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LEI COMPLEMENTAR Nº 59/1997
(Revogada pela Lei Complementar nº 143/2009) 

"INSTITUI O PLANO DE CARREIRAS DOS SERVIDORES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

O Prefeito Municipal de Brusque: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Hylário Zen, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

DA CARREIRA E DOS CARGOS 

Art. 1º  O quadro dos Servidores da Prefeitura do Município de Brusque é cons�tuído de cargos de
carreira de provimento efe�vo e cargos de provimento em comissão. 

§ 1º - Os cargos de provimento efe�vo são reunidos em grupos ocupacionais, integrados em níveis, com
denominações específicas, na forma do Anexo I, e iden�ficados em razão da natureza do trabalho através
de funções �pificadas. 

§ 2º - Os grupos ocupacionais a que se refere o parágrafo anterior são os seguintes: 

I - Grupo Ocupacional Superior; composto de funções que exigem conhecimentos teóricos e prá�cos de
nível superior, para desenvolver a�vidades de assessoramento e outras correlatas. 

II - Grupo Ocupacional Intermediário; composto de funções que exigem conhecimentos em nível de
segundo grau e cujas tarefas se caracterizam por complexidade compa�vel. 

III - Grupo Ocupacional Básico; composto de funções que exigem conhecimentos e habilidades em nível
de primeiro grau. 

§ 3º - A descrição das tarefas, atribuições, responsabilidade e demais caracterís�cas, per�nentes a cada
cargo de provimento efe�vo, serão especificadas em regulamento a ser expedido pelo Chefe do Poder
Execu�vo. 

Art. 2º  Os cargos de provimento em Comissão são de livre nomeação e exoneração por ato do Chefe do
Poder Execu�vo.

Art. 3º  A inves�dura em Cargo de Carreira de provimento efe�vo dependerá de aprovação prévia em
Concurso Público de provas ou de provas e �tulos, nas condições nele especificadas através do respec�vo
edital. 
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§ 1º - Os servidores aprovados em concurso público e nomeados para o exercício das funções
permanecerão obrigatoriamente em estágio probatório por dois anos e serão subme�dos a avaliação de
desempenho. 

§ 2º - Os servidores julgados inaptos para o exercício das funções e após avaliação de desempenho, serão
desligados do quadro de servidores do Município. 

Art. 4º  O provimento do cargo efe�vo dar-se-á no nível inicial de vencimento do grupo Ocupacional
correspondente. 

Art. 5º  A posse no cargo dar-se-á perante o Prefeito Municipal no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
publicação do ato de nomeação, prorrogável por uma vez até igual período, a critério da Administração. 

DO AVANÇO FUNCIONAL 

Art. 6º  Após o enquadramento de que trata esta Lei, a promoção do servidor efe�vo dar-se-á através de: 

I - Promoção por Mérito, que consiste na passagem do servidor de um nível para o imediatamente
subsequente, dentro de um mesmo grupo Ocupacional, após cumprido inters�cio de dois anos de efe�vo
exercício no nível em que se encontrava e após Avaliação de Desempenho. 

II - Promoção por Titulação, nos termos da regulamentação própria. 

III - Promoção por Qualificação, através de realização de cursos na área de atuação, cuja somatória a�nja
100 (cem) horas, não podendo cada curso ter carga horária inferior a 20 (vinte) Horas - uma referência.
VETADO 

Parágrafo Único. Comprovada a realização de determinado curso, para os fins do disposto nos incisos II e
III do caput deste ar�go, o mesmo não terá validade para efeito de nova promoção. 

Art. 7º  O acesso consiste na passagem por meio de concurso público de provas ou de provas e �tulos, de
carreira de determinado nível de escolaridade para outra superior. 

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Art. 8º  Avaliação de Desempenho é o processo que tem Por finalidade aferir obje�vamente o resultado
do trabalho efe�vo dos servidores, fornecendo subsídios para o planejamento das ações e de recursos
humanos da administração pública do Município de Brusque. 

Art. 9º  O desempenho do servidor efe�vo será aferido periodicamente pela Chefia imediata, segundo
critérios fixados pelos órgãos responsáveis pelo Setor de Recursos Humanos e com a par�cipação da
En�dade que representa os Trabalhadores do setor público da Prefeitura do Município de Brusque,
valendo para efeito de avanço funcional, promoção e outros, o resultado de todas as avaliações realizadas
no período de dois anos. 

§ 1º - Não será concedida promoção por mérito ao servidor que não ob�ver grau mínimo quando da
avaliação de desempenho. 
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§ 2º - O servidor poderá recorrer do resultado de sua avaliação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar
da data da divulgação, através de Requerimento encaminhado ao Chefe do Poder Execu�vo. 

Art. 10 -  A autoridade competente que não fizer a Avaliação de Desempenho Periódica para o previsto
nos termos dos ar�gos 6º, Inciso I, 8º e 9º desta Lei, ou que proceder incorretamente em sua realização,
será responsabilizado administra�vamente e o Servidor será considerado apto para o exercício de suas
funções e promoções previstas nesta Lei. 

Art. 11 -  A Avaliação de Desempenho exigirá o rigoroso cumprimento das seguintes etapas: 

I - pré-desempenho: nesta fase são estabelecidos os critérios de aferição e acompanhamento para
cumprimento dos obje�vos, tarefas ou a�vidades, de forma a assegurar que o servidor tenha pleno
conhecimento da expecta�va da administração em relação ao trabalho que deve ser realizado. 

II - desempenho: nesta fase, a chefia imediata fará o acompanhamento do desempenho do servidor,
registrando os fatos mais significa�vos que estejam ocorrendo. 

III - pós-desempenho: nesta fase, a chefia imediata e o servidor devem formalizar o resultado final da
avaliação, aferindo o que foi realizado em comparação ao estabelecido na fase de pré-desempenho. 

§ 1º - Todas as fases da avaliação devem ser registradas por escrito, sempre com a par�cipação da chefia
imediata e do servidor. 

§ 2º - Os servidores que tenham servido em mais de uma unidade administra�va, serão avaliados por
todas as chefias às quais es�veram vinculados, cumpridas as fases da avaliação desempenho. 

§ 3º - O resultado final da Avaliação de Desempenho deve ser concluído até o mês de Dezembro de cada
ano. 

DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

Art. 12 -  A qualificação profissional dos servidores deverá resultar de programas de formação inicial, de
aperfeiçoamento e de especialização, compa�veis com a natureza e as exigências das respec�vas
carreiras, de sua habilitação e ap�dão, tendo por obje�vos: 

I - na formação inicial, a preparação para o exercício das atribuições dos cargos iniciais das carreiras,
propiciando conhecimentos, métodos, comportamentos, técnicas e habilidades adequadas. 

II - no aperfeiçoamento, a habilitação para o desempenho eficiente das atribuições inerentes à sua classe
atual. 

III - na especialização, a preparação para o exercício de funções de natureza técnica, de direção e de
assessoramento. 

Art. 13 -  O servidor autorizado a par�cipar de cursos regulares ou de eventos necessários a sua
capacitação profissional, com ônus ou ônus limitado, deverá ressarcir ao Município de Brusque o valor
atualizado, correspondente ao custo total ou parcial do afastamento, em caso de posterior pedido de
exoneração, conforme as hipóteses estabelecidas em regulamento, 

DA JORNADA DE TRABALHO 
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Art. 14 -  A jornada normal de trabalho dos Servidores a�ngidos por esta Lei, não será superior a oito
horas diárias e quarenta horas semanais, facultada a compensação de horário e redução de Jornada,
mediante acordo ou convenção cole�va de trabalho ou devido à exigência legal para categorias
profissionais específicas. 

DA RETRIBUIÇÃO FINANCEIRA 

Art. 15 -  Os valores dos vencimentos dos servidores são os constantes no Anexo II e o dos detentores de
Cargos em Comissão Simbologia CC-1 corresponderão ao maior nível da Tabela, sendo reajustados de
acordo com a polí�ca de pessoal adotada pelo Município e nos termos desta Lei. 

§ 1º - O vencimento dos detentores de Cargo de Provimento em Comissão, Símbolo CC-2, corresponderá
a setenta e cinco por cento do maior valor da Tabela II, e o vencimento dos detentores de Cargo em
Comissão, Símbolo CC-3 será de cinqüenta por cento e o de Símbolo CC-4 o equivalente a trinta por cento.

§ 2º - O Vencimento Básico de Referência do Município fica reajustado em 15 (quinze) por cento. 

§ 3º - Para os efeitos exclusivos do con�do na resolução nº 005/96 e Decreto Legisla�vo nº 006/96, o
aumento médio concedido nos termos desta Lei é de 16,74% (dezesseis vírgula setenta e quatro por
cento). 

Art. 16 -  As gra�ficações devidamente previstas em lei, passam a incorporar aos vencimentos do Servidor
do Quadro efe�vo quando percebidas por período mínimo de 10 (dez) anos consecu�vos ou 15 (quinze)
anos intercalados, salvo os ocupantes de Cargos de Provimento em Comissão, previstos na Lei nº
2164/97, de 17/02/97. 

Parágrafo Único. Na hipótese do ar�go acima, a incorporação se dará com a gra�ficação de maior valor,
dentre as percebidas pelo Servidor, desde que exercido a função gra�ficada por período mínimo de 3
(três) anos. 

Art. 17 -  Ao funcionário efe�vo que permanecer em Cargo em Comissão, por período superior a 10 (dez)
anos ou período vários cuja soma seja superior a 15 (quinze) anos, fica assegurado o vencimento básico
do nível mais elevado, dentre os dos cargos ocupados, desde que, exercido por prazo superior a 3 (três)
anos. 

DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 

Art. 18 -  Será concedido ao Servidor Público Municipal o adicional por tempo de serviço à razão de 6%
(seis por cento) por triênio de efe�vo exercício de serviço prestado ao Município, proporcionalmente ao
seu vencimento básico. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 19 -  Os Servidores estáveis em exercício na data da publicação desta lei, serão enquadrados nas
carreiras de acordo com a classe e no nível de vencimento compa�vel com a função ora desempenhada e
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Nota: Este texto não subs�tui o original publicado no Diário Oficial.

nos termos dos anexos I, II e III, observando-se o grau de instrução. 

§ 1º - Para os fins deste ar�go os cargos passam a se integrar em grupos ocupacionais ficando
transformados para todos os efeitos na forma dos Anexos I e III integrantes desta Lei. 

§ 2º - É previsto a revisão de enquadramento com a finalidade de se proceder as adequações funcionais
necessárias para a plena implementação do Plano de carreiras ins�tuído nos termos desta Lei. 

Art. 20 -  Os cargos e as classes de carreira de que trata a presente Lei, possuem correlação e equivalência 
para todos os efeitos legais com os cargos, carreiras e salários ins�tuídos por Lei anterior, conforme anexo
III e extensivo aos Servidores ina�vos. (Revogado pela Lei Complementar nº 64/1997) 

Art. 21 -  Os atuais servidores que no processo de enquadramento e de revisão não se enquadrarem nos
requisitos necessários para os cargos e funções criados por esta Lei, serão enquadrados em cargos
compa�veis com suas atuais funções ou permanecerão em carreira em ex�nção. 

Art. 22 -  Ficam transformados em cargos os empregos ocupados pelos servidores estáveis regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho e subme�dos ao disposto nas Lei nº s 20/93 e 1898/94. 

Art. 23 -  Todos os servidores terão sua lotação na Secretaria de Administração e serão alocados de
acordo com o orçamento de pessoal por unidade. 

Art. 24 -  O Salário Básico de Referência passará a ser u�lizado nos cálculos das vantagens e adicionais
como insalubridade e salário família. 

Art. 25 -  Os servidores ina�vos serão contemplados por esta Lei naquilo que couber. 

Art. 26 -  Nenhuma redução da remuneração ou provento poderá resultar da aplicação do disposto nesta
Lei, devendo, quando for o caso, ser assegurado ao Servidor a diferença, como vantagem pessoal. 

Parágrafo Único. O valor da vantagem pessoal prevista neste ar�go será reajustado nas mesmas datas e
nos mesmos índices adotados para os Servidores Públicos Municipais. 

Art. 27 -  Fica o Chefe do Poder Execu�vo autorizado a proceder o necessário remanejamento
orçamentário para o cumprimento desta Lei. 

Art. 28 -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário, especialmente as Leis nº s 636/75; 1022/82; 1334/87; 1466/89; 2034/95; art. 25 e parágrafo
único, art. 27 parágrafos 1º e 2º, art. 31 e parágrafo único, art. 35, art. 36, art. 37 parágrafo único, art. 38,
art. 39, art. 40 incisos I - VI e parágrafos 1º até 6º, art. 41, parágrafo 1º do art. 47, parágrafo 2º do art. 74,
art.92 e seu parágrafo único, art. 115, parágrafo 1º até 4º do art. 219, art. 261 e seu parágrafo único e art.
282 da Leinº 1898/94; Leis Complementares nº s 36/94; 37/95; 51/96; art. 110 da Lei nº 20/93. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE, 27 de maio de 1997. 

HYLÁRIO ZEN 
Prefeito Municipal 
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