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Indicação N..6/2O22 

ASSUNTO: progressão salarial dos servidores em razão de curso 

superior e aprovação em avalição de desempenho. 

Autor: Cristiano Leonel Barbosa 

Destinatário: Prefeitura de Guzolândia. 

Indico à Excelentíssima Mesa Diretora, que seja oficiado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal o que segue: 

O Vereador que esta subscreve, indica ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito que analise a possibilidade criar, mediante lei, 

progressão salarial para o servidor efetivo, com fundamento no art. 78, 

inciso III do LC 7/2013, que: 

(1) se qualificar profissionalmente por curso superior, 

reconhecido pelo MEC, que não seja requisito de investidura no cargo, 

mas tenha relação com as atribuições desempenhadas; 

(2) seja aprovado em avaliação de despenho. 

JUSTIFICATIVA: 

Excelentíssimo senhor Prefeito, as medidas acima indicadas 

vão trazer benefícios consideráveis para a eficiência na prestação do 

serviço público e valorização e reconhecimento do servidor. 

Esse sistema de progressão salarial é adotado em outros 

Municípios, inclusive pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

A avalição de desempenho para fins de manutenção da 

estabilidade do servidor público no serviço deve ocorrer por lei federal 



Câmara Municipal de Guzolân dia 
"Deolindo de Souza Lima" 

Av. Paschoal Guzzo, 1087— CEP 15.355-000 - C.N.P.J. 51.842.326/0001-05 

e_mali: cm guzoiandia©yahoo.com.br  - Fone/Fax (17) 3637-1102 
Estado de São Pauto 

de âmbito nacional, mas isso não impede que a administração local 

adote a avaliação de desempenho para fins de apurar eficiência no 

serviço público como progressão salarial no caso de aprovação do 

servidor na avaliação. 

Também é constitucional a adoção de progressão salarial 

decorrente de aquisição de diploma de curso superior e pós-graduação, 

desde que não seja requisito para ingresso no cargo público, esteja 

relacionado com as atribuições desempenhadas pelo servidor e não seja 

custeado pelo Município. 

Ademais, essas medidas atendem não apenas aos interesses 

dos servidores, mas, especialmente ao da Administração, que 

promoverá uni aumento de salário dos servidores tendo como 

contrapartida a melhoria na eficiência do serviço público. 

Tendo a certeza que Nosso Prefeito se sensibilizará, mais uma 

vez, e atenderá essa indicação, antecipamos nossos agradecimentos. 

Atenciosamente, 

Í

1 

kstiano Leonel Barbosa 

Plenário Vereador Gregório José do Prado, 

Guzolândia, 18 de julho de 2022. 


