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PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

ATO DA PRESIDÊNCIA 
ATO DA PRESIDÊNCIA N° 001/2014 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA, 
CAPITAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas 
atribuições legais. 
 
RESOLVE: 
 
Regulamentar a Progressão Horizontal por Merecimento, 
prevista no Art. 12, inciso I da Lei 8057/2010. 
 
Art. 1° - A Progressão Horizontal por Merecimento é a 
passagem de um nível para outro, imediatamente superior, 
mantida a classe. 
 
Art. 2° - A Progressão Horizontal por Merecimento 
ocorrerá a cada 03 (três) anos, para os servidores: 
 
I - estáveis; 
II - que não estiver afastado em licença para tratamento 
de interesses particulares; 
III - que não estiver em laudo médico definitivo e/ou 
Perícia Médica; 
IV - não ter sofrido pena disciplinar de suspensão ou multa 
nos últimos três anos. 
 
Parágrafo Único – A Progressão Horizontal por 
Merecimento está limitada a 01 (hum) nível a cada 03 
(três) anos. 
 
Art. 3° - Para obter Progressão Horizontal por 
Merecimento o servidor terá que apresentar certificados de 
cursos e eventos de capacitação, tratados aqui como 
“títulos”, totalizando, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos, 
realizadas nos últimos 03 (três) anos. 
 
§1° - Os cursos apresentados terão validade, quando 

pertinentes à área em que o servidor desenvolve as suas 
atividades nesta Casa Legislativa. 
 
§2° - A pontuação dos títulos para a Progressão Horizontal 
por Merecimento fica estabelecida conforme anexo I. 
 
Art. 4° - A concessão do direito será feita através de 
Requerimento próprio, com as cópias dos títulos anexados, 
e protocolado no Departamento de Documentação e 
Informação da Câmara Municipal de Vitória. 
 
Parágrafo Único - O Requerimento e as cópias dos títulos 
para obtenção da Progressão por Merecimento serão 
entregues em 02 (duas) vias; uma via será carimbada e 
assinada pelo servidor responsável por receber a 
documentação e devolvida ao requerente. 
 
I - Os títulos entregues serão cópias autenticadas em 
Cartório ou pelo Departamento de Documentação e 
Informação da Câmara Municipal de Vitória, mediante 
apresentação dos certificados originais. 
II - Não será permitido anexar títulos e/ou certificados 
após abertura do processo com a solicitação do mérito em 
questão. 

III – Os títulos apresentados só poderão ser utilizados uma 
única vez para efeitos da Progressão Horizontal por 
Merecimento. 
IV – Um mesmo título/certificado/diploma não será objeto 
para mais de que uma Progressão: Horizontal por 
Merecimento ou Vertical. 
 
Art. 5° - Os documentos comprobatórios da realização de 
cursos, capacitações, seminários, palestras entre outros, 
para validação deverão conter: 
 
I – O nome da Instituição e/ou empresa realizadora do 
referido evento, em papel timbrado. 
II – Data da realização do evento, início e fim, com dia, 
mês e ano. 
III – Nome correto do servidor sem rasuras. 
IV – Carga horária do evento 
V – Assinatura, quando houver campo, dos responsáveis 
pela Instituição/Empresa com carimbo, bem como o do 

cursista/servidor. 
VI – A data dos cursos e/ou eventos refere-se a data de 
conclusão do mesmo. 
 
Art. 6° - Para a primeira Progressão Horizontal por 
Merecimento, o servidor terá que obter aproveitamento 
igual ou superior a 60% na Avaliação de Desempenho.  
 
Art. 7° - Será criada uma Comissão Especial para Análise 
de Títulos, não remunerada, através de Portaria Interna, 
que será responsável pela análise e conferência da 
documentação e avaliará, além dos títulos apresentados, 
os seguintes critérios: 
 
I – Faltas - A cada 01 (uma) falta não justificada, será 
subtraído 5% (cinco por cento) da pontuação). 
II – Advertência (a cada registro de advertência ou ato 
desabonador, será subtraído 5% (cinco por cento) da 
pontuação). 
III - E os casos de interrupção estão previstos nos Art. 63  
e  Art. 75 da Lei 2994/82 (Estatuto dos Funcionários 
Públicos do Município de Vitória). 
 
Art. 8° - A concessão do direito será feita através de 
requerimento e os efeitos financeiros serão considerados a 
partir da data em que for protocolado a referida 
Progressão. 
 
Art. 9° - Em caso de comprovação de fraude, o servidor 
terá excluído o título fraudado da sua ficha funcional, bem 
como será obrigado a devolver o montante recebido, 
devidamente corrigido, sem prejuízo de responsabilização 
nas esferas cível, administrativa e penal. 
 
Art. 10º – A Avaliação de Desempenho para Servidores 
Efetivos, bem como, a Progressão Horizontal por 
Merecimento para servidores que já estão na ocasião de 
seu segundo benefício, terão suas respectivas normas 
estabelecidas, através de Portaria Interna, no prazo 
máximo de 90(noventa) dias, a contar da publicação do 
presente Ato.  
 
Art. 11º - Este ato entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando o Ato da Presidência 15/2011. 
 

Palácio Attílio Vivácqua, 10 de fevereiro de 2014. 
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FABRÍCIO GANDINI 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 
 
 

ANEXO I  

TABELA DE PONTUAÇÃO DA PROGRESSÃO 

HORIZONTAL POR MERECIMENTO 

CARGA HORÁRIA PONTOS POR 
CURSO 

Mínimo de 360 horas 50 

200 a 259 horas 40 

120 a 199 horas 30 

80 a 119 horas 25 

60 a 79 horas 20 

30 a 59 horas 15 

15 a 29 horas 10 

Sem Carga Horária 05 

Publicação de Artigo Científico 05 

Palestrante (sem ser 
remunerado pela CMV) 

04 

Participação em Congresso 
Internacional 

03 

Participação em Congresso 
Nacional 

02 

Participação em Congresso 
Estadual ou Municipal 

01 

Participação nos seguintes 

eventos: Palestra, Oficina, 
Seminário, Encontro, 
Conferência, Colóquio, Mostra, 
Fórum, Convenção, Simpósio 
e/ou Workshop. 

0,5 

 

Observação:  

Art. 3° - Para obter Progressão Horizontal por 

Merecimento o servidor terá que apresentar certificados de 

cursos e eventos de capacitação, tratados aqui como 

“títulos”, totalizando, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos, 

realizadas nos últimos 03 (três) anos. 

§1° - Os cursos apresentados terão validade, quando 

pertinentes à área em que o servidor desenvolve as 

suas atividades nesta Casa Legislativa. 

§2° - A pontuação dos títulos para a Progressão Horizontal 

por Merecimento fica estabelecida conforme anexo I. 

ESTE É O FINAL DESTA PUBLICAÇÃO. 
 


