
DECRETO Nº 30.404, DE 28 DE OUTUBRO DE 1981. 
 

Aprova o Regulamento de Promoções do Quadro de Pessoal da Procuradoria-Geral do 

Estado. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de atribuições 

que lhe conferem os itens IV e VI e o parágrafo único do artigo 66, da Constituição do 

Estado, 

DECRETA: 

Art. 1º - É aprovado o anexo Regulamento de Promoções do Quadro de Pessoal da 

Procuradoria-Geral do Estado. 

Art. 2º - Fica delegada ao Procurador-Geral do Estado competência para realizar 

promoções de funcionários do Quadro de Pessoal da Procuradoria-Geral do Estado. 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 28 de outubro de 1981. 

ANEXO AO DECRETO Nº 30.404 DE 28 DE OUTUBRO DE 1981. 

REGULAMENTO DE PROMOÇÕES DO QUADRO DE 

PESSOAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º - Promoção é a elevação do funcionário efetivo à classe imediatamente superior 

àquela a que pertence na respectiva carreira. 

Art. 2º - As promoções para as classes intermediárias de cada uma das carreiras 

obedecerão, alternadamente, aos critérios de merecimento e antigüidade de classe, salvo 

quanto à classe final, caso em que se obedecerá somente ao de merecimento. 

Art. 3º - As promoções, observada a conveniência do serviço, serão realizadas a 

qualquer tempo, respeitadas as determinações deste Regulamento. 

Art. 4º - A antigüidade do funcionário, para efeito de promoção, será apurada e indicada 

em dias, à vista dos assentamentos funcionais. 

Art. 5º - O funcionário que não possua o interstício de setecentos e trinta dias de efetivo 

exercício na classe não poderá ser promovido, salvo se, na mesma classe, nenhum outro 

o houver completado. 

§ 1º - O funcionário promovido sem interstício, na forma da parte final deste artigo, não 

poderá obter nova promoção antes de decorridos setecentos e trinta dias de efetivo 

exercício nessa classe. 



§ 2º - O interstício será apurado de acordo com as normas que regulam a contagem de 

tempo para efeito de antigüidade de classe. 

Art. 6º - Verificada vaga originária em uma classe, serão consideradas abertas todas as 

decorrentes de seu preenchimento, dentro da respectiva carreira. 

Art. 7º - Será declarado sem efeito, em benefício daquele a quem cabia o direito à 

promoção, o ato que promover indevidamente o funcionário. 

§ 1º - O funcionário promovido indevidamente não ficará obrigado a restituir o que a 

mais tiver recebido. 

§ 2º - O funcionário a quem cabia a promoção será indenizado da diferença de 

vencimentos. 

Art. 8º - Concorrerá somente à promoção por antigüidade o funcionário que, à data da 

ocorrência da vaga e da promoção, estiver: 

a) afastado para exercício de mandato eletivo; 

b) no gozo de licença de que trata o artigo 153, da Lei nº 1.751, de 22 de fevereiro de 

1952; 

c) à disposição de órgãos alheios à Procuradoria-Geral do Estado; 

Art. 9º - É vedado ao funcionário, sob pena de desabono do merecimento, pedir por 

qualquer forma sua promoção. 

§ 1º - Não se compreendem na proibição deste artigo os pedidos de reconsideração e os 

recursos apresentados pelo funcionário relativamente à apuração da antigüidade ou do 

merecimento. 

§ 2º - As recomendações, pedidos e solicitações em favor de promoção desabonam o 

merecimento se ficar comprovada a interferência do funcionário. 

CAPÍTULO II DA PROMOÇÃO POR ANTIGÜIDADE 

Art. 10 - A promoção por antigüidade recairá no funcionário classificado em primeiro 

lugar, segundo o critério estabelecido no artigo seguinte. 

Art. 11 - A classificação por antigüidade será determinada pelo tempo de efetivo 

exercício na classe a que o funcionário pertencer e, subsidiariamente, em caso de 

empate, pelo tempo de exercício na carreira, no serviço público estadual e no serviço 

público em geral, sucessivamente. 

Art. 12 - Serão considerados de efetivo exercício, para os efeitos de apuração de tempo 

de classe, os dias em que o funcionário estiver afastado em virtude dos motivos 

arrolados no artigo 167, da Lei nº 1.751, de 22 de fevereiro de 1952, com as 

modificações posteriormente introduzidas. 



CAPÍTULO III DA PROMOÇÃO POR MERECIMENTO 

Art. 13 - O merecimento do funcionário será apurado em pontos positivos e negativos, 

aferidos semestralmente. 

Art. 14 - Os pontos positivos dizem respeito à atuação do funcionário no exercício do 

seu cargo ou a requisitos indispensáveis àquele exercício, considerando-se o 

conhecimento, a qualidade e o volume de trabalho a iniciativa, a percepção para decidir, 

a compreensão dos deveres, a auto-suficiência, a colaboração, a ética e o 

aperfeiçoamento funcional. 

§ 1º - Considera-se, para os fins deste Regulamento: 

a) Conhecimento do Trabalho, a capacidade para realizar as atribuições inerentes ao 

cargo, com pleno conhecimento dos métodos e técnicas de trabalho utilizados; 

b) Qualidade do Trabalho, grau de exatidão, precisão e apresentação do trabalho; 

c) Volume do Trabalho, a produção diária ou outra unidade adequada em comparação 

aos padrões desejados; 

d) Iniciativa, a capacidade de pensar e agir com senso comum na falta de normas e 

processos de trabalho previamente determinados, e a apresentação de sugestões e idéias 

tendentes ao aperfeiçoamento do serviço; 

e) Percepção para Decidir, a capacidade para avaliar e discernir a importância das 

decisões a serem tomadas; 

f) Compreensão dos Deveres, a noção de responsabilidade e seriedade demonstradas no 

exercício da atividade funcional; 

g) Auto-Suficiência, a capacidade para desempenhar as tarefas sem a necessidade de 

assistência ou supervisão permanente de outrem; 

h) Colaboração, a qualidade de cooperar com a chefia e colegas na realização dos 

trabalhos afetos ao setor em que está em exercício; 

i) Ética, a capacidade de discrição no exercício da atividade, ou em razão dela, assim 

como de agir com cortesia e polidez no trato com os colegas e as partes; 

j) Aperfeiçoamento Funcional, o esforço constante para o melhor desempenho das 

atividades normais do cargo e para a realização de atribuições superiores. 

§ 2º - Será também considerada, para fins de merecimento, a participação em cursos, 

seminários e outros eventos similares, bem como o exercício de determinadas funções 

públicas estaduais, conforme previsto na Ficha de Avaliação do Merecimento. 

§ 3º - A Comissão de Promoções poderá valorar, até o máximo de trinta pontos, outras 

condições de merecimento não enquadráveis nas hipóteses expressas deste artigo. 



Art. 15 - Os pontos negativos dizem respeito aos aspectos negativos da atuação 

funcional e se constituem na falta de assiduidade, impontualidade, indisciplina, falta de 

interesse, de presteza e de dedicação ao trabalho, falta de qualidade do trabalho, falta de 

urbanidade e de espírito de cooperação. 

Art. 16 - O Chefe imediato do funcionário encaminhará à Comissão de Promoções, em 

caráter reservado, até os dias 30 de abril e 30 de outubro de cada ano, a avaliação da 

atuação dos concorrentes a promoções por merecimento, competindo-lhe ainda, em 

conjunto com o Núcleo de Pessoal, o registro das faltas e dos dados relacionados com a 

realização de cursos, seminários, simpósios e conferências, bem assim o exercício de 

cargos ou funções públicas estaduais. 

Parágrafo único - As promoções por merecimento levarão em conta a classificação, por 

esse critério, do semestre anterior, e, caso não tiverem sido realizadas promoções por 

período igual ou superior a dois semestres, será considerada a soma dos pontos aferidos 

a mesma promoção, para efeito de classificação. 

Art. 17 - O Merecimento do funcionário, resultado da adição dos pontos positivos e 

subtração dos negativos, será registrado na Ficha de Merecimento. 

Parágrafo único - Promovido o funcionário, recomeçará a apuração do merecimento a 

contar do ingresso na nova classe. 

Art. 18 - Em igualdade de condições de merecimento, o desempate será feito pelos 

critérios previstos no artigo 11. 

Art. 19 - Não poderá ser promovido por merecimento o funcionário que não obtiver o 

número mínimo de pontos exigidos para a carreira que integra, como segue: 

a) carreira de Agente Administrativo: 120 pontos 

b) carreira de Datilógrafo: 80 pontos 

c) carreira de Auxiliar Administrativo: 50 pontos 

d) carreira de Auxiliar de Serviços Gerais: 20 pontos 

CAPÍTULO IV DA COMISSÃO DE PROMOÇÕES 

Art. 20 - A Comissão de Promoções do Quadro de Pessoal de Procuradoria-Geral do 

Estado será integrada pelo Procurador-Geral Adjunto, pelo Coordenador da Unidade de 

Apoio Técnico-Administrativo, por um Dirigente de Núcleo e por um Funcionário de 

carreira de Agente Administrativo. 

§ 1º - A Comissão de que trata este artigo será constituída por portaria do Procurador-

Geral do Estado, sendo presidida pelo Procurador-Geral Adjunto que terá sempre direito 

a voto, além do de qualidade em caso de empate. 

§ 2º - O membro da Comissão de Promoções, que estiver em condições de ser incluído 

na relação de candidatos à promoção por merecimento, estará impedido de participar 



dos respectivos trabalhos, devendo ser substituído mediante designação do Procurador-

Geral do Estado. 

§ 3º - A Comissão de Promoções somente poderá deliberar com a presença mínima de 

três dos seus membros, lavrando-se ata das reuniões. 

§ 4º - Os trabalhos de secretaria da Comissão de Promoções serão exercidos por um de 

seus membros, designado pelo Presidente. 

Art. 21 - Compete à Comissão de Promoções: 

a) pronunciar-se nos pedidos de anotação de merecimento; 

b) apreciar as informações fornecidas de conformidade com o artigo 16, podendo, em 

decisão fundamentada, alterá-las; 

c) elaborar e publicar as listas de classificação por merecimento e por antigüidade; 

d) decidir sobre os pedidos de revisão, relativamente às anotações por merecimento, no 

prazo de dez dias, a contar do recebimento; 

e) submeter à decisão final do Procurador-Geral do Estado as listas de classificação; 

f) exercer outras tarefas correlatas que decorram de suas atribuições. 

CAPÍTULO V DO PROCESSAMENTO DAS PROMOÇÕES 

Art. 22 - A promoção se efetuará mediante portaria individual que indicará o critério a 

que a mesma obedeceu. 

Art. 23 - Caberá ao Núcleo de Pessoal da Unidade de Apoio Técnico-Administrativo 

manter rigorosamente em dia o registro de cargos e os assentamentos na Ficha de 

Merecimento dos funcionários que concorrem a promoções, com anotações completas 

dos elementos necessários à apuração da antigüidade e das condições de merecimento. 

Art. 24 - Nos meses de maio e novembro de cada ano a Comissão de Promoções 

publicará, internamente, as listas de classificação de merecimento e antigüidade, de 

acordo com as normas deste Regulamento, mesmo não havendo vagas a prover. 

Art. 25 - Das anotações e classificações poderão os interessados recorrer à Comissão de 

Promoções, no prazo de dez dias úteis, a contar da respectiva publicação. 

§ 1º - A Comissão de Promoções deverá pronunciar-se sobre os recursos no prazo de 

dez dias úteis. 

§ 2º - Provido o recurso, serão feitas as retificações devidas; não provido, serão 

encaminhado ao Procurador-Geral do Estado, para decisão final, caso o interessado 

recorra àquela autoridade. 

Art. 26 - Revogam-se as disposições em contrário. 



Art. 27 - Este Regulamento entrará em vigor na data da publicação do Decreto que o 

aprovar. 

 


