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LEI COMPLEMENTAR N.º 005 DE 04 DE ABRIL DE 2008
Dispõe sobre a Reorganização Administrativa; Plano de
Empregos, Carreiras e Salários, cria, extingue e altera
Empregos de caráter permanente e em comissão e institui
avaliação periódica de desempenho além de outras
providências.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 007/2008, de autoria da Prefeita Municipal
AUTÓGRAFO N.º 007/2008 (REDAÇÃO FINAL)

TÍTULO I
DA REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA
PREFEITURA MUNICIPAL
CAPÍTULO I
DO ÂMBITO E OBJETIVO
Art. 1º - Compete à Administração Municipal promover tudo quanto diz respeito ao interesse
local e ao bem estar de sua população, de conformidade com o disposto na Constituição Federal, na
Constituição Estadual e na Lei Orgânica do Município.
Art. 2º - Para consecução desse objetivo, esta lei dispõe sobre a reforma administrativa, nos
aspectos referentes à estrutura organizacional da administração direta da Prefeitura Municipal; institui o Plano de
Empregos, Carreiras e Salários; cria, extingue e altera Empregos de caráter permanente e Empregos em
comissão e institui a avaliação periódica de desempenho no âmbito do serviço público municipal.
Art. 3º - São metas do serviço municipal:
I - facilitar e simplificar o acesso dos munícipes aos serviços municipais, e, ao mesmo tempo,
promover a sua participação na vida político-administrativa do Município, para melhor conhecer os anseios e
necessidades da comunidade;
II - reduzir controles ao mínimo considerado indispensável, evitando o excesso de burocracia e a
tramitação desnecessária de papéis, bem ainda a incidência de certos controles meramente formais;
III - descentralizar a tomada de decisões, situando-as na proximidade dos fatos, pessoas ou
problemas a atender;
IV - agilizar o atendimento ao munícipe quanto ao cumprimento de exigências municipais de
qualquer natureza, promovendo a adequada orientação quanto aos procedimentos burocráticos;
V - elevar a produtividade dos servidores, na consecução de aprimorar os serviços ofertados aos
munícipes e reduzir custos, para tanto propiciando cursos de treinamento e aperfeiçoamento profissional e
humano, bem ainda elaborando um plano de carreira.
CAPÍTULO II
DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO ADMINISTRATIVA
Art. 4º - As atividades da Administração Municipal sujeitar-se-ão, em caráter permanente, aos
seguintes fundamentos:
I.

planejamento com participação popular;
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II.

coordenação entre os departamentos e demais agentes envolvidos;

III.

descentralização com delegação de competências;

IV.

controle desburocratizado;

V.

racionalização e aperfeiçoamento dos serviços públicos;

VI.

publicidade dos atos e da gestão administrativa;

VII.

eficiência.

Art. 5º - O planejamento, instituído como atividade constante da Administração, é um sistema
integrado, visando promover o desenvolvimento sócio-econômico, educacional e cultural do Município,
compreendendo a seleção dos objetivos, diretrizes, programas e outros procedimentos, determinados em função
da realidade local.
Parágrafo único - O planejamento deverá atender os anseios e reivindicações da população,
para tanto antes de elaborado deverá ser precedido de consulta popular.
Art. 6º - Os objetivos da Administração Municipal serão enunciados nos seguintes documentos:
I.

Plano Diretor;

II.

Plano Plurianual;

III.

Diretrizes Orçamentárias;

IV.

Orçamento Anual;

V.

Plano de Carreira dos Servidores do Quadro Permanente.

Art. 7º - As atividades administrativas e a execução de planos e programas de governo serão
resultantes de permanente coordenação entre os departamentos e demais órgãos e agentes envolvidos de cada
nível hierárquico.
Art. 8º - A descentralização será realizada no sentido de liberar os dirigentes das rotinas de
execução e das tarefas de mera formalização de atos administrativos, para concentrarem-se nas atividades de
planejamento, supervisão e controle.
Art. 9º - A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização
administrativa, objetivando assegurar maior rapidez e eficácia às decisões.
Parágrafo único - O ato de delegação indicará a autoridade delegante, a autoridade delegada e
as atribuições, objeto da delegação, de forma clara e precisa.
Art. 10 - A Administração Municipal, além dos controles formais de obediência a preceitos legais,
regulamentares e morais, disporá de instrumentos de acompanhamento e avaliação dos resultados da atuação
de seus departamentos, órgãos e agentes.
Art. 11 - O controle das atividades da Administração Municipal será exercido em todos os níveis,
compreendendo:
I. o controle, pela chefia competente, da execução dos programas e da observância das normas
que disciplinam as atividades específicas do órgão controlado;
II. o controle da utilização, guarda e aplicação de dinheiro, valores e bens públicos, pelos órgãos
próprios do Departamento Municipal de Finanças;
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III. o controle, que tamb€m ser• exercido pelo Conselho Interno da Prefeitura Municipal, de
conformidade com as atribui‚ƒes previstas no Cap„tulo V, artigo 50 e seus incisos.
Art. 12 - Os servi‚os municipais dever…o ser revistos periodicamente, visando a sua
racionaliza‚…o e aperfei‚oamento, para que seja assegurada a preval†ncia dos objetivos s‡cio-educativos,
culturais e econˆmicos da a‚…o municipal sobre as conveni†ncias de natureza burocr•tica, mediante:
I. repress…o de hipertrofia das atividades - meio, que dever…o, sempre que poss„vel, ser
organizadas sob a forma de sistemas;
II.
livre e direta comunica‚…o horizontal entre os departamentos e ‡rg…os da administra‚…o,
para troca permanente de informa‚ƒes, esclarecimentos e comunica‚ƒes;
III.
superior aos riscos;

supress…o de controles formais e daqueles cujo custo administrativo ou social seja

IV.
incentivo ao servidor com a cria‚…o do Plano de Carreira, e pela oferta de cursos de
forma‚…o e aperfei‚oamento.
Art. 13 - Buscando a efici†ncia, os agentes da administra‚…o p‰blica, perseguir…o o bem
comum, no exerc„cio de suas compet†ncias de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem
burocracia e sempre em busca da qualidade, primando pela ado‚…o de crit€rios legais e morais necess•rios para
a melhor utiliza‚…o poss„vel dos recursos p‰blicos, evitando-se desperd„cios e garantindo a rentabilidade social.
Art. 14 - Para a execu‚…o de seus programas, a Prefeitura poder• utilizar-se de recursos
colocados Š sua disposi‚…o por entidades p‰blicas e particulares, nacionais e estrangeiras, ou se consorciar com
outras entidades para a solu‚…o de problemas comuns e melhor aproveitamento dos recursos t€cnicos e
financeiros, observadas as disposi‚ƒes legais.
CAP€TULO III
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Art. 15 - A Administra‚…o direta € composta de ‡rg…os de linha e assessoria.
Par•grafo ‚nico - Os ‡rg…os de linha s…o hierarquizados sobrepondo-se os superiores aos
inferiores, mediante rela‚ƒes de coordena‚…o e subordina‚…o entre n„veis assim definidos:
I.

Departamentos Municipais;

II.

Departamentos Adjuntos;

III.

Chefias de Se‚ƒes.

Art. 16 – Os Departamentos Municipais ser…o ocupadas pelos Diretores de Departamentos
Municipais, que seguir…o as regras da legisla‚…o em vigor em especial as constantes da Consolida‚…o das Leis
do Trabalho e as contidas na C.F. de 1988 e suas emendas.
Art. 17 - A estrutura organizacional da Prefeitura compƒe-se dos seguintes ‡rg…os, subordinados
ao Prefeito Municipal:
I – „rg…os de Assessoria;
I.1 – Gabinete do Prefeito Municipal;
I.2 – Departamento Municipal dos Neg‡cios Jur„dicos;
II – „rg…os Auxiliares;
II.1 – Departamento Municipal de Administra‚…o;
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II.2 – Departamento Municipal de Finan‚as;
III - „rg…os Fins;
III.1 – Departamento Municipal da Educa‚…o;
III.2 – Departamento Municipal de Esportes e Lazer;
III.3 – Departamento Municipal de Turismo e Cultura;
III.4 – Departamento Municipal de Sa‰de;
III.5 – Departamento Municipal de Assist†ncia e Desenvolvimento Social;
III.6 – Departamento Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e
Manuten‚…o;
IV - „rg…os de Desenvolvimento;
IV.1 – Departamento Municipal de Planejamento Urbano;
CAP€TULO IV
DA COMPET†NCIA DOS „RG‡OS
Seˆ…o I
DO GABINETE
DO PREFEITO MUNICIPAL
Art. 18 - O Gabinete do Prefeito Municipal € composto de:
I – Chefia de Gabinete;
II – Fundo Social de Solidariedade;
III – Junta de Servi‚o Militar;
IV – Assessoria de Comunica‚…o Social;
V – Assessoria T€cnica;
VI – Assessoria T€cnica Legislativa;
VII – Protocolo;
VIII – Assessoria de Rela‚ƒes Institucionais;
IX – Administra‚…o Distrital de Rancho Grande
Art. 19 - Ao Gabinete do Prefeito Municipal compete:
I - assistir o Prefeito Municipal nas suas fun‚ƒes pol„tico-administrativas;
II - assessorar o Prefeito Municipal nos contatos com os demais Poderes e Autoridades;
III - assessorar o Prefeito Municipal no atendimento aos mun„cipes e entidades representativas
de classe;
IV - cuidar e assessorar o Prefeito Municipal e auxiliares diretos nos assuntos de Cerimonial;
V - superintender as publica‚ƒes de interesse da Prefeitura, inclusive executar os servi‚os de
rela‚ƒes p‰blicas e de contato com a imprensa em geral;
VI – controlar a entrada e sa„da de documentos, atrav€s de protocolo;
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VII – providenciar o contato entre o Executivo e o Legislativo, bem como, manter em ordem o
cumprimento dos prazos de correspond†ncias, indica‚ƒes e outros que se fizerem necess•rio;
VIII – manter atualizado a digitaliza‚…o e o arquivo de Leis, Decretos e outros;
IX – manter rela‚ƒes institucionais com outros ‡rg…os dos poderes Executivo, Legislativo e
Judici•rio;
X - executar, se necess•rio, outras atividades correlatas que lhe forem atribu„das pelo Prefeito
Municipal.
Seção II
DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Art. 20 – O Departamento Municipal dos Neg‡cios Jur„dicos € composto de:
I – Diretoria do Departamento;
I.1 – Assessoria Jur„dica
III – Procuradoria;
Art. 21 – Ao Departamento Municipal dos Neg‡cios Jur„dicos compete:
I - representar o Munic„pio em qualquer grau de jurisdi‚…o do Poder Judici•rio, perante o
Minist€rio P‰blico e os Tabelionatos;
II - assistir o Prefeito Municipal na estipula‚…o de pol„ticas, programas, planos, projetos,
diretrizes e metas quanto aos aspectos institucionais e jur„dicos de interesse local;
III - assessorar o Prefeito Municipal e os ‡rg…os municipais em assuntos jur„dicos;
IV - orientar o Prefeito Municipal no cumprimento das decisƒes judiciais;
V - examinar os aspectos jur„dicos dos atos administrativos;
VI - elaborar estudos de natureza jur„dico-administrativa;
VII - coordenar a promo‚…o das a‚ƒes de interesse do Munic„pio e da sua defesa nas contr•rias,
bem como se responsabilizar pela cobran‚a da d„vida ativa do Munic„pio;
VIII - promover a‚…o de respeito Šs leis municipais junto Šs autoridades constitu„das, mun„cipes
e entidades;
IX - participar nos planos de seguran‚a p‰blica de interesse estritamente local;
X - executar, se necess•rio, outras atividades correlatas que lhe forem atribu„das pelo Prefeito
Municipal.
Seção III
DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO
Art. 22 – O Departamento Municipal de Administra‚…o € composto de:
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I – Diretoria do Departamento;
I.1 – Ag†ncia de PrevCidade;
I.2 – Gerencia de Tecnologia da Informa‚…o;
I.2.1 – Telecentros;
II – Diretoria Adjunta de Recursos Humanos;
III – Diretoria Adjunta de Compras e Materiais;
IV – Diretoria Adjunta de Patrimˆnio e Arquivo;
V – Diretoria Adjunta de Conv†nios e Presta‚…o de Contas;
VI – Diretoria Adjunta de Licita‚ƒes;
VII – Diretoria Adjunta de Almoxarifado.
Art. 23 – Ao Departamento Municipal de Administra‚…o compete:
I - assistir e assessorar o Prefeito Municipal na estipula‚…o de pol„ticas, programas, planos,
projetos, diretrizes e metas quanto aos aspectos administrativos do Munic„pio;
II - supervisionar, coordenar e controlar as unidades que lhe s…o subordinadas;
III - promover a administra‚…o de pessoal em consonŒncia com a pol„tica de recursos humanos
da a‚…o de governo do Munic„pio;
IV - promover a administra‚…o de material e patrimˆnio, protocolo, arquivo, portaria, zeladoria,
comunica‚ƒes, telefonia e copa, c‡pias reprogr•ficas, manuten‚…o e conserva‚…o do Pa‚o Municipal e de apoio
administrativo;
V - executar todas as compras diretas e as licita‚ƒes efetuadas pelo Munic„pio;
VI - promover e implantar um sistema integrado de informatiza‚…o;
VII - promover a administra‚…o das atividades de transportes p‰blicos municipais e manuten‚…o
da frota de ve„culos;
VIII - promover as atividades de guarda e vigilŒncia do patrimˆnio e dos bens p‰blicos
municipais;
IX - executar, se necess•rio, outras atividades correlatas que lhe forem atribu„das pelo Prefeito
Municipal.
Seção IV
DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE FINANÇAS
Art. 24 – O Departamento Municipal de Finan‚as € composto de:
I – Diretoria Municipal de Finan‚as;
II – Diretoria Adjunta de Planejamento e Execu‚…o Or‚ament•ria;
II.1 – Empenho;
II – Contabilidade;
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III – Diretoria Adjunta de Cadastro e Tributa‚…o;
III.1 – Fiscaliza‚…o;
IV – Tesouraria;
IV.1 – Liquida‚…o da Despesa;
IV.2 – Contas a Pagar;
Art. 25 – Ao Departamento Municipal de Finan‚as compete:
I - assistir o Prefeito Municipal nos assuntos financeiros de interesse local;
II - supervisionar e coordenar a elabora‚…o do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes
Or‚ament•rias (LDO) e Lei Or‚ament•ria Anual (LOA);
III - supervisionar, coordenar e controlar os assuntos financeiros, fiscais, de lan‚amentos,
arrecada‚ƒes e fiscaliza‚…o de tributos e demais receitas;
IV - acompanhar a execu‚…o or‚ament•ria, especialmente a programa‚…o financeira de
desembolso e tamb€m que os recursos vinculados sejam aplicados conforme a sua destina‚…o;
V - efetuar todos os pagamentos da municipalidade, zelando pelo cumprimento dos dispositivos
legais concernentes Š •rea;
VI - supervisionar, coordenar e controlar o processamento das despesas, contabiliza‚…o
or‚ament•ria, financeira, patrimonial e econˆmica;
VII - supervisionar, coordenar e controlar o recebimento guarda e movimenta‚…o dos valores do
Munic„pio;
VIII - exercer a fiscaliza‚…o tribut•ria, bem como planejar e executar e fazer cumprir todos os
meios legais de arrecada‚…o;
IX - comunicar aos demais ‡rg…os competentes da Administra‚…o todas as medidas financeiras
levadas a efeito, para o perfeito entrosamento da a‚…o administrativa com o plano econˆmico-financeiro da
Fazenda P‰blica Municipal;
X - executar, se necess•rio, outras atividades correlatas que lhe forem atribu„das pelo Prefeito
Municipal.
Seção V
DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO
Art. 26 – O Departamento Municipal de Educa‚…o € composto de:
I – Diretoria Municipal de Educa‚…o;
II – Administra‚…o e Controle de Alunos;
III – Gest…o Educacional;
III.1 – Equipe T€cnica Pedag‡gica;
III.2 – EMEF•s;
III.3 – EMEIEF•s;
III.4 – EMEI•s;
III.5 – EMEF•s Rurais;
III.6 – Biblioteca;
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IV – Diretoria Adjunta de Alimenta‚…o Escolar;
IV.1 – Padaria;
IV.2 – Cozinhas Escolares;
Art. 27 – Ao Departamento Municipal de Educa‚…o compete:
I - assistir e assessorar o Prefeito Municipal nas pol„ticas, programas, planos, projetos, diretrizes
e metas educacionais, culturais e desportivas do Munic„pio;
II - supervisionar, coordenar e controlar as unidades que lhe s…o subordinadas;
III - supervisionar, coordenar e administrar a manuten‚…o da rede escolar municipal;
IV - promover cursos profissionalizantes e de educa‚…o de trŒnsito;
V - promover e avaliar a orienta‚…o pedag‡gica dos docentes da rede escolar do Munic„pio;
VI - supervisionar, coordenar e avaliar a execu‚…o do plano educacional do Munic„pio, cumprindo
rigorosamente o calend•rio escolar;
VII - integrar-se com outros ‡rg…os correlatos, oficiais e particulares,
complementa‚…o, aperfei‚oamento e a consecu‚…o dos programas e planos do Munic„pio;

objetivando

VIII - promover o apoio ao docente, Š administra‚…o das creches e Šs atividades de alimenta‚…o,
nutri‚…o e de transporte aos escolares;
IX - administrar e manter a Biblioteca P‰blica Municipal e a guarda, controle, atualiza‚…o e
circula‚…o de seu acervo;
X - executar, se necess•rio, outras atividades correlatas que lhe forem atribu„das pelo Prefeito
Municipal.
Seˆ…o VI
DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE ESPORTES E LAZER
Art. 28 – O Departamento Municipal de Esportes e Lazer € composto de:
I – Diretoria Municipal de Esportes e Lazer;
II – Diretoria Adjunta de Esportes;
III – Diretoria Adjunta de Lazer;
Art. 29 – Ao Departamento Municipal de Esportes e Lazer compete:
I - Formular, coordenar, acompanhar e supervisionar a implementa‚…o de planos, programas, e
projetos relacionados ao esportes e lazer no Munic„pio;
II - Formular, coordenar, acompanhar e supervisionar a implementa‚…o dos planos, programas e
projetos de incentivos aos esportes e de a‚ƒes de democratiza‚…o da pr•tica esportiva e de inclus…o social por
interm€dio do esporte;
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III - Promover a articula‚…o entre as iniciativas p‰blicas e privadas de incentivo Šs atividades
esportivas;
IV - Administrar os pr‡prios esportivos e de lazer municipais;
V - Executar outras atividades que lhe forem atribu„das pelo Prefeito Municipal.
Seção VII
DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE CULTURA, TURISMO E TRÂNSITO
Art. 30 – O Departamento Municipal de Cultura, Turismo e TrŒnsito € composto de:
I – Diretoria Municipal de Cultura, Turismo e TrŒnsito;
II – Diretoria Adjunta de Manuten‚…o;
II.1 – Almoxarifado;
II.2 – Banheiros P‰blicos;
II.3 – Ilumina‚…o P‰blica;
III – Diretoria Adjunta de Cultura;
III.1 – Arquivo Hist‡rico;
IV – Diretoria Adjunta de Eventos;
V – Departamento Adjunto de TrŒnsito;
V.1 – JARI – Junta Administrativa de Recursos de Infra‚ƒes;
V.2 – Sinaliza‚…o Vi•ria;
V.3 – Educa‚…o para o TrŒnsito;
V.4 – Terminais Rodovi•rios;
Art. 31 – Ao Departamento Municipal de Cultura, Turismo e TrŒnsito compete:
I - Formular, coordenar, acompanhar e supervisionar a implementa‚…o de planos, programas, e
projetos relacionados Š pol„tica municipal de cultura;
II - Formular, coordenar, acompanhar e supervisionar a implementa‚…o dos planos, programas e
projetos de incentivo Š cultura e de a‚ƒes de democratiza‚…o da pr•tica cultural e de inclus…o social por
interm€dio do cultura;
III - Promover a articula‚…o entre as iniciativas p‰blicas e privadas de incentivo Šs atividades
culturais;
IV - Promover a coleta, guarda, conserva‚…o e preserva‚…o de documentos e demais pe‚as que
compƒem a mem‡ria e o acervo art„stico, hist‡rico, arqueol‡gico e cultural do Munic„pio;
V - Administrar os equipamentos culturais e do patrimˆnio hist‡rico e art„stico do Munic„pio;
VI - assistir e assessorar o Prefeito Municipal na execu‚…o de pol„ticas, programas, planos,
projetos, diretrizes e metas do governo, quanto aos aspectos de constru‚…o, reformas, cria‚…o e execu‚…o de
projetos de el€trica, hidr•ulica e etc.;
VII - supervisionar as unidades que lhe s…o subordinadas;
VIII - planejar e promover as atividades de manuten‚…o dos servi‚os de •gua e esgoto, galerias
pluviais, coleta de lixo, limpeza de vias e logradouros p‰blicos e cemit€rios;
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IX - planejar e promover a execu‚…o de servi‚os relativos Š abertura, pavimenta‚…o,
conserva‚…o de estradas, vias p‰blicas e obras de arte;
X - executar, fiscalizar e dar manuten‚…o nas atividades relacionadas aos servi‚os de obras
p‰blicas;
XI - executar, se necess•rio, outras atividades correlatas que lhe forem atribu„das pelo Prefeito
Municipal.
Seˆ…o VIII
DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE SA‰DE
Art. 32 – O Departamento Municipal de Sa‰de € composto de:
I – Diretoria Municipal de Sa‰de;
I.1 – Auditoria;
I.1.1 – Almoxarifado;
I.1.2 – Central de Regula‚…o;
I.1.3 – T.F.D.;
I.1.4 – A.I.H.;
II – Diretoria Adjunta do Corpo Cl„nico;
II.1 – Limpeza e Conserva‚…o;
II.2 – Laborat‡rio de An•lises Cl„nicas;
II.3 – Enfermagem;
II.4 – Recep‚…o;
II.5 – Radiologia M€dica;
III – Centro de Especialidades;
IV – Diretoria Adjunta de VigilŒncia Coletiva;
IV.1 – VigilŒncia Sanit•ria;
IV.2 – VigilŒncia Epidemiol‡gica;
V – Diretoria Adjunta do PSF;
VI – Diretoria Adjunta Odontol‡gica.
Art. 33 – Ao Departamento Municipal de Sa‰de compete:
I - assistir e assessorar o Prefeito Municipal na estipula‚…o de pol„ticas, programas, planos,
projetos, diretrizes e metas quanto Š presta‚…o de assist†ncia m€dica, odontol‡gica, hospitalar e de sa‰de
p‰blica;
II - promover a medicina preventiva por meio de campanhas de vacina‚…o, combate Šs
endemias, erradica‚…o de mol€stias, vigilŒncia sanit•ria, educa‚…o sanit•ria e controle profil•tico do Munic„pio,
em colabora‚…o com outros entes federados;
III - fiscalizar o cumprimento das posturas referentes ao poder de pol„cia e de higiene p‰blica;
IV - supervisionar e coordenar as unidades que lhe s…o subordinadas;
V - zelar e administrar a rede de sa‰de do Munic„pio;
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VI - supervisionar, coordenar e controlar a administra‚…o e execu‚…o dos conv†nios da •rea da
sa‰de;
VII - promover a assist†ncia ambulatorial e de transportes de pessoas enfermas, carentes e
necessitadas;
VIII - planejar, coordenar e promover a assist†ncia medicamentosa aos carentes;
IX - supervisionar, coordenar e controlar o levantamento de dados e informa‚ƒes sobre as
car†ncias da popula‚…o, visando Š planifica‚…o quanto ao atendimento e solu‚…o na sua •rea de atua‚…o;
X - promover a fiscaliza‚…o de vetores, apreens…o de animais, a sanidade de g†neros alimentos
e demais atividades afins;
XI - comunicar aos demais ‡rg…os componentes da Administra‚…o as medidas de sa‰de, para
perfeito entrosamento da a‚…o administrativa;
XII - executar, se necess•rio, outras atividades correlatas que lhe forem atribu„das pelo Prefeito
Municipal.
Seˆ…o IX
DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE ASSIST†NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Art. 34 – O Departamento Municipal de Assist†ncia e Desenvolvimento Social € composto de:
I – Diretoria Municipal de Assist†ncia e Desenvolvimento Social;
I.1 – CRAS – Centro de Refer†ncia da Assist†ncia Social;
III – Diretoria Adjunta de Prote‚…o Social B•sica;
IV – Diretoria Adjunta de Prote‚…o Social Especial.
Art. 35 – Ao Departamento Municipal de Assist†ncia e Desenvolvimento Social compete:
I - Formular, coordenar, acompanhar e supervisionar a implementa‚…o de planos, programas, e
projetos relacionados Š pol„tica municipal de inclus…o social e desenvolvimento da cidadania;
II - Promover a articula‚…o entre as iniciativas p‰blicas e privadas de inclus…o social e
desenvolvimento da cidadania;
III - Orientar, acompanhar e supervisionar as entidades n…o governamentais de assist†ncia
social quanto aos procedimentos t€cnico-administrativo relativos Š inclus…o social e cidadania;
IV - Gerir os Fundos Municipais da Assist†ncia Social e da Crian‚a e do Adolescente;
V – assessorar o Prefeito Municipal no estabelecimento de pol„ticas de atendimento a crian‚a, ao
adolescente e ao cidad…o;
VI – fomentar pol„ticas p‰blicas j• existentes visando Š melhoria do atendimento a crian‚a, ao
adolescente e ao cidad…o;
VII – criar programas e projetos que assegurem os direitos de sociais das crian‚as, adolescentes
e cidad…os;
VIII – criar juntamente com os demais Departamentos projetos de preven‚…o, prote‚…o e s‡cioeducativos que atendam a crian‚a, ao adolescente e ao cidad…o;
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IX - executar, se necess•rio, outras atividades correlatas que lhe forem atribu„das pelo Prefeito
Municipal.
Seˆ…o X
DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, MANUTENŠ‡O E SERVIŠOS MUNICIPAIS
Art. 36 – O Departamento Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Manuten‚…o e Servi‚os
Municipais € composto de:
I – Diretoria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Manuten‚…o e Servi‚os Municipais;
I.1 – Defesa Civil;
I.2 – Equipe T€cnica;
II – Diretoria Adjunta de Controle da Frota;
II.1 – Frota da Sa‰de;
II.2 – Frota da Educa‚…o;
II.3 – Frota Geral;
II.4 – MecŒnica;
II.5 – Multas e Licenciamento;
II.6 – Combust„veis e Pneus;
III – Diretoria Adjunta de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo;
III.1 – Capina e Varri‚…o;
III.2 – Poda e Jardinagem;
III.3 – Conserva‚…o Urbana;
III.4 – Coleta de Lixo;
III.5 – Lixeira Municipal;
IV – Diretoria Adjunta de Obras e Manuten‚…o;
IV.1 – Alvenaria e Pequenas Constru‚ƒes;
IV.2 – El€trica;
IV.3 – Marcenaria;
IV.4 – Manuten‚…o de Pr‡prios Municipais;
V – Diretoria Adjunta de Agricultura, Meio Ambiente e Apoio ao Produtor Rural;
Art. 37 – A Departamento Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Manuten‚…o e Servi‚os
Municipais compete:
I – formular e executar a pol„tica municipal de desenvolvimento e meio ambiente da cidade de
Bananal em consonŒncia com as diretrizes estabelecidas pela Pol„tica Nacional de Meio Ambiente;
II – coordenar e planejar a‚ƒes voltadas Š recupera‚…o de •reas e a educa‚…o ambiental, bem
como divulgar informa‚ƒes t€cnico-cient„ficas;
III – trabalhar para a cria‚…o, utiliza‚…o, conserva‚…o e melhoria de parques, •reas verdes e
APAs (Žreas de Prote‚…o Ambiental) e ainda na produ‚…o e aloca‚…o de mudas para revitaliza‚…o de nascentes
e cursos d’•gua, al€m da arboriza‚…o urbana;
IV – elaborar e executar planos, programas, campanhas e projetos relacionados Š dissemina‚…o
de informa‚ƒes sobre meio ambiente;
V – trabalhar na elabora‚…o de pol„ticas e diretrizes, planos, projetos e programas ambientais,
bem como no mapeamento, diagn‡stico, invent•rio e monitoramento das questƒes ambientais do munic„pio;
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VI – coordenar a‚ƒes de licenciamento, controle e fiscaliza‚…o ambiental. Participar da
elabora‚…o de normas e padrƒes de uso dos recursos naturais, bem como estabelecer crit€rios de notifica‚…o,
autua‚…o e aplica‚…o de multas;
VII – elaborar e executar planos, programas, campanhas e projetos relacionados Š
diversifica‚…o agropecu•ria e capacita‚…o/treinamento de lideran‚as rurais visando a fixa‚…o do homem no
campo e a prote‚…o do meio ambiente;
VIII – atuar na conserva‚…o do solo e da •gua e garantir a qualidade alimentar;
IX – atuar na constru‚…o, manuten‚…o e restaura‚…o de pontes, mata-burros, estradas vicinais,
edifica‚ƒes p‰blicas na zona rural (escolas, centros comunit•rios, etc) e na zona urbana (varejƒes), visando
manter a traficabilidade da malha vicinal rural e zelar pela manuten‚…o dos pr‡prios p‰blicos na zona rural e nos
equipamentos de abastecimento urbano;
X - assistir e assessorar o Prefeito Municipal na execu‚…o de pol„ticas, programas, planos,
projetos, diretrizes e metas do governo, quanto aos aspectos de constru‚…o, reformas, cria‚…o e execu‚…o de
projetos de el€trica, hidr•ulica e etc.;
XI - supervisionar as unidades que lhe s…o subordinadas;
XII - planejar e promover as atividades de manuten‚…o dos servi‚os de coleta de lixo, limpeza
de vias e logradouros p‰blicos e cemit€rios;
XIII - planejar e promover a execu‚…o de servi‚os relativos Š abertura, pavimenta‚…o,
conserva‚…o de estradas, vias p‰blicas e obras de arte;
XIV - executar, fiscalizar e dar manuten‚…o nas atividades relacionadas aos servi‚os de obras
p‰blicas;
XV - executar, se necess•rio, outras atividades correlatas que lhe forem atribu„das pelo Prefeito
Municipal.
Seção XI
DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
Art. 38 – O Departamento Municipal de Planejamento Urbano € composto de:
I – Diretoria Municipal de Planejamento Urbano;
I.1 – Equipe T€cnica;
II – Fiscaliza‚…o;
III – Cadastro T€cnico;
Art. 39 – A Departamento Municipal de Planejamento Urbano compete:
I - Formular, coordenar, acompanhar e supervisionar a implementa‚…o de planos, programas, e
projetos relacionados ao desenvolvimento urbano no Œmbito do Munic„pio;
II - Promover pol„ticas setoriais de habita‚…o, meio ambiente e de transporte p‰blico no Œmbito
do Munic„pio;
III - Promover a articula‚…o entre as diversas esferas de governo, a iniciativa privada e
organiza‚ƒes n…o governamentais visando a implementa‚…o de planos, programas, e projetos de urbaniza‚…o,
habita‚…o, meio ambiente, transporte p‰blico e desenvolvimento urbano;
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IV - Manifestar-se sobre urbaniza‚…o, parcelamento e ocupa‚…o do solo, meio ambiente,
planejamento f„sico e territorial, obras p‰blicas e privadas, patrimˆnio hist‡rico urbano, infra-estrutura e
equipamentos urbanos necess•rios ao bem estar da popula‚…o do Munic„pio;
V - Executar outras atividades que lhe forem atribu„das pelo Prefeito Municipal.
CAP€TULO V
DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Art. 40 - O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo compreende as atividades de
auditoria, fiscaliza‚…o e avalia‚…o t€cnica e normativa dos Departamentos Municipais, suas respectivas
Coordenadorias e Se‚ƒes, e dos demais •rg…os subordinados ao Prefeito Municipal.
Art. 41 - Fica criado o Conselho de Controle Interno da Prefeitura Municipal como ‡rg…o central
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo.
‹ 1o . – O Conselho de Controle Interno da Prefeitura Municipal € composto pelos seguintes
membros, de livre nomea‚…o pelo Chefe do Executivo, para um mandato de 02 (dois) anos:
I. um Presidente;
II. um Secret•rio;
III. tr†s Conselheiros.
‹ 2Œ. – Os membros que compor…o o presente conselho n…o poder…o constituir-se ordenadores
de despesas da administra‚…o municipal.
‹ 3o . – As atividades previstas neste artigo ser…o atribu„das a pessoas capacitadas e
conhecimentos espec„ficos.
Art. 42 - O Conselho de Controle Interno da Prefeitura Municipal, sem preju„zo das atribui‚ƒes
constitucionais e organizacionais da CŒmara Municipal, tem as seguintes atribui‚ƒes:
I. diligenciar pelo cumprimento das normas contidas nas Instru‚ƒes Normativas do Tribunal de
Contas do Estado, referentes ao encaminhamento dos processos licitat‡rios, cumprimento dos conv†nios e suas
respectivas presta‚ƒes de contas anuais;
II. manter registro sobre a composi‚…o e atua‚…o da Comiss…o de Licita‚…o, fiscalizando os
seus atos atrav€s dos processos de licita‚…o;
III. fiscalizar a preserva‚…o do Patrimˆnio P‰blico e diligenciar o cumprimento do relat‡rio anual
a ser enviado Š CŒmara Municipal (art. 45, par. ‰nico, da Lei 101/2000);
IV. promover a transpar†ncia da Gest…o Fiscal, dando ampla divulga‚…o dos planos, or‚amentos
e leis de diretrizes or‚ament•rias, bem como das presta‚ƒes de contas e respectivo parecer pr€vio, e ainda do
Relat‡rio Resumido da Execu‚…o Or‚ament•ria e o Relat‡rio de Gest…o Fiscal, em suas versƒes simplificadas
(art. 48, da Lei 101/2000);
V. fiscalizar a Escritura‚…o e Consolida‚…o das Contas, segundo as normas de contabilidade
p‰blica e as exig†ncias enumeradas nos artigos 50 e 51, da Lei 101/2000 e diligenciar o encaminhamento
dessas contas ao Poder Executivo da Uni…o, at€ o dia trinta de abril de cada ano;
VI. diligenciar e fiscalizar a elabora‚…o do Relat‡rio Resumido da Execu‚…o Or‚ament•ria a que
se refere o art. 165, ‘ 3’, da Constitui‚…o Federal, dando-lhe publica‚…o at€ o trig€simo dia ap‡s o encerramento
de cada bimestre;
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VII. diligenciar e fiscalizar a elabora‚…o do Relat‡rio de Gest…o Fiscal, ao final de cada
quadrimestre, tudo em conformidade com as exig†ncias expendidas no art. 55, da Lei 101/2000;
VIII. diligenciar e fiscalizar as Presta‚ƒes de Contas Anuais Š CŒmara Municipal e ao Tribunal de
Contas do Estado, dando ampla divulga‚…o da aprecia‚…o das contas, julgadas ou tomadas (artigos 56 a 58, da
Lei 101/2000);
IX. providenciar a remessa mensal ao Tribunal de Contas do Estado, at€ o dia 15 de cada m†s,
de c‡pia de todos os relat‡rios e pareceres exarados no m†s antecedente, em cumprimento Šs obriga‚ƒes
dispostas no art. 35, da Constitui‚…o Estadual, ou comunicar a n…o ocorr†ncia;
X. em ocorrendo qualquer ofensa aos princ„pios consagrados no art. 37, da Constitui‚…o
Federal, comunicar o Tribunal de Contas do Estado, em relat‡rio e pareceres explicativos.
TÍTULO II
DO PLANO DE EMPREGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS.
Art. 43 – Ficam institu„das na Administra‚…o P‰blica do Munic„pio de Bananal, na forma prevista
pela Emenda Constitucional, n’ 19 as adequa‚ƒes no quadro de pessoal, decorrentes da implanta‚…o do plano
de Empregos, Carreiras e Sal•rios; a Avalia‚…o Peri‡dica de Desempenho e os controles de acompanhamento e
gest…o de pessoal previstos na presente Lei.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 44 - Os servidores da Prefeitura Municipal de Bananal ser…o regidos pelo regime jur„dico da
Consolida‚…o das Leis do Trabalho.
Art. 45 - Os Empregos p‰blicos da Prefeitura Municipal, bem como sua composi‚…o e as formas
de Sal•rios passar…o a obedecer Šs classifica‚ƒes estabelecidas na presente Lei.
Art. 46 - O Plano de Empregos, Carreiras e Sal•rios aplica-se a todos os servidores municipais,
regidos na forma disposta por este cap„tulo.
Parágrafo Único – Excetuam-se do presente Plano de Empregos, Carreiras e Sal•rios os
servidores constantes do quadro do magist€rio, que ser…o regidos por Lei especifica que dispor• sobre o
Estatuto do Magist€rio e suas formas de promo‚…o e valoriza‚…o pessoal.
Art. 47 - Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I. Servidor p‰blico: toda pessoa f„sica que presta servi‚os Š Administra‚…o P‰blica,
independentemente do regime de trabalho e forma de provimento;
II. Empregado P‰blico: a pessoa f„sica legalmente investida em Emprego p‰blico, regida pela
Consolida‚…o das Leis do Trabalho;
III. Funcion•rio P‰blico: a pessoa f„sica legalmente investida em Cargo p‰blico, regida pelo
Estatuto dos Servidores P‰blicos Municipais;
IV. Emprego P‰blico: o n‰cleo de encargos de trabalho, criado por lei, nos termos e limites
impostos pela Constitui‚…o Federal, a serem preenchidos por servidores contratados para desempenh•-los, com
denomina‚…o e remunera‚…o pr‡pria, regidos pelo regime jur„dico da Consolida‚…o das Leis do Trabalho – CLT;
V. Cargo P‰blico: o n‰cleo de encargos de trabalho, criado por lei, nos termos e limites impostos
pela Constitui‚…o Federal, a serem preenchidos por servidores contratados para desempenh•-los, com
denomina‚…o e remunera‚…o pr‡pria, regidos pelo regime jur„dico Estatut•rio;

Praƒa Dona Domiciana, 185 – Centro – Bananal – S‚o Paulo – CEP: 12.850-000

15

Prefeitura Municipal de Bananal
Est€ncia Tur•stica do Estado de S‚o Paulo
VALE HISTÓRICO
LEI COMPLEMENTAR N.º 005 DE 04 DE ABRIL DE 2008

VI. Emprego de Provimento em Comiss…o: o emprego ocupado por pessoa f„sica que exerce
atribui‚ƒes definidas em Lei, em car•ter prec•rio e transit‡rio, de livre nomea‚…o e exonera‚…o, pelo Chefe do
Executivo;
VII. Fun‚…o de Confian‚a: o conjunto de atribui‚ƒes que excedam Šs atividades normais dos
Empregos definidos nesta lei, ocupados por servidores efetivos ou est•veis que possuam as habilita‚ƒes
necess•rias, cuja designa‚…o ser• feita por ato do Chefe do Executivo;
VIII. Quadro de Pessoal: o universo de Empregos que compƒe a estrutura administrativa
funcional da Prefeitura Municipal;
IX. Grupo Ocupacional: € o conjunto de Empregos do Quadro de Pessoal, que guarda entre si
correla‚…o e afinidade;
X. Padr…o: o s„mbolo indicativo do Sal•rio - Base ou Sal•rio – Base devido ao servidor em
decorr†ncia do exerc„cio de Emprego ou Emprego p‰blico;
XI. Sal•rio: a retribui‚…o monet•ria, correspondente ao padr…o, fixado em Lei, paga
mensalmente ao servidor p‰blico pelo efetivo exerc„cio de Emprego p‰blico;
XII. Vencimento: a retribui‚…o monet•ria, correspondente ao padr…o, fixado em Lei, paga
mensalmente ao servidor p‰blico pelo efetivo exerc„cio de Cargo p‰blico;
XIII. Remunera‚…o: o valor do Vencimento – Base ou Sal•rio - Base acrescido de vantagem
pessoal ou funcional, incorporada ou n…o, percebido pelo servidor, obedecido em qualquer caso o disposto no
artigo 37, XI, da Constitui‚…o Federal;
XIV. Classe: a representa‚…o da evolu‚…o horizontal do servidor na carreira, conforme o seu
m€rito e aproveitamento;
XV. N„vel: € o desdobramento da carreira destinado Š evolu‚…o funcional do servidor p‰blico,
conforme o seu m€rito e aproveitamento, € a representa‚…o da evolu‚…o vertical do servidor na carreira;
XVI. Žrea de Atividade: € o agrupamento dos servi‚os a serem executados;
XVII. Especialidade: € o desdobramento dos servi‚os a serem executados e transformados de
acordo com as especificidades necess•rias, bem como, as especialidades existentes.
XVIII. Carreira: a organiza‚…o sistem•tica das atribui‚ƒes e especializa‚…o do servidor, dispostas
em ordem ascendente, com possibilidade de promo‚…o de postos inferiores para postos superiores de forma
escalonada, em obedi†ncia a crit€rios de antig“idade e merecimento;
XIX. Posto: a posi‚…o do servidor p‰blico na estrutura de sua carreira;
XX. Emprego de Provimento Origin•rio: a primeira investidura do funcion•rio no servi‚o p‰blico,
mediante aprova‚…o em concurso p‰blico de provas ou de provas e t„tulos e representa o Emprego que d•
origem Š carreira, na forma estabelecida nesta Lei;
XXI. Emprego de Provimento em Carreira: a denomina‚…o do posto diferenciado em fun‚…o da
carreira, a ser preenchido exclusivamente por servidores que obtenham os requisitos necess•rios previsto nesta
Lei;
XXII. Empregos Isolados: aqueles cujas caracter„sticas profissionais determinam um sistema de
evolu‚…o funcional diferenciado, baseado no aperfei‚oamento e especializa‚…o profissional, observadas as
regulamenta‚ƒes profissionais t„picas.
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CAPÍTULO II
DA ADEQUAÇÃO FUNCIONAL
Art. 48 - Integram o Plano de Empregos, Carreiras e Sal•rios da Prefeitura Municipal os
seguintes anexos:
Anexo I – Quadro de Empregos de Provimento em Comiss…o Extintos;
Anexo II – Quadro de Empregos P‰blicos Extintos na VacŒncia;
Anexo III – Redenomina Empregos P‰blicos Permanentes;
Anexo IV – Quadro de Pessoal dos Empregos P‰blicos de Carreira;
Anexo V – Quadro das Fun‚ƒes de Confian‚a;
Anexo VI – Quadro dos Empregos de Provimento em Comiss…o;
Anexo VII – Tabela de Sal•rios;
Anexo VIII – Organograma;
Anexo IX – Descri‚…o dos Empregos de Carreira e suas Žreas de Atua‚…o.
Art. 49 - Ficam criados os Empregos P‰blicos Permanentes, cujas denomina‚ƒes, padrƒes de
Sal•rios e quantidades constam do Anexo IV da presente lei.
Art. 50 - Os Empregos P‰blicos Permanentes, de carreiras, ter…o suas denomina‚ƒes, padrƒes
de Sal•rios e quantidades definidos no Anexo IV da presente lei.
Parágrafo Único - As Descri‚ƒes de Atribui‚ƒes dos Empregos do Quadro de Pessoal criado
pela presente Lei ser…o definidas atrav€s de Ato do Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias, observando:
I – Para as carreiras de Procurador Jur„dico, Analista do Executivo, Especialista em Sa‰de e
Especialista em Educa‚…o: atividades de planejamento; organiza‚…o; coordena‚…o; supervis…o t€cnica;
assessoramento; estudo; pesquisa; elabora‚…o de laudos, pareceres ou informa‚ƒes e execu‚…o de tarefas de
elevado grau de complexidade e o respectivo registro no ‡rg…o representante de classe;
II – Para as carreiras de T€cnico do Executivo, T€cnico em Sa‰de e T€cnico em Educa‚…o:
execu‚…o de tarefas de suporte t€cnico e administrativo;
III – Para a carreira de Agente Operacional: atividades b•sicas de apoio operacional.
CAPÍTULO III
DA REMUNERAÇÃO DOS EMPREGOS E
FUNÇÕES DE CONFIANÇA
Art. 51 - A remunera‚…o dos Empregos de Provimento em Comiss…o, bem como os das
Fun‚ƒes de Confian‚a, ser• fixada na forma prevista nesta Lei.
§ 1º - Far…o jus aos benef„cios do Art. 7’, IV, VII, VIII, XII, XIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e
XXX, da Constitui‚…o Federal, os ocupantes de Empregos de Provimento em Comiss…o constantes da presente
Lei.
§ 2º - Excluem-se do disposto neste artigo os Empregos de Provimento em Comiss…o, ocupados
pelos Diretores Municipais.
CAPÍTULO IV
DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA
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Art. 52 - Ficam institu„das, na forma prevista pela Constitui‚…o Federal, as fun‚ƒes de confian‚a,
a serem exercidas por servidores admitidos atrav€s de concurso p‰blico, bem como por empregados est•veis
nos termos do artigo 19 dos Atos das Disposi‚ƒes Transit‡rias da Constitui‚…o Federal, correspondendo ao
exerc„cio de dire‚…o, chefia ou assessoramento.
§ 1º – Ao exerc„cio de fun‚ƒes de confian‚a, conforme a natureza, o grau de responsabilidade e
a complexidade da fun‚…o, na forma e limites estabelecidos nesta Lei, ser• atribu„da gratifica‚…o de at€ 100%
(cem por cento) do Sal•rio - base.
§ 2º - As quantidades das fun‚ƒes de confian‚a, s…o as previstas no Anexo V da presente Lei.
§ 3º - A investidura em fun‚…o p‰blica de confian‚a ser• efetivada por ato do Prefeito Municipal,
sendo garantido aos seus ocupantes a evolu‚…o funcional.
§ 4º - Ao exerc„cio de fun‚ƒes de confian‚a n…o ser• atribu„do o pagamento de horas extras,
sendo considerado como de dedica‚…o plena a sua execu‚…o.
CAPÍTULO V
DOS EMPREGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Art. 53 – Os Empregos de Provimento em Comiss…o s…o de livre nomea‚…o e exonera‚…o pelo
Chefe do Executivo, cuja denomina‚…o, n‰mero e padrƒes de Sal•rios, passam a ser os constantes do Anexo VI.
Art. 54 – Dentro das possibilidades financeiras do munic„pio, e obedecidos os princ„pios que
norteiam a administra‚…o p‰blica, poder…o ser providos, no m„nimo, 1/3 (um ter‚o) dos Empregos de Provimento
em Comiss…o por servidores efetivos.
Art. 55 - O servidor p‰blico municipal, quando investido em Emprego de Provimento em
Comiss…o, far• jus ao recebimento da diferen‚a pecuni•ria entre a remunera‚…o de seu Emprego de origem e o
valor fixado para o respectivo Emprego de Provimento em Comiss…o, quando for o caso.
§ 1º - A percep‚…o de vantagens pessoais de servidor abrangido pelo “caput” ser• calculada
sobre o Sal•rio - base de seu Emprego de origem.
§ 2º - A investidura em Emprego de Provimento em Comiss…o por servidores efetivos, de
carreira ou isolado, ser• efetuada por ato do Prefeito Municipal, sendo garantido aos seus ocupantes a evolu‚…o
funcional.
§ 3º - Ao exerc„cio de Emprego de Provimento em Comiss…o n…o ser• atribu„do o pagamento de
horas extras, sendo considerado como de dedica‚…o plena a sua execu‚…o.
Art. 56 – Quando o Sal•rio – base do servidor indicado para o exerc„cio de emprego de
provimento em comiss…o for maior que o valor institu„do no Anexo VII, fica assegurado Š percep‚…o de uma
gratifica‚…o de 30% (trinta por cento) a t„tulo de incentivo Š coordena‚…o.
CAPÍTULO VI
DAS CONTRATAÇÕES EM CARÁTER TEMPORÁRIO
Art. 57 – Fica o Poder Executivo autorizado a efetivar contrata‚ƒes por tempo determinado para
atender a necessidade tempor•ria de excepcional interesse p‰blico, por per„odos nunca inferiores a 03(tr†s)
meses e nunca superiores a 02(dois) anos.
CAPÍTULO VII
DA ADMISSÃO DE PESSOAL
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Art. 58 - Para o preenchimento dos Empregos p‰blicos ser…o observados os requisitos m„nimos
definidos em lei, sob pena de ser o ato correspondente nulo de pleno direito, n…o gerando obriga‚…o de esp€cie
alguma para o Munic„pio ou qualquer direito para o benefici•rio, al€m de acarretar responsabilidade a quem lhe
der causa.
Art. 59 – No m„nimo 5% (cinco por cento) das vagas a serem preenchidas por concurso p‰blico
destinar-se-…o Šs pessoas portadoras de defici†ncias.
Parágrafo Único - A defici†ncia f„sica e a limita‚…o sensorial n…o constituir…o impedimento ao
exerc„cio de Emprego p‰blico, salvo quando consideradas incompat„veis com a natureza das atribui‚ƒes a serem
desempenhadas.
CAPÍTULO VIII
DO QUADRO DE PESSOAL
Art. 60 – Quadro de pessoal € o conjunto de Empregos isolados ou em carreira, bem como
aqueles considerados de provimento em comiss…o, criados por lei, que integram a estrutura administrativa da
municipalidade, devendo a sua constitui‚…o e distribui‚…o atender aos interesses da administra‚…o p‰blica
municipal.
Seção I
DO INGRESSO
Art. 61 - O ingresso no servi‚o p‰blico municipal, conforme a •rea de atividade ou a
especialidade, dar-se-• por meio de provimento origin•rio, quando se tratar de Emprego de carreira ou isolado, e
pelo provimento em comiss…o.
Parágrafo Único - Provimento Origin•rio € a investidura do servidor no servi‚o p‰blico atrav€s
de concurso p‰blico de provas ou de provas e t„tulos, no padr…o de classe “A” do respectivo Emprego inicial na
carreira.
Seção II
DO PROVIMENTO EM CARREIRA
Art. 62 – Provimento em Carreira € aquele que procede de v„nculo anterior entre o servidor
efetivo ou est•vel na Administra‚…o P‰blica Municipal, ocorrendo nos casos de promo‚…o, progress…o,
readapta‚…o, reintegra‚…o e recondu‚…o.
I. Promo‚…o € forma de provimento pela qual o servidor € investido em um classe
imediatamente superior, dentro da carreira a qual perten‚a;
II. Progress…o € a forma de provimento pela qual o servidor € investido em um n„vel de maior
grau de responsabilidade e maior complexidade de atribui‚ƒes, dentro da carreira a qual perten‚a.
III. Readapta‚…o € a forma de provimento pela qual o servidor passa a ocupar Emprego diverso
do que ocupava, tendo em vista a necessidade de compatibilizar o exerc„cio da fun‚…o p‰blica com a limita‚…o
sofrida em sua capacidade f„sica ou ps„quica.
IV. Reintegra‚…o € a forma de provimento decorrente do reconhecimento da ilegalidade da
demiss…o ou exonera‚…o do servidor por for‚a de decis…o administrativa ou judicial.
V. Recondu‚…o € o retorno do servidor est•vel ao Emprego que ocupava anteriormente, devido
Š reintegra‚…o de seu ent…o titular ou por motivo de sua inabilita‚…o em est•gio probat‡rio.
Parágrafo Único - Se o Emprego ocupado anteriormente pelo servidor tiver sido transformado, a
reintegra‚…o dar-se-• no Emprego resultante da transforma‚…o.
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Seˆ…o III
DAS •REAS DE ATIVIDADES
Art. 63 - Os Empregos efetivos das Carreiras est…o estruturados em N„veis e Classes, na forma
do Anexo IV desta Lei, de acordo com as seguintes •reas de atividade:
I - •rea judici•ria, compreendendo os servi‚os realizados privativamente por bachar€is em
Direito, devidamente registrado na OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, abrangendo processamento de
feitos, execu‚…o de mandados, an•lise e pesquisa de legisla‚…o, doutrina e jurisprud†ncia nos v•rios ramos do
Direito, bem como elabora‚…o de pareceres jur„dicos;
II - •rea de apoio especializado, compreendendo os servi‚os para a execu‚…o dos quais se
exige dos titulares o devido registro no ‡rg…o fiscalizador do exerc„cio da profiss…o ou o dom„nio de habilidades
espec„ficas, a crit€rio da administra‚…o;
III - •rea administrativa, compreendendo os servi‚os relacionados com recursos humanos,
material e patrimˆnio, licita‚ƒes e contratos, or‚amento e finan‚as e outras atividades complementares de apoio
administrativo;
IV – •rea de apoio operacional, compreendendo os servi‚os relacionados com seguran‚a,
transporte, limpeza e outras atividades complementares de apoio operacional;
Par•grafo ‰nico – As •reas de que trata o caput deste artigo poder…o ser classificadas em
especialidades, quando for necess•ria forma‚…o especializada, por exig†ncia legal, ou habilidades espec„ficas
para o exerc„cio das atribui‚ƒes do Emprego.
CAP€TULO IX
DA CARREIRA
Art. 64 – Os Empregos integrantes do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal, constante do
Anexo IV, dispostos em carreiras ou isolados, integram os grupos ocupacionais, na seguinte forma:
I - Administrativo, Financeiro, Fiscaliza‚…o e Tecnologia da Informa‚…o;
II - Apoio Š Sa‰de;
III - Apoio Educacional;
IV - Apoio Operacional;
V – Apoio ao TrŒnsito;
VI – Isolados.
‹ 1Œ - Cada carreira, por suas caracter„sticas, possui padr…o salarial distinto constante da Tabela
de Sal•rios do funcionalismo p‰blico municipal.
‹ 2Œ - Os Empregos que compƒem as carreiras est…o agrupados em n„veis e classes, na forma
do Anexo IV.
‹ 3Œ - Caso venha a ser extinta alguma carreira, os Empregos que a compƒe ser…o extintos na
vacŒncia, sendo assegurado aos ocupantes Šs vantagens previstas na presente lei enquanto investidos no
Emprego.
Seˆ…o I
DA EVOLUŠ‡O FUNCIONAL
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Art. 65 – Evolu‚…o funcional consiste no reconhecimento do progresso do servidor, avaliado
atrav€s da qualifica‚…o e experi†ncia profissional.
§ 1º - Qualifica‚…o profissional € o resultado da aplica‚…o de programas de treinamento,
capacita‚…o, moderniza‚…o, qualidade e produtividade, aferido em processo de avalia‚…o peri‡dica de
desempenho.
§ 2º - Experi†ncia profissional € a observa‚…o do tempo m„nimo e ininterrupto de exerc„cio
profissional, para os casos de progress…o e promo‚…o, medida a partir do tempo de servi‚o p‰blico
exclusivamente municipal.
Art. 66 – A evolu‚…o funcional do servidor na carreira, conforme o seu m€rito e aproveitamento
ser• representada e identificada por letras do alfabeto romano, na forma crescente consistindo cada qual um
n„vel.
§ 1º - O n„vel representa a evolu‚…o funcional do servidor e identifica a sua posi‚…o na carreira.
§ 2º - Para cada n„vel, observada a posi‚…o na carreira, corresponder• um padr…o espec„fico, e
para os efeitos desta lei, padr…o corresponde Š ascens…o de valor monet•rio na escala, a partir da classe inicial
que identifica o inicio da carreira.
Art. 67 – A evolu‚…o funcional do servidor na carreira, conforme a sua experi†ncia profissional
ser• representada e identificada por letras, na forma crescente consistindo cada qual uma classe.
§ 1º - A classe representa a evolu‚…o funcional do servidor e identifica a seu crescimento
horizontal.
§ 2º - Para cada classe h• a defini‚…o de um valor salarial espec„fico, sendo que sua jun‚…o ao
n„vel formam o que chamamos de padr…o.
Art. 68 – A Tabela de Sal•rios do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal ser• composta de
padrƒes iniciais e derivados que correspondem Šs classes, na forma prevista no Anexo VII.
Seção II
DA PROMOÇÃO
Art. 69 - O reconhecimento da evolu‚…o funcional do servidor na carreira ocorrer• mediante a
progress…o e a promo‚…o.
§ 1º - Promo‚…o € a passagem do servidor para a classe imediatamente superior,
correspondente Š sua nova situa‚…o em decorr†ncia de sua evolu‚…o funcional por experi†ncia profissional e
ocorrer• no m†s em que obtiver o tempo disposto no artigo 82.
§ 2º - A promo‚…o ter• por base o tempo de servi‚o na carreira e os resultados obtidos nos
processos de avalia‚…o de desempenho, visando ao reconhecimento do m€rito funcional e Š otimiza‚…o do
potencial individual.
Art. 70 - O servidor em est•gio probat‡rio ser• objeto de avalia‚…o espec„fica, ao fim da qual, se
confirmado no Emprego, obter• a promo‚…o para a classe imediatamente superior, sendo-lhe vedado, durante
esse per„odo, a progress…o funcional.
Parágrafo único - Ap‡s o est•gio probat‡rio e efetuada a conseq“ente progress…o de classe,
iniciar-se-• o est•gio de profissionaliza‚…o, per„odo no qual ser…o aplicados treinamentos espec„ficos, programas
de capacita‚…o e a pr•tica para o exerc„cio da profiss…o na carreira.
Art. 71 - Promo‚…o € a passagem da classe de provimento origin•rio para a classe
imediatamente superior, observada a evolu‚…o funcional na respectiva carreira.
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Par•grafo ‰nico – N…o poder• haver promo‚…o em carreira diversa daquela em que estiver
inserido o Emprego.
Art. 72 – Ap‡s a promo‚…o pelo fim do est•gio probat‡rio, as mesmas ocorrer…o em per„odos de
05 (cinco) anos de efetivo exerc„cio na carreira.
‹ 1Œ - As promo‚ƒes ocorrer…o observando-se as disponibilidades financeiras e or‚ament•rias do
Munic„pio, e o limite legal de despesa com pessoal, sendo privativo do Chefe do Executivo Municipal, o ato de
concess…o e o respectivo registro resultante do tempo de servi‚o mencionado e o da avalia‚…o de desempenho.
‹ 2Œ - Aos servidores que chegarem ao final das classes criadas para cada n„vel, nos termos do
Anexo VII, e contarem ainda com tempo de servi‚o na carreira, ter…o automaticamente sua pr‡xima promo‚…o
enquadrada na classe imediatamente superior do pr‡ximo n„vel.
‹ 3Œ - Poder• a administra‚…o municipal conceder as promo‚ƒes dos servidores levando-se em
considera‚…o o tempo de servi‚o anterior Š publica‚…o desta Lei, devendo para tanto por Ato pr‡prio, formalizar
tais enquadramentos, deixando claro nome, Emprego e tempo de servi‚o majorado de cada servidor.
Seˆ…o III
DA PROGRESS‡O
Art. 73 - Progress…o € a passagem do servidor para n„veis superiores da carreira,
correspondente Š sua nova situa‚…o em decorr†ncia de sua evolu‚…o funcional por capacita‚…o e qualifica‚…o
funcional.
‹ 1Œ - A progress…o ter• por base a aquisi‚…o de novas habilidades e compet†ncias e os
resultados obtidos nos processos de avalia‚…o de desempenho, visando ao reconhecimento do m€rito funcional
e Š otimiza‚…o do potencial individual.
Art. 74 - N…o poder• haver progress…o em carreira diversa daquela em que estiver inserido o
Emprego, observando-se os grupos ocupacionais, nos termos do Anexo IV.
Art. 75 – Haver• progress…o na carreira, sempre que surgir uma nova vaga nos n„veis que
compƒem cada Emprego e sua carreira.
‹ 1Œ - Ato pr‡prio do Executivo definir• as condi‚ƒes de participa‚…o e as regras do certame que
definir• o servidor que ter• a progress…o funcional na Carreira, observando-se as normas estabelecidas na
presente Lei e a descri‚…o das atividades, bem como, as habilidades e as compet†ncias exigidas para cada
Emprego, conforme o Anexo IX.
‹ 2Œ - As promo‚ƒes ocorrer…o observando-se as disponibilidades financeiras e or‚ament•rias do
Munic„pio, e o limite legal de despesa com pessoal, sendo privativo do Chefe do Executivo Municipal, o ato de
concess…o e o respectivo registro resultante do tempo de servi‚o mencionado e o da avalia‚…o de desempenho.
‹ 3Œ - Aos ocupantes dos Empregos de T€cnico em Educa‚…o I, •rea de atividade de apoio
especializado, na especialidade de Assistente de Creche, que possu„rem curso T€cnico a n„vel de Magist€rio ou
cursos superiores diretamente ligados a •rea educacional, ter…o progress…o para o n„vel imediatamente superior,
mediante a apresenta‚…o da referida titula‚…o.
Seˆ…o IV
DAS CONDIŠŽES DE PROGRESS‡O E PROMOŠ‡O
Art. 76 - Somente poder• concorrer Š promo‚…o o servidor que:
I. tiver cumprido o per„odo do est•gio probat‡rio previsto em lei;
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II. for aprovado no processo de avalia‚…o de desempenho;
III. possuir tempo e estiver em classe compat„vel para a progress…o ou promo‚…o;
IV. n…o tiver sofrido nenhuma san‚…o disciplinar prevista em lei;
V. preencher os requisitos e as exig†ncias previstas, para o exerc„cio do Emprego ou fun‚…o, no
n„vel superior da carreira;
Art. 77 – Para efeito de apura‚…o, controle e acompanhamento das progressƒes e promo‚ƒes, a
Administra‚…o Municipal dever• valer-se de apontamentos apropriados, que obrigatoriamente dever…o fazer
parte do prontu•rio do servidor p‰blico.
Art. 78 – A Administra‚…o Municipal, anualmente, at€ o 31’ dia do m†s de janeiro, elaborar• lista
contendo a classifica‚…o dos servidores aptos Š progress…o ou promo‚…o, que dever• ser publicada na forma da
Lei, observando-se rigorosamente suas posi‚ƒes, para efeito da concess…o de vantagem a que fizer jus o
servidor.
Art. 79 – Em nenhuma hip‡tese o servidor que figurar como apto Š progress…o ou promo‚…o
poder• ser preterido em favor de outro.
Art. 80 – Constatado que houve progress…o ou promo‚…o indevida, prejudicando assim, um
servidor em benef„cio de outro, ser• o ato imediatamente anulado.
Par•grafo ‰nico – O servidor a quem cabia a progress…o ou a promo‚…o receber• a diferen‚a
pecuni•ria a que tiver direito retroativamente Š data em que ocorreu a progress…o ou a promo‚…o indevida.
Seˆ…o V
DA ANTIG•IDADE E DO MERECIMENTO
Art. 81 – Considera-se Antig“idade o tempo m„nimo que o servidor municipal deve cumprir na
classe em que estiver inserido, devendo, sempre neste interst„cio m„nimo de tempo cumprir os requisitos e
condi‚ƒes para progress…o e promo‚…o na carreira.
‹ 1Œ - A Antiguidade ser• determinada pelo tempo de efetivo exerc„cio no Emprego.
‹ 2Œ - Ocorrendo empate na classifica‚…o por Antig“idade, ter• prefer†ncia sucessivamente:
a)
b)
c)
d)

O mais antigo na carreira;
O de maior tempo cont„nuo de servi‚o p‰blico municipal;
O que tiver maior n‰mero de filhos;
O mais idoso.

Art. 82 – Entende-se por merecimento o atendimento a todos os requisitos e condi‚ƒes m„nimos
estabelecidos pela presente Lei para a progress…o e promo‚…o do servidor na carreira.
Par•grafo ‰nico - No processo de apura‚…o do merecimento levar-se-• em considera‚…o, al€m
daqueles estabelecidos para os requisitos e condi‚ƒes para progress…o e promo‚…o:
I – a conduta;
II – a pontualidade e a dedica‚…o no cumprimento das obriga‚ƒes funcionais;
III – a efici†ncia no desempenho das Fun‚ƒes;
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IV – a contribui‚…o Š organiza‚…o e melhoria dos servi‚os;
V – o aprimoramento cultural, atrav€s do investimento em forma‚…o escolar e cursos de
aperfei‚oamento,
capacita‚…o
e
especializa‚…o.
CAP€TULO X
DOS EMPREGOS ISOLADOS
Art. 83 – Empregos isolados s…o aqueles cujas caracter„sticas profissionais determinam um
sistema de evolu‚…o funcional diferenciado, baseado no aperfei‚oamento e especializa‚…o profissional,
observadas as regulamenta‚ƒes profissionais t„picas.
‹ 1Œ – Os Empregos isolados s…o os constantes do Anexo IV da presente Lei.
‹ 2Œ - S…o garantidos aos ocupantes dos Empregos isolados, a revis…o anual de Sal•rios nos
mesmos „ndices atribu„dos aos Empregos de carreira.
‹ 3Œ - Eventuais distor‚ƒes de valores futuros que justifiquem uma revis…o na remunera‚…o dos
Empregos isolados, ser• poss„vel desde que n…o prejudique a rela‚…o de valores prevista na tabela de Sal•rios
constante desta lei.
‹ 4o - A evolu‚…o de n„veis de Empregos isolados de que trata este artigo ficar• condicionada Š
exist†ncia de disponibilidade financeira e or‚ament•ria do munic„pio, bem como o limite legal da despesa com
pessoal.
Art. 84 – Aos Empregos isolados ficam garantidas as promo‚ƒes em virtude do tempo de servi‚o
e as progressƒes da seguinte forma:
Primeiro N•vel – destinado ao servidor detentor de certificado de conclus…o de curso,
devidamente registrado e com registro no conselho de classe;
Segundo N•vel – destinado ao servidor detentor de certificado de conclus…o de curso,
devidamente registrado e com registro no conselho de classe, acrescido de p‡s – gradua‚…o latu – senso, de no
m„nimo 180 (cento e oitenta) horas;
Terceiro N•vel – destinado ao servidor detentor de certificado de conclus…o de curso,
devidamente registrado e com registro no conselho de classe, acrescido de p‡s – gradua‚…o stricto – senso a
n„vel de Mestrado;
Quarto N•vel – destinado ao servidor detentor de certificado de conclus…o de curso,
devidamente registrado e com registro no conselho de classe, acrescido de p‡s – gradua‚…o stricto – senso a
n„vel de Doutorado;

CAP€TULO XI
DOS ESTAGI•RIOS
Art. 85 – A Administra‚…o P‰blica Municipal poder• admitir estagi•rios, que estejam
regularmente matriculados em institui‚ƒes de ensino de n„vel m€dio, t€cnico ou superior.
‹1o - Os est•gios ser…o desenvolvidos de acordo com disposto na Lei n’ 6.494, de dezembro de
1.977.
‹2o - O prazo de dura‚…o do est•gio ser• de at€ 01 (um) ano, prorrog•vel por igual per„odo.
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Art. 86 – Os estagi•rios cumprir…o carga hor•ria de at€ 30 (trinta) horas semanais.
Art. 87 – Poder• ser pago a t„tulo de retribui‚…o pecuni•ria aos estagi•rios o valor de at€ 01(um)
sal•rio m„nimo vigente.
Art. 88 - A escolha do estagi•rio ser• feita atrav€s de processo de escolha a ser realizado pela
pr‡pria Administra‚…o Municipal, ap‡s pedido encaminhado pelo Executivo Municipal.
‹1o - O pedido a que se refere este artigo, dever• conter •rea de atua‚…o do estagi•rio , ou
estagi•rios , com suas atribui‚ƒes , hor•rio e local de presta‚…o do est•gio, prazo de dura‚…o do mesmo e a
respectiva remunera‚…o.
o

‹2 - A admiss…o ser• firmada por simples termo e n…o caracterizar• v„nculo empregat„cio, nos
termos da legisla‚…o vigente.

CAP€TULO XII
DOS CURSOS DE APERFEIŠOAMENTO E CAPACITAŠ‡O
DO SERVIDOR P‰BLICO
Art. 89 – O munic„pio poder• manter escola de governo para a forma‚…o e o aperfei‚oamento
dos servidores p‰blicos, constituindo a participa‚…o nos cursos um dos requisitos para a promo‚…o na carreira,
facultada, para tanto, a celebra‚…o de conv†nios, contratos, ou aquisi‚…o de servi‚os espec„ficos para tal fim.
Par•grafo ‰nico – As despesas decorrentes da aquisi‚…o de servi‚os, contratos, conv†nios,
cria‚…o de cursos ou manuten‚…o de instala‚ƒes, correr…o por dota‚…o espec„fica, reservada anualmente para
tanto.
Art. 90 – Anualmente, a Administra‚…o Municipal tornar• p‰blico o seu programa de treinamento
e capacita‚…o profissional, a ser aplicado para os efeitos desta Lei.
CAP€TULO XIII
DO SISTEMA DE AVALIAŠ‡O DE DESEMPENHO FUNCIONAL
DO SERVIDOR P‰BLICO
Art. 91 – A avalia‚…o de desempenho funcional ser• aplicada:
I. no est•gio probat‡rio;
II. para efeito de evolu‚…o do servidor na carreira;
III. para preservar a efici†ncia e a qualidade dos servi‚os prestados.
Art. 92 – O Sistema de Avalia‚…o de Desempenho Funcional proporciona a aferi‚…o do
desempenho do servidor p‰blico municipal no exerc„cio do seu Emprego no seu ambiente de trabalho durante
um determinado per„odo de tempo, mediante a observa‚…o e mensura‚…o de fatores objetivos e de
desempenho.
‹ 1Œ – Cada fator ter• seu padr…o para efeito de compara‚…o e mensura‚…o do desempenho,
sendo atribu„dos pontos que somados identificar…o a posi‚…o do servidor na avalia‚…o.
‹ 2Œ - A avalia‚…o de desempenho ocorrer• anualmente, observados os per„odos de Setembro
de um per„odo a Outubro do pr‡ximo per„odo.
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‹ 3Œ - Ap‡s a aprova‚…o da presente legisla‚…o caber• a administra‚…o municipal a elabora‚…o
de um processo de avalia‚…o de desempenho imediato, visando cumprir a disposi‚ƒes estabelecidas nesta Lei,
em especial os dispostos nos incisos I e II do artigo 101.
Art. 93 – Na avalia‚…o dos fatores objetivos, o padr…o atribu„do a cada servidor ser• de 100
pontos, sendo descontado deste total o n‰mero de pontos, conforme a quantidade de ocorr†ncias,
correspondentes aos apontamentos nos registros funcionais do servidor p‰blico no per„odo de avalia‚…o,
relativos aos seguintes fatores:
I. pontualidade;
a. atrasos de 10 a 20 minutos : - 05 ponto por ocorr†ncia;
b. atrasos de 20 a 30 minutos : - 10 pontos por ocorr†ncia;
c. atrasos superiores a 30 minutos: - 15 pontos por ocorr†ncia.
II. assiduidade;
a. falta injustificada: - 25 pontos por ocorr†ncia;
b. falta justificada: - 10 pontos por ocorr†ncia.
III. disciplina;
a. advert†ncia escrita: - 50 pontos por ocorr†ncia;
b. repreens…o: - 75 pontos por ocorr†ncia;
c. suspens…o : - 100 pontos por ocorr†ncia.
Par•grafo ‰nico - A pontua‚…o final do servidor ser• o resultado da soma das ocorr†ncias
subtra„do do padr…o atribu„do, desprezando-se o resultado inferior Š zero.
Art. 94 – A avalia‚…o dos fatores de desempenho, mediante a aplica‚…o de question•rios e
atribui‚…o pelo avaliador de pontos que variam de 01 a 04 em resposta Šs questƒes dirigidas, visa medir, em
determinado per„odo de tempo, a conduta e o grau de comprometimento do servidor no exerc„cio do Emprego.
‹ 1Œ – Na avalia‚…o dos fatores de desempenho, os pontos atribu„dos para cada um dos fatores,
ser…o multiplicados pelo seu peso, sendo que a soma dos pesos n…o exceder• a 100, conforme segue:
I- Aptid…o;
a. iniciativa: peso igual a 8;
b. adaptabilidade: peso igual a 8;
c. responsabilidade: peso igual a 12.
II- Dedica‚…o ao servi‚o;
a. interesse: peso igual a 8;
b. aten‚…o e qualidade: peso igual a 12;
c. economia: peso igual a 8;
d. produtividade: peso igual a 12;
e. disciplina no trabalho: peso igual a 12.
III- Idoneidade Moral;
a. respeito: peso igual a 12;
b. coopera‚…o e solidariedade: peso igual a 8.
‹ 2Œ - O m„nimo de pontos atribu„dos n…o ser• inferior a 100 e o m•ximo n…o ser• superior a 400.
Art. 95 – Ser• garantido ao servidor por participa‚…o em cursos oferecidos pela Administra‚…o
ou por conta pr‡pria, na •rea de atua‚…o do seu Emprego, de no m„nimo 8 horas, um bˆnus de 10 pontos a
serem somados ao resultado final da avalia‚…o para efeito de sua classifica‚…o, vedada sua reaplica‚…o.
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Art. 96 – A soma das pontua‚ƒes referentes aos fatores objetivos e de desempenho, acrescidos
do bˆnus pela participa‚…o em cursos, resultar• no resultado final da avalia‚…o de desempenho e o conceito final
atribu„do ao servidor.
Art. 97 - O conceito final de avalia‚…o, conforme a soma da pontua‚…o obtida, ser• atribu„do ao
servidor na seguinte forma:
I. excelente: de 331 a 510 pontos;
II. bom: de 270 a 330 pontos;
III. regular: de 201 a 269 pontos;
IV. insatisfat‡rio: de 100 a 200 pontos.
Art. 98 – Por interm€dio de processo administrativo poder• ser exonerado o servidor p‰blico a
quem for atribu„do, dois conceitos sucessivos de desempenho insatisfat‡rio, ou tr†s conceitos intercalados de
desempenho insatisfat‡rio nas ‰ltimas cinco avalia‚ƒes.
§ 1º - O servidor ser• notificado do conceito que lhe for atribu„do, podendo solicitar
reconsidera‚…o para a autoridade que homologou a avalia‚…o no prazo m•ximo de dez dias, cujo pedido ser•
decidido em igual prazo.
§ 2º - Contra a decis…o relativa ao pedido de reconsidera‚…o caber• recurso hier•rquico
volunt•rio, no prazo de dez dias, na hip‡tese de confirma‚…o do conceito de desempenho atribu„do ao servidor.
§ 3º - Os conceitos atribu„dos ao servidor, os instrumentos de avalia‚…o e os respectivos
resultados, a indica‚…o dos elementos de convic‚…o e a prova dos fatos descritos na avalia‚…o, os recursos
interpostos, bem como as metodologias e os crit€rios utilizados na avalia‚…o, ser…o arquivados em pasta ou
base de dados individual, permitida a consulta pelo servidor a qualquer tempo.
§ 4º - Fica assegurado ao servidor de que trata este artigo o direito ao contradit‡rio e a ampla
defesa, nos termos da Constitui‚…o Federal.
Art. 99 – O Sistema de Avalia‚…o de Desempenho Funcional ser• coordenado pelo Conselho
Municipal de Pol„tica de Administra‚…o e Remunera‚…o de Pessoal.
§ 1º - Caber• Š comiss…o acompanhar a avalia‚…o do desempenho funcional dos servidores
municipais, zelar pela lisura, impessoalidade, transpar†ncia e publicidade dos atos; conhecer dos recursos
administrativos e emitir parecer para a orienta‚…o da decis…o do Prefeito Municipal;
§ 2º - Para desempenho de suas atribui‚ƒes a comiss…o dever• diligenciar acerca do disposto
neste cap„tulo.
§ 3º - N…o caber• retribui‚…o pecuni•ria aos membros da comiss…o.
§ 4º - Para os efeitos do artigo 87, a Administra‚…o Municipal quando n…o dispuser de servi‚os
pr‡prios, tampouco de profissional espec„fico, contratar• por licita‚…o os servi‚os t€cnicos especializados de
avalia‚…o dos fatores de desempenho humano.
CAPÍTULO XIV
DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA DE
ADMINISTRAÇÃO E REMUNERAÇÃO DE PESSOAL
Art. 100 – Fica criada, nos termos do art. 39, da Constitui‚…o Federal, o conselho municipal de
pol„tica de administra‚…o e remunera‚…o de pessoal, integrado por 6 (seis) servidores do quadro efetivo,
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nomeados pelo Prefeito Municipal, indicados obrigatoriamente pelo ‡rg…o de representa‚…o de classe, pelo
Legislativo Municipal, pelo Departamento dos Neg‡cios Jur„dicos, pelo Departamento de Administra‚…o, pelo
Departamento de Sa‰de e pelo Departamento de Agricultura, Meio Ambiente, Manuten‚…o e Servi‚os Municipais
na propor‚…o de 01 (um) indicado por ‡rg…o.
‹ 1Œ - Caber• ao conselho, decidir sobre a fixa‚…o dos padrƒes de Sal•rios, e dos demais
componentes do sistema complementar de remunera‚…o do servidor p‰blico municipal observados os limites
legais de despesa com pessoal e as condi‚ƒes financeiras do munic„pio.
‹ 2Œ - O conselho ser• composto por um presidente, um relator e quatro membros, escolhidos
dentre os servidores municipais para um mandato de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual per„odo.
‹ 3Œ - O Presidente ser• indicado pelo seus pares antes da nomea‚…o pelo Chefe do Executivo.
‹ 4Œ - Ser• obrigat‡ria uma reuni…o anual, com anteced†ncia Š data prevista para a revis…o anual
dos sal•rios, vencimentos e proventos, que se basear• no „ndice IPC-A ou outro que se adeque Š real
necessidade e condi‚ƒes financeiras da administra‚…o municipal.
‹ 5Œ - Caber• ao conselho encaminhar ao Prefeito Municipal, previamente Š
revis…o anual dos Sal•rios, ou para efeito da viabilidade do processo de promo‚…o, um relat‡rio sobre as
disponibilidades financeiras, com a finalidade de orientar o Chefe do Executivo nas suas decisƒes.
‹ 6Œ - N…o caber• retribui‚…o pecuni•ria aos membros do conselho criado neste
artigo.

CAP€TULO XV
DA CARGA HOR•RIA DE TRABALHO E DA TABELA DE SAL•RIOS
Artigo 101 - Ficam institu„das as tabelas de Sal•rios dos Empregos e dos Empregos em
Comiss…o constantes do Anexo VII da presente Lei, que correspondem ao cumprimento, pelo empregado de
carga hor•ria igual a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho e ser…o devidos a partir da publica‚…o desta Lei.
‹ 1Œ - No que se refere Š presta‚…o de servi‚os essenciais, ou n…o, definir-se-• a jornada de
trabalho e o sistema de turnos atrav€s de regulamenta‚…o por Ato do Executivo, desde que ainda n…o
regulamentada, com Sal•rios constantes da tabela do Anexo VII.
‹ 2Œ - As horas que excederem a carga hor•ria prevista no “caput” deste artigo, ou as que
superarem as definidas como turno ser…o pagas como extras com os devidos acr€scimos legais.
‹ 3Œ - Excetuam-se do presente artigo:
I – cuja carga hor•ria € de 30(trinta) horas semanais, os Empregos de:
Emprego
Analista do Executivo III
Analista do Executivo IV
Analista do Executivo III
Analista do Executivo IV

•rea de Atividade
Apoio Especializado
Apoio Especializado
Apoio Especializado
Apoio Especializado

Especialista em Educa‚…o III

Apoio Especializado

Especialidade
Servi‚o Social
Arquitetura
Psicologia
Engenharia Civil – Ambiental –
Agronˆmica – de Seguran‚a do
Trabalho
Psicologia
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Especialista em Educa‚…o III
Especialista em Educa‚…o III
Especialista em Sa‰de III
Especialista em Sa‰de III
Especialista em Sa‰de III
Especialista em Sa‰de IV
Especialista em Sa‰de III
Especialista em Sa‰de III
Especialista em Sa‰de III
Especialista em Sa‰de III
Especialista em Sa‰de III
Especialista em Sa‰de III
Especialista em Sa‰de III
Especialista em Sa‰de III
Procurador Jur„dico

Apoio Especializado
Apoio Especializado
Apoio Especializado
Apoio Especializado
Apoio Especializado
Apoio Especializado
Apoio Especializado
Apoio Especializado
Apoio Especializado
Apoio Especializado
Apoio Especializado
Apoio Especializado
Apoio Especializado
Apoio Especializado
Judici•ria

Servi‚o Social
Pedagogia
Biomedicina
Servi‚o Social
Psicologia
Enfermagem
Farm•cia
Farm•cia Homeop•tica
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Nutri‚…o
Terapia Ocupacional
Medicina Veterin•ria
Odontologia
Procuradoria Jur„dica Municipal

II – cuja carga hor•ria € de 24(vinte e quatro) horas semanais:
Emprego
T€cnico em Sa‰de IV

Área de Atividade
Apoio Especializado

Especialidade
Radiologia M€dica

III – cuja carga hor•ria € de 20(vinte) horas semanais:
Emprego
Especialista em Sa‰de VI
Especialista em Sa‰de VII

Área de Atividade
Apoio Especializado
Apoio Especializado

Especialidade
Medicina
Auditoria Medica

§ 4ª - Fica permitida, mediante necessidade da administra‚…o, a passagem da jornada de
trabalho fixa para a jornada de turnos de 12/36(doze por trinta e seis) horas, ou 24/48(vinte e quatro por quarenta
e oito) horas, ap‡s a publica‚…o desta Lei.
Artigo 102 - Os servidores que cumprirem carga hor•ria de trabalho diversa da estabelecida no
artigo anterior, perceber…o Sal•rios proporcionais Šs horas trabalhadas.
CAPÍTULO XVI
DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE HORAS
SUPRIMIDO PELA EMENDA SUPRESSIVA N.º 01/2008
CAPÍTULO XVII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 109 – Os atuais servidores municipais, efetivos ou est•veis, ser…o integrados no Plano de
Empregos, Carreiras e Sal•rios de que trata esta Lei, de acordo com as atribui‚ƒes do Emprego pelo qual
ingressaram no servi‚o p‰blico municipal, observando-se a denomina‚…o e a quantidade dos Empregos fixados
nos respectivos anexos que integram esta Lei.
Art. 110 – O enquadramento dos servidores municipais dever• respeitar ainda a carreira em que
o Emprego estiver inserido, em classe e padr…o compat„veis com o tempo m„nimo e o grau de escolaridade
adequado para a progress…o e promo‚…o prevista na carreira.
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Art. 111 – Aos atuais ocupantes dos Empregos de Ajudante de Enfermagem e Auxiliar de
Enfermagem, que j• conclu„ram a programa‚…o do curso T€cnico, ser…o automaticamente enquadrados no
Emprego de T€cnico de Enfermagem.
‹ 1Œ - Fica assegurado o prazo de 03 (tr†s) anos para que aqueles que ainda n…o possu„rem a
complementa‚…o do curso t€cnico, providenciem sua conclus…o.
‹ 2Œ - Aos atuais ocupantes dos Empregos de Ajudante de Enfermagem, fica obrigat‡ria a
realiza‚…o da complementa‚…o ora mencionada, por€m podendo ser os mesmos enquadrados como Auxiliar de
Enfermagem, de acordo com a jornada do curso realizado.
‹ 3Œ - Aos atuais ocupantes dos Empregos de Auxiliar de Enfermagem, que estiverem em tempo
de aposentadoria, fica resguardado o direito de terem seus Empregos extintos ao se vagarem.
Art. 112 - Feito o enquadramento do servidor no Emprego, classe e padr…o e constatando que
sua remunera‚…o total € inferior a que este percebia anteriormente, o mesmo far• jus a enquadramento no
padr…o imediatamente superior.
Art. 113 - Aplicadas Šs disposi‚ƒes constantes nos artigos anteriores, os servidores passar…o a
ocupar os Empregos constantes do Anexo IV e VI ficando automaticamente extintos os Empregos anteriormente
ocupados.
Art. 114 – Os servidores municipais que n…o tenham sido beneficiados pelo Art. 19 do ADCT da
Constitui‚…o Federal, com mais de 10 (dez) anos de efetivo exerc„cio ter…o os direitos institu„dos pelo presente
plano de carreiras.
Art. 115 - O servidor municipal, que ao tomar conhecimento de seu enquadramento no Plano de
Empregos, Carreiras e Sal•rios, pretender ingressar com pedido de revis…o, poder• faz†-lo no prazo de 90
(noventa) dias, a contar da data da publica‚…o da presente lei.
Par•grafo ‰nico – O pedido de revis…o ser• encaminhado Š Comiss…o, especialmente
designada pelo Prefeito Municipal, que dentro de 05 (cinco) dias analisar• o pedido, e se procedente,
encaminhar• comunica‚…o ao Recursos Humanos para que altere a sua situa‚…o funcional.
Art. 116 - Aplica-se subsidiariamente aos integrantes do quadro do magist€rio, naquilo em que
n…o conflitar, as disposi‚ƒes da legisla‚…o municipal vigente.
Art. 117 – O artigo 21 da Lei Complementar n’ 01/91 passa a vigorar com a seguinte reda‚…o:
Onde se l‘:
...
“ Artigo 21 – Fica criada a gratifica‚ƒo de 20% (vinte por cento) sobre o sal„rio – base para
os portadores de diploma de n…vel superior (3† grau).”
...
Leia-se:
...
“ Artigo 21 – Fica criada a gratifica‚ƒo para portadores de diploma de N…vel Universit„rio,
a ser calculada sobre o sal„rio – base do servidor do quadro efetivo, paga mediante a apresenta‚ƒo de
certificado de conclusƒo de curso superior, devidamente registrado, desde que o mesmo nƒo seja o
inerente a fun‚ƒo e esteja ligado diretamente a „rea de atua‚ƒo do servidor.”
...
Art. 118 – Fica a Divis…o Municipal de TrŒnsito (DMT), criada pela Lei n’ 063 de 25 de fevereiro
de 2008, renomeada para Departamento Adjunto de TrŒnsito (DAT), fazendo parte do Departamento Municipal
de Cultura, Turismo e TrŒnsito.

Praƒa Dona Domiciana, 185 – Centro – Bananal – S‚o Paulo – CEP: 12.850-000

30

Prefeitura Municipal de Bananal
Est€ncia Tur•stica do Estado de S‚o Paulo
VALE HISTÓRICO
LEI COMPLEMENTAR N.º 005 DE 04 DE ABRIL DE 2008
CAP€TULO XVIII
DAS DISPOSIŠŽES FINAIS
Art. 119 – O tempo de serviço dos integrantes do presente Plano de Empregos, Carreiras e
Salários, será contado em dias corridos para todos os fins e efeitos legais.
Art. 120 – Nenhum servidor efetivo é obrigado a desempenhar atribuições que não sejam
próprias de seu Emprego, ficando expressamente vedado qualquer tipo de desvio de função.
Art. 121 - A Tabela de Salários constante do Anexo VII, substitui a tabela em vigor, surtindo seus
efeitos a partir da publicação da presente Lei.
Art. 122 – O pagamento do adicional noturno será devido nos termos da legislação vigente.
Art. 123 – A remuneração e o subsídio dos ocupantes de Cargos, Funções e Empregos Públicos
da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros do Poder Executivo Municipal, e os proventos,
pensões ou outra espécie remuneratória, percebidas cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais
ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, fixado, do Prefeito
Municipal.
Par•grafo ‰nico – Aos aposentados e pensionistas, fica garantido o reenquadramento funcional
na primeira faixa de cada nível de cada Emprego, observado o disposto pelo Anexo III da presente lei, não sendo
a eles permitida as promoções e progressões.
Art. 124 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento vigente, crédito
suplementar para cobrir as despesas necessárias para a execução desta Lei.
Art. 125 - O Poder Executivo, no prazo de 180 dias, por decreto, regulamentará a presente Lei
no que couber.
Art. 126 - Esta lei entrará em vigor na data de sua aprovação, revogando-se as disposições em
contrário contidas na Lei Complementar n.º 01/91, na Lei Complementar n.º 04/93, nos artigo 1º, 2º, 3º, 5º e 6º da
Lei nº 63/85 e no Decreto nº 113/91, retroagindo seus efeitos a 1º de abril do ano em curso.
Prefeitura Municipal de Bananal em 04 de ABRIL de 2008.

MIRIAN FERREIRA DE OLIVEIRA BRUNO
Prefeita Municipal
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