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PORTARIA N. 93, DE 27 DE MAIO DE 2022. 
 

 

Resolve a lacuna acerca da concessão de 
progressão por mérito no ano de 2019, abre prazo 
adicional para apresentação de documentos, 
reorganiza os prazos para concessão e dá outras 
providências. 

LUIZ CLÓVIS DAL PIVA, Prefeito Municipal de 
Guatambu, Santa Catarina, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, 
Legislação Complementar e Ordinária; e, 

 

CONSIDERANDO, que a Lei Complementar n. 119, de 05 de novembro de 2018, 

embora tenha revogado disposições em contrário, registrou equívoco na revogação 

da Lei Complementar n. 005/2001, fazendo constar Lei Complementar n. 005/1995, 

portanto, inexistente; 

CONSIDERANDO, que muito embora a existência da expressão “revogam-se 

disposições em contrário” há constatação de que a Lei Complementar n. 119/2018 

não tenha estabelecido regulamentação acerca da progressão por mérito; 

CONSIDERANDO, que posteriormente a Lei Complementar n. 131, de 23 de 

dezembro de 2019, não somente trouxe previsão expressa acerca da progressão por 

mérito, adicionando ao art. 55 da LC n. 119/2018, o inciso V – Progressão por Mérito, 

mas também revogou expressamente à Lei Complementar n. 005/2001, portanto, 

colocando fim da na dúvida acerca da revogação ou não; 

CONSIDERANDO, que para os servidores efetivos, com exceção do magistério que 

possui regulamento próprio, não foi concedido a oportunidade de apresentação de 

documentos referente ao ano de 2019, por naquela oportunidade existir interpretação 

acerca da revogação da LC n. 004/2001, o que foi devidamente superado com a 

aprovação da LC n. 131, de 23 de dezembro de 2019; 

CONSIDERANDO, que posteriormente se iniciou o biênio de 2020 e 2021, com data 

base em maio de 2022, sem que tivesse sido oportunizado aos servidores o direito de 

buscar a progressão por mérito referente ao ano de 2019, sendo a ultima concessão 

referente ao biênio de 2017 e 2018; 

CONSIDERANDO, que o magistério possui legislação própria acerca da progressão 

por mérito, conforme dispõe o art. 18 da Lei Complementar n. 142, de 27 de dezembro 

de 2021, norma que revogou a Lei Complementar n. 003/2001, que tratava sobre o 

tema em seu art. 14; 

CONSIDERANDO a existência de diferença entre os biênios dos servidores públicos 

municipais e servidores públicos municipais do magistério; 
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CONSIDERANDO, que aos servidores do magistério foi impedida a concessão 

referente ao biênio de 2019 e 2020, devido ao disposto na Lei Complementar Federal 

n. 173/2020, de enfrentamento da pandemia do coronavírus, com vigência até 

31/12/2021; 

CONSIDERANDO, que o pedido de progressão por mérito referente ao biênio 2019 e 

2020 somente foi disponibilizado em 2022, é bem verdade por imposição legislativa, 

e que no ano de 2023 os servidores públicos do magistério fariam jus ao biênio de 

2021 e 2022, novamente tendo que enfrentar a burocracia, o que pode ser resolvido 

com a consideração do biênio de 2019 e 2020, somado proporcionalmente ao ano de 

2021, ou seja, 2% mais 1%; 

CONSIDERANDO, que tal medida reorganizaria o marco inicial do biênio dos 

servidores do magistério, passando, então, a contar de 2022 e 2023, com concessão 

mediante preenchimento dos demais requisitos em maio de 2024, em igualdade de 

prazo aos demais servidores municipais; 

CONSIDERANDO, que tal medida visa atender ao princípio da eficiência da 

Administração Pública; 

CONSIDERANDO, que os servidores públicos e do magistério apresentaram 

requerimento nesse sentido, assim como apresentaram documentos, mas para que 

não haja dúvida de quem possa ter acesso, nem mesmo alegação de nulidade; 

CONSIDERANDO, que o prazo de 10 (dez) dias é suficiente para que, em querendo, 

os servidores públicos apresentem documentos complementares, bem como, se 

discordarem, se manifestem acerca da pretensão; 

CONSIDERANDO, que a data base para a concessão de progressão por mérito é o 

mês de maio, também que não haverá prejuízo com relação ao mês de maio de 2022, 

sendo o pagamento retroativo ao supracitado; 

 

RESOLVE 

 

Art. 1º Conceder o prazo de 10 (dez) dias para que os servidores públicos, em 

querendo, apresentem a documentação que julgar necessária, para fins de concessão 

de progressão por mérito. 

§ 1º Aos servidores do quadro geral, por se tratar de período referente ao ano de 2019, 

portanto, vigente a LC n. 005/2001, devem observar a necessidade de apresentar a 

quantidade mínima de 16 horas, referentes ao período de janeiro de 2019 a dezembro 

de 2019, ou ainda, 32 horas, referentes ao período de janeiro de 2018 a dezembro de 

2019, conforme disposto no inciso II do art. 13 da LC n. 005/2001. 

§ 2º Aos servidores do magistério, tem-se que a quantidade de carga horária disposta 

na LC n. 142/2021, é a mesma disposta na LC n. 003/2001, ora revogada, razão pela 
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qual devem observar o art. 18 da norma vigente, sendo 160 horas nos dois anos 

anteriores ao da avaliação. 

I – Com relação ao biênio de 2019 e 2020, devem apresentar a quantidade mínima de 

160 horas; 

II – Com relação ao ano de 2021, devem apresentar, proporcionalmente, 80 horas. 

 

Art. 2º Os documentos já apresentados pelos servidores, em caso de necessidade de 

consulta, permanecerão à disposição junto ao Setor de Recursos Humanos, sendo 

vedado em razão da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n. 13.709/2018) a consulta 

por terceiros.  

Art. 3º A não apresentação dos documentos, assim como o não preenchimento dos 

requisitos, ensejará na perda do direito. 

Art. 4º Para fins de concessão de progressão por mérito, considerar-se-á como data 

base o mês de maio de 2022. 

Art. 5º Encerrado o prazo de entrega, os documentos serão avaliados pela Comissão 

de Avaliação de Progressão por Mérito, conforme o Decreto Municipal n. 217/2022, 

no prazo de 5 (cinco) dias. 

Art. 6º A concessão da progressão será realizada por ato do Chefe do Poder 

Executivo Municipal, em conformidade ao resultado apontado pela comissão de 

avaliação. 

Art. 7º Realizado o ato de concessão, cumpre, obrigatoriamente, ao Setor de 

Recursos Humanos zelar pelos documentos, dispondo tanto em arquivo próprio de 

progressão, quanto na pasta funcional de cada servidor público municipal, tanto dos 

documentos apresentados, quanto da avaliação da comissão, e também do ato 

administrativo de concessão; 

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.  

 

Guatambu/SC, 27 de maio de 2022. 

 

 
LUIZ CLÓVIS DAL PIVA 

Prefeito Municipal 
 

 


