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DECRETO /2019

REGULAMENTA OS ARTIGOS 58 A

65 DA LEI N" 6.259 DE 04 DE

NOVEMBRO DE 2019, DO

ENQUADRAMENTO DOS GUARDAS
MUNICIPAIS DE VILA VELHA E

DOS AGENTES MUNICIPAIS DE

TRÂNSITO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 56, inciso IV, da Lei Orgânica
Municipal,

DECRETA:

Art. I** Este Decreto regulamenta as normas complementares de enquadramento, de
acordo com os artigos 58 a 65 da Lei n° 6.259 de 04 de novembro de 2019, que instituiu
0 Plano de Cargo, Carreira e Vencimentos dos Guardas Municipais e dos Agentes
Municipais de Trânsito de Vila Velha.

Art. 2" Os Guardas Municipais e os Agentes Municipais de Trânsito serão enquadrados
de acordo com o Anexo 1 da Lei n° 6.259/2019, identificada a faixa de vencimento

correspondente, ocuparão o padrão respectivo ao tempo de serviço no cargo efetivo que
ocupam.

Art. 3° Os Guardas Municipais e os Agentes Municipais de Trânsito efetivos de Vila
Velha serão enquadrados por tempo de serviço, da seguinte forma:

1 - 01 dia até 03 anos, referência 01;

H - 03 anos e 01 dia a 05 anos, referência 02;

III - 05 anos e 01 dia a 07 anos, referência 03;

IV - 07 anos e 01 dia a 09 anos, referência 04;

V - 09 anos e 01 dia a 11 anos, referência 05;

VI - 11 anos e 01 dia a 13 anos, referência 06;

VH - mais de 13 anos, conforme referências do Anexo 1 da Lei n° 6.259/2019.

Parágrafo único. Para o enquadramento, a Comissão se valerá dos assentamentos
funcionais dos servidores, observando os dispositivos da Lei Complementar n°
006/2002, quanto a contagem de tempo de serviço.

Art. 4° Os Guardas Municipais e os Agentes Municipais de Trânsito serão enquadrados
por antigüidade no nível e na referência equivalentes ao seu tempo de serviço na Guj^rda
Municipal de Vila Velha, de acordo com a data de admissão.
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Art. 5° No ato de enquadramento serão considerados os níveis de vencimento do cargo,
em que os Guardas Municipais e os Agentes Municipais de Trânsito se encontram e/ou
já possuem como direito adquirido, caracterizado este como aquele servidor que até a
data do início da vigência da Lei n° 6.259/2019 havia preenchido os seguintes requisitos
cumulativos;

I - protocolado pedido administrativo apresentando o título para fins de progressão por
escolaridade até a data de 31 de outubro de 2019, e;

II - tenha completado o tempo necessário e todos os demais requisitos legais de
progressão por escolaridade previstos na Lei n° 5.203/2011 até a data de 31 de outubro
de 2019.

Art, 6° Os processos com requerimentos apresentados, após a data da publicação da
Lei n° 6.259/2019 serão analisados sobre os critérios dessa nova legislação.

Art. 7° A primeira progressão por antigüidade, após o enquadramento dos atuais
Guardas Municipais e dos Agentes Municipais de Trânsito será concedida após 02
(dois) anos a contar da data de publicação do enquadramento.

Art. 8° A primeira progressão por desempenho e merecimento, após o enquadramento
dos atuais Guardas Municipais será concedida após 03 (três) anos a contar da data de
publicação do enquadramento.

Art. 9° O prazo para a primeira promoção por escolaridade, após o enquadramento dos
atuais Guardas Municipais, se iniciará após 03 (três) anos da data de publicação do
enquadramento.

Art. 10. Nenhum servidor será enquadrado com base em cargo que ocupa em comissão,
em desvio de função, em substituição ou em acumulação ilegal.

Art. II. Os atos de enquadramento serão realizados por decreto do Chefe do Executivo,
sob a forma de listas nominais e publicados na forma oficial, em até 120 (cento e vinte)
dias após a data de publicação da Lei n° 6.259/2019.

Art. 12. Contra decisão proferida pela Comissão de Enquadramento caberá recurso
hierárquico pelo servidor interessado em até 30 (trinta) dias, a contar da data de
publicação dos atos de enquadramento, ao Secretário Municipal de Defesa Social e
Trânsito - SEMDEST.

§ 1° O Secretário da SEMDEST deverá decidir sobre o recurso, nos 30 (trinta) dias que
se sucederem à data da interposição, ao fim dos quais será dada ao servidor ciência da
decisão.

§ 2° Sendo o pedido deferido, a ementa da decisão do Secretário da SEMDEST deverá
ser publicada na forma oficial no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do (érmino
do prazo fixado no § 1° deste artigo.
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Art. 13. O enquadramento não poderá resultar redução de vencimento, ressalvadas as
hipóteses previstas no art. 37, inciso XI da Constituição Federal.

Art. 14. As despesas decorrentes dos atos de enquadramento correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário, com efeitos jurídicos e
financeiros a partir de 01 de janeiro de 2020.

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Vila Velha, ES, ? de dezembro de 2019.

MAX FREITAS MAURO FILHO

Prefeito Municipal


