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LEI 12.985 Nº DE 28 DE JUNHO DE 2007
Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 

Servidores do Município de Campinas e dá outras Providências
A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal de Campinas, sanciono e pro-
mulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituído o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores do 
Município de Campinas, fundamentado nos seguintes princípios:
I – racionalização da estrutura de cargos e carreiras;
II – legalidade e segurança jurídica;
III – estímulo ao desenvolvimento profi ssional e à qualifi cação funcional; e 
IV – reconhecimento e valorização do servidor público pelos serviços prestados, pelo 
conhecimento adquirido e pelo desempenho profi ssional.

Art. 2º Para os fi ns desta Lei considera-se :
I – Servidor: a pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo, 
função pública e função atividade;
II – Cargo: unidade laborativa com denominação própria, criada por lei, com número 
certo, que implica no desempenho, pelo seu titular, de um conjunto de atribuições e 
responsabilidades;
III – Carreira: estrutura de desenvolvimento funcional e profi ssional, operacionalizada 
através de passagens a Níveis e Graus superiores, no cargo do servidor;
IV – Padrão: conjunto de algarismos que designa o vencimento dos servidores, for-
mado por:
a) Grupo: o conjunto de cargos públicos, vinculados a uma mesma tabela de vencimento, 
representado por letras;
b) Nível: indicativo de cada posição salarial em que o servidor poderá estar enquadrado 
na Carreira, segundo critérios de desempenho, capacitação e titulação, representado 
por números;
c) Grau: indicativo de cada posição salarial em que o servidor poderá estar enquadrado 
na Carreira, segundo critérios de desempenho, representado por letras.;
V – Progressão Vertical: passagem do servidor de um Nível para outro superior, na 
Tabela de Vencimento própria do Grupo a que pertence;
VI – Progressão Horizontal: passagem do servidor de um Grau para outro superior, na 
Tabela de Vencimento própria do Grupo a que pertence;
VII – Vencimento base: retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do 
cargo, de acordo com o Nível e Grau;
VIII – Remuneração: retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo 
composto pelo vencimento base acrescido das demais vantagens pessoais estabelecidas 
em lei;
IX – Massa salarial: soma do vencimento mensal dos servidores pertencentes a um 
Grupo.
X – O Servidor Público Municipal, não sofrerá redução em seus vencimentos em virtude 
da aplicação do Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I
Da Composição dos Quadros de Cargos

Art. 3º Estão abrangidos por esta Lei:
I – Quadro Geral de Cargos; e
II – Quadro de Cargos da Saúde.
§ 1º Os quadros de cargos, com as respectivas denominações, quantitativos e requisitos 
de ingresso, são os constantes dos anexos I-A e I-B desta Lei.
§ 2º Os concursos públicos para o provimento dos cargos abrangidos por esta Lei serão 
voltados a suprir as necessidades da Administração, que poderá exigir conhecimentos 
e/ou habilitações específi cas, além dos requisitos mínimos defi nidos nos anexos I-A 
e I-B desta Lei.
§ 3º Para os fi ns do § 2º deste artigo, poderão ser destinadas vagas por conhecimentos 
e/ou habilitações específi cas.
§ 4º A aprovação em vaga na forma dos §§ 2º e 3º deste artigo não gera estabilidade no 
órgão, lotação ou função específi ca.

Art. 4º Os quadros de cargos de que trata esta Lei são integrados por cargos de provi-
mento efetivo subdivididos nos seguintes Grupos, conforme anexos I-A e I-B:
I – Cargos de Nível Fundamental: Grupos A, B e C;
II – Cargos de Nível Médio: Grupos D e E;
III – Cargos de Nível Técnico: Grupo F;
IV – Cargos de Nível Superior: Grupos G, H, I, J e K.
Parágrafo único. A cada Grupo corresponde uma Tabela de Vencimento.

Seção II
Do Ingresso e das Atribuições

Art. 5º Os cargos constantes desta Lei são providos exclusivamente por concurso 
público de provas ou de provas e títulos e seu ingresso se dá sempre no Nível e Grau 
iniciais do cargo.
Parágrafo único. O ingresso no cargo de Auxiliar de Enfermagem se dará no nível 
2 do Grupo C.

Art. 6º As atribuições dos cargos são as constantes dos anexos II-A e II-B desta Lei, 
que correspondem à descrição genérica do conjunto de tarefas e responsabilidades 
cometidas ao servidor público, em razão do cargo em que está investido.
Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará as atribuições dos cargos em 
Decreto.

Seção III
Da Remuneração

Art. 7º O servidor será remunerado de acordo com as Tabelas de Vencimento constantes 
do Anexo III, conforme o seu Padrão.
Parágrafo único. As Tabelas de Vencimento do Anexo III estão fi xadas de acordo com 
a jornada de 36 (trinta e seis) horas semanais, devendo as jornadas diferenciadas serem 
pagas proporcionalmente.

Art. 8º A maior remuneração, a qualquer título, atribuída aos servidores, obedecerá 
estritamente ao disposto no art. 73, §1º, da Lei Orgânica do Município de Campinas e 
art. 37, XI, da Constituição Federal, sendo imediatamente reduzidos quaisquer valores 
percebidos em desacordo com esta norma, não se admitindo, neste caso, a invocação 
de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título, inclusive nos casos de 
acúmulo de cargos públicos.

CAPÍTULO III
DA JORNADA

Art. 9º A jornada de trabalho dos servidores poderá ser defi nida, a critério da admi-
nistração, em:
I – 30 (trinta) horas semanais, correspondentes a 180 (cento e oitenta) horas mensais; 
ou
II – 36 (trinta e seis) horas semanais, correspondentes a 216 (duzentas e dezesseis) 
horas mensais.
§ 1º O acúmulo de cargos públicos autorizados pela Constituição Federal é admitido 
quando a somatória das jornadas do cargo municipal com outro cargo público, municipal 
ou não, não ultrapassar 64 (sessenta e quatro) horas semanais.
§ 2º A alteração de jornada depende de requerimento do servidor.
§ 3º A jornada de trabalho é sempre de 36 (trinta e seis) horas semanais para os ser-
vidores:
I – nomeados para cargos em comissão;
II – designados para função de confi ança; e
III – designados para perceber Gratifi cação de Apoio Técnico.
§ 4º Os titulares de cargo de Agente de Educação infantil têm jornada de 32 (trinta e 
duas) horas semanais, devendo cumprir 30 (trinta) horas em serviço e 2 (duas) horas 
de formação, conforme regulamento.

Art. 10. Os cargos correspondentes a profi ssões regulamentadas terão sua jornada de 
trabalho adequada aos regulamentos da respectiva profi ssão e perceberão vencimento 
proporcional à sua jornada de trabalho.
Parágrafo único. Para os servidores ocupantes dos cargos mencionados no “caput” 
deste artigo na data da publicação desta lei, fi ca mantida sua remuneração com base 
no art. 42.

Art. 11. Os servidores poderão trabalhar em regime especial de trabalho (plantão) 
diurno e/ou noturno, em atendimento à natureza e necessidade do serviço, desde que 
respeitada a jornada mensal.
Parágrafo único. O servidor sujeito à jornada de trabalho superior a 6 (seis) horas 
diárias terá descanso obrigatório para refeição, no mínimo de 1 (uma) hora e, no má-
ximo, de 2 (duas) horas.

Art. 12. O cálculo do benefício de aposentadoria dos servidores que tiverem sua jor-
nada alterada utilizará a média das jornadas dos últimos 5 (cinco) anos de atividade, 
considerando as atribuições de carga suplementar.
Parágrafo único. Aplica-se a regra do “caput” deste artigo a todos os servidores do 
Município de Campinas, independentemente do Plano ou Quadro de Cargos a que 
estejam vinculados.

CAPÍTULO IV
DA EVOLUÇÃO FUNCIONAL

Seção I
Disposições Gerais

Art. 13. A Evolução Funcional nos cargos ocorrerá mediante as seguintes formas:
I – Progressão Vertical; e
II – Progressão Horizontal.

Art. 14. A Evolução Funcional somente se dará de acordo com a previsão orçamentária 
de cada ano, que deverá assegurar recursos sufi cientes para:
I – Progressão Vertical de 5% dos servidores de cada Grupo, a cada processo; e
II – Progressão Horizontal de 20% dos servidores de cada Grupo, a cada processo.
§ 1º As verbas destinadas à Progressão Vertical e à Progressão Horizontal deverão ser 
objeto de rubricas específi cas na lei orçamentária, até o limite de 2% (dois por cento) 
da folha de pagamento do ano anterior.
§ 2º A distribuição dos recursos previstos em orçamento para a Evolução Funcional 
dos servidores será distribuída entre os Grupos, de acordo com a massa salarial de 
cada um desses.
§ 3º Eventuais sobras poderão ser utilizadas na Evolução Funcional dos Grupos que 
tiverem mais servidores habilitados.

Art. 15. Os processos de Evolução Funcional ocorrerão em intervalos regulares de 
12 (doze) meses, tendo seus efeitos fi nanceiros em 1º de março de cada exercício, 
benefi ciando os servidores habilitados.
§ 1° Os servidores serão classifi cados em lista para a seleção daqueles que serão 
benefi ciados com a progressão, considerando as notas obtidas na Avaliação de De-
sempenho.
§ 2° Em caso de empate será contemplado o servidor que, sucessivamente:
I – estiver há mais tempo sem ter obtido uma Progressão Horizontal ou Vertical;
II – tiver obtido a maior nota na Avaliação de Desempenho mais recente;
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III – tiver maior tempo de efetivo exercício no cargo;
IV – tiver maior número de dias efetivamente trabalhados na administração direta. 

Art. 16. Fica criada a Comissão Técnica de Gestão de Carreiras, com os seguintes 
membros, nomeados pelo Prefeito Municipal:
I – o Secretário Municipal de Recursos Humanos, que exercerá a presidência da 
Comissão;
II – 03 (três) servidores efetivos da Secretaria Municipal de Recursos Humanos e seus 
respectivos suplentes;
III – 1 (um) servidor efetivo da Secretaria Municipal de Educação e seu respectivo 
suplente; 
IV – 1 (um) servidor efetivo da Secretaria Municipal de Saúde e seu respectivo su-
plente;
V – 1 (um) servidor efetivo da Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de 
Segurança Pública e seu respectivo suplente.
§ 1º Os servidores integrantes da Comissão Técnica de Gestão de Carreiras serão 
indicados pelos titulares das respectivas Pastas.
§ 2º A Comissão delibera por maioria simples e seu presidente só vota em caso de 
empate.
§ 3º Compete à Comissão Técnica de Gestão de Carreiras:
I – julgar os recursos dos servidores relativos à Avaliação de Desempenho;
II – avaliar a pertinência dos cursos que se pretende utilizar para fi ns de Evolução 
Funcional; e
III – acompanhar os processos de Evolução Funcional e de Avaliação de Desempe-
nho;
IV – criar grupos de trabalho para acompanhamento, análise e avaliação de títulos. 
§ 4º A Comissão Técnica de Gestão de Carreiras poderá, a qualquer tempo:
I – utilizar-se de todas as informações existentes sobre o servidor avaliado;
II – realizar diligências junto às unidades e chefi as, solicitando, se necessário, a revisão 
das informações, a fi m de corrigir erros e/ou omissões; e
III – convocar servidor para prestar informações ou participação opinativa, sem direito 
a voto.

Art. 17. São regras para o processo e julgamento dos recursos referidos no inciso I do 
§ 3° do art. 16 desta Lei:
I – o recurso deve ser protocolizado pelo servidor em até 10 (dez) dias, contados da 
ciência da Avaliação de Desempenho;
II – somente o servidor pode recorrer da sua Avaliação de Desempenho;
III – o recurso só será provido quando a Avaliação de Desempenho:
a) não tiver sido executada na forma prevista no regulamento;
b) tiver sido manifestamente injusta;
c) tiver se baseado em fatos comprovadamente inverídicos.

Art. 18. Os trabalhos da Comissão Técnica de Gestão de Carreiras serão regulamen-
tados por Decreto.

Art. 19. O interstício mínimo exigido na Evolução Funcional:
I – será contado a partir da data do efeito fi nanceiro da última Progressão Horizontal 
obtida até a data do efeito fi nanceiro da Progressão Horizontal em que está concorrendo 
o servidor;
II – somente serão considerados os dias efetivamente trabalhados e as férias, sendo 
vedada na sua aferição a contagem dos períodos de licenças e afastamentos acima de 
quinze dias, ininterruptos ou não, exceto:
a) nos casos de licença maternidade e licença prêmio, cujo período é contado inte-
gralmente; e
b) nos casos de afastamento por doença ocupacional ou acidente de trabalho, cujo período 
é contado desde que não seja superior a 06 (seis) meses, ininterruptos ou não.
§ 1º O servidor não será avaliado nos casos de licenças e afastamentos acima, quando 
somados, ultrapassarem 6 (seis) meses. 
§ 2º Não prejudicam a contagem de tempo para os interstícios necessários à Evolução 
Funcional:
I – a nomeação para cargo em comissão ou a designação para função de confi ança 
na administração direta do Município, no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti ou no 
CAMPREV; e
II – o afastamento para Junta Militar ou Junta Eleitoral.

Seção II
Da Progressão Vertical

Art. 20. A Progressão Vertical é a passagem de um Nível para outro superior, mantido 
o Grau, mediante Avaliação de Desempenho e Qualifi cação.

Art. 21. Está habilitado à Progressão Vertical o servidor:
I – que não tiver sofrido pena disciplinar de suspensão ou superior, nos últimos 03 
(três) anos;
II – que tiver cumprido o interstício mínimo de 03 (três) anos no Nível em que se 
encontra;
III – que tiver obtido desempenho superior à média do Grupo a que pertence, conside-
radas as 03 (três) últimas Avaliações de Desempenho; e
IV – que tiver pelo menos uma das qualifi cações exigida no Anexo IV para o Nível, 
observado o disposto no art. 22 desta Lei.
Parágrafo único. A média a que se refere o inciso III do “caput” deste artigo é obtida 
a partir da soma das notas obtidas na Avaliação Periódica de Desempenho e/ou na 
Avaliação Especial de Desempenho, em cada Grupo, não podendo ser inferior a 7 
(sete) pontos.

Art. 22. A Qualifi cação exigida para a Progressão Vertical, disposta no Anexo IV, pode 
ser obtida mediante:
I – Graduação;
II – Titulação;
III – Capacitação.
§ 1º A Graduação e a Titulação:
I – devem ser reconhecidas pelo Ministério da Educação;

II – têm validade indeterminada para os fi ns desta Lei;
III – não podem ser utilizadas mais de uma vez para fi ns de Evolução Funcional;
IV – não podem ter sido utilizadas como requisito de ingresso no cargo, exceto em 
casos específi cos, conforme previsto em decreto;
V - não podem ter sido utilizadas para fi ns de enquadramento.
§ 2º A Capacitação:
I – deve ser previamente aprovada pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos;
II – deve ser utilizada no prazo máximo de 05 (cinco) anos, contado da data do certifi cado 
de conclusão até a data dos efeitos fi nanceiros da progressão;
III – pode ser obtida mediante a somatória de cargas horárias de cursos de capacitação, 
respeitadas as cargas horárias mínimas por curso:
a) Grupos A, B e C: 40 (quarenta) horas;
b) Grupos D, E e F: 60 (sessenta) horas;
c) Grupos G, H, I, J e K: 180 (cento e oitenta) horas.
IV – não pode ser utilizada mais de uma vez para fi ns de Evolução Funcional.
§ 3º O servidor que se habilitar à Progressão Vertical e não for benefi ciado por esta 
em razão da inexistência de disponibilidade orçamentária e fi nanceira, poderá fazer 
uso dos cursos realizados independentemente do prazo estabelecido no inciso II do § 
2º deste artigo.
§ 4º A Qualifi cação deve ser pertinente com as atribuições do cargo, exceto no caso de 
graduação para os cargos de Nível Médio.

Seção III
Da Progressão Horizontal

Art. 23. A Progressão Horizontal é a passagem de um Grau para outro imediatamente 
superior, dentro do mesmo nível, mediante classifi cação no processo de Avaliação de De-
sempenho.

Art. 24. Está habilitado à Progressão Horizontal o servidor:
I – que não tiver sofrido pena disciplinar de suspensão ou superior, nos últimos 03 
(três) anos;
II – que não tiver sido benefi ciado pela Progressão Vertical no exercício;
III – que tiver cumprido o interstício mínimo de 03 (três) anos no Grau em que se 
encontra;
IV – que tiver obtido desempenho superior à média do Grupo, consideradas as 03 (três) 
últimas Avaliações de Desempenho.
Parágrafo único. A média a que se refere o inciso IV deste artigo é obtida a partir da 
soma das notas obtidas na Avaliação Periódica de Desempenho, em cada Grupo, não 
podendo ser inferior a 7 (sete) pontos.

CAPÍTULO V
DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 25. Fica instituído o Sistema de Avaliação de Desempenho, com a fi nalidade de 
aprimoramento dos métodos de gestão, valorização do servidor, melhoria da qualidade 
e efi ciência do serviço público e para fi ns de Evolução Funcional.
Parágrafo único. Compete à Secretaria Municipal de Recursos Humanos a gestão do 
Sistema de Avaliação de Desempenho.

Art. 26. O Sistema de Avaliação de Desempenho é composto por:
I – Avaliação Especial de Desempenho, utilizada para fi ns de aquisição da estabilidade 
no serviço público, conforme dispõe o art. 41, § 4º da Constituição Federal;
II – Avaliação Periódica de Desempenho, utilizada anualmente para fi ns de Evolução 
Funcional.

Art. 27. A Avaliação Periódica de Desempenho é um processo anual e sistemático 
de aferição do desempenho do servidor, e será utilizada para fi ns de programação 
de ações de capacitação e qualifi cação e como critério para a Evolução Funcional, 
compreendendo:
I – Evolução da Qualifi cação;
II – Avaliação Funcional; e
III – Assiduidade.
§ 1° A Evolução da Qualifi cação é mensurada por cursos de complementação, atuali-
zação ou aperfeiçoamento profi ssional na área de atuação do servidor, indicados pela 
Secretaria, ou identifi cados nos processos de Avaliação Funcional e será pontuada 
conforme tabela constante do Anexo V.
§ 2° A Avaliação Funcional ocorrerá anualmente, a partir da identifi cação e mensuração 
de conhecimentos, habilidades e atitudes, exigidas para o bom desempenho do cargo 
e cumprimento da missão institucional da Prefeitura e do órgão em que o servidor 
estiver em exercício.
§ 3° A Assiduidade será mensurada anualmente, conforme a escala abaixo:
I – nenhuma falta: 10 (dez) pontos;
II – até 02 (duas) faltas: 05 (cinco) pontos;
III – de 03 (três) a 04 (quatro) faltas: 03 (três) pontos;
IV – igual ou superior a 05 (cinco) faltas: 0 (zero) pontos.

Art. 28. O Sistema de Avaliação de Desempenho será regulamentado por Decreto no 
prazo de 12 (doze) meses contados da publicação desta Lei.

CAPÍTULO VI
DA SAÚDE

Art. 29. A critério da Administração, os titulares de cargos de médico e de dentista 
podem ter jornadas de 12 (doze), 20 (vinte), 24 (vinte e quatro), 30 (trinta) ou 36 (trinta 
e seis) horas semanais.
Parágrafo único. Os vencimentos serão pagos de forma proporcional à jornada 
atribuída.

Art. 30. Os servidores do Quadro de Cargos da Saúde perceberão Prêmio Produtividade, 
a ser regulamentado em Decreto, com base nos seguintes fatores:
I – procedimentos executados;
II – padrão de atendimento;
III – vulnerabilidade social relativa à localização da unidade de trabalho;
IV – tipo de instalação.
Parágrafo único. O Prêmio Produtividade é extensivo:
I – aos servidores que desempenhem atividades em programa específi co da saúde, 
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em unidades da Secretaria Municipal de Saúde e no Hospital Municipal Dr. Mário 
Gatti; e
II – aos contratados temporários.

Art. 31. Os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde poderão ser designados 
como Autoridade Sanitária, mediante portaria do Prefeito Municipal.
§ 1º A designação de Autoridade Sanitária implica em:
I – vedação do exercício de sua profi ssão em caráter privado ou em outro cargo público, 
ainda que em outro ente, no Município, quando houver confl ito de interesses;
II – atribuições para aplicação e fi scalização do cumprimento do Código Sanitário e 
demais disposições sanitárias; e
III – possibilidade de convocação e exercício de suas atribuições em dias e horários 
distintos da jornada.
§ 2º Em razão das características dispostas no parágrafo anterior, os servidores desig-
nados na forma deste artigo perceberão Gratifi cação de Autoridade Sanitária (GAS), 
correspondente a:
I – 20% (vinte por cento) do vencimento inicial do Grupo G, para os servidores desig-
nados como Autoridade Sanitária I;
II – 30% (trinta por cento) do vencimento inicial do Grupo G, para os servidores de-
signados como Autoridade Sanitária II, III e IV.
§ 3º As Autoridades Sanitárias serão designadas por gradação de responsabilidade, cujas 
atribuições serão defi nidas em Decreto, observados os seguintes limites:
I – Autoridade Sanitária I: até 60 (sessenta) servidores de Nível Médio ou Técnico;
II – Autoridade Sanitária II: até 90 (noventa)servidores de Nível Superior;
III – Autoridade Sanitária III: até 18 (dezoito)servidores de Nível Superior;
IV – Autoridade Sanitária IV: 1 (um) servidor, responsável pela coordenação da Vigi-
lância em Saúde do Município.
§ 4º A Gratifi cação de Autoridade Sanitária será paga com recursos SUS e depende de 
aprovação do regulamento pelo Conselho Municipal de Saúde.
§ 5º Farão jus à gratifi cação prevista no § 2º deste artigo os servidores lotados nos 
seguintes serviços de vigilância:
I – Coordenadoria de Vigilância em Saúde - COVISA;
II – VISAs Distritais;
III – Centro de Controle de Zoonoses - CCZ; e
III – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CRST. 

Art. 32. Perceberão Adicional de Atendimento Emergencial os titulares de cargo 
de médico do Quadro de Cargos da Saúde que prestam serviços de atendimento 
emergencial em regime de plantão, em determinadas unidades ou serviços de Saúde, 
correspondente a:
I – 2,5% (dois e meio por cento) do vencimento correspondente ao Grau A, Nível I, do 
Grupo K, da Tabela de Vencimento do médico em jornada de 36 horas semanais, para 
cada plantão de 12 (doze) horas;
II – 7,5% (sete e meio por cento) do vencimento correspondente ao Grau A , Nível I, 
do Grupo K, da Tabela de Vencimento do médico em jornada de 36 (trinta e seis) horas 
semanais, para cada plantão de 12 (doze) horas prestado em fi m de semana ou em dia 
ou véspera de Carnaval, Natal e Ano Novo.
§ 1º O adicional de Atendimento Emergencial será pago proporcionalmente à duração 
dos plantões prestados.
§ 2º O pagamento do Adicional de Atendimento Emergencial depende de regulamen-
tação em Decreto que defi na:
I – as unidades e serviços de caráter emergencial em que deve estar lotado o médico;
II – o período considerado como fi m de semana.

Art. 33. Os titulares de cargo de médico, vinculados ao Quadro de Cargos da Saúde que 
estiverem em serviços de Urgência e Emergência, trabalhando em regime de plantão, 
poderão prestar serviços em plantões fora de sua escala, em regime de substituição.
Parágrafo único. Os plantões em substituição, na forma do “caput”, serão remunera-
dos mediante atribuição de carga suplementar, até o limite de 44 (quarenta e quatro) 
horas semanais, cujo valor-hora correspondente ao Padrão do servidor é considerado 
vencimento para todos os fi ns.

Art. 34. Os servidores estaduais, federais ou de outros municípios que tenham sido 
cedidos ao Município de Campinas, através de convênio para execução de ações do 
SUS, poderão perceber complementação fi nanceira, correspondente à diferença entre 
o vencimento percebido na origem e o vencimento inicial do cargo correspondente na 
estrutura de cargos do Município de Campinas.
§ 1º A complementação fi nanceira é paga com recursos provenientes do SUS me-
diante:
I – elaboração de proposta técnica pelas secretarias municipais responsáveis pela gestão 
de pessoal e pela saúde;
II – apreciação da proposta prevista no inciso anterior pelo Conselho Municipal de 
Saúde; e
III – encaminhamento da proposta aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde para 
decisão fi nal do Prefeito Municipal.
§ 2º Os servidores de que trata o “caput” deste artigo:
I – podem perceber as demais parcelas remuneratórias devidas aos servidores, obser-
vando-se o disposto no parágrafo anterior e as seguintes regras:
a) as parcelas de valor fi xo corresponderão à diferença entre o percebido pelo munici-
palizado na origem e o pago pela Prefeitura Municipal de Campinas;
b) as parcelas calculadas sobre o vencimento serão calculadas sobre o valor da com-
plementação fi nanceira.
II – podem ser designados para funções de confi ança ou nomeados para cargos em 
comissão no Município;
III – terão direito à evolução funcional, com recursos oriundos do SUS, mediante prévia 
análise do Conselho Municipal de Saúde.
§ 3º Os servidores municipalizados possuem vínculo jurídico com o órgão de origem 
e suas atividades junto à Prefeitura Municipal de Campinas são exercidas em caráter 
precário e restritas aos termos do respectivo convênio.

Art. 35. É vedada a utilização dos recursos provenientes do SUS para pagamento de gra-
tifi cação e complementação salarial, sem a prévia apreciação e aprovação das Secretarias 
Municipais de Recursos Humanos, de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde.

CAPÍTULO VII
DOS PROCURADORES

Art. 36. Os titulares do cargo de Procurador Municipal, mediante opção expressa 
por dedicação exclusiva ao Município de Campinas, ressalvada a possibilidade de 
patrocínio de causas em nome próprio ou de parentes de até 4º (quarto) grau, farão jus 
à Gratifi cação de Incentivo à Produtividade do Procurador (GIPP), de acordo com os 

seguintes critérios:
I - pagamento de gratifi cação de R$ 1.000,00 (um mil reais) se atingida a arrecadação 
de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de honorários advocatícios decorrentes de 
acordos ou decisões judiciais;
II - pagamento de gratifi cação de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) se atingida 
a arrecadação de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), a título de honorários 
advocatícios decorrentes de acordos ou decisões judiciais;
III - pagamento de gratifi cação de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinqüenta reais) 
se atingida a arrecadação de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), a título 
de honorários advocatícios decorrentes de acordos ou decisões judiciais;
IV - pagamento de gratifi cação de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se atingida a arrecadação 
de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), a título de honorários advocatícios 
decorrentes de acordos ou decisões judiciais ;
V - pagamento de gratifi cação de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinqüenta reais) se 
atingida a arrecadação de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), a título 
de honorários advocatícios decorrentes de acordos ou decisões judiciais;
VI - pagamento de gratifi cação de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) se atingida a 
arrecadação de R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais), a título de honorários 
advocatícios decorrentes de acordos ou decisões judiciais;
VII - pagamento de gratifi cação de R$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinqüenta reais) 
se atingida a arrecadação de R$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais), a título de 
honorários advocatícios decorrentes de acordos ou decisões judiciais;
VIII - pagamento de gratifi cação de R$ 3.000,00 (três mil reais) se atingida a arreca-
dação de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinqüenta mil reais), a título de honorários 
advocatícios decorrentes de acordos ou decisões judiciais .
§ 1º  A gratifi cação de que trata este artigo será devida aos procuradores que estiverem 
em efetivo exercício junto à administração direta e às autarquias do Município, não sendo 
devidas em quaisquer afastamentos acima de 15 (quinze) dias, ainda que remunerados, 
salvo férias e licença-prêmio.
§ 2º  Os valores previstos nos incisos do “caput” deste artigo serão corrigidos de acordo 
com a variação da Unidade Fiscal de Campinas (UFIC) ou outro índice que venha a 
substituí-la. 

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Seção I
Do Enquadramento

Art. 37. Ficam os cargos alterados e renomeados na conformidade dos anexos VI-A, 
VI-B e VII desta Lei, observadas as seguintes regras:
I – os cargos considerados na coluna “Situação Anterior” são aqueles defi nidos na Lei 
nº 9.340/97;
II – os cargos constantes da coluna “Situação Anterior” fi cam com a denominação 
mantida ou alterada para a constante da coluna “Situação Nova”;
III – fi cam criados os cargos constantes na coluna “Situação Nova” sem correspondência 
na coluna “Situação Anterior”.

Art. 38. Os atuais ocupantes dos cargos públicos do Município serão enquadrados nos 
cargos defi nidos pelos anexos VI-A, VI-B, VII e VIII, considerando o cargo ocupado 
em 29 de junho de 2004 ou o seu correspondente;
I – no nível:
a) servidores optantes da Lei nº 12.012/04, conforme art. 44 desta Lei;
b) servidores não optantes da Lei nº 12.012/04, no Nível I; 
II - no Grau:
a) A: os servidores que tiverem até 05 (cinco) anos de efetivo exercício no Municí-
pio;
b) B: os servidores que tiverem mais de 05 (cinco) anos até 10 (dez) anos de efetivo 
exercício no Município;
c) C: os servidores que tiverem mais de 10 (dez) até 15 (quinze) anos de efetivo exer-
cício no Município;
d) D: os servidores que tiverem mais de 15 (quinze) anos até 20 (vinte) anos de efetivo 
exercício no Município.
e) E: os servidores que tiverem mais de 20 (vinte) anos até 25 (vinte e cinco) anos de 
efetivo exercício no Município;
f) F: os servidores que tiverem mais de 25(vinte e cinco) anos até 30(trinta) anos de 
efetivo exercício no Município;
g) G: os servidores que tiverem mais de 30 (trinta) anos de efetivo exercício no Mu-
nicípio.
§ 1º Na aplicação do inciso II deste artigo, será considerado o tempo de efetivo exercício 
completado no último dia do mês da publicação desta Lei.
§ 2º O servidor empossado no cargo após 29 de junho de 2004 será enquadrado no 
cargo correspondente, conforme tabela do Anexo VII.
§3o O enquadramento no cargo de Auxiliar de Enfermagem se dará no nível 2 do 
Grupo C. 
§4o. O enquadramento do servidor titular do cargo de Auxiliar de Enfermagem com 
ensino médio completo se dará no nível 3 do Grupo C.

Art. 39. Para os 03 (três) primeiros processos de Progressão Vertical, observado o 
disposto no § 1º do art. 14 desta Lei, deverá ser assegurada previsão orçamentária de 
20% (vinte por cento) para progressão dos servidores de cada Grupo.
§ 1º Para aplicação do disposto no “caput” deste artigo, serão considerados válidos:
I – para os servidores não optantes da Lei Municipal nº 12.012/04, apenas os títulos 
referentes a cursos concluídos até 13 de abril de 2007;
II – para os servidores enquadrados na Lei Municipal nº 12.012/04, inclusive os benefi -
ciados pelo disposto no art. 44 desta Lei, apenas os títulos referentes a cursos concluídos 
após o enquadramento na Lei Municipal nº 12.012/04 até 13 de abril de 2007;
§ 2º A distribuição dos recursos previstos em orçamento para a Evolução Funcional 
dos servidores será distribuída entre os Grupos, de acordo com a massa salarial de 
cada um desses.
§ 3º Eventuais sobras poderão ser utilizadas na Evolução Funcional dos Grupos que 
tiverem mais servidores habilitados.

Art. 40. Ficam absorvidas pelo vencimento base as seguintes parcelas:
I – Vantagem pessoal incorporada, prevista na Lei nº 5.767/87;
II – Lei Laselva;
III – Auxílio transporte incorporado na forma de complemento salarial, previsto na 
Lei nº 8.340/95;
IV – SUS incorporado, previsto na Lei nº 7.510/93;
V – Adicional noturno incorporado HMMG, previsto na Lei nº 8.413/95;
VI – Hora extra incorporada HMMG, prevista na Lei nº 7.510/93;
VII – Quebra de caixa, previsto na Lei nº 5.767/87;
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VIII – Garantia de remuneração mínima;
IX – Complemento de salário;
X – Gratifi cação SAMIM-CRTCA, prevista na Lei nº 8.340/95;
XI – As verbas de descanso semanal remunerado, previstas nas Leis nº 5.767/87 e nº 
6.767/91;
XII – Diferença para piso salarial, prevista na Lei nº 10.567/00;
XIII – A antecipação prevista na Lei nº 11.267/02;
XIV – A parcela fi xa a que se refere o § 4º do art. 2º da Lei nº 7.572/93, alterada pela 
Lei nº 9.317/97.

Art. 41. As parcelas a seguir discriminadas serão pagas integralmente em rubricas 
separadas:
I – Adicional de Atendimento de Emergência, previsto na Lei Municipal n˚ 8.451/95;
II – Condições Adversas de Trabalho, previstas no Decreto nº 12.455/96;
III – Resgate, previsto na Lei nº 7.802/94;
IV – Gratifi cação Incorporada, prevista na Lei nº 7.802/94; e
V – Prêmio Produtividade, previsto na Lei nº 7.510/93 e regulamentado por esta Lei.
§ 1º Somente após a separação das verbas referidas no “caput” deste artigo é que será 
apurado o vencimento do servidor, para fi ns de enquadramento e aplicação do disposto 
no art. 42 desta Lei.
§ 2º As parcelas referidas nos incisos III e IV deste artigo têm valor fi xo que corres-
ponderá ao valor nominal pago no mês de agosto de 2004, sobre as quais incidirão os 
reajustes gerais.

Art. 42. Ficam criadas:
I – Vantagem Pessoal de Enquadramento I – VPE I: correspondente à diferença a menor 
eventualmente existente entre o vencimento base percebido após o enquadramento nesta 
Lei e o vencimento base do servidor somado às parcelas descritas no art. 40 desta Lei 
percebidos antes da entrada em vigor da Lei n° 12.012/04;
II – Vantagem Pessoal de Enquadramento II – VPE II: correspondente à diferença a 
menor eventualmente existente entre a remuneração percebida após o enquadramento 
nesta Lei e a remuneração percebida na estrutura de vencimentos da Lei n° 12.012/04, 
subtraídos o valor eventualmente apurado na forma do inciso anterior, as vantagens 
de caráter transitório e os valores pagos a título de função gratifi cada e de cargo em 
comissão.
§ 1º As vantagens pessoais previstas nos incisos I e II deste artigo compõem o vencimento 
do servidor para fi ns de cálculo de férias, 13º (décimo terceiro) salário, aposentadoria 
e disponibilidade, ainda que pagas em rubricas separadas, incidindo sobre a Vantagem 
Pessoal de Enquadramento I – VPE I o adicional por tempo de serviço, a sexta-parte, 
e o Prêmio Produtividade de que trata o art. 3º e o art. 12 da Lei nº 9.146, de 16 de 
dezembro de 1996.
§ 2º Todos os ganhos relativos aos vencimentos dos servidores, decorrentes do enqua-
dramento realizado com fundamento na Lei n° 12.012/04, serão mantidos através da 
vantagem referida no inciso II deste artigo.
§ 3º Sobre as vantagens pessoais previstas nos incisos I e II deste artigo incidirão os 
reajustes gerais concedidos aos servidores.

Art. 43. O prazo para o enquadramento dos servidores é de até 270 (duzentos e setenta) 
dias, a contar da data da publicação desta Lei.
Parágrafo único. Aplicam-se as regras de enquadramento aos concursos em andamento 
na data da publicação desta Lei.

Art. 44. No prazo previsto no art. 43 desta Lei, deverá ser revisto e fi nalizado o pro-
cesso de enquadramento dos servidores optantes na estrutura aprovada pela Lei n° 
12.012/04, observando-se:
I – a revisão de todos os procedimentos adotados, conforme as regras estipuladas 
neste artigo;
II – a formalização, constituição e funcionamento da Comissão Técnica de Gestão 
de Carreiras instituída por esta Lei, que passa a ter as atribuições previstas na Lei n° 
12.012/04 para o Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal e 
para a Comissão de Análise do Enquadramento;
III – a edição do regulamento previsto no art. 49, § 3°, da Lei n° 12.012/04 pela Comissão 
Técnica de Gestão de Carreiras;
IV – aplicação das regras estipuladas no artigo 49 da Lei n° 12.012/04 para o enqua-
dramento no nível de capacitação; e
V – a vedação ao enquadramento em outro cargo por desvio de função.
§ 1º Para a aplicação do disposto neste artigo, serão consideradas válidas as opções 
efetuadas no prazo previsto no art. 114, “caput”, da Lei nº 12.012/04.
§ 2º Para o caso dos servidores que não retiraram seus demonstrativos de enquadramento 
até a edição da Portaria nº 64.494, de 25 de setembro de 2004, serão consideradas válidas 
as opções efetuadas até 20 de setembro de 2005.
§ 3º Na aplicação da segunda fase do enquadramento na Lei Municipal nº 12.012/04, 
prevista em seu art. 116, II, b:
I – serão considerados válidos apenas os títulos e certifi cados de capacitação referentes 
a cursos concluídos até:
a) 31 de dezembro de 2004, para os servidores enquadrados até 60 (sessenta) dias do 
fi m do exercício de 2004, nos termos do art. 116, § 4º, I, “a”, da Lei nº 12.012/04;
b) 30 de março de 2005, para os servidores enquadrados nos últimos 60 (sessenta) dias 
do exercício de 2004, nos termos do art. 116, §4º, I, “b”, da Lei nº 12.012/04;
II – para os servidores optantes que não foram enquadrados na Lei nº 12.012/04, res-
peitado o disposto nos parágrafos anteriores deste artigo, serão considerados válidos 
apenas os títulos e certifi cados de capacitação referentes a cursos concluídos até 120 
(cento e vinte) dias contados a partir da data da opção, nos termos do art. 116, § 2º, VI, 
“a” e § 4º, I ,“c” da citada lei.
§ 4º Títulos utilizados para enquadramento não serão considerados para efeito de 
evolução funcional.

Seção II
Do Quadro Suplementar

Art. 45. O Quadro Suplementar é o constante do Anexo VIII desta Lei, ao qual apli-
cam-se as normas deste Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, inclusive quanto 
à Evolução Funcional.
§ 1º Os cargos do Quadro Suplementar serão extintos na sua vacância.
§ 2º Os servidores vinculados ao Quadro Suplementar de Cargos serão remunerados pela 
Tabela de Vencimento correspondente ao Grupo referido no Anexo VIII desta Lei.
§ 3º Ficam extintos os cargos do Quadro Suplementar que estiverem vagos na data da 
publicação desta Lei.
§ 4º Na composição do Quadro Suplementar estão referenciados:
I – cargos constantes da consolidação Lei nº 9.340/97, desconsiderando-se as alterações 
promovidas pela Lei nº 12.012/04; e

II – cargos criados pela Lei nº 12.012/04, considerando-se a especialidade correspon-
dente.
§ 5º Os titulares de cargo de monitor têm jornada de 32 (trinta e duas) horas semanais, 
devendo cumprir 30 (trinta) horas em serviço e 2 (duas) horas de formação, conforme 
regulamento.

Seção III
Dos Inativos e Pensionistas

Art. 46. Os inativos e pensionistas com paridade ou vinculação ao vencimento do cargo 
terão seus proventos calculados de acordo com as seguintes regras:
I – o seu provento será equiparado ao Padrão correspondente nas Tabelas de Vencimento 
desta Lei, considerando-se:
a) o cargo ocupado antes da inatividade, de acordo com o Anexo IX desta Lei ou o 
cargo previsto na Lei n. 9.340/97, e o correspondente na estrutura de cargos aprovada 
por esta Lei, considerando-se o histórico de alterações;
b) Nível I;
c) o Grau com vencimento idêntico ou imediatamente superior ao provento percebi-
do;
II – aplicam-se as regras do art. 40 e 41 desta Lei;
III – aplicam-se as regras desta Lei referentes à:
a) Vantagem Pessoal de Enquadramento I – VPE I;
b) Vantagem Pessoal de Enquadramento II – VPE II;
IV – não se aplicam as regras de enquadramento e de carreira desta Lei.
Parágrafo único. Todos os atos relativos à defi nição de proventos dos inativos com 
fundamento na Lei nº 12.012/04 serão revistos pelo CAMPREV antes da aplicação do 
disposto no “caput” deste artigo, no prazo de 06 (seis) meses contados da publicação 
desta Lei.

Seção IV
Das Disposições Gerais

Art. 47. Constará do demonstrativo de vencimentos o Nível e Grau em que está en-
quadrado o servidor.

Art. 48. Os servidores titulares do cargo de Condutor de Veículos e Máquinas que 
forem designados, mediante portaria do Secretário Municipal de Recursos Humanos, 
para conduzirem veículos de urgência no âmbito dos serviços de saúde do Município 
perceberão adicional de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento base enquanto 
estiverem no exercício desta função.

Art. 49. Os cargos de Atendente de Enfermagem, Atendente Hospitalar e Auxiliar de 
Saúde Pública fi cam extintos em 06 (seis) meses contados da data da publicação desta 
Lei, aplicando-se aos seus ocupantes o disposto no § 3º do art. 41 da Constituição 
Federal.

Art. 50. As contratações para atender necessidades temporárias obedecem à legislação 
própria do Município.
§ 1° A denominação das funções objeto de contratos temporários fi ca alterada em função 
da nova denominação de cargos defi nida nesta Lei.
§ 2° Os contratados temporários serão remunerados pelo Nível e Grau inicial do cargo 
correspondente.
§ 3° Não se aplicam aos contratos temporários as regras de Evolução Funcional.
§ 4º Não se aplicam as regras deste artigo aos contratados temporários e aos processos 
seletivos em andamento na data da publicação desta Lei.

Art. 51. Aos servidores que desempenhem função-atividade, denominada cargo, nos 
termos do art. 130, § 2º, da Lei Orgânica do Município, não se aplica a exigência de 
estabilidade, para fi ns de Evolução Funcional.

Art. 52. Esta lei não se aplica aos cargos de Técnico Especialista.

Art. 53. Fica alterado o art. 1º da Lei nº 7.572, de 23 de julho de 1993, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Os honorários advocatícios, recebidos em decorrência de sucumbência, nos 
feitos e acordos em que o Município for parte, serão destinados aos seus Procuradores, 
em atividade e inativos, nos termos do art. 3º, § 1º da Lei Federal nº 8.906, de 04 de 
julho de 1994. (NR)
Parágrafo único. Nos feitos e acordos em que as autarquias municipais são represen-
tadas por procuradores do Município, os honorários advocatícios serão destinados na 
forma do caput deste artigo.” (NR)

Art. 54. Ficam alterados os artigos 3º, 5º e 12 da Lei nº 9.146, de 16 de dezembro de 
1996, que passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º O prêmio de produtividade a que faz jus o Auditor Fiscal Tributário Munici-
pal, o Agente Fiscal Tributário e o Agente do Tesouro Municipal, é devido em razão 
do desempenho individual e do incremento da receita tributária própria da Prefeitura 
Municipal de Campinas, na forma estabelecida nesta Lei, a saber: (NR)
I – parcela habitual mensal, no valor correspondente a até 85% do respectivo padrão 
salarial do Auditor Fiscal Tributário Municipal, do Agente Fiscal Tributário e do 
Agente do Tesouro Municipal apurada com base no esforço individual, mensalmente 
avaliado, na forma estabelecida em decreto do Executivo, incorporável na forma da 
legislação municipal pertinente, observado o limite máximo de 85 % mês para 100 
(cem) pontos/mês.” (NR)
.................................................
“Art. 5º A parcela de incentivo à produtividade quadrimestral extraordinária será devida 
desde que atingido o limite mínimo de 400 (quatrocentos) pontos de produtividade 
do Auditor Fiscal Tributário Municipal, do Agente Fiscal Tributário e do Agente do 
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ANEXO I - A - QUADRO GERAL
QUADRO GERAL DE CARGOS

Tesouro Municipal, os quais serão apurados e totalizados nos seguintes quadrimestres 
de referência: (NR)
I - de dezembro a março; (NR)
II – abril a julho; e (NR)
III – de agosto a novembro de cada exercício.” (NR)
“Art. 12 – O valor do prêmio produtividade devido ao Agente de Fiscalização passa 
a ser de até 85% (oitenta e cinco por cento) do padrão salarial, apurado com base no 
desempenho individual do servidor.”

Art. 55. Os benefícios decorrentes do enquadramento com base na Lei nº 12.012/04 
somente poderão ser suprimidos mediante ato administrativo decorrente da apuração 
de erro no enquadramento ou decisão judicial.

Art. 56. As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de dotações orça-
mentárias próprias, consignadas no orçamento de 2008.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no § 2º do art. 31 será imediata, mediante 
regulamento aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde.

Art. 57. O Município poderá criar por lei específi ca prêmio vinculado ao incremento 
da arrecadação para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Finanças e na 
Secretaria Municipal de Urbanismo.

Art. 58. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 59. Esta Lei consolida os cargos efetivos criados no âmbito da administração direta 
da Prefeitura Municipal de Campinas, com exceção dos cargos próprios do Magistério, 
da Orquestra Sinfônica Municipal e da Guarda Municipal, e revoga as disposições em 
contrário, em especial:
I – artigos 1 a 44 e 46 e seguintes da Lei nº 5.767/87;
II – Lei n° 6.767/91;
III – artigos 1° a 25 e 33 e seguintes da Lei n° 7.510/93;
IV – artigos 1° a 24 e 26 e seguintes da Lei n° 8.340/95;
V – Lei n° 6.339/90;
VI – Lei n° 6.340/90;
VII – Lei n° 6.684/91; e
VIII – Lei n° 12.012/04, observado o disposto no artigo 43 desta Lei.
Parágrafo único. Os cargos da administração direta não mencionados nesta Lei ou nas 
legislações específi cas do Magistério, da Orquestra Sinfônica Municipal ou da Guarda 
Municipal fi cam extintos na data da publicação desta Lei.

Campinas, 28 de junho de 2007
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
AUTORIA: PREFEITURA MUNICIPAL

AURÉLIO JOSÉ CLÁUDIO
Presidente

RIVAIL EUCLIDES PEXE
1º Secretário

CAMPOS FILHO
2º Secretário
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ANEXO I - B
QUADRO DE CARGOS DA SAÚDE
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ANEXO II - A
ATRIBUIÇÕES DE CARGOS - QUADRO GERAL DE CARGOS
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ANEXO II - B
ATRIBUIÇÕES DE CARGOS - QUADRO DE CARGOS DA SAÚDE
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ANEXO III - QUADRO GERAL E SAÚDE
TABELA DE VENCIMENTO 1, 035

ANEXO IV - QUADRO GERAL E SAÚDE
REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO PARA PROGRESSÃO VERTICAL

ANEXO V - QUADRO GERAL E SAÚDE
TABELA DE PONTUAÇÃO DE CURSOS PARA PROGRESSÃO 

HORIZONTAL



15Campinas, sexta-feira, 29 de junho de 2007

ANEXO VI-A
ALTERAÇÃO DE CARGOS QUADRO GERAL
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ANEXO VI - B 
ALTERAÇÃO DE CARGOS - QUADRO DA SAÚDE
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ANEXO VII - QUADRO GERAL E SAÚDE
ALTERAÇÃO DE CARGOS DA LEI MUNICIPAL N˚ 12. 012/04
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ANEXO VIII - QUADRO GERAL E SAÚDE
QUADRO SUPLEMENTAR DE CARGOS
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ANEXO IX - QUADRO GERAL E SAÚDE
QUADRO DA CAMPREV
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LEI Nº 12.986 DE 28 DE JUNHO DE 2007
Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da 

Guarda Municipal de Campinas e dá outras Providências
A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono 
e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituído o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Guarda Municipal 
de Campinas, fundamentado nos seguintes princípios:
I – racionalização da estrutura de cargos e carreiras;
II – legalidade e segurança jurídica;
III – estímulo ao desenvolvimento profi ssional e à qualifi cação funcional; e
IV – reconhecimento e valorização do Guarda Municipal pela disciplina, pelos serviços 
prestados, pelo conhecimento adquirido e pelo desempenho profi ssional.

Art. 2º Para os fi ns desta Lei considera-se:
I – Servidor: a pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo;
II – Cargo: unidade laborativa com denominação própria, criada por lei, com número 
certo, que implica no desempenho, pelo seu titular, de um conjunto de atribuições e 
responsabilidades;
III – Carreira: estrutura de desenvolvimento funcional e profi ssional, operacionalizada 
através de passagens a Níveis e Graus superiores, no cargo do servidor;
IV – Nível: indicativo da graduação hierárquica e da respectiva posição salarial em que 
o Guarda Municipal poderá estar enquadrado na Carreira, segundo critérios de tempo 
de efetivo serviço, formação e titulação;
V – Grau: indicativo de cada posição salarial em que o Guarda Municipal poderá estar 
enquadrado na Carreira, segundo critérios de desempenho, representado por letras.
VI – Progressão Vertical: passagem do servidor de um Nível para outro superior, na 
estrutura hierárquica da Guarda Municipal e na Tabela de Vencimento;
VII – Progressão Horizontal: passagem do servidor de um Grau para outro superior, 
na Tabela de Vencimento;
VIII – Vencimento base: retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do 
cargo, de acordo com o Nível e Grau;
IX – Remuneração: retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo, com-
posta pelo vencimento base acrescido das demais vantagens pessoais estabelecidas em lei.

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I
Do Quadro de Cargos da Guarda Municipal

Art. 3º O Quadro de Cargos da Guarda Municipal é composto exclusivamente por 
cargos de Guarda Municipal, dispostos nas seguintes graduações hierárquicas com 
quantitativos defi nidos, conforme Anexo I desta Lei:
I – 3ª Classe;
II – 2ª Classe;
III – 1ª Classe;
IV – Classe Especial;
V – Classe Distinta;
VI – Inspetor;
VII – Inspetor Superintendente.

Seção II
Do Ingresso e das Atribuições

Art. 4º O cargo de Guarda Municipal é provido exclusivamente por concurso público de 
provas ou de provas e títulos e seu ingresso se dá sempre no Nível 1 (3ª Classe) , Grau A.

Art. 5º São requisitos necessários para a inscrição no concurso público para o ingresso 
no Quadro da Guarda Municipal, além de outros previstos em Edital:
I – ser brasileiro nato ou naturalizado;
II – possuir ensino médio completo;
III – possuir Carteira Nacional de Habilitação, mínimo exigido categoria “B”;
IV – altura mínima de 1, 70m (um metro e setenta centímetros) para homens e de 1, 
65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para mulheres;
V – idade mínima de 18 (dezoito) anos e máxima de 30 (trinta) anos, na data de ins-
crição;
VI – não possuir antecedentes criminais.
§ 1º O candidato deverá apresentar folha com Pesquisa de Antecedentes Criminais 
emitida pela Polícia Civil do Estado de São Paulo e do Estado onde tenha residido 
nos últimos 05 (cinco) anos, e Certidão Negativa de Distribuição de Feitos na Justiça 
Estadual, Federal e Militar.
§ 2º As condições exigidas neste artigo deverão ser comprovadas por ocasião do início 
do Curso de Formação, defi nido nos artigos 6º e 7º desta Lei.

Art. 6º O concurso para o cargo de Guarda Municipal será composto das seguintes fases:
I – prova de conhecimentos gerais e específi cos, de caráter classifi catório e eliminatório, consi-
derando-se, para efeito de aprovação, média igual ou superior a 50% (cinqüenta por cento) ;
II – exame antropométrico, de caráter eliminatório;
III – teste de aptidão física, de caráter classifi catório e eliminatório;
IV – exame médico específi co para o cargo, de caráter eliminatório;
V – avaliação psicológica específi ca para o cargo, de caráter eliminatório;
VI – pesquisa social, de caráter eliminatório;
VII – aprovação no curso de formação da Academia da Guarda Municipal.
§ 1º A classifi cação no teste de aptidão física servirá para promover o desempate, no 
caso de igualdade de resultados na prova de conhecimentos gerais e específi cos.
§ 2º Entende-se por pesquisa social a investigação da vida pública do candidato, a fi m 
de que se comprove sua conduta ilibada e idoneidade moral.

Art. 7º Somente se atendidos os requisitos do art. 5º e, após a aprovação nas fases 
especifi cadas nos incisos de I a V, do art. 6º, o candidato estará apto a ser matriculado 
no Curso de Formação da Academia da Guarda Municipal, que:
I – tem caráter eliminatório;
II – tem carga horária mínima de 400 (quatrocentas) horas.
§ 1º Durante o Curso de Formação serão realizados a pesquisa social referida no inciso 
VI, do art. 6º desta Lei e nova avaliação psicológica, também de caráter eliminatório, 
agora para concessão de porte de arma.
§ 2º Durante o período de formação, que não caracteriza vínculo empregatício, o 
candidato receberá, a título de bolsa, uma remuneração correspondente à metade do 
vencimento-base do Guarda Municipal 3ª Classe.

Art. 8º As atribuições do Guarda Municipal 3ª Classe a Inspetor Superintendente se-

rão as mesmas, salvo as responsabilidades inerentes à Progressão Vertical, conforme 
regulamento do Executivo.

Art. 9º O campo de atuação do Guarda Municipal corresponde ao cumprimento das 
missões relativas ao seu cargo e se caracteriza pela especifi cidade das atividades que 
decorrem do desempenho desse cargo.
Parágrafo único. Os cargos de Guarda Municipal poderão ser alocados nos seguintes 
campos de atuação:
I – Operacional, que abrange as atividades relativas:
a) ao planejamento, à elaboração, à execução, ao controle e ao gerenciamento das medi-
das cabíveis na vigilância interna e externa dos bens municipais, garantindo o exercício 
do poder de polícia da administração direta e indireta, observados os procedimentos 
padrão emanados da autoridade municipal;
b) patrulhamento das diversas regiões, de áreas escolares e unidades administrativas, 
de saúde e outros serviços, parques e outros bens, integrado à promoção e educação 
para a cidadania;
c) à colaboração na fi scalização do solo municipal, inclusive em áreas de preservação 
ambiental;
d) à preservação da integridade física de autoridades municipais; e
e) ao auxílio às polícias estadual e federal, dentro dos limites constitucionais.
II – Administrativo, que abrange as atividades relativas ao planejamento, à elaboração, 
à execução e ao gerenciamento das áreas responsáveis pela gestão de pessoal, comu-
nicação, estatística, suprimentos, logística e manutenção da Guarda Municipal, desde 
que as atividades desenvolvidas nessas áreas guardem estrita relação com as atividades 
específi cas da Guarda Municipal.

Seção III
Da Remuneração

Art. 10. O Guarda Municipal será remunerado de acordo com a Tabela de Vencimento 
constante do Anexo II, conforme o seu Nível e Grau.

Art. 11. A maior remuneração, a qualquer título, atribuída aos servidores, obedecerá 
estritamente ao disposto no art. 73, §1º, da Lei Orgânica do Município de Campinas e 
art. 37, XI, da Constituição Federal, sendo imediatamente reduzidos quaisquer valores 
percebidos em desacordo com esta norma, não se admitindo, neste caso, a invocação 
de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título.

CAPÍTULO III
DA JORNADA

Art. 12. O horário dos turnos de trabalho do Guarda Municipal será fi xado de acordo 
com a natureza e a necessidade do serviço e os campos de atuação, não ultrapassando o 
limite de 180 (cento e oitenta) horas mensais efetivamente trabalhadas, sujeito à escala 
de revezamento e plantões.
§ 1º Havendo horas excedentes ao seu horário normal de trabalho, essas deverão ser 
restituídas em folga ao Guarda Municipal, proporcionalmente às horas trabalhadas.
§ 2º As folgas referidas no parágrafo anterior deverão ser gozadas dentro do semestre 
em que foram originadas, a critério de seu superior hierárquico.
§ 3º Todas as convocações que resultarem em trabalho acima da jornada mensal de 180 
(cento e oitenta) horas serão remuneradas como horas extras.
§ 4º Entende-se por convocação, nos termos do § 3º deste artigo, toda e qualquer obri-
gatoriedade de comparecimento do Guarda Municipal ao serviço para o atendimento 
de serviços emergenciais.

Art. 13 Fica criado o Adicional de Risco de Vida (ARV) aos profi ssionais do Quadro 
da Guarda Municipal de Campinas, devido pelo exercício de atividades de risco.

Art. 14. O Adicional de Risco de Vida (ARV) corresponde a 25% (vinte e cinco por 
cento) do vencimento inicial do Nível em que está enquadrado o Guarda Municipal.
Parágrafo único. O adicional de que trata este artigo tem natureza permanente, inclu-
sive para efeito de aposentadoria e pensão, não sendo acumulável com qualquer outra 
vantagem decorrente da jornada ou Regime Especial de Trabalho.

CAPÍTULO IV
DA EVOLUÇÃO FUNCIONAL

Seção I
Disposições Gerais

Art. 15. A Evolução Funcional nos cargos ocorrerá mediante as seguintes formas:
I – Progressão Vertical; e
II – Progressão Horizontal.

Art. 16. A Evolução Funcional somente se dará de acordo com a previsão orçamentária 
de cada ano, que deverá assegurar recursos sufi cientes para a Progressão Horizontal de 
20% (vinte por cento) dos Guardas Municipais, a cada processo.
Parágrafo único. As verbas destinadas à Progressão Vertical e à Progressão Horizontal 
deverão ser objeto de rubricas específi cas na lei orçamentária, até o limite de 2% (dois 
por cento) da folha de pagamento do ano anterior.

Art. 17. Os processos de Evolução Funcional ocorrerão em intervalos regulares de 12 
meses, tendo seus efeitos fi nanceiros em 1º de março de cada exercício, benefi ciando 
os servidores habilitados.
§ 1º Os servidores serão classifi cados em lista para a seleção daqueles que vão progredir, 
considerando as notas obtidas na Avaliação de Desempenho.
§ 2º Em caso de empate será contemplado o servidor que, sucessivamente:
I – estiver há mais tempo sem ter obtido uma Progressão Horizontal ou Vertical;
II – tiver obtido a maior nota na Avaliação de Desempenho mais recente;
III – tiver maior tempo de efetivo exercício no cargo.
IV – tiver maior número de dias efetivamente trabalhados na administração direta.

Art. 18. O interstício mínimo exigido na Evolução Funcional:
I – será contado a partir da data do efeito fi nanceiro da última Evolução Funcional 
obtida até a data do efeito fi nanceiro da Evolução Funcional em que está concorrendo 
o servidor;
II – somente serão considerados os dias efetivamente trabalhados e as férias, sendo 
vedada na sua aferição a contagem dos períodos de licenças e afastamentos acima de 
15 (quinze) dias, ininterruptos ou não, exceto:
a) nos casos de licença-maternidade e licença-prêmio, cujo período é contado inte-
gralmente; e
b) nos casos de afastamento por doença ocupacional ou acidente de trabalho, cujo perí-
odo é contado desde que não seja superior a 06 (seis) meses, ininterruptos ou não.
§ 1º O servidor não será avaliado nos casos de licenças e afastamentos descritos acima, 
quando, somados, ultrapassarem 6 (seis) meses.
§ 2º Não prejudica a contagem de tempo para os interstícios necessários para a Evo-
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lução Funcional a nomeação para cargo em comissão ou a designação para função de 
confi ança na administração direta do Município.

Seção II
Da Progressão Vertical

Art. 19. A Progressão Vertical é a passagem de um Nível para outro imediatamente 
superior, mantido o Grau, mediante existência de vaga e aprovação em curso específi co, 
conforme defi nido no Anexo III desta Lei.
Parágrafo único. O controle das vagas deve ser feito a partir dos quantitativos de-
fi nidos no Anexo I desta Lei e dos seguintes percentuais, considerando-se o total de 
cargos providos:
I – Inspetor Superintendente: 1% (um por cento) ;
II – Inspetor: 5% (cinco por cento) ;
III – Classe Distinta: 9% (nove por cento) ;
IV – Classe Especial: 15% (quinze por cento) ; e
V – 1ª Classe, 2ª Classe e 3ª Classe: 70% (setenta por cento) .

Art. 20. Está habilitado à Progressão Vertical o servidor que:
I – estiver enquadrado nas defi nições de bom comportamento, conforme normas esta-
belecidas no Código de Conduta da Guarda Municipal de Campinas;
II – tiver cumprido o interstício mínimo no Nível imediatamente anterior, conforme 
Anexo III desta Lei;
III – tiver curso, diploma ou graduação, conforme Anexo III desta Lei;
IV – tiver aprovação em curso específi co organizado e realizado pela Academia da 
Guarda Municipal, com carga horária mínima defi nida no Anexo III.
Parágrafo único. Para os fi ns dos incisos do caput deste artigo são admitidos somente 
os cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação nas seguintes áreas:
I – Administração;
II – Economia;
III – Ciências Sociais;
IV – Direito;
V – Educação Física;
VI – Engenharia Civil, Elétrica, de Telecomunicações, Mecânica, Ambiental e Sani-
tária;
VII – Estatística;
VIII – Matemática;
IX – Informática ou Ciências da Computação;
X – Letras;
XI – Pedagogia;
XII – Psicologia;
XIII – Biologia;
XIV – História;
XV – Geografi a;
XVI – Comunicação Social;
XVII – Ciências Contábeis;
XVIII – Medicina Veterinária;
XIX – Física.

Art. 21. Havendo número superior de inscritos ao de vagas abertas para os cursos de 
Progressão Vertical, para as graduações de Classe Especial, Classe Distinta, Inspetor 
e Inspetor Superintendente, será facultado à Academia da Guarda Municipal de Cam-
pinas aplicar prova eliminatória, elaborada em parceria com a Secretaria Municipal de 
Recursos Humanos.
Parágrafo único. Em caso de empate será contemplado o Guarda Municipal que, 
sucessivamente:
I – estiver há mais tempo sem ter obtido uma Progressão Horizontal ou Vertical;
II – tiver obtido a maior nota na Avaliação de Desempenho mais recente;
III – tiver maior número de dias efetivamente trabalhados no interstício;
IV – tiver maior tempo de efetivo serviço no cargo.

Art. 22. Caso não haja candidato apto para a progressão em virtude de ter expirado 
o prazo de validade do último curso, a Academia da Guarda Municipal de Campinas 
realizará novo curso de Progressão Vertical.

Art. 23. A Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública em 
conjunto com a Secretaria Municipal de Recursos Humanos publicará a relação dos 
profi ssionais que terão direito à inscrição aos cursos de progressão.
Parágrafo único. Caberá recurso da relação publicada dos profi ssionais, a ser discipli-
nado em Edital pela Academia da Guarda Municipal de Campinas.

Art. 24. Todos os resultados do Concurso Público de ingresso e dos Cursos de Progressão 
Vertical serão publicados no Diário Ofi cial do Município.

Seção III
Da Progressão Horizontal

Art. 25. A Progressão Horizontal é a passagem de um Grau para outro imediatamente 
superior, dentro do mesmo Nível, mediante classifi cação no processo de Avaliação de 
Desempenho.

Art. 26. Está habilitado à Progressão Horizontal o Guarda Municipal:
I – que não tiver sofrido pena disciplinar de suspensão ou superior, nos últimos 03 
(três) anos;
II – que não tiver sido benefi ciado pela Progressão Vertical no exercício;
III – que tiver cumprido o interstício mínimo de 03 (três) anos no Grau em que se 
encontra;
IV – que tiver obtido desempenho superior à média do Grupo, consideradas as 03 (três) 
ultimas Avaliações de Desempenho.
Parágrafo único. A média a que se refere o inciso IV do “caput” deste artigo é obtida 
a partir da soma das notas obtidas na Avaliação Periódica de Desempenho e/ou na 
Avaliação Especial de Desempenho, em cada Grupo, não podendo ser inferior a 7 
(sete) pontos.

CAPÍTULO V
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 27. A Avaliação de Desempenho da Guarda Municipal faz parte do Sistema de 
Avaliação de Desempenho da Prefeitura Municipal de Campinas, regulamentada em 
lei própria.

Art. 28. Na Avaliação Especial de Desempenho dos Guardas Municipais são conside-
rados os seguintes fatores, além dos previstos em legislação específi ca sobre estágio 
probatório:
I – subordinação;

II – conduta moral e profi ssionalismo que se revelem compatíveis com suas atribuições;
III – não cometimento de irregularidades administrativas graves;
IV – não ter praticado ilícito penal doloso relacionado ou não com suas atribuições.
Parágrafo único. Caberá à Corregedoria da Guarda Municipal de Campinas fornecer 
as informações necessárias à Avaliação Especial de Desempenho, quanto aos aspectos 
identifi cados no inciso IV deste artigo, nos casos de prática de ilícito penal culposo.

CAPÍTULO VI
DA SUBSTITUIÇÃO

Art. 29. Excepcionalmente e em caso de necessidade, até que se realizem os respectivos 
cursos e processos de progressão na carreira, poderá haver designação para substituição 
em Nível superior, que deverá recair sobre os Guardas Municipais de Níveis inferiores 
mais próximos.
§ 1º O Guarda Municipal designado para substituição perceberá em rubrica própria a 
diferença entre o seu vencimento e o do Nível da designação por substituição, mantido 
o Grau.
§ 2º O Adicional de Risco de Vida é calculado pelo Nível e Grau em que o Guarda está 
designado por substituição.
§ 3º A designação para substituição é transitória e precária, não gerando nenhum direito 
ao Guarda Municipal.
§ 4º A designação aludida no “caput” deste artigo será feita por indicação do Secre-
tário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública e ato do Prefeito 
Municipal.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Seção I
Do Enquadramento

Art. 30. Os atuais ocupantes de cargos públicos de Guarda Municipal serão enquadrados:
I – no Nível:
a) 4 (Classe Especial) : Guardas Municipais com tempo de efetivo exercício superior 
a 110 (cento e dez) meses;
b) 3 (1ª Classe) : Guardas Municipais com tempo de efetivo exercício superior a 95 
(noventa e cinco) meses;
c) 2 (2ª Classe) : Guardas Municipais com tempo de efetivo exercício superior a 50 
(cinqüenta) meses ;
d) 1 (3ª Classe) : Guardas Municipais com tempo de efetivo exercício inferior a 50 
(cinqüenta) meses .
II – no Grau A.
Parágrafo único. O tempo de efetivo exercício será considerado na data de publicação 
desta Lei.

Art. 31. Ficam absorvidas pelo vencimento base as seguintes parcelas:
I – Vantagem pessoal incorporada, prevista na Lei nº  5. 767/87;
II – Lei Laselva;
III – Auxílio transporte incorporado na forma de complemento salarial, prevista na 
Lei nº 8. 340/95;
IV – Garantia de remuneração mínima;
V – Complemento de salário;
VI – As verbas de descanso semanal remunerado, previstas nas Leis nº 5. 767/87 e 6. 767/91;
VII – Diferença para piso salarial, prevista na Lei nº 10. 567/00;
VIII – A antecipação prevista na Lei nº 11. 267/02;
IX – Adicional de regime especial de trabalho da Guarda Municipal, previsto na Lei 
nº 8. 950/96.

Art. 32. As parcelas a seguir discriminadas serão pagas integralmente em rubricas 
separadas:
I – Resgate, previsto na Lei nº 7. 802/94;
II – Gratifi cação Incorporada, prevista na Lei nº 7. 802/94.
§ 1º Somente após a separação das parcelas referidas no “caput” deste artigo é que será 
apurado o vencimento do servidor, para fi ns de enquadramento e aplicação do disposto 
no art. 33 desta Lei.
§ 2º As parcelas referidas nos incisos I e II do “caput” deste artigo têm valor fi xo, 
que corresponderá ao valor nominal pago no mês de agosto de 2004, sobre as quais 
incidirão os reajustes gerais.

Art. 33. Ficam criadas:
I – Vantagem Pessoal de Enquadramento I – VPE I: correspondente à diferença a 
menor eventualmente existente entre o vencimento base percebido após o enquadramento 
nesta Lei e o vencimento base do servidor somado às parcelas descritas no art. 31 desta 
Lei percebidos antes da entrada em vigor da Lei n° 12. 012/04;
II – Vantagem Pessoal de Enquadramento II – VPE II: correspondente à diferença a 
menor eventualmente existente entre a remuneração percebida após o enquadramento nesta 
Lei e a remuneração percebida na estrutura de vencimentos da Lei n° 12. 012/04, subtra-
ídos o valor eventualmente apurado na forma do inciso anterior, as vantagens de caráter 
transitório e os valores pagos a título de função gratifi cada e de cargo em comissão.
§ 1º As vantagens pessoais previstas nos incisos I e II deste artigo compõem o vencimento 
do servidor para fi ns de cálculo de férias, 13º (décimo terceiro) salário, aposentadoria e 
disponibilidade, ainda que pagas em rubricas separadas, incidindo sobre a Vantagem Pes-
soal de Enquadramento I – VPE I o adicional por tempo de serviço e a sexta-parte.
§ 2º Todos os ganhos relativos aos vencimentos dos servidores, decorrentes do enqua-
dramento realizado com fundamento na Lei n° 12. 012/04, serão mantidos através da 
vantagem referida no inciso II deste artigo.
§ 3º Sobre as vantagens pessoais previstas nos incisos I e II deste artigo incidirão os 
reajustes gerais concedidos aos servidores.

Art. 34. O prazo para o enquadramento dos servidores é de até 270 (duzentos e setenta) 
dias, a contar da data de publicação desta Lei.
Parágrafo único. Aplicam-se as regras de enquadramento aos concursos em andamento 
na data da publicação desta Lei.

Art. 35. No prazo previsto no art. 34 desta Lei, deve ser revisto e fi nalizado o processo 
de enquadramento dos servidores optantes na estrutura aprovada pela Lei n° 12. 012/04, 
observando-se:
I – revisão de todos os procedimentos adotados, conforme as regras estipuladas neste 
artigo;
II – formalização, constituição e funcionamento da Comissão Técnica de Gestão de 
Carreiras instituída por esta Lei, que passa a ter as atribuições previstas na Lei n° 12. 
012/04 para o Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal e para 
a Comissão de Análise do Enquadramento;
III – edição do regulamento previsto no artigo 49, § 3°, da Lei n° 12. 012/04, pela 
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Comissão Técnica de Gestão de Carreiras;
IV – aplicação das regras estipuladas no artigo 49 da Lei n° 12. 012/04 para o enqua-
dramento no nível de capacitação; e
V – a vedação ao enquadramento em outro cargo por desvio de função.
§ 1º Para a aplicação do disposto neste artigo, serão consideradas válidas as opções 
efetuadas no prazo previsto no art. 114, “caput”, da Lei nº 12. 012/04.
§ 2º Para o caso dos servidores que não retiraram seus demonstrativos de enquadramento 
até a edição da Portaria nº 64. 494, de 25 de setembro de 2004, serão consideradas 
válidas as opções efetuadas até 20 de setembro de 2005.
§ 3º Na aplicação da segunda fase do enquadramento na Lei Municipal nº 12. 012/04, 
prevista em seu art. 116, II, b:
I – serão considerados válidos apenas os títulos referentes a cursos concluídos até:
a) 31 de dezembro de 2004, para os servidores enquadrados até 60 (sessenta) dias do 
fi m do exercício de 2004, nos termos do art. 116, § 4º, I, “a”, da Lei nº 12. 012/04;
b) 30 de março de 2005, para os servidores enquadrados nos últimos 60 (sessenta) dias 
do exercício de 2004, nos termos do art. 116, §4º, I, “b”, da Lei nº 12. 012/04;
II – para os servidores optantes que não foram enquadrados na Lei nº 12. 012/04, respei-
tado o disposto nos parágrafos anteriores deste artigo, serão considerados válidos apenas 
os títulos referentes a cursos concluídos até 120 (cento e vinte) dias contados a partir da 
data da opção, nos termos do art. 116, § 2º, VI, “a” e § 4º, I, “c” da citada lei.
§ 4º Títulos utilizados para enquadramento não serão considerados para efeito de 
evolução funcional.

Seção II
Dos Inativos e Pensionistas

Art. 36. Os inativos e pensionistas com paridade ou vinculação ao vencimento do cargo 
terão seus proventos calculados de acordo com as seguintes regras:
I – o seu provento será equiparado ao Padrão correspondente nas Tabelas de Vencimento 
desta Lei, conforme o Anexo IV desta Lei:
a) Nível I, 3ª Classe;
b) o Grau com vencimento idêntico ou imediatamente superior ao provento percebido;
II – aplicam-se as regras dos arts. 31 e 32 desta Lei;
III – aplicam-se as regras desta Lei referentes à:
a)  Vantagem Pessoal de Enquadramento I – VPE I;
b) Vantagem Pessoal de Enquadramento II – VPE II.
IV – não se aplicam as regras de enquadramento e de carreira desta Lei;
Parágrafo único. Todos os atos relativos à defi nição de proventos dos inativos com 
fundamento na Lei nº 12. 012/04 serão revistos pelo CAMPREV antes da aplicação 
do disposto no “caput” deste artigo, no prazo de 6 (seis) meses contados da data da 
publicação desta Lei.

Art. 37. O cálculo do benefício de aposentadoria dos Guardas Municipais que tiverem sua 
jornada alterada utilizará a média das jornadas dos últimos 05 (cinco) anos de atividade.

Seção III
Das Disposições Gerais

Art. 38. Constará do demonstrativo de vencimentos o Nível e o Grau em que está 
enquadrado o Guarda Municipal.

Art. 39. As atribuições da Comissão de Gestão de Carreiras, instituída no âmbito da 

Secretaria Municipal de Recursos Humanos, abrangem este Plano de Cargos, Carreiras 
e Vencimentos da Guarda Municipal.

Art. 40. Exclusivamente para a primeira Progressão Vertical a que fi zerem jus os atuais 
titulares de cargo de Guarda Municipal, serão considerados os seguintes interstícios 
mínimos, contados a partir da data de entrada em vigor desta Lei, além do tempo dis-
ponibilizado no curso de formação:
I – do Nível 1 (3ª Classe) para o Nível 2 (2ª Classe) : 02 (dois) anos, a contar da con-
clusão do período probatório;
II – do Nível 2 (2ª Classe) para o Nível 3 (1ª Classe) : 02 (dois) anos;
III – do Nível 3 (1ª Classe) para o Nível 4 (Classe Especial) : 01 (um) ano;
IV – do Nível 4 (Classe Especial) para o Nível 5 (Classe Distinta) : sem interstício;
V – do Nível 5 (Classe Distinta) para o Nível 6 (Inspetor) : 02 (dois) anos.
§ 1º Para assegurar que o fl uxo inicial da carreira não seja prejudicado, admitir-se-á, 
se necessário, uma segunda Progressão Vertical, nos termos do inciso V do “caput” 
deste artigo.
§ 2º A Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, jun-
tamente com a Secretaria Municipal de Recursos Humanos, publicará a relação dos 
Guardas Municipais que terão direito a inscrição no curso de progressão de carreira 
tratado no “caput” deste artigo.
§ 3º Caberá recurso da relação de Guardas Municipais, a ser disciplinado em Edital 
publicado pela Academia da Guarda Municipal de Campinas.
§ 4º Para participar do curso de progressão de Inspetor e Inspetor Superintendente, além 
do disposto neste artigo e no Anexo III, o Guarda Municipal deverá possuir diploma de 
nível superior reconhecido pelo MEC, nas áreas defi nidas no art. 20 desta Lei.
§ 5º Para os Guardas Municipais que não ascenderem na carreira no prazo estipulado nes-
te artigo, aplicar-se-á o disposto nas normas estabelecidas no Capítulo IV desta Lei.

Art. 41. Nos trinta dias subseqüentes à conclusão do enquadramento dos servidores 
da Guarda Municipal, conforme defi nido no art. 34 desta Lei, os Guardas Municipais 
enquadrados na Classe Especial poderão inscrever-se para exame de seleção para 
ingresso no Curso de Progressão Vertical para o Nível 5 (Classe Distinta) , exame esse 
que deverá ser realizado 15 (quinze) dias após o encerramento das inscrições.
Parágrafo único. Não se aplica especifi camente para esta Progressão Vertical a exi-
gência de estar cursando Ensino Superior.

Art. 42. Os Guardas Municipais não aprovados em curso de formação para a progres-
são na carreira, e que estão designados para posição superior, serão substituídos pelos 
aprovados, retomando sua posição hierárquica na carreira.

Art. 43. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias 
próprias, consignadas no orçamento de 2008.

Art. 44. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Campinas, 28 de junho de 2007

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

AUTORIA: PREFEITURA MUNICIPAL
PROT. Nº 07/10/15339

ANEXO I
QUADRO DE CARGOS DA GUARDA MUNICIPAL CAMPINAS

ANEXO II - GUARDA MUNICIPAL CAMPINAS
TABELA DE VENCIMENTO
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ANEXO III - GUARDA MUNICIPAL CAMPINAS
REQUISITOS PARA PROGRESSÃO VERTICAL

ANEXO IV - GUARDA MUNICIPAL CAMPINAS
QUADRO DA CAMPREV

LEI Nº 12.987 DE  28 DE JUNHO DE 2007
Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do 

Magistério Público Municipal de Campinas e dá outras Providências
A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono 
e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° Fica instituído o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Magistério Público 
Municipal de Campinas, nos termos desta Lei, com as seguintes fi nalidades:
I - racionalização da estrutura de cargos e da carreira;
II - legalidade e segurança jurídica;
III - reconhecimento e valorização dos integrantes do Quadro de Cargos do Magistério 
pelos serviços prestados, pelo conhecimento adquirido e pelo desempenho;
IV - estímulo ao desenvolvimento profi ssional e à qualifi cação funcional;
V - adequação da jornada de trabalho do docente às normas legais vigentes;
VI - manter a administração do vencimento dentro dos padrões estabelecidos por lei, con-
siderando as características da área educacional e os critérios de Evolução Funcional;
VII - criar as bases de uma política de recursos humanos capaz de conduzir de forma 
mais efi caz o desempenho, a qualidade, a produtividade e o comprometimento do 
integrante do Quadro do Magistério com os resultados do seu trabalho; e
VIII - estabelecimento do piso de vencimento.

Art. 2° Para os fi ns desta Lei considera-se:
I - Servidor do Magistério: o servidor legalmente investido em cargo público de pro-
vimento efetivo, função pública e função atividade do Quadro do Magistério Público 
Municipal;
II - Docentes: titulares de cargo que compõem um Grupo de Servidores do Magistério 
com atribuições de docência nas unidades escolares;
III - Especialistas de Educação: titulares de cargo que compõem um Grupo de Servidores 
do Magistério com atribuições em áreas de coordenação e orientação pedagógicas, super-
visão do sistema municipal de ensino, gestão técnico-administrativa da unidade escolar, 
planejamento, avaliação e assessoramento em assuntos educacionais, ensino e pesquisa 
na escola ou em órgãos e unidades técnicas da Secretaria Municipal de Educação;
IV - Cargo: unidade laborativa com denominação própria, criada por lei, com número 
certo, que implica no desempenho, pelo seu titular, de um conjunto de atribuições e 
responsabilidades;
V - Vencimento Base: retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo, 
de acordo com o Nível e Grau;
VI - Remuneração: retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo compos-
to pelo vencimento base acrescido das demais vantagens pessoais estabelecidas em lei;
VII - Carreira: estrutura de desenvolvimento funcional e profi ssional, operacionalizada 
através de passagens a Níveis e Graus superiores, no cargo do servidor;
VIII - Padrão: conjunto de algarismos que designa o vencimento dos servidores, 
formado por:
a) Subgrupo: é um conjunto de cargos do mesmo Grupo, vinculado à mesma Tabela de 
Vencimento, representado por letras;
b) Nível: indicativo de cada posição salarial em que o servidor poderá estar enquadrado 
na Carreira, segundo critérios de desempenho, capacitação e titulação, representado 
por números;
c) Grau: indicativo de cada posição salarial em que o servidor poderá estar enquadrado 
na Carreira, segundo critérios de desempenho, representado por letras;
IX - Grupo: é um conjunto de cargos com atribuições semelhantes;
X - Quadro do Magistério: conjunto de cargos públicos de docentes e de especialistas 
de educação que integram as unidades da estrutura básica da Secretaria Municipal de 
Educação;
XI - Progressão Vertical: passagem do servidor de um Nível para outro superior, na 
Tabela de Vencimento própria do Grupo a que pertence;
XII - Progressão Horizontal: passagem do servidor de um Grau para outro superior, na 
Tabela de Vencimento própria do Grupo a que pertence;
XIII - Jornada de Trabalho Docente: é a carga horária de trabalho a ser cumprida pelo 
integrante do Grupo de Docentes diretamente com o aluno em sala de aula e em horas-
atividade de trabalho pedagógico;
XIV - Carga Suplementar de Trabalho Docente: tem caráter de vencimento e corres-
ponde à diferença entre as horas da jornada do cargo de provimento e o limite de 40 
(quarenta) horas semanais de Trabalho Docente;
XV - Habilitação Específi ca: qualifi cação no Ensino Médio Normal, em curso de nível 
superior de licenciatura, de graduação plena e Pós-graduação, exigida ao desempenho 
de atividades de docência;
XVI - Horas-Atividade: tempo atribuído ao professor para preparação e avaliação do 
trabalho didático, colaboração com a administração da escola, reuniões pedagógicas, 
articulação com a comunidade, aperfeiçoamento profi ssional e cumprimento de outras 

atividades de acordo com a proposta pedagógica da escola;
XVII - Campo de Atuação: refere-se à etapa da educação básica em que docentes e 
especialistas desenvolvem suas atribuições.
Parágrafo único. Esta Lei adota os demais conceitos constantes da Lei Federal n˚ 9. 
394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e da 
Lei Municipal n˚ 6. 894, de 24 de dezembro de 1991 - Estatuto do Magistério Público, 
no que não diferirem dos conceitos defi nidos pelo caput deste artigo.

CAPÍTULO II
DO QUADRO DE CARGOS DO MAGISTÉRIO

Seção I
Da Composição

Art. 3° O Quadro de Cargos do Magistério compreende:
I - Grupo de Docentes, constituído de cargos efetivos de:
a) Professor de Educação Básica I (PEB-I) ;
b) Professor de Educação Básica II (PEB-II) ;
c) Professor de Educação Básica III (PEB-III) ;
d) Professor de Educação Básica IV (PEB-IV) ;
e) Professor Adjunto I; e
f) Professor Adjunto II.
II - Grupo de Especialistas de Educação, constituído de cargos de provimento efetivo de:
a) Coordenador Pedagógico;
b) Orientador Pedagógico;
c) Supervisor Educacional;
d) Vice-Diretor; e
e) Diretor Educacional.
§ 1º O Quadro de Cargos acima referido, com as respectivas denominações e quanti-
tativos, é o constante do Anexo I desta Lei.
§ 2º Os Grupos estão divididos em Subgrupos, conforme Anexo I, para fi ns de vincu-
lação às Tabelas de Vencimento.

Seção II
Do Ingresso

Art. 4° Os cargos do Quadro do Magistério são providos exclusivamente por concurso 
público de provas e títulos, exigindo-se, além do previsto na legislação pertinente:
I - para o Professor de Educação Básica I e II e para o Professor Adjunto I: Curso de 
Graduação Superior, de licenciatura plena em Pedagogia ou Normal Superior, admitida, 
como formação mínima a oferecida em nível médio, na modalidade normal;
II - para o Professor de Educação Básica III e para o Professor Adjunto II: Curso de 
Graduação Superior, de licenciatura plena, com habilitação específi ca em disciplina ou 
área de conhecimento do currículo da Educação Básica;
III - para o Professor de Educação Básica IV: Curso de Graduação Superior, de licen-
ciatura plena em Pedagogia com habilitação em Educação Especial;
IV - para os cargos do Grupo de Especialista de Educação: Curso de Graduação Superior, 
de licenciatura plena em Pedagogia, Mestrado ou Doutorado em Educação.

Art. 5° O ingresso no Quadro do Magistério dar-se-á da seguinte forma:
I – Nível I, Grau A, para os docentes do subgrupo D-A, conforme anexo I, com nível 
médio, na modalidade normal;
II – Nível III, Grau A, para os docentes do subgrupo D-A, conforme anexo I, com 
licenciatura plena;
III – Nível I, Grau A, para os docentes do subgrupo D-B e para os especialistas dos 
subgrupos E-C, E-D, E-E.

Seção III
Do Campo de Atuação e das Atribuições

Art. 6° Aos ocupantes de cargos do Grupo de Docentes compete a organização e realiza-
ção do processo pedagógico na aula, a participação na gestão da Unidade Educacional, 
bem como a coordenação em pesquisa, em projeto e em trabalho com a comunidade, 
nos seguintes campos de atuação:
I - Educação Infantil;
II - Anos Iniciais do Ensino Fundamental;
III - Anos Finais do Ensino Fundamental;
IV - Educação Especial.
Parágrafo único. As atribuições dos docentes serão desempenhadas nos campos de 
atuação descritos no caput deste artigo, conforme disposto no Anexo II.

Art. 7° As atribuições dos servidores do Magistério são as constantes do Anexo II desta 
Lei, que correspondem à descrição genérica do conjunto de tarefas e responsabilidades 
cometidas ao servidor público, em razão do cargo em que está investido.
Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará as atribuições dos cargos em Decreto.

Seção IV
Da Remuneração
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Art. 8° Os integrantes do Quadro de Cargos do Magistério serão remunerados de acordo 
com as Tabelas de Vencimento constantes do Anexo III, conforme seu Padrão.
§ 1° As Tabelas de Vencimento do Grupo de Docentes correspondem à jornada de 192 
(cento e noventa e duas) horas mensais, ou 32 (trinta e duas) horas semanais, devendo 
as jornadas diferenciadas serem remuneradas proporcionalmente;
§ 2° As Tabelas de Vencimento do Grupo de Especialistas de Educação correspondem 
à jornada de 36 (trinta e seis) horas semanais, equivalentes a 216 (duzentas e dezesseis) 
horas mensais.

Art. 9º A maior remuneração, a qualquer título, atribuída aos servidores, obedecerá 
estritamente ao disposto no art. 73, §1º, da Lei Orgânica do Município de Campinas e 
art. 37, XI, da Constituição Federal, sendo imediatamente reduzidos quaisquer valores 
percebidos em desacordo com esta norma, não se admitindo, neste caso, a invocação 
de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título, inclusive no caso de 
acúmulo de cargos públicos.

Art. 10. É considerado piso de vencimento do docente o correspondente ao Nível 1 
– Grau “A” da Tabela de Vencimentos de que trata o Anexo III desta Lei, para uma 
jornada completa.

Seção V
Da Acumulação de Cargos

Art. 11. O Servidor do Magistério, quando em regime de acumulação de cargos na forma 
do disposto no artigo 37, XVI e XVII da Constituição Federal e legislação municipal 
vigente, deverá comprovar a compatibilidade de horários, não podendo ultrapassar o 
limite de 64 (sessenta e quatro) horas semanais de trabalho, preservando-se obrigatoria-
mente para as situações previstas, o cumprimento de no mínimo 60 (sessenta) minutos 
de intervalo entre o exercício dos cargos.
§1° Se as unidades de exercício do profi ssional situarem-se próximas uma da outra, o 
intervalo exigido no caput deste artigo poderá ser reduzido até o mínimo de 15 (quinze) 
minutos, a critério da autoridade competente, que será responsável pela verifi cação do 
cumprimento regular dos respectivos horários.
§ 2° O limite de que trata o caput refere-se à soma das horas de jornadas cumpridas em 
quaisquer sistemas de ensino público, em qualquer campo de atuação.
§ 3° O servidor do magistério que se encontre em regime de acumulação de cargos 
deverá solicitar à chefi a imediata a que está vinculado parecer de acumulação de cargos, 
nos termos da regulamentação da Secretaria Municipal de Recursos Humanos.

CAPÍTULO III
DA JORNADA

Seção I
Da composição da Jornada do Docente

Art. 12. A jornada de trabalho do Grupo de Docentes é composta por:
I - Trabalho Docente com Aluno (TDA) : compreende o exercício da docência em 
cumprimento ao currículo, em atividade direta com a coletividade de crianças, adoles-
centes, jovens e adultos;
II - Horas-atividade: de cumprimento obrigatório para todos os docentes, inclusive aos 
que se encontrem em regime de acumulação de cargos, formada por:
a) Trabalho Docente Coletivo (TDC) : espaço formativo que compreende reuniões 
pedagógicas da equipe escolar para a construção, o acompanhamento e a avaliação do 
projeto político-pedagógico da Unidade Educacional e para as atividades de interesse 
da Secretaria Municipal de Educação;
b) Trabalho Docente Individual (TDI) : compreende o atendimento e a recuperação dos 
alunos, reuniões com pais, atividades educacionais e culturais com alunos;
c) Trabalho Docente de Preparação de Aulas (TDPA) : compreende o trabalho de-
sempenhado em hora e local de livre escolha do docente, destinado à preparação das 
atividades pedagógicas.
§ 1° O descumprimento das horas-atividade destinadas ao Trabalho Docente Coletivo e 
Individual prejudica a caracterização do efetivo exercício para fi ns de pagamento e de 
contagem de tempo de serviço público municipal, nos termos da legislação municipal 
vigente.
§ 2° Caberá à Secretaria Municipal de Educação disciplinar a estratégia, procedimentos 
e fl uxos de cumprimento das horas de Trabalho Docente Coletivo - TDC e Trabalho 
Docente Individual – TDI, a fi m de garantir a efetividade da sua execução.

Art. 13. As jornadas do Grupo de Docentes e sua composição são aquelas descritas 
no Anexo IV.
§ 1° Aos titulares de cargos de PEB I e PEB II só podem ser atribuídas a Jornada 
Completa.
§ 2° A hora de trabalho do docente corresponde a 50 (cinqüenta) minutos de trabalho 
efetivo quando:
I - em Trabalho Docente com Aluno;
II - em Trabalho Docente Coletivo ou Individual;
III – em hora-projeto

Art. 14. A jornada será defi nida anualmente, conforme o campo de atuação e a atribuição 
de classes e aulas, não tendo o docente direito à manutenção da jornada.

Art. 15. Haverá redução de jornada de trabalho docente quando, durante o processo 
anual de atribuição de classes e aulas, ocorrerem as seguintes situações devidamente 
justifi cadas pela Secretaria Municipal de Educação:
I - redução da demanda do ensino regular e da educação de jovens e adultos;
II - reorganização da rede pública municipal em decorrência de supressão de classes, 
turmas e/ou aulas;
III - revisão da matriz curricular em cumprimento a determinações legais e de melhoria 
da qualidade de atendimento aos alunos que resultem em supressão de componente 
curricular;
IV - alteração de regulamentos aplicáveis à Educação Básica.
§ 1° A redução de que trata o caput deste artigo somente ocorrerá se esgotados todos 
os procedimentos constantes em Resolução da Secretaria Municipal de Educação, no 
que se refere ao processo de atribuição de classes/turmas/aulas.
§ 2° Ocorrendo a redução da jornada, o docente PEB III e IV terá a garantia de jornada 
mínima.

Art. 16. A jornada de trabalho é sempre de 36 (trinta e seis) horas semanais para os 
servidores:
I - nomeados para cargos em comissão;
II - designados para função de confi ança; e
III - designado para perceber Gratifi cação de Apoio Técnico.
IV – do Grupo de Especialistas de Educação.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Educação regulamentará a destinação de 

4 (quatro) a 6 (seis) horas da jornada semanal de trabalho do Grupo de Especialistas 
de Educação para atividades de formação.

Seção II
Da Carga Suplementar de Trabalho Docente

Art. 17. Entende-se por Carga Suplementar de Trabalho de Docente (CSTD) as horas de 
trabalho prestadas pelos docentes que excederem às suas horas da jornada de trabalho 
como titulares de cargos PEB I, II, III ou IV nas seguintes situações:
I - em horas do mesmo componente curricular;
II - em horas de outro componente curricular, desde que comprovada sua habilitação;
III - em regime de substituição.
Parágrafo único. Também serão consideradas horas de Carga Suplementar de Traba-
lho de Docente (CSTD) o número indivisível de horas-aula do componente curricular 
atribuído ao professor que atua na docência nos anos fi nais do Ensino Fundamental 
que ultrapassar as horas previstas na sua jornada de trabalho.

Art. 18. A remuneração da hora prestada como Carga Suplementar é igual à da hora 
prestada na jornada, sendo considerada como vencimento para todos os fi ns.

Art. 19. Na atribuição de horas de trabalho prestadas como Carga Suplementar de 
Trabalho de Docente (CSTD) não devem ser atribuídas horas de trabalho Docente 
Coletivo e Individual.

Art. 20. Excepcionalmente, inexistindo Professores Adjuntos disponíveis para realizar 
substituição de docente, os titulares de cargos PEB I, II, III ou IV poderão exercer 
substituição de outro docente e/ou de cargo vago, até o limite de 30 (trinta) dias conse-
cutivos, quando estas excederem as 40 (quarenta) horas semanais, observado o limite 
de 64 (sessenta e quatro) horas de jornada semanal.
§1° A substituição referida no caput poderá ser prorrogada por igual período, desde 
que devidamente justifi cada.
§ 2° As horas efetivamente ministradas na forma do caput serão retribuídas como 
“horas-aula excepcionais” com base no padrão de enquadramento do cargo de que são 
titulares e serão remuneradas como carga suplementar.
§ 3° Às horas de trabalho prestadas como “horas-aula excepcionais” não se aplicam 
as horas de trabalho docente coletivo, individual e de preparação de aulas calculadas 
com base no Anexo IV.

Art. 21. As horas de outro componente curricular poderão ser atribuídas como carga 
suplementar, desde que respeitados:
I - o campo de atuação do cargo, conforme disposto no Anexo II desta Lei;
II - as exigências de habilitação do docente;
III - a inexistência de candidatos aprovados em concurso público para cargo vago na 
classe/turma e ou componente curricular, durante a validade do concurso.

CAPÍTULO IV
DAS SUBSTITUIÇÕES

Seção I
Da Substituição no Grupo de Docentes

Art. 22. Haverá substituição para o exercício das funções de docentes sempre que se 
confi gurar ausência, a qualquer título, dos titulares de cargo do grupo de docentes.
Parágrafo único. Os cargos de Professor Adjunto destinam-se à substituição referida 
no caput deste artigo, com atuação na Educação Infantil e no Ensino Fundamental.

Art. 23. Os ocupantes de cargos de Professor Adjunto cumprirão jornada de trabalho 
mínima em um dos períodos da unidade educacional ou jornada de trabalho completa 
a ser cumprida em dois períodos.
§ 1° Nos casos em que as horas efetivamente exercidas em substituição ultrapassarem 
às da jornada indicada no caput deste artigo, haverá retribuição pecuniária por hora 
ministrada, na forma de carga horária suplementar, até o limite de 40 (quarenta) horas 
semanais.
§ 2° Qualquer que seja a carga horária atribuída ao Professor Adjunto, haverá cum-
primento das horas correspondentes ao Trabalho Docente Coletivo, Trabalho Docente 
Individual, e Trabalho Docente de Preparação de Aulas, na forma do Anexo IV.
§ 3° Para a retribuição pecuniária de férias previstas no calendário escolar será consi-
derada a média de retribuição mensal percebida pelo Professor Adjunto de acordo com 
os meses válidos para cômputo do período de férias anuais.
§ 4° As horas efetivamente ministradas na forma do caput deste artigo serão retribuídas 
com base no padrão de enquadramento do cargo de que são titulares.

Art. 24. Caberá ainda à Secretaria Municipal de Educação estabelecer os procedimentos 
necessários à classifi cação dos Professores Adjuntos para substituições eventuais por 
motivo de falta-dia do titular do cargo, para as seguintes situações:
I - expansão da rede municipal de educação;
II - vacância de cargo de docente; e
III - licenças e afastamentos do titular do cargo a qualquer título.
§ 1° Nos casos em que ocorra expansão da rede e vacância do cargo de docente, o 
exercício da substituição de docente somente será permitido quando não houver can-
didato habilitado em concurso público em andamento ou até que ocorra ingresso em 
decorrência de novo concurso público.
§ 2° A Secretaria Municipal de Educação poderá, mediante regulamento, designar 
outras atribuições ao Professor Adjunto relacionadas ao desenvolvimento e melhoria 
do processo de ensino-aprendizagem de alunos, desde que, sem prejuízo das situações 
previstas no caput deste artigo.
§ 3° Excepcionalmente e quando, devidamente justifi cado, a Secretaria Municipal de Educa-
ção poderá determinar ao Professor Adjunto o exercício em mais de um período da mesma 
ou de diferentes unidades educacionais, devendo, nesse caso, ser designada uma sede para 
registro de freqüência para efeito de controle da vida funcional e de pagamento.

Art. 25. Aplicam-se ao Professor Adjunto, no que couber, as atribuições e responsabi-
lidades inerentes ao exercício da docência, bem como os direitos e deveres fi xados na 
Lei Municipal nº 6. 894, de 24 de dezembro de 1991 – Estatuto do Magistério Público 
Municipal do Município de Campinas.

Seção II
Da Substituição no Grupo de Especialistas de Educação

Art. 26. A substituição no grupo de Especialistas de Educação obedecerá ao disposto 
nos parágrafos do artigo 23 da Lei Municipal nº 6. 894, de 24 de dezembro de 1991, e 
será retribuída mediante o pagamento da diferença entre o vencimento base do cargo 
de que é titular e o vencimento base do cargo em substituição.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Educação defi nirá critérios para a escolha 
dos substitutos de cargo vago dos cargos de Especialistas de Educação.
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CAPÍTULO V
DA REMOÇÃO

Art. 27. Remoção é o deslocamento do integrante do Quadro de Cargos do Magistério 
de uma unidade educacional para outra ou para setores da Secretaria Municipal de 
Educação, mediante concurso anual, realizado por ato do Secretário Municipal de 
Educação.
§ 1° No ato da remoção, de caráter voluntário, o docente fi ca sujeito a cumprir a jornada 
de trabalho oferecida pela unidade educacional para a qual está sendo removido.
§ 2° A Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com a Secretaria Municipal 
de Recursos Humanos, estabelecerá procedimento administrativo relativo ao processo 
de remoção.
Art. 28. O concurso de remoção sempre deverá preceder os de ingresso para o provi-
mento dos cargos de carreira do Magistério.

CAPÍTULO VI
DA EVOLUÇÃO FUNCIONAL

Seção I
Disposições Gerais

Art. 29. A Evolução Funcional nos cargos ocorrerá mediante as seguintes formas:
I - Progressão Vertical; e
II - Progressão Horizontal.

Art. 30. A Evolução Funcional somente se dará de acordo com a previsão orçamentária 
de cada ano, que deverá assegurar a cada ano recursos sufi cientes para:
I - Progressão Vertical, preenchidas as condições estabelecidas nesta Lei;
II - Progressão Horizontal de 20% dos servidores de cada Grupo, a cada processo.
§ 1° As verbas destinadas à Progressão Vertical e à Progressão Horizontal do Magistério 
deverão ser objeto de rubricas específi cas na lei orçamentária, até o limite de 2% (dois 
por cento) da folha de pagamento do ano anterior;
§ 2° A distribuição dos recursos previstos em orçamento para a Evolução Funcional dos 
servidores do magistério será feita na divisão entre os Grupos de Docentes e o Grupo 
de Especialistas, de acordo com a massa salarial de cada um desses, e, eventuais sobras 
deverão ser utilizadas na evolução funcional do grupo de docentes;

Art. 31. Os processos de Evolução Funcional ocorrerão em intervalos regulares de 
12 (doze) meses, tendo seus efeitos fi nanceiros em 1º de março de cada exercício, 
benefi ciando os servidores habilitados.
§ 1° Os servidores serão classifi cados em lista para a seleção daqueles que vão progredir, 
considerando as notas obtidas na Avaliação de Desempenho.
§ 2° Em caso de empate será contemplado o servidor que, sucessivamente:
I - estiver a mais tempo sem ter obtido uma Progressão Horizontal ou Vertical;
II - tiver obtido a maior nota na Avaliação de Desempenho mais recente;
III - tiver maior número de dias efetivamente trabalhados no interstício;
IV - tiver maior tempo de efetivo serviço no cargo.

Seção II
Da Progressão Vertical

Art. 32. A Progressão Vertical é a passagem de um nível para outro superior, mantido 
o grau, mediante apresentação de títulos, diplomas ou certifi cados vinculados à área 
de atuação ou de conhecimento relacionado ao cargo.
§ 1° O servidor do magistério pode progredir para qualquer dos níveis desde que cum-
prida a exigência na forma desta Lei.
§ 2° Titulação utilizada para fi ns de ingresso no cargo não pode ser utilizada na Pro-
gressão Vertical.
§ 3° Um mesmo título, diploma ou certifi cado não pode servir de documento para 
Progressão Vertical e Progressão Horizontal.

Art. 33. Está habilitado à Progressão Vertical o servidor do Magistério:
I - estável;
II - que não estiver respondendo a processo de natureza disciplinar;
III - que não tiver sofrido pena disciplinar, nos últimos três anos; e
IV - que cumprir as exigências defi nidas nesta Lei.

Art. 34. São exigências para a Progressão Vertical dos servidores do Magistério:
I - para o Nível 2 do Grupo D-A: licenciatura curta;
II - para o Nível 3 do Grupo D-A: licenciatura plena;
III - para o Nível 4 do Grupo D-A e Nível 2 dos demais grupos: curso de especia-
lização devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, com aprovação de 
monografi a;
IV - para o Nível 5 do Grupo D-A e Nível 3 dos demais grupos: mestrado em educação 
ou área de conhecimento correlata ao desempenho de suas atribuições, com defesa e 
aprovação de dissertação.
V -para o nível 6 do Grupo D-A e Nível 4 dos demais grupos: doutorado em educação 
ou área de conhecimento correlata ao desempenho de suas atribuições, com defesa e 
aprovação de tese.

Art. 35. A vigência de Progressão Vertical, qualquer que seja a data do término de 
qualquer dos cursos a que se refere o artigo anterior ocorrerá no mês de março do ano 
seguinte à conclusão do curso especifi cado.

Seção III
Da Progressão Horizontal

Art. 36. A Progressão Horizontal é a passagem de um grau para outro imediatamente 
superior, dentro do mesmo nível, mediante classifi cação no processo de Avaliação de 
Desempenho.

Art. 37. Está habilitado à Progressão Horizontal o servidor:
I - estável;
II - que não tiver sofrido pena disciplinar de suspensão ou superior, nos últimos 03 
(três) anos;
III - que não tiver sido benefi ciado pela Progressão Vertical no exercício;
IV - que tiver cumprido o interstício mínimo de 03 (três) anos no grau em que se 
encontra;
V - que tiver obtido desempenho superior à média do Grupo, consideradas as 03 (três) 
últimas Avaliações de Desempenho.
§ 1º O interstício mínimo exigido na Evolução Funcional:
I - será contado a partir da data do efeito fi nanceiro da última Progressão Horizontal 
obtida até a data do efeito fi nanceiro da Progressão Horizontal em que está concorrendo 
o servidor;
II - somente serão considerados os dias efetivamente trabalhados e as férias, sendo 
vedada na sua aferição a contagem dos períodos de licenças e afastamentos acima de 

quinze dias, ininterruptos ou não, exceto:
a) nos casos de licença maternidade e licença prêmio, cujo período é contado inte-
gralmente; e
b) nos casos de afastamento por doença ocupacional ou acidente de trabalho, cujo 
período é contado desde que não seja superior a seis meses, ininterruptos ou não.
§ 2º O servidor não será avaliado nos casos de licenças e afastamentos descritos acima, 
quando somados, ultrapassarem 6 (seis) meses.
§ 3º A média a que se refere o inciso V do caput deste artigo é obtida a partir da soma 
das notas obtidas na Avaliação Periódica de Desempenho e/ou na Avaliação Especial 
de Desempenho, em cada Grupo, não podendo ser inferior a 7 (sete) pontos.
§ 4º Não prejudica a contagem de tempo, para os interstícios necessários à evolução 
funcional, a nomeação de Especialista de Educação para cargo em comissão ou a de-
signação para função de confi ança na administração direta, desde que não acarrete o 
afastamento das funções próprias de seu cargo de provimento efetivo.

CAPÍTULO VII
DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 38. Fica instituído o Sistema de Avaliação de Desempenho, com a fi nalidade de 
aprimoramento dos métodos de gestão, valorização do servidor, melhoria da qualidade 
e efi ciência do serviço público e para fi ns de Evolução Funcional.
Parágrafo único. Compete à Secretaria Municipal de Recursos Humanos a gestão do 
Sistema de Avaliação de Desempenho.

Art. 39. O Sistema de Avaliação de Desempenho é composto por:
I - Avaliação Especial de Desempenho, utilizada para fi ns de aquisição da estabilidade 
no serviço público, conforme dispõe o art. 41, § 4º da Constituição Federal.
II - Avaliação Periódica de Desempenho, utilizada anualmente para fi ns de Evolução 
Funcional.

Art. 40. A Avaliação Periódica de Desempenho é um processo anual e sistemático 
de aferição do desempenho do servidor, e será utilizada para fi ns de programação 
de ações de capacitação e qualifi cação e como critério para a Evolução Funcional, 
compreendendo:
I - Evolução da Qualifi cação;
II - Avaliação Funcional; e
III - Assiduidade.
§ 1° A Evolução da Qualifi cação é mensurada por cursos de complementação, atuali-
zação ou aperfeiçoamento profi ssional na área de atuação do servidor, indicado pela 
Secretaria, ou identifi cados nos processos de Avaliação Funcional e será pontuada 
conforme tabela constante do Anexo V.
§ 2° A Avaliação Funcional ocorrerá anualmente, a partir da identifi cação e mensu-
ração de conhecimentos, habilidades e atitudes, exigidas para o bom desempenho do 
cargo e cumprimento da missão institucional da Prefeitura e do órgão em que estiver 
em exercício.
§ 3° A Assiduidade será mensurada anualmente, conforme a escala abaixo:
a) nenhuma falta: 10 pontos;
b) até 2 faltas: 5 pontos;
c) de 3 a 4 faltas: 3 pontos;
d) igual ou superior a 5 faltas: 0 pontos.

Art. 41. O Sistema de Avaliação de Desempenho será regulamentado por Decreto no 
prazo de 12 (doze) meses contados da data de publicação desta Lei.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Seção I
Do Enquadramento

Art. 42. Ficam os cargos alterados e renomeados na conformidade do Anexo VI desta 
Lei, observadas as seguintes regras:
I - os cargos considerados na coluna “Situação Anterior” são aqueles constantes na 
Lei n° 9. 340/97;
II - os cargos constantes da coluna “Situação Anterior” fi cam com a denominação 
mantida ou alterada para a constante da coluna “Situação Nova”;
III - fi cam criados os cargos constantes na coluna “Situação Nova” sem correspondência 
na coluna “Situação Anterior”.
Parágrafo único. Ficam mantidos os respectivos regimes jurídicos de trabalho dos 
servidores.

Art. 43. Os atuais ocupantes dos cargos públicos do Magistério são enquadrados:
I - nos cargos defi nidos pelo Anexo VI e VII, considerando o cargo e o campo de atuação 
defi nido no edital do concurso público prestado:
II – no Nível:
a) os servidores optantes da Lei nº 12. 012/04, conforme o disposto no art. 48, desta Lei;
b) os servidores não optantes da Lei nº 12. 012/04, conforme a situação funcional em 
que se encontrarem na data de publicação desta Lei.
III - no Grau:
a) A: os servidores que tiverem até 05 (cinco) anos de efetivo exercício no Município;
b) B: os servidores que tiverem mais de 05 (cinco) anos até 10 (dez) anos de efetivo 
exercício no Município;
c) C: os servidores que tiverem mais de 10 (dez) anos até 15 (quinze) anos de efetivo 
exercício no Município;
d) D: os servidores que tiverem mais de 15 (quinze) anos até 20 (vinte) anos de efetivo 
exercício no Município;
e) E: os servidores que tiverem mais de 20 (vinte) anos até 25 (vinte e cinco) anos de 
efetivo exercício no Município;
f) F: os servidores que tiverem mais de 25 (vinte e cinco) anos até 30 (trinta) anos de 
efetivo exercício no Município;
g) G: os servidores que tiverem mais de 30 (trinta) anos de efetivo exercício no Mu-
nicípio.
Parágrafo único. Na aplicação do inciso III deste artigo, será considerado o tempo de 
efetivo serviço completado no último dia do mês da publicação desta Lei.

Art. 44. Ficam absorvidas pelo vencimento as seguintes parcelas:
I - Vantagem pessoal incorporada, prevista na Lei nº 5.767/87;
II - Lei Laselva;
III – Auxílio-transporte incorporado na forma de complemento salarial, prevista na 
Lei 8.340/95;
IV - Adicional de magistério, previsto na Lei nº 10.846/01;
V - Garantia de remuneração mínima;
VI - Complemento de salário;
VII - As verbas de descanso semanal remunerado, previstas nas Leis nºs 5.767/87 e 
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6.767/91;
VIII - Diferença para piso salarial, previsto na Lei nº 10.567/00; e
IX - A antecipação prevista na Lei nº  11.267/02.

Art. 45. As parcelas a seguir discriminadas serão pagas integralmente em rubricas 
separadas:
I - Carga Suplementar;
II - Hora-aula Excepcional;
III - Hora-projeto;
IV - Resgate, previsto na Lei nº  7.802/94; e
V - Gratifi cação Incorporada, prevista na Lei nº 7. 802/94.
§ 1º Somente após a separação das verbas referidas no caput deste artigo, será apura-
do o vencimento do servidor, para fi ns de enquadramento e aplicação do disposto no 
artigo seguinte.
§ 2º As verbas referidas nos incisos IV e V deste artigo têm valor fi xo que correspon-
derá ao valor nominal pago no mês de agosto de 2004, sobre as quais incidirão os 
reajustes gerais.

Art. 46. Ficam criadas:
I - Vantagem Pessoal de Enquadramento I – VPE I: correspondente à diferença a 
menor eventualmente existente entre o vencimento base percebido após o enquadramento 
nesta Lei e o vencimento base do servidor somado às parcelas descritas no art. 44 desta 
Lei, percebidas antes da entrada em vigor da Lei n° 12. 012/04;
II - Vantagem Pessoal de Enquadramento II – VPE II: correspondente à diferença 
a menor eventualmente existente entre a remuneração percebida após o enquadra-
mento nesta Lei e a remuneração percebida na estrutura de vencimentos da Lei n° 
12. 012/04, subtraídos o valor eventualmente apurado na forma do inciso anterior, 
as vantagens de caráter transitório e os valores pagos a título de função gratifi cada e 
cargo em comissão.
§ 1° A apuração dos valores referentes às verbas mencionadas nos incisos deste artigo 
será feita garantindo-se a proporcionalidade entre a remuneração e a jornada dos ser-
vidores do Magistério.
§ 2° As vantagens pessoais previstas nos incisos I e II deste artigo compõem o ven-
cimento do servidor para fi ns de cálculo de férias, 13º (décimo terceiro) salário, apo-
sentadoria e disponibilidade, ainda que pagas em rubricas separadas, incidindo sobre 
a Vantagem Pessoal de Enquadramento I – VPE I o adicional por tempo de serviço e 
a sexta parte.
§ 3º Todos os ganhos relativos aos vencimentos dos servidores decorrentes do enqua-
dramento realizado com fundamento na Lei n° 12. 012/04 serão mantidos através da 
vantagem referida no inciso II deste artigo.
§ 4º Sobre as vantagens pessoais previstas nos incisos I e II deste artigo incidirão os 
reajustes gerais concedidos aos servidores.

Art. 47. O prazo para o enquadramento dos servidores é de 270 (duzentos e setenta) 
dias, a contar da data de publicação desta Lei.
Parágrafo único. Aplicam-se as regras de enquadramento aos concursos em andamento 
na data da publicação desta Lei.

Art. 48. No prazo previsto no artigo anterior, deverá ser revisto e fi nalizado o processo 
de enquadramento dos servidores optantes na estrutura aprovada pela Lei n° 12. 012/04, 
observando-se:
I - a revisão de todos os procedimentos adotados, conforme as regras estipuladas neste 
artigo;
II - a formalização, constituição e funcionamento da Comissão Técnica de Gestão de 
Carreiras instituída por esta Lei, que passa a ter as atribuições previstas na Lei n° 12. 
012/04 para o Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal e para 
a Comissão de Análise do Enquadramento;
III - a edição do regulamento previsto no artigo 49, § 3°, da Lei n° 12. 012/04 pela 
Comissão Técnica de Gestão de Carreiras;
IV - aplicação das regras estipuladas no artigo 49 da Lei n° 12. 012/04 para o enqua-
dramento no nível de capacitação; e
V - a vedação ao enquadramento em outro cargo por desvio de função.
§ 1º Para efeito de aplicação do disposto neste artigo, serão consideradas válidas as 
opções efetuadas no prazo previsto no art. 114, caput, da Lei nº 12. 012/04.
§ 2º Para o caso dos servidores que não retiraram seus demonstrativos de enquadramento 
até a edição da Portaria nº 64. 494, de 25 de setembro de 2004, serão consideradas 
válidas as opções efetuadas até 20 de setembro de 2005.
§ 3º Na aplicação da segunda fase do enquadramento na Lei Municipal nº 12. 012/04, 
prevista em seu art. 116, II, b:
I - serão considerados válidos apenas os títulos referentes a cursos concluídos até:
a) 31 de dezembro de 2004, para os servidores enquadrados até 60 (sessenta) dias do 
fi m do exercício de 2004, nos termos do art. 116, § 4º, I, “a”, da Lei nº 12. 012/04;
b) 30 de março de 2005, para os servidores enquadrados nos últimos 60 (sessenta) dias 
do exercício de 2004, nos termos do art. 116, § 4º, I, “b”, da Lei nº 12. 012/04;
II - para os servidores optantes que não foram enquadrados na Lei nº 12. 012/04, respei-
tado o disposto nos parágrafos anteriores deste artigo, serão considerados válidos apenas 
os títulos referentes a cursos concluídos até 120 (cento e vinte) dias contados a partir da 
data da opção, nos termos do art. 116, § 2º, VI, “a” e § 4º, I, “c” da citada lei.
§ 4º Títulos utilizados para enquadramento não serão considerados para efeito de 
evolução funcional.

Seção II
Do Quadro Suplementar

Art. 49. O Quadro Suplementar do Magistério é o constante do Anexo VII desta Lei, 
composto por cargos, funções e empregos públicos não temporários remanescentes, ao 
qual aplicam-se as normas deste Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento, inclusive 
quanto à Evolução Funcional, mantido o seu regime jurídico.
§ 1° Os cargos do Quadro Suplementar de Cargos do Magistério serão extintos na sua 
vacância.
§ 2° Os servidores vinculados ao Quadro Suplementar do Magistério serão remune-
rados pela Tabela de Vencimento correspondente ao Grupo referido no Anexo VII 
desta Lei.
§ 3° Ficam extintos os cargos do Quadro Suplementar do Magistério que estiverem 
vagos na data da publicação desta Lei.

Seção III
Dos Inativos e Pensionistas

Art. 50. Os inativos e pensionistas com paridade ou vinculação ao vencimento do cargo 
terão seus proventos calculados de acordo com as seguintes regras:
I - o seu provento será equiparado ao Padrão correspondente nas Tabelas de Vencimento 
desta Lei, considerando-se:

a) o cargo ocupado antes da inatividade e o correspondente na estrutura de cargos 
aprovada por esta Lei, considerando-se o histórico de alterações;
b) o Subgrupo e o nível, conforme Anexo IX desta Lei;
c) o Grau com vencimento idêntico ou imediatamente superior ao provento percebido.
II - aplicam-se as regras dos artigos 44 e 45 desta Lei;
III - aplicam-se as regras desta Lei referentes à:
a) Vantagem Pessoal de Enquadramento I – VPE I;
b) Vantagem Pessoal de Enquadramento II – VPE II;
IV - não se aplicam as regras de enquadramento ou de carreira desta Lei.
Parágrafo único. Todos os atos relativos à defi nição de proventos dos inativos com 
fundamento na Lei nº 12. 012/04 serão revistos pelo CAMPREV antes da aplicação 
do disposto no caput deste artigo, no prazo de 6 meses contados da data da publicação 
desta Lei.

Art. 51. O cálculo do benefício de aposentadoria dos servidores que tiverem sua jor-
nada alterada utilizará a média das jornadas dos últimos 5 (cinco) anos da atividade, 
considerando as atribuições de carga suplementar.

Seção IV
Das Disposições Gerais

Art. 52. Os artigos 81 e 82 da Lei Municipal nº 6. 894, de 24 de dezembro de 1991 
passam a ter a seguinte redação:
“............................................
Art. 81. O docente poderá participar de projetos compatíveis com a atividade docente 
desde que constante do Projeto Pedagógico da Unidade Educacional, e em consonân-
cia com as normas fi xadas pela Secretaria Municipal de Educação, até o máximo 09 
(nove) horas semanais, não podendo, incluindo a sua jornada, ultrapassar 48 (quarenta 
e oito) horas semanais.
Parágrafo único. O valor por hora projeto de que trata o caput será calculado sobre o 
valor do padrão de enquadramento do docente.

Art. 82. As atividades previstas no art. 81 desta Lei terão seus projetos aprovados e 
acompanhados pela unidade educacional e Secretaria Municipal de Educação que po-
derão, mediante resultados da avaliação, determinar sua continuidade ou interrupção.
................................................”.(NR)

Art. 53. No mês de novembro de cada ano letivo, Secretaria Municipal de Educação 
deverá adotar todos os procedimentos necessários para que os projetos aprovados 
disponham de verbas de custeio que permitam sua viabilidade.

Art. 54. Aplicam-se todos os dispositivos desta Lei aos servidores do magistério ocupan-
tes de “Função Atividade” e “Função Pública” defi nidas nos termos da Lei Municipal nº 
8. 219 de 23 de Dezembro de 1994 e, no que couber, aos docentes empregados celetistas 
reintegrados por força de decisão judicial transitada em julgado.
§ 1° Para fi ns de atribuição de aula e jornada, os servidores ocupantes de “Função 
Pública” são equiparados aos titulares de cargo efetivo.
§ 2° Os reintegrados judicialmente em emprego de professor substituto têm sua jor-
nada de acordo com o disposto na Consolidação das Leis do Trabalho e o vencimento 
equiparado ao cargo de Professor Adjunto.

Art. 55. As atribuições da Comissão de Gestão de Carreiras, instituída no âmbito da Secre-
taria de Recursos Humanos, abrangem este Plano de Cargos e Carreiras do Magistério.

Art. 56. As regras de jornada disciplinadas por esta Lei passam a vigorar a partir do 
exercício de 2008.

Art. 57. Os docentes em efetivo exercício na data da publicação desta Lei, optantes 
pela Lei nº 12. 012/04, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e da FUMEC, 
poderão optar pelo cumprimento de Carga Horária Pedagógica - CHP correspondente 
à jornada de trabalho docente, conforme disposto no Anexo VIII.
§ 1° Entende-se por Carga Horária Pedagógica - CHP aquela composta por horas-aula vin-
culadas ao desenvolvimento de projetos pedagógicos voltados ao ensino-aprendizagem.
§ 2° A hora de trabalho do docente corresponde a 50 (cinqüenta) minutos de trabalho 
efetivo quando em cumprimento de Carga Horária Pedagógica – CHP.
§ 3° A Carga Horária Pedagógica – CHP de que trata o caput deste artigo, deverá ser 
aprovada pelo Conselho de Escola e supervisionada pelo Departamento Pedagógico 
da Secretaria Municipal de Educação.
§ 4° A Carga Horária Pedagógica - CHP poderá ser incorporada às horas de regência 
defi nidas para o Trabalho Docente com Alunos – TDA, conforme regulamentado em 
decreto.
§ 5° Caberá à Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com a Secretaria Muni-
cipal de Recursos Humanos, expedir regulamento para implementação da carga horária 
referida no caput deste artigo.
§ 6º O disposto no caput deste artigo não se aplica aos servidores enquadrados na Lei 
nº 12. 012/04 que mantiveram a sua jornada anterior, nos termos do § 6º do art. 114, 
da referida lei.
§ 7 º A Carga Horária Pedagógica – CHP será considerada para efeito de cálculo de 
adicional de tempo de serviço, sexta-parte, férias, 13º (décimo terceiro) salário, apo-
sentadoria e disponibilidade.

Art. 58. As contratações para atender necessidades temporárias obedecem à legislação 
própria do Município.
§ 1° A denominação das funções objeto de contratos temporários fi ca alterada em função 
da nova denominação de cargos defi nida nesta Lei.
§ 2° Os contratados temporários serão remunerados pelo Nível e Grau inicial do cargo 
correspondente.
§ 3° Não se aplicam aos contratos temporários as regras de Evolução Funcional.
§ 4º Não se aplicam as regras deste artigo aos contratados temporários e aos processos 
seletivos em andamento na data da publicação desta Lei.

Art. 59. As despesas decorrentes da presente correrão à conta das dotações orçamentárias 
próprias, consignadas no orçamento de 2008.

Art. 60. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 61. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o art. 80 da Lei 
Municipal n º 6. 894 de 24 de Dezembro de 1991.

Campinas, 28 de junho de 2007
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
AUTORIA: PREFEITURA MUNICIPAL
PROT. Nº 07/10/15399
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ANEXO I - MAGISTÉRIO
QUADRO DE CARGOS DO MAGISTÉRIO

ANEXO II - MAGISTÉRIO
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DO QUADRO DE CARGOS DO MAGISTÉRIO
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ANEXO III - MAGISTÉRIO
TABELA DE VENCIMENTO DO QUADRO DE CARGOS DO MAGISTÉRIO

ANEXO IV - MAGISTÉRIO
QUADRO RESUMO DAS JORNADAS DE TRABALHO DOCENTE

ANEXO V - MAGISTÉRIO
TABELA DE PONTUAÇÃO DE CURSOS

ANEXO VI - MAGISTÉRIO
ALTERAÇÃO DE CARGOS DO MAGISTÉRIO

ANEXO VII - MAGISTÉRIO
QUADRO SUPLEMENTAR DO MAGISTÉRIO
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ANEXO VIII - MAGISTÉRIO
TIPOS DE JORNADAS

ANEXO IX - MAGISTÉRIO
QUADRO DA CAMPREV

LEI Nº 12.988 DE 28 DE JUNHO DE 2007
Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da 

Fundação Municipal para Educação Comunitária – FUMEC e dá 
outras Providências

A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Fundação Mu-
nicipal para Educação Comunitária – FUMEC, nos termos desta Lei.

Art. 2° O Quadro de Cargos da FUMEC é composto pelos seguintes Grupos de cargos:
I – Grupo Geral;
II – Grupo Magistério.
Parágrafo único. O quadro de cargos acima referido, com as respectivas denominações 
e quantitativos, é o constante do Anexo I desta Lei.

Art. 3º As atribuições dos Servidores da FUMEC são as constantes do Anexo II desta 
Lei, que correspondem à descrição genérica do conjunto de tarefas e responsabilidades 
cometidas ao servidor público, em razão do cargo em que está investido.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá detalhar as atribuições dos cargos me-
diante decreto.

Art. 4º Aplica-se aos servidores do Quadro de Cargos da FUMEC a legislação que 
rege a carreira dos demais servidores do Município de Campinas, inclusive quanto ao 
enquadramento, sendo a referência para estes fi ns:
I – Grupo Geral: Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Município de Cam-
pinas;
II – Grupo Magistério: Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Magistério Público 
Municipal de Campinas.
§ 1º A Tabela de Vencimento a que está vinculado o cargo é determinada pelo Grupo a 
que está referenciado no Anexo III desta Lei, considerando a legislação de referência 
defi nida no caput deste artigo.
§ 2º Os titulares de cargo PEB-II do Quadro de Cargos da FUMEC tem jornada mínima 
de trabalho, conforme regulamentado pelo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos 
do Magistério Público Municipal.
§ 3º Para deliberar sobre assuntos relativos ao Quadro de Cargos da FUMEC, a Comissão 
Técnica de Gestão de Carreiras deverá convocar um membro indicado pelo presidente 
da FUMEC, que participará com direito a voto.

§ 4º Todas as deliberações tomadas na forma do parágrafo anterior serão imediatamente 
comunicadas e encaminhadas ao Presidente da FUMEC para homologação e aplicação.
§ 5º Aos servidores inativos e pensionistas da FUMEC, conforme Anexo VI desta Lei, 
aplicam-se as regras do Quadro Geral ou do Magistério.

Art. 5º Ficam os cargos alterados e renomeados na conformidade do Anexo IV desta 
Lei, observada as seguintes regras:
I – os cargos considerados na coluna “Situação Anterior” são aqueles defi nidos na Lei 
nº 9. 340, de 01 de agosto de 1997;
II – os cargos constantes da coluna “Situação Anterior” fi cam com a denominação 
mantida ou alterada para a constante da coluna “Situação Nova”;
Parágrafo único. Ficam mantidos os respectivos regimes jurídicos de trabalho dos 
servidores.

Art. 6º Fica criado o Quadro Suplementar da FUMEC constante do Anexo V desta Lei, 
composto por cargos, funções e empregos públicos não temporários remanescentes.
§ 1º Aplica-se ao Quadro Suplementar de Cargos da FUMEC a legislação que rege a 
carreira dos demais servidores do Município de Campinas, conforme referência defi nida 
no Anexo V, mantido o seu regime jurídico.
§ 2º Os cargos, funções e empregos públicos do Quadro Suplementar de Cargos da 
FUMEC extinguem-se na sua vacância.

Art. 7º Os titulares de cargo de Diretor Educacional que estiverem em jornada de 
32 (trinta e duas) horas semanais na data da publicação desta Lei, poderão mantê-la 
excepcionalmente enquanto perdurar a acumulação com cargo docente.

Art. 8º As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das dotações orça-
mentárias próprias, consignadas no orçamento vigente.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Campinas,  28 de junho de 2007

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

AUTORIA: PREFEITURA MUNICIPAL
PROT. Nº 07/10/015399

ANEXO I - FUMEC
QUADRO DE CARGOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA
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ANEXO II - FUMEC
ATRIBUIÇÕES DE CARGOS

ANEXO III - FUMEC
TABELA DE REFERÊNCIA
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ANEXO IV - FUMEC
ALTERAÇÃO DE CARGOS

ANEXO V - FUMEC
QUADRO SUPLEMENTAR

ANEXO VI - FUMEC
QUADRO DA CAMPREV

LEI N° 12.989 DE 28 DE JUNHO DE 2007
Institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Orquestra 

Sinfônica de Campinas
A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituído o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Orquestra Sin-
fônica Municipal de Campinas, fundamentado nos seguintes princípios:
I - racionalização da estrutura de cargos e carreiras;
II - legalidade e segurança jurídica;
III - estímulo ao desenvolvimento profi ssional e à qualifi cação funcional;
IV - reconhecimento e valorização do servidor da orquestra pelos serviços prestados, 
pelo conhecimento adquirido e pela competência;
V - incentivo ao bom desempenho.

Art. 2º Para os fi ns desta Lei considera-se:
I - Servidor da Orquestra: o servidor legalmente investido em cargo público de pro-
vimento efetivo, “função atividade” ou “função pública” do Quadro de Cargos da 
Orquestra Sinfônica Municipal;
II - Cargo: unidade laborativa com denominação própria, criada por lei, com número 
certo, que implica no desempenho, pelo seu titular, de um conjunto de atribuições e 
responsabilidades;
III - Especialidade: tipo de instrumento musical que determina a quantidade de vagas 
por cargo, para fi ns de concurso público;
IV - Posição Hierárquica: localização do servidor da orquestra correspondente ao papel 
desempenhado nas apresentações e ensaios, que determina a quantidade de vagas para 
fi ns de progressão vertical;
V - Carreira: estrutura de desenvolvimento funcional e profi ssional, operacionalizada 
através de passagens a níveis e graus superiores, no cargo do servidor;
VI - Padrão: conjunto de algarismos que designa o vencimento dos servidores, for-
mado por:
a) Grupo: o conjunto de cargos públicos, vinculados a uma mesma tabela de vencimento, 
representado por letras;
b) Nível: indicativo de cada posição salarial em que o servidor da Orquestra poderá 
estar enquadrado na carreira, conforme posição hierárquica ocupada na Orquestra, 
representado por números;
c) Grau: indicativo de cada posição salarial em que o servidor da Orquestra poderá es-
tar enquadrado na carreira, segundo critérios de desempenho, representado por letras;
VII - Progressão Vertical: passagem do servidor da Orquestra de um nível para outro 
superior na tabela de vencimento;
VIII - Progressão Horizontal: passagem do servidor da Orquestra de um grau para outro 
superior na tabela de vencimento;
IX - Vencimento base: retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo 
de acordo com o nível e grau; e
X - Remuneração: retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo 
composto pelo vencimento base acrescido das demais vantagens pessoais estabelecidas 
em lei.

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I
Da Composição do Quadro de Cargos da Orquestra Sinfônica 

Municipal
Art. 3º O Quadro de Cargos da Orquestra Sinfônica Municipal, constante do Anexo I 
desta Lei, é composto por cargos de:
I - Professor de Orquestra – Cordas I;
II - Professor de Orquestra – Cordas II ;
III - Professor de Orquestra – Sopro I;

IV - Professor de Orquestra – Sopro II;
V - Professor de Orquestra – Sopro III;
VI - Professor de Orquestra – Sopro IV;
VII - Professor de Orquestra – Percussão; e
VIII - Professor de Orquestra –Tímpano.

Art. 4º Os cargos do Quadro da Orquestra Sinfônica Municipal formam um Grupo 
específi co e único, para fi ns de padrão e vencimento.

Seção II
Do Ingresso e das Atribuições

Art. 5º Os cargos de que trata esta Lei são providos exclusivamente por concurso público 
de provas e títulos e seu ingresso se dá sempre no Grau A do Nível I.
§ 1º A abertura de concurso público e a nomeação de candidato aprovado depende da 
existência de vaga no cargo e na especialidade, conforme quantitativos estabelecidos 
nos anexos I e II.
§ 2º É vedada a alteração de especialidade após o ingresso do servidor na Orquestra.

Art. 6º Os concursos públicos para o provimento de cargos do Quadro da Orquestra 
Sinfônica Municipal conterão prova prática musical, avaliada por banca composta pelo 
Regente Titular, titulares de cargo efetivo da Orquestra Sinfônica Municipal e pessoas da 
comunidade de reconhecido conhecimento musical e músico da especialidade avaliada 
sem vínculo com a Prefeitura ou com a Orquestra.
Parágrafo único. São requisitos mínimos para o provimento nos cargos de que trata esta Lei:
I - bacharelado em Música ou Licenciatura em Música, Regência ou Educação Artística;
II - registro na Ordem dos Músicos do Brasil.

Art. 7º Compete ao servidor da Orquestra:
I - estudar previamente as partes de execução para os ensaios;
II - executar o seu instrumento de especialidade durante os ensaios e apresentações 
da Orquestra Sinfônica;
III - apresentar-se técnica e artisticamente preparado para a execução de seu instrumento;
IV - promover a difusão da arte musical através dos meios de comunicação, concertos 
de qualquer espécie, gravações audiovisuais, projetos especiais de formação musical e 
cultural voltados à comunidade em projetos educativos, observados os direitos autorais 
dos intérpretes e músicos.
Parágrafo único. As atribuições dos servidores da Orquestra são enriquecidas a cada 
nível, observando-se:
I - Tutti:
a) executar determinações técnico-artísticas do Solista I e de seu respectivo naipe;
b) em caráter emergencial, substituir o Solista II ou Solista I, obedecendo o rodízio 
natural do naipe das cordas, sem execução de solo;
II - Solista II:
a) executar determinações técnico-artísticas do Solista I e de seu respectivo naipe;
b) para sopros (madeira e metais) : executar as partes II e IV do seu respectivo naipe;
c) para cordas: quando necessário, substituir o Solista I de seu respectivo naipe;
III - Solista Especial:
a) executar determinações técnico-artísticas do Solista I;
b) para Flauta e Flautim: executar a parte II;
c) para Flauta e Flauta em Sol: executar a parte II;
d) para Oboé e Corne-Inglês: executar a parte II;
e) para Clarineta e Requinta: executar a parte I;
f) para Clarineta e Clarone: executar a parte II;
g) para Fagote e Contra Fagote: executar a parte II;
h) para Trompete e Trompetes Especiais: executar as partes III ou I, desde que solicitado 
pelo Solista I do respectivo naipe;
i) para Trompas e Trompas Especiais: executar as partes II ou IV;
j) Trombone e Trombone Baixo: executar a parte III, quando solicitado pelo Solista I 
de seu respectivo naipe;
IV - Solista I:
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a) auxiliar na coordenação dos concertos, em conjunto com o Regente Titular;
b) organizar seu naipe para a programação das apresentações e ensaios;
c) zelar pelo bom rendimento artístico de seu naipe, responsabilizando-se pela afi nação 
e equilíbrio sonoro do mesmo;
d) representar seu naipe junto à Direção Artística e/ou Administrativa;
e) participar de bancas examinadoras de concursos e seleções;
f) executar a parte I; e
g) para as Madeiras: executar as partes I e III.
Parágrafo único. Considera-se parte, para os efeitos deste artigo, a subdivisão da música 
destinada a cada especialidade na partitura da obra a ser executada.

Seção III
Da Remuneração

Art. 8º O servidor da Orquestra será remunerado de acordo com as tabelas de venci-
mento para uma jornada de 180 (cento e oitenta) horas mensais, constantes do anexo 
III, conforme seu nível e grau.

Art. 9º A maior remuneração, a qualquer título, atribuída aos servidores, obedecerá 
estritamente ao disposto no art. 73, §1º, da Lei Orgânica do Município de Campinas e 
art. 37, XI, da Constituição Federal, sendo imediatamente reduzidos quaisquer valores 
percebidos em desacordo com esta norma, não se admitindo, neste caso, a invocação 
de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título, inclusive nos casos de 
acúmulo de cargos públicos.

CAPÍTULO III
DA JORNADA

Art. 10. A jornada de trabalho dos servidores da Orquestra é de 30 (trinta) horas 
semanais.
§ 1º Somente são consideradas como serviço extraordinário as horas de trabalho que 
excederem a 180 (cento e oitenta) horas mensais.
§ 2º A jornada de trabalho dos servidores da Orquestra será organizada de acordo com 
a programação da Orquestra e cumprida em períodos diários, sendo vedada a divisão 
do período ao longo do dia.
§ 3º Nos dias de apresentação os servidores da Orquestra poderão cumprir dois pe-
ríodos.
§ 4º O tempo destinado aos ensaios conterá um intervalo para descanso de 30 (trinta) 
minutos no mínimo.
§ 5º Em seguida a cada período diário de trabalho, haverá um intervalo mínimo de 11 
(onze) horas destinado ao repouso.
§ 6º Os períodos de deslocamento para apresentações fora do Município serão consi-
derados no cumprimento da jornada.
§ 7º O cálculo do benefício de aposentadoria dos servidores que tiverem sua jornada 
alterada utilizará a média das jornadas dos últimos 05 (cinco) anos da atividade.

CAPÍTULO IV
DA EVOLUÇÃO FUNCIONAL

Seção I
Disposições Gerais

Art. 11. A Evolução Funcional nos cargos ocorrerá mediante as seguintes formas:
I - Progressão Vertical; e
II - Progressão Horizontal.

Art. 12. A Evolução Funcional somente se dará de acordo com a previsão orçamentária 
de cada ano, que deverá assegurar recursos sufi cientes para:
I - Progressão Vertical de 5% dos servidores da Orquestra a cada processo; e
II - Progressão Horizontal de 20% dos servidores da Orquestra a cada processo.
§ 1° As verbas destinadas à Progressão Vertical e à Progressão Horizontal deverão ser 
objeto de rubricas específi cas na lei orçamentária, ainda que em conjunto com as verbas 
destinadas a outros quadros de cargos, até o limite de 2% (dois por cento) da folha de 
pagamento do ano anterior.
§ 2° Caso as verbas destinadas à Progressão Vertical e Horizontal da Orquestra Sinfônica 
Municipal estejam em rubrica conjunta com as verbas destinadas a outros quadros de 
cargos, a distribuição dos recursos obedecerá ao previsto no Plano de Cargos, Carreiras 
e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Campinas, considerando o Quadro de Cargos 
da Orquestra Sinfônica Municipal como um Grupo.

Art. 13. Os processos de Evolução Funcional ocorrerão em intervalos regulares de 
12 (doze) meses, tendo seus efeitos fi nanceiros em 1° de março de cada exercício, 
benefi ciando os servidores da Orquestra habilitados.
§ 1º Os servidores da Orquestra serão classifi cados em lista para a seleção daqueles que 
vão progredir, considerando as notas obtidas na avaliação de desempenho.
§ 2º Em caso de empate será contemplado o servidor da Orquestra que, sucessivamente:
I - estiver há mais tempo sem ter obtido uma Progressão Horizontal ou Vertical;
II - tiver obtido a maior nota na avaliação de desempenho mais recente;
III - tiver maior tempo de efetivo serviço no cargo.

Art. 14. Fica criada a Comissão Técnica de Gestão de Carreiras da Orquestra Sinfônica 
Municipal, com os seguintes membros, nomeados pelo Prefeito Municipal:
I - Regente Titular da Orquestra;
II - Diretor da Orquestra;
III – servidor efetivo da Secretaria Municipal de Recursos Humanos;
IV - membro da comunidade, de reconhecido conhecimento musical, que não tenha 
vínculo com a Orquestra ou com a Prefeitura; e
V - membro rotativo da comunidade, de reconhecido conhecimento musical, que não 
tenha vínculo com a Orquestra ou com a Prefeitura.
§ 1º Compete à Comissão Técnica de Gestão de Carreiras da Orquestra Sinfônica 
Municipal:
I - realizar a avaliação de desempenho, incluindo a prova prática;
II - avaliar a pertinência dos cursos que se pretende utilizar para fi ns de evolução 
funcional; e
III - efetivar os processos de evolução funcional.
§ 2º A Comissão Técnica de Gestão de Carreiras da Orquestra Sinfônica Municipal 
poderá, a qualquer tempo, utilizar-se de todas as informações existentes sobre o ser-
vidor da Orquestra avaliado, bem como realizar diligências junto às outras unidades 
e Secretarias, solicitando, se necessário, a revisão das informações, a fi m de corrigir 
erros e/ou omissões.
§ 3º A vaga rotativa referida no inciso V do caput deste artigo deverá ser composta por uma 
lista de profi ssionais especialistas em cada instrumento utilizado na Orquestra, devendo a Co-
missão convocar para a reunião o especialista correspondente ao objeto de deliberação.

Art. 15. Das decisões da Comissão Técnica de Gestão de Carreiras da Orquestra 
Sinfônica Municipal cabe recurso para o Secretário Municipal de Cultura, Esportes e 

Lazer, observando-se:
I - o recurso deve ser protocolizado em até 10 (dez) dias, contados da ciência da ava-
liação de desempenho pelo servidor da Orquestra;
II - somente o servidor da Orquestra pode recorrer da sua avaliação de desempenho;
III - o recurso só será provido quando a avaliação de desempenho:
a) não tiver sido executada na forma prevista no regulamento;
b) tiver sido manifestamente injusta;
c) tiver se baseado em fatos comprovadamente inverídicos.

Art. 16. Os trabalhos da Comissão Técnica de Gestão de Carreiras da Orquestra serão 
regulamentados por Decreto.

Art. 17. O interstício mínimo exigido na Evolução Funcional:
I - será contado a partir da data do efeito fi nanceiro da última Progressão Horizontal 
obtida até a data do efeito fi nanceiro da Progressão Horizontal em que está concorrendo 
o servidor de orquestra;
II - somente serão considerados os dias efetivamente trabalhados e as férias, sendo 
vedada na sua aferição a contagem dos períodos de licenças e afastamentos acima de 
quinze dias, ininterruptos ou não, exceto:
a) nos casos de licença-maternidade e licença-prêmio, cujo período é contado inte-
gralmente; e
b) nos casos de afastamento por doença ocupacional ou acidente de trabalho, cujo 
período é contado desde que não seja superior a seis meses, ininterruptos ou não.
§ 1º O servidor não será avaliado nos casos de licenças e afastamentos descritos acima, 
quando, somados, ultrapassarem (06) seis meses.
§ 2º Não prejudica a contagem de tempo para os interstícios necessários para a Evo-
lução Funcional a nomeação para cargo em comissão ou a designação para função de 
confi ança na Administração direta do Município.

Seção II
Da Progressão Vertical

Art. 18. A Progressão Vertical é a passagem de um nível para outro superior, mantido 
o grau, mediante avaliação de desempenho.
§ 1º O nível corresponde à posição hierárquica ocupada pelo servidor da Orquestra 
nas apresentações e ensaios.
§ 2º Os cargos dos Grupos C, D e E não têm Progressão Vertical.

Art. 19. O processo de Progressão Vertical:
I - depende da existência de vagas, conforme posições na Orquestra, por nível e es-
pecialidade;
II - será aberto mediante publicação de edital na sede da Orquestra Sinfônica Municipal, 
divulgando as vagas disponíveis para preenchimento;
III - só pode ser disputado pelo servidor da Orquestra que tenha ingressado no Quadro de 
Cargos da Orquestra Sinfônica Municipal pela mesma especialidade da vaga aberta.

Seção III
Da Progressão Horizontal

Art. 20. A Progressão Horizontal é a passagem de um Grau para outro imediatamente supe-
rior, mantido o Nível, mediante classifi cação no processo de Avaliação de Desempenho.

Art. 21. Está habilitado à Progressão Horizontal o servidor da Orquestra :
I - estável;
II - que não tiver sofrido pena disciplinar de suspensão ou superior, nos últimos 03 
(três) anos;
III - que tiver cumprido o interstício mínimo de 03 (três) anos no Grau e Nível em 
que se encontra;
IV - que tiver obtido desempenho superior à média do Grupo, consideradas as 03 (três) 
últimas Avaliações de Desempenho.
Parágrafo único. A média a que se refere o inciso IV do caput deste artigo é obtida 
a partir da soma das notas obtidas na Avaliação Periódica de Desempenho e/ou na 
Avaliação Especial de Desempenho, em cada Grupo, não podendo ser inferior a 7 
(sete) pontos.

CAPÍTULO V
DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA ORQUESTRA 

SINFÔNICA MUNICIPAL
Art. 22. Fica instituído o Sistema de Avaliação de Desempenho da Orquestra Sinfônica 
Municipal, com a fi nalidade de aprimoramento dos métodos de gestão, valorização do 
servidor da Orquestra, melhoria da qualidade e efi ciência do serviço público e para 
fi ns de Evolução Funcional.
Parágrafo único. Compete à Secretaria Municipal de Recursos Humanos a gestão do 
Sistema de Avaliação de Desempenho da Orquestra Sinfônica Municipal.

Art. 23. O Sistema de Avaliação de Desempenho é composto por:
I - Avaliação Especial de Desempenho, utilizada para fi ns de aquisição da estabilidade 
no serviço público, conforme o art. 41, § 4º da Constituição Federal. ;
II - Avaliação Periódica de Desempenho, utilizada anualmente para fi ns de Evolução 
Funcional.

Art. 24. A Avaliação Periódica de Desempenho é um processo anual e sistemático 
de aferição do desempenho do servidor da Orquestra, e será utilizada para fi ns de 
programação de ações de capacitação e qualifi cação e como critério para a Evolução 
Funcional, compreendendo:
I - Evolução da Qualifi cação;
II - Avaliação Funcional; e
III - Assiduidade.
§ 1° A Evolução da Qualifi cação é mensurada por cursos de complementação, atua-
lização ou aperfeiçoamento profi ssional na área de atuação do servidor da Orquestra, 
indicados pela Secretaria, ou identifi cados nos processos de Avaliação Funcional e será 
pontuada conforme tabela constante do anexo IV.
§ 2° A Avaliação Funcional ocorrerá anualmente, a partir da identifi cação e mensu-
ração de conhecimentos, habilidades e atitudes, exigidas para o bom desempenho do 
cargo e cumprimento da missão institucional da Orquestra Sinfônica e compreende 
prova prática que demonstre a habilidade musical e domínio do instrumento, a ser 
regulamentada, aplicada e avaliada pela Comissão Técnica de Gestão de Carreiras da 
Orquestra Sinfônica Municipal.
§ 3° A Assiduidade será mensurada anualmente, conforme a escala abaixo:
I - nenhuma falta: 10 (dez) pontos;
II - até 02 (duas) faltas: 05 (cinco) pontos;
III - de 03 (três) a 04 (quatro) faltas: 03 (três) pontos;
IV - igual ou superior a 05 (cinco) faltas: 0 (zero) pontos.
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Art. 25. O Sistema de Avaliação de Desempenho da Orquestra será regulamentado por 
Decreto no prazo de 12 (doze) meses contados da data de publicação desta Lei.

CAPÍTULO VI
DO ADICIONAL DE TITULAÇÃO

Art. 26. Ficam criados os seguintes adicionais, que compõem o vencimento para fi ns 
de cálculo de férias, 13º (décimo terceiro) salário, aposentadoria e disponibilidade:
a) Adicional de Especialização: correspondente a 10% (dez por cento) do vencimento do 
servidor da Orquestra, é devido àqueles que apresentarem título de pós graduação “lato 
sensu” em nível de especialização diretamente vinculado às atribuições do cargo;
b) Adicional de Mestrado: correspondente a 20% (vinte por cento) do vencimento 
do servidor da Orquestra, é devido àqueles que apresentarem título de pós-graduação 
“stricto sensu” em nível de Mestrado diretamente vinculado às atribuições do cargo;
c) Adicional de Doutorado: correspondente a 30% (trinta por cento) do vencimento 
do servidor da Orquestra, é devido àqueles que apresentarem título de pós-graduação 
“stricto sensu” em nível de Doutorado diretamente vinculado às atribuições do cargo.
§ 1º Os adicionais referidos nos incisos do caput deste artigo são pagos em rubrica 
separada do vencimento.
§ 2º Os títulos referidos nos incisos do caput deste artigo devem ser reconhecidos pelo 
Ministério da Educação.
§ 3º A Comissão Técnica de Gestão de Carreiras da Orquestra Sinfônica Municipal 
pode, excepcionalmente, reconhecer e validar diplomas obtidos no exterior para os fi ns 
deste artigo, ainda que não reconhecidos pelo Ministério da Educação.
§ 4º Os títulos apresentados para a percepção dos adicionais previstos neste artigo não 
poderão ser utilizados para fi ns de evolução funcional.
§ 5º Os títulos considerados para enquadramento na Lei nº 12. 012/04 não poderão ser 
utilizados para fi ns de percepção dos adicionais de que trata este artigo.

CAPÍTULO VII
DA SUBSTITUIÇÃO

Art. 27. Na ausência de titular de cargo de Professor da Orquestra – Cordas I, o Solista I 
que estiver na liderança do naipe poderá designar servidor da Orquestra de nível inferior 
para substituição em ensaios e apresentações.
§ 1º A substituição não pode ultrapassar três meses, consecutivos ou não, por ano.
§ 2º A substituição é obrigatória e deve recair, preferencialmente, sobre o titular de 
cargo idêntico que esteja enquadrado em Nível imediatamente inferior.

Art. 28. A substituição será remunerada através de adicional calculado sobre a diferença 
entre o vencimento do servidor da Orquestra e o vencimento correspondente à posição 
hierárquica substituída, na seguinte proporção:
I - substituições de até uma semana: um quarto da diferença;
II - substituições de até duas semanas: metade da diferença;
III - substituições de até três semanas: dois terços da diferença; e
IV - substituições de até quatro semanas: integralidade da diferença.
Parágrafo único. Para fi ns de cálculo do adicional de substituição:
I - a semana é considerada o período entre a segunda-feira e o domingo seguinte;
II - o vencimento correspondente à vaga substituída é determinado pelo:
a) grau em que está enquadrado o servidor da Orquestra;
b) nível correspondente à posição hierárquica na Orquestra em que ocorreu a substituição.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Seção I
Do Enquadramento

Art. 29. Ficam os cargos alterados e renomeados na conformidade do Anexo V desta 
Lei, observadas as seguintes regras:
I - os cargos considerados na coluna “Situação Anterior” são aqueles defi nidos na Lei 
nº 9. 340/97;
II - os cargos considerados na coluna “Situação Atual” são aqueles defi nidos na Lei 
n° 12. 012/04;
III - todos os cargos constantes da coluna “Situação Anterior” e “Situação Atual”, 
independentemente de sua denominação, fi cam com a denominação alterada para a 
constante da coluna “Situação Nova”.

Art. 30. Os atuais ocupantes dos cargos públicos referidos nas colunas “Situação 
Anterior” ou “Situação Atual” são enquadrados:
I - nos cargos criados pelo Anexo I, considerando sua especialidade, conforme Anexo 
V;
II - no nível, de acordo com a posição na orquestra; e
III - no grau:
a) A: os servidores da Orquestra que tiverem até 05 (cinco) anos de efetivo exercício 
no Município;
b) B: os servidores da Orquestra que tiverem de 06 (seis) até 10 (dez) anos de efetivo 
exercício no Município;
c) C: os servidores da Orquestra que tiverem de 11 (onze) até 15 (quinze) anos de 
efetivo exercício no Município;
d) D: os servidores da Orquestra que tiverem 16 (dezesseis) anos ou mais de efetivo 
exercício no Município.
Parágrafo único. Na aplicação do inciso III do “caput” deste artigo, será considerado 
o tempo de efetivo serviço completado no último dia do mês da publicação desta Lei.

Art. 31. Ficam absorvidas pelo vencimento as seguintes parcelas:
I - Vantagem pessoal incorporada, prevista na Lei nº 5. 767/87;
II - Lei Laselva;
III – Auxílio transporte incorporado na forma de complemento salarial, prevista na 
Lei nº 8. 340/95;
IV - Garantia de remuneração mínima;
V - Complemento de salário;
VI - As verbas de descanso semanal remunerado, previstas nas Leis nº 5. 767/87 e 6. 
767/91;
VII - Diferença para piso salarial, previsto na Lei nº 10. 567/00; e
VIII - A antecipação prevista na Lei nº 11. 267/02.

Art. 32. As parcelas a seguir discriminadas serão pagas integralmente em rubricas 
separadas:
I - Condições Adversas de Trabalho, previstas no Decreto nº 12. 455/96;
II - Resgate, previsto na Lei nº 7. 802/94; e
III - Gratifi cação Incorporada, prevista na Lei nº 7. 802/94.
§ 1º Somente após a separação das verbas referidas no “caput” deste artigo é que será 
apurado o vencimento do servidor, para fi ns de enquadramento e aplicação do disposto 
no artigo seguinte.
§ 2º As verbas referidas nos incisos II e III do “caput” deste artigo tem valor fi xo que 

corresponderá ao valor nominal pago no mês de agosto de 2004, sobre as quais incidirão 
os reajustes gerais.

Art. 33. Ficam criadas:
I - Vantagem Pessoal de Enquadramento I – VPE I: correspondente à diferença a 
menor eventualmente existente entre o vencimento base percebido após o enquadramento 
nesta Lei e o vencimento base do servidor somado às parcelas descritas no art. 31 desta 
Lei, percebidos antes da entrada em vigor da Lei n° 12. 012/04;
II - Vantagem Pessoal de Enquadramento II – VPE II: correspondente à diferença a 
menor eventualmente existente entre a remuneração percebida após o enquadramento 
nesta Lei e a remuneração percebida na estrutura de vencimentos da Lei n° 12. 012/04, 
subtraídos o valor eventualmente apurado na forma do inciso anterior, as vantagens 
de caráter transitório e os valores pagos a título de função gratifi cada e de cargo em 
comissão.
§ 1º As vantagens pessoais previstas nos incisos I e II deste artigo compõem o vencimento 
do servidor para fi ns de cálculo de férias, 13º (décimo terceiro) salário, aposentadoria e 
disponibilidade, ainda que pagas em rubricas separadas, incidindo sobre a Vantagem Pes-
soal de Enquadramento I – VPE I o adicional por tempo de serviço e a sexta-parte.
§ 2º Todos os ganhos relativos aos vencimentos dos servidores, decorrentes do enqua-
dramento realizado com fundamento na Lei n° 12. 012/04, serão mantidos através da 
vantagem referida no inciso II deste artigo.
§ 3o. Sobre as vantagens pessoais previstas nos incisos I e II deste artigo incidirão os 
reajustes gerais concedidos aos servidores.

Art. 34. O prazo para o enquadramento dos servidores da Orquestra é de 270 (duzentos 
e setenta) dias, a contar da data de publicação desta Lei.
Parágrafo único. Aplicam-se as regras de enquadramento aos concursos em andamento 
na data da publicação desta Lei.

Art. 35. No prazo previsto no artigo anterior, deve ser revisto e fi nalizado o processo 
de enquadramento dos servidores da Orquestra optantes na estrutura aprovada pela 
Lei n° 12. 012/04, observando-se as normas defi nidas no Plano de Cargos, Carreiras e 
Vencimentos dos Servidores do Município de Campinas.
§ 1º Para efeito de aplicação do disposto neste artigo, serão consideradas válidas as 
opções efetuadas no prazo previsto no art. 114, “caput”, da Lei nº 12. 012/04.
§ 2º Para o caso dos servidores que não retiraram seus demonstrativos de enquadramento 
até a edição da Portaria nº 64. 494, de 25 de setembro de 2004, serão consideradas 
válidas as opções efetuadas até 20 de setembro de 2005.
§ 3º Na aplicação da segunda fase do enquadramento na Lei Municipal nº 12. 012/04, 
prevista em seu art. 116, II, “b”:
I - serão considerados válidos apenas os títulos referentes a cursos concluídos até:
a) 31 de dezembro de 2004, para os servidores enquadrados até 60 (sessenta) dias do 
fi m do exercício de 2004, nos termos do art. 116, §4º, I, “a”, da Lei 12. 012/04;
b) 30 de março de 2005, para os servidores enquadrados nos últimos 60 (sessenta) dias 
do exercício de 2004, nos termos do art. 116, §4º, I, “b”, da Lei 12. 012/04;
II - para os servidores optantes que não foram enquadrados na Lei 12. 012/04, respeitado 
o disposto nos parágrafos anteriores deste artigo, serão considerados válidos apenas os 
títulos referentes a cursos concluídos até 120 (cento e vinte) dias contados a partir da 
data da opção, nos termos do art. 116, § 2º, VI, “a” e § 4º, I, “c” da citada lei.
§ 4º Títulos utilizados para enquadramento não serão considerados para efeito de 
evolução funcional.
§ 5o Os servidores optantes que não foram enquadrados na Lei 12. 012/04 poderão optar 
pela não utilização dos títulos apresentados no processo disciplinado neste artigo.

Seção II
Dos Inativos e Pensionistas

Art. 36. Os inativos e pensionistas com paridade ou vinculação ao vencimento do cargo 
terão seus proventos calculados de acordo com as seguintes regras:
I - o seu provento será equiparado ao Padrão correspondente nas Tabelas de Vencimento 
desta Lei, considerando-se:
a) o cargo ocupado antes da inatividade, de acordo com o Anexo VI desta Lei. ,
b) Nível I;
c) o Grau com vencimento idêntico ou imediatamente superior ao provento percebido;
II – aplicam-se as regras dos arts. 31 e 32 desta Lei;
III – aplicam-se as regras desta Lei referentes à:
a) Vantagem Pessoal de Enquadramento I – VPE I;
b) Vantagem Pessoal de Enquadramento II – VPE II;
IV - não se aplicam as regras de enquadramento e de carreira desta Lei.

Art. 37. Todos os atos relativos à defi nição de proventos dos inativos com fundamento 
na Lei nº 12. 012/04 serão revistos pelo CAMPREV antes da aplicação do disposto no 
caput deste artigo, no prazo de 6 meses contados da data da publicação desta Lei.

Seção III
Das Disposições Gerais

Art. 38. Constará do demonstrativo de vencimentos o Nível e Grau em que está en-
quadrado o servidor da Orquestra.

Art. 39. As contratações para atender necessidades temporárias obedecem à legislação 
própria do Município.
§ 1° A denominação das funções objeto de contratos temporários fi ca alterada em função 
da nova denominação de cargos defi nida nesta Lei.
§ 2° Os contratados temporários serão remunerados pelo Nível e Grau inicial do cargo 
correspondente.
§ 3° Se a regra do parágrafo anterior resultar em vencimento a menor para os contratos 
temporários em vigor na data da publicação desta Lei, o contratado perceberá o ven-
cimento correspondente ao Grau idêntico ou imediatamente superior ao vencimento 
percebido na data da publicação desta Lei.
§ 4° Não se aplicam aos contratos temporários as regras de Evolução Funcional.
§ 5° Aplicam-se as regras do caput e dos parágrafos deste artigo aos processos seletivos 
em andamento na data da publicação desta Lei.

Art. 40. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta das dotações orça-
mentárias próprias, consignadas no orçamento de 2008.

Art. 41. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 42. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Campinas, 28 de junho de 2007

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

AUTORIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
PROT. : 07/10/15399
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ANEXO I - ORQUESTRA SINFÔNICA
QUADRO DE CARGOS DA ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL

ANEXO II - ORQUESTRA SINFÔNICA
QUANTITATIVO POR ESPECIALIDADE
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ANEXO III - ORQUESTRA SINFÔNICA
TABELAS DE VENCIMENTO

ANEXO IV - ORQUESTRA SINFÔNICA
TABELA DE PONTUAÇÃO DE CURSOS PARA PROGRESSÃO HORIZONTAL

ANEXO V - ORQUESTRA SINFÔNICA
ALTERAÇÃO DE CARGOS

ANEXO VI - ORQUESTRA SINFÔNICA
QUADRO DA CAMPREV


