602 de 14 de janeiro de 2003, Decreto n° 3.600 
de 07 de janeiro de 2003, Decreto n° 3.599 de 07 de janeiro de 2003; Decreto n° 
3.196 de 19 de maio de 2000; Decreto n° 3.137 de 15 de fevereiro de 2000; Decreto 
n° 2.779, de 13 de outubro de 1.995 e o Decreto n° 2.686 de 23 de fevereiro de 
1994, as referidas revogações não poderão resultar em nenhuma hipótese em 
redução remuneratória, nos termo que dispõem o inciso IIIdo artigo 28 desta lei. 
 
 
 
 

GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL 

Rondonópolis, .........; ...... da Fundação; 

e ....... da Emancipação Política. 

 

 

 

PERCIVAL DOS SANTOS MUNIZ 

Prefeito Municipal 

 


