
DECRETO Nº 148, DE 05 DE OUTUBRO DE 2022.

Aprova o Regulamento da Procuradoria Geral
do Município para fins de progressão
funcional dos servidores públicos regidos pela
Lei Complementar Municipal Nº 59/2018 (com
redação dada pela Lei Complementar
Municipal nº 92/2022), titulares do cargo de
Procurador do Município de Caruaru.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARUARU, ESTADO DE PERNAMBUCO,
no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto na Lei Orgânica do
Município de Caruaru, considerando o que dispõe a Seção VIII, da Lei Complementar
Municipal nº 59, de 17 de janeiro de 2018, com as alterações promovidas pela Lei
Complementar Municipal nº 92, de 20 de maio de 2022,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o regulamento que disciplina o procedimento relativo à
progressão funcional, para os servidores estáveis e em efetivo exercício, abrangidos pela
Lei Complementar Municipal nº 59, de 17 de janeiro de 2018, com as alterações
promovidas pela Lei Complementar Municipal nº 92, de 20 de maio de 2022,
integrantes da carreira de Procurador do Município de Caruaru.

Art. 2º O Procedimento de Progressão Funcional será realizado pelo Conselho da
Procuradoria-Geral, presidido pelo Procurador-Geral do Município.

§ 1º Com vistas a privilegiar os princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e, principalmente, eficiência, poderá ser formada comissão de
avaliação, nos exatos termos deste Regulamento.

§ 2º A respectiva Comissão será formada pelo Procurador-Geral do Município, na
qualidade de Presidente, pelo Secretário-Executivo da Procuradoria-Geral do Município,
e pelos 3 (três) Procuradores Municipais chefes de setores.

§ 3º Os servidores interessados não poderão integrar a Comissão responsável pela
avaliação do seu próprio requerimento, situação em que serão substituídos pelo mais
antigo do setor.

§ 4º Para todo e qualquer fim de direito, a Comissão representará a vontade do
Conselho da Procuradoria-Geral do Município, sendo o resultado posteriormente
ratificado pelo Procurador-Geral do Município, na qualidade de Presidente do referido
Conselho.

§ 5º Se após o prazo de 10 (dez) dias úteis do resultado da avaliação pela Comissão,
o Procurador-Geral não se pronunciar expressamente acerca da ratificação, ocorrerá
homologação tácita.



Art. 3º O Procedimento de Progressão Funcional será inaugurado com
requerimento individual firmado pelo servidor interessado e dirigido ao Procurador-
Geral do Município, contendo o nome completo, CPF, matrícula funcional e o nível
objeto da Progressão Funcional.

§ 1º Após o recebimento do requerimento citado no caput deste artigo, o
Procurador-Geral do Município submeterá imediatamente o pleito à apreciação pelo
Conselho da Procuradoria-Geral do Município.

§ 2º Faculta-se ao Procurador-Geral do Município, após o recebimento do
requerimento administrativo citado no caput deste artigo, promover a criação da
Comissão responsável pela avaliação do servidor, indicando o nome completo e
matrícula funcional dos Procuradores Municipais que a integrarão, conforme disposto
nos parágrafos do artigo 2º deste Regulamento.

§ 3º Quando da submissão do requerimento administrativo ao Conselho da
Procuradoria-Geral ou à respectiva Comissão, o Procurador-Geral nomeará, dentre os
Procuradores do Município, o Relator do Procedimento de Progressão Funcional.

Art. 4º De acordo com o artigo 28, § 2º, da Lei Complementar Municipal nº
59/2018 (com as alterações promovidas pela Lei Complementar Municipal nº 092/2022),
serão avaliados os requisitos de competência profissional, eficiência no exercício da
função pública, dedicação e pontualidade no cumprimento das obrigações funcionais e
aprimoramento da cultura jurídica.

§ 1º É condição indispensável encontrar-se o servidor interessado em efetivo
exercício no momento do requerimento administrativo e ter cumprido o período mínimo,
estabelecido em lei, na categoria imediatamente inferior da carreira, excluídos os
períodos relativos a cessão para outros entes federativos, bem como os períodos de
licença sem vencimentos por interesse particular, regulada em lei.

§ 2º Para fins do disposto no parágrafo anterior, computa-se o período de férias,
licenças remuneradas, bem como demais afastamentos com remuneração.

§ 3º Não pode ser beneficiado pela promoção:
I – Quem tenha ingressado na carreira há menos de 03 (três) anos;
II – Quem tenha sido beneficiado por outra promoção no período a que se refere o

parágrafo primeiro deste artigo, de acordo com a lei de regência;
III – Quem tenha sofrido pena disciplinar nos últimos 12 (doze) meses.

Art. 5º No prazo de até 10 (dez) dias úteis, o Relator apresentará Relatório
circunstanciado ao Conselho da Procuradoria-Geral ou à Comissão constituída para a
finalidade específica deste Decreto, concluindo pelo deferimento ou indeferimento do
pedido de Progressão Funcional.

§ 1º O Relatório tratado no caput deste artigo será posto à votação dos integrantes
do Conselho da Procuradoria-Geral ou da respectiva Comissão, sendo considerado



aprovado com a obtenção do voto favorável da maioria absoluta dos integrantes do
colegiado.

§ 2º O Conselho da Procuradoria-Geral e a respectiva Comissão poderão valer-se
de meios telemáticos para a realização da assembleia trazida no parágrafo anterior deste
artigo.

§ 3º Sendo o pedido de Progressão Funcional julgado procedente pelo Conselho da
Procuradoria-Geral ou pela respectiva Comissão, o resultado será formalizado pelo
Procurador-Geral do Município e encaminhado ao Prefeito do Município, para decisão
final e publicação no Diário Oficial do Município.

§ 4º A publicação tratada no parágrafo anterior conterá o nome completo, CPF,
matrícula funcional e nível objeto da Progressão Funcional.

§ 5º O Procurador do Município beneficiado pela promoção fará jus ao acréscimo
instituído pela lei de regência, por Nível, sobre o seu vencimento base, considerando-se,
para tanto, o vencimento base do nível anterior da carreira, cujos efeitos pecuniários
decorrentes da progressão funcional retroagirão à data do protocolo do requerimento
administrativo.

Art. 6º No caso de resultado desfavorável ao Requerimento de Progressão
Funcional, o servidor interessado possui o prazo de 10 (dez) dias úteis para ofertar, ao
Conselho da Procuradoria-Geral ou à Comissão avaliadora, razões fundamentadas para
a reforma da decisão denegatória, que terão o mesmo prazo de 10 (dez) dias úteis para
decidir.

§ 1º Sendo providas as razões da reforma, os efeitos pecuniários da decisão seguem
a regra geral instituída no parágrafo quinto do artigo anterior.

§ 2º No caso de insucesso do reexame, o servidor interessado poderá apresentar, a
qualquer tempo, novo Requerimento administrativo de Progressão Funcional, desde que
sanados os vícios motivadores do indeferimento anterior.

Art. 7º Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público
nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser
convalidados pela própria Administração.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Jaime Nejaim, 05 de outurbo de 2022, 201º da Independência; 134º da
República.

RODRIGO PINHEIRO
Prefeito

ANGELO DIMITRE BEZERRA ALMEIDA DA SILVA
Procurador Geral do Município
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