
Proc. nº 161/2019
Emenda nº 1

EMENDA MODIFICATIVA

O Art. 1º do Projeto de Lei nº 39/19, que acrescenta e altera dispositivos da Lei nº
5975, de 01 de outubro de 2010, processado sob nº 161/19, passa a ter a seguinte nova redação:

“Art. 1º Acrescenta o art. 12-A e incisos I e II, o art. 12-B, o art. 12-C e o art. 12-
D e incisos I, II, III e IV à Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de
2.010, com as seguintes redações:

‘Art. 12-A A partir da presente Lei é permitida a evolução na carreira do
cargo efetivo de Agente de Administração para Técnico de
Administração e na carreira do cargo efetivo de Agente em
Meio  Ambiente  /  Guarda-Parque  para  Técnico  em  Meio
Ambiente, da seguinte forma:

I - Agente  de  Administração  ou  Agente  em  Meio
Ambiente / Guarda-Parque;

II - Técnico  de  Administração  ou  Técnico  em  Meio
Ambiente.

Art. 12-B O  desenvolvimento  na  carreira  é  a  passagem  de  uma
categoria para outra imediatamente superior, de acordo com
as vagas disponíveis.

Art. 12-C A Secretaria Municipal da Administração deverá no mês de
dezembro  de  cada  biênio,  elaborar  uma  relação  com  os
nomes dos servidores aptos a se desenvolverem na carreira
e publicar no Diário Oficial do Município no mês de janeiro,
que terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, podendo
ser prorrogada a critério da Administração.

Art. 12-D Para efeito de seleção de classificação, serão considerados,
no mínimo as seguintes condições:

I - Possuir  no  mínimo  03  (três)  anos  de  efetivo
exercício  no  cargo  imediatamente  inferior  ao
desenvolvimento;

II -  Ter  sido  aprovado  e  homologado  seu  estágio
probatório, no cargo imediatamente inferior que dará
o desenvolvimento, no ato da elaboração da relação;

III -  Obter  conceito  satisfatório  nas  duas  últimas
avaliações de desempenho;

IV - Para  critério  de  desempate,  será  considerado  o
maior tempo de serviço no cargo, maior tempo de
serviço público e maior idade.’ (NR)”

Bauru, 13 de agosto de 2019.
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