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Portaria nº 25 de 05 de julho de 2022. 

 

 

Concede progressão horizontal a servidores que menciona e dá 

outras providências. 

 

A Presidente da Câmara Municipal de Borda da Mata, no uso de suas atribuições que lhe 

confere o Regimento Interno e a legislação correlata; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 03 de 2019 e na Resolução nº 02 de 

2021, 

 

CONSIDERANDO o cumprimento dos requisitos constantes da Complementar nº 03 de 

2019 e da Resolução nº 02 de 2021 por parte dos servidores, em especial o interstício mínimo 

de três anos no grau de vencimento e o efetivo exercício das funções, além da ausência de 

avaliação inferior a setenta pontos, 

 

CONSIDERANDO que a jurisprudência do TJMG no sentido de que “A inércia do ente 

público em realizar a avaliação de desempenho, exigida por lei municipal para concessão 

de progressão horizontal, não pode implicar prejuízo aos servidores” (TJMG -  Remessa 

Necessária-Cv  1.0188.15.004218-5/002, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/06/2022, publicação da súmula em 09/06/2022)” e o 

disposto no art. 23 da Lei Complementar nº 03/2019 “O servidor fará jus à classificação 

automática no grau imediato ao que estiver posicionado em sua tabela de salários-base na 

hipótese da Câmara Municipal não promover a avaliação de desempenho após o 

cumprimento do prazo de que trata o inciso I do Art. 21 desta Lei”. 

 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º. Conceder progressão horizontal aos servidores Gustavo Silva Xavier, Procurador 

Legislativo, matrícula 031, Ronaldo Roberto da Rosa, Assessor Legislativo, matrícula 015, 

Jerusa da Silva Souza, Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula 014, sendo-lhe garantidos todos 

os direitos e vantagens que advierem deste ato, passando ao nível de vencimento subsequente, 

com acréscimo de cinco por cento sobre o vencimento base, conforme disposições da Lei 

Complementar nº 03/2019 e da Resolução nº 02/2021. 

 

Parágrafo único. Os efeitos financeiros serão pagos aos servidores no mês seguinte ao de sua 

concessão, retroagindo à data do requerimento, datado de 04/07/2022, nos termos do art. 20 

da Resolução nº 02/2021. 
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Art.2º. Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entre em vigor na data de sua 

publicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge Pereira Filho 

Presidente da Câmara Municipal de Borda da Mata/MG 
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