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LEI COMPLEMENTAR N2 030/96  

De 07 de Fevereiro de 1996. 
114.0p6e,g9n0 a reeá4444940Ydo Quadra de :Hgel$1'! 

soal e da Evoluçao Funcional dos Servid0reS4a:Prefeitura do Mui 
clpio de Nova Canagt, Paulista". 

CARLOS APARECIDO MARTIi8 AIVE$1  Prefeito 
do Munio4io de Nova Cegai. Paulista, Estado 

de 40 Paulo, usando das atribuiçiies legais 
etc.,  

PAZ SABERque a Câmara Municipal de Nova Ca 
nail Paulista, Estada de 40 Paulo, aprovou e ele sanciona e pro-
mulga a seguinte Lei Complemen 

CAPfTULO I  

DÁS ATRIBUIÇOES PRELIMINARES 

Artigo 12) . O Quadro de Peasoa da Prefeitura M 
nIcipal passa a ser oonstitJdo n4 conformidade desta Lei. 

Artigo 29) . 0 Regime Jurf.dico adotado 4 o Estatm 
trio, de acordo com o disposto na Lei n2 003(93, de 15 de Jmei. 
ro de 1993. 

Artigo 32) - 0 Quadro de Pessoal 4 oonstiuldo 
por todos os servidores da Prefeitura Municipal, Funcianárlos P11- 

blicos regidos pelo Estatuto dos Funcion4ríos 	do Mundo/. 
pi o de Nova Canaa Paulista. 

Artigo 4c:) - A composiço e a forma de vencimento 
dos Servidores do Quadro de Pessoal da Prefeitura, passa a ser a 
constante da presente Lei. 

Artigo 59) - Para efeitos desta Lei, considera-se 
I - FUNCIONÁRIO P111311,100  - A pessoa legalmea 

te investida em cargo p-j.blico de provimento efetiva ou em comia 
sao e regido pelo kstatuto de Funcionários Públicos dalguniclpio; 

II - CARGO PdI3LIO0  Conáunta de atribuições 
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e responsabilidades, representado por um lugar, instituído nos 

Qui:4d -rJe do Funcionaliamo, criado :por Lei, em-nlMero certo, com dft 

nominação própria e atribuições especificas; 

III - SERVIDOR Pu BLICO 	pessoa ocupante de 

cargo publico, independente da natureza de seu vínculo com a Adml 

Municipal; 

IV -.VENCIMRNTO  - Retribuição pecuniária bá, 

fixada em Lei, paga .mensalmente ao Funcionário Palie° em 
v.:,rtude do exercício do cargo e correspondente padrão ou referé'n- 

V - REMUNERAÇÃO  - É o valor do vencimento 
,Jcido dal3 vantage:J.s pecuniárias incorporadas ou não, percebi- 

pelo servidor; 

VI - REFERENCIA 	o número indicativo da 
posião do cargo na. escala de vencimentos representada por alga-' 
u_zJilos arábicos ou romanos; 

V7 T - GRAU - É o desdobramento da referencia' 
nado à evolução funcional do servidor público, indicado pe-

_etras "A" a "j" do alfabeto; 

VIII - PADRÃO - É o símbolo indicativo do va-

vencimento pegc,  ao servidor, formado pela combinação da r2. 
1 leia com o grau. 

cApfTuo II 

-2)0 QUADRO DE PESSOAL 

Artigo 6Q) - O Quadro de Pessoal da Prefeitura MI' 
oal j constituído pelos cargos e funçUs indicados nos seguia.  

s Anexos, que integ:•am esta Lei Complementar: 

ANEXO 1 - Cargos Pilblicios de Natureza Perora, 
ricw.,e, preenchidos po:r Conctirso Público e Incorporação, regidos ' 

.:statuto dos Servtdc2ies Públicos Municipais. 



11'.;■ 	• IN 

refeauret 	unicipal ãe Xlioa ganaii 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CGS. (MF) 65.711.964/0001-58 

Rua Seis n.g. 562 - Fones FAX (0176) 91-6.124 e 91.6129 	CEP 15.773-000' 

ANEXO 2 - Cargos Pelióos de provimento em 

C omissão. 

nente, preenchidos por Concurso 

Servidores Públicos Municipais, 

ANEXO 4 

gos públicos de Natureza Perman 

ANEXO 5 

gos públicos em Comissão. 

ANEXO.  6 

mente desmembrados nesta data. 

ANEXO 3 - Cargos Públicos de Natureza Pezma 

Público, regido pelo Estatuto dos 

a serem extintos na vacância. 

- Situação atual de vagas dos car-

ente. 

- Situação Atual de vagas dos car- 

- Cargos Públicos de Natureza rerma 

SEÇÃO   

DOS CARGOS PÚBLICOS DE NATUREZA PERMANENTE 

Artigo 72) - Fica desmembrado o Cargo Público de 
Natureza Permanente,-  de Atendente, em "Atendente da Unidade Bási-

ca de Saúde" e "Atendente da: Secretaria Administrativa", resguarda 
dos os direitos adquiridos de seus ocupantes. 

SUBSEÇÃO  

DOS CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

Artigo 82) - Os Cargos Públicos de provimento em 

Comissão são de livre preenchimento e exoneração pelo Executivo Ma 
nicipal, obedecidos qs requisitos mínimos para preenchimento. 

Parkrafo Único: À escolha desocupantes dos earw. 
gos em Comissão deverá recair, preferencialmente sobre os servido-
Ires  do Quadro de Pessoal, detentores de cargos de Natureza Pema-
vente  . 

Artigo 92) . Ao Funcionário Público detentor de 
¡cargo de Natureza Permanente, que vier a ocupar, transitoriamente, 
cargo em Comissão, semi devido o Vencimento equivalente ao mesmo , 



unicipal 9e Loa ganaci 
	

au 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CGC,WF) 65.711.054/0001-58 	 

Rua Seis n.-12  562 - Fones FAX (0176) 91-6124 e 91-6129 - CEP 15.773-000 

-Fls.4--  

enquanto permanecer:nessa situaçãoLacrescido de todas as vante-'  f. 

gens pessoais, calculadas sobre o padrão de vencimento, em sentido 

estrito, inerentes ao seu cargo de origem. 

Parágrafo Único: Será devido_ao servidor a remuga 
, 	 • 	. 

ração de maior valor, enquanto permanecer na situação prevista no 

"caput"  deste Artigo. 

SUBSEÇÃO II  

DAS F(TNOES GRATIFICADAS 

Artigo 10) Ficam mantidas as FunçUe . Gratificar- 

das instituldas pela Lei n2 003/93, de 15 de Janeiro de 1993 e 	' 

Leis Complementares n2 15/94, de 18 de Maio de 1994, 26/95 de 08 

de Fevereiro de 1995 e 29/95 de 02 de Agosto de 1995, de acordo ' 

com a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal: 

a) FG - 1 = A titulo de representação correspon-'  

dente a 50% (cinqüenta por cento) do vencimento base do funcioná-' 

rio pelo exerccio continuo de cargo de Diretor de Finanças e Dirg 

tor de Administração, 	regime de dedicação integral.- RDI; 

b) FG - 2 = A titulo de representação correspon-' 

dent a 20% (vinte por cento) do vencimento 
'base do funcionário 

'pelo exerci cio das funçaes de Coordenador de Saúde Bucal. 

§ 12) - A designação para o exercício das funçaes 

'gratificadas são de livre escolha e dispensa pelo Executivo MuniCi. 

obedecidos os requisitos mínimos de preenchimento e desde que 

ireoaia sobre funcion£rios públicas municipais ocupantes de cargos 

Lyublicos de natureza permanente. 

§ 22) É vedada a acumulação remunerada de fun- 

jct,J gratifie Dd
aÜ, à_exoesão das atribuídas aos integrantes 	da 

iidministração do Fundo Municipal de Previdência Social, prevista ' 

:ia Lei Complementar nQ 001/93, de 26 de Abril. de 1993, alterada pg. 

!la Lei Complementar nQ 007/93, de 22 de Outubro de 1993. 
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§ 39) - A Função Gratificadwso poderá ser atrib 

.1 
rei:cetim 

da ao 

horas extras ou gratificaOes por trabalho extraordinário. 

Servidor pelo ;exercício de função de chefia, onde não haja 

Artigo 11) - O Funcionário Palio° durante o'exex 
• 

da Função Gratificadat perceberj. o respectivo percentual por 

xués, sobre o seu vencimento, em sentido estrito, e enquanto perdu-

rar a designação. 

§ 12) - A gratificação prevista neste artigo será 

incorporada ao vencimento do funcionário na fração de 1/4 (um qua' 

to), calculada sobre. o valor da Ultima gratificação percebida, pa-

ra cada ano de efetivo exerccio no desempenho da função, a partir 

do primeiro ano e até o limite de quatro quartos. 

§ 2!) Quando o estimo período do exercício de 

função gratificada ultrapassar o :sétimo pies, e não atingir o deci- 
.. imo segundo mês, será devido ao funcionário o valor correspondente' 

incorporação de acordo com o previsto no parágrafo anterior. 

SEM II  
DOS VENCIMENTOS 

lintecrante desta 

!de vencimentos, 

iro indicará, na 

iplexidade. 

Artigo 12) - Os cargos públicos que fazem parte 

Lei Complementar, serão distribuídos em escalas ' 

representadas por algarismos arábidJlís, onde o nUM2 

ordem crescente, o grau de responsabilidade e com- 

Parágrafo Único: A Escala constante do Anexo 7, ' 

!estabelece os vencimentos, dos cargos de Natureza Permanente e os 

ide preenchimento em-Comissão. 

Artigo 

:ta o Par‘Igrafo Ilnico do 

kaéricas subdivididas em 

13) - A Escala de vencimentos, de que trato 

Artigo 12 4 composta de 18 referencias nu-

10 graus, identificadas pelas letras ler 
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Artigo 14) - A nomeação do funcionário, nos ter.- 

MO2 desta Lei Complementar, farw-se4 sempre no:grau inicial da re 

cArfTuo III  
DA EVOLUÇÃO FUNCIONAL 

SEÇÃO  

DAS DISPOSIOES PRELIMINARES 

Artigo 15) - O Sistema de evolução funcional j o 

cor unto de possibilidades proporcionadas pela Administração, medi -0 

ante a aplicação de determinados principios, que assegurem aos fun 

cionLtrios, sob o sistema de continua treinamento, aperfeiçoamento, 

J.valiação de - desempenho individual e reciclagem periódica, condi-

:.„üe, Indispensáveis à sua valorização profissional. 

Artigo 16) - Os Funcionários Públicos concorrerão 

na J:cima e nas condiç3es desta Lei Complementar e outras disposi-' 

çbes legais, às segui ates formas de evolução funcional; 

- Promoção, 

II - Acesso 

SEÇÃO II  

DA PROMOÇÃO 

Artigo 17) - A  promoção 4 o procedimento através' 
uo qual a Administração proporciona aos integrantes do Quadro de 

, 21, funcionários ,públicos detentores de cargo de Natureza Pei 

a possibilidade de ascensão funcional. 

Parágrafo Inico: A promoção será efetuada obede-' 
os crit4rios de antigüidade e merecimento:  alternadamente. 

Artigo 18) - A aplicação do disposto no "caput" 
ac artigo anterior, proporcionará ao funcionário a passagem de um 

para outro, imediatamente superior àquele em que se encontra' 

fe-Ancia estabelecida para o cargo. 

1 
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classificado, 

Ido critério:', 

mento. 

dentro da respectiva referência. 

Parágrafo Tiniu): O proced±mento para a apuração' 

de antigüidade e merecimento será definido em re 

SEÇÃO III  

DO ACESSO E PLANO DE CARREIRA 

Artigo 19) — Acesso 6 a passagem do funcionário' 
oc,,pante de cargo de l atureza Permanente para outro cargo, da claa 

imediatamente superior àquela em que se encontra, dentro da rea 
pec eiva carreira. 

Artigo 20) — O plano de carreira será definido em 
Lei. 

Artigo 21) — Processarse—á•o•acesso sempre que 

ocorrer vagas nos cargos públicos de Natureza•Permanente que cone-
tiuirão as carreiras. 

Artigo 22) — Verificam—sé vagas: 

I — No falecimento do servidor; 

II — Na demissao'do servidor; 

111 — Na aposentadoria do servidor; 

IV — Na exoneração do servidor; 

V — Em virtude de Lei. 

Artigo 21) — somente podei;ão concorrer ao acesso 
ios funcionários que: 

1 — Preencherem as condiOes de habilitação 
derliaís requisitos do novo cargo; 

II — Tiverem o interstício de pelo menos 730 
se-Uecentos e trinta) dias de efetivo exercl,ciO no cargo. 

Artigo 24Y— Q acesso será precedido de processo' 

.3e1étj:yo interno dentre os ocupantes dos cargos cujo exercício pr.2 
:picie a experiência necessária ao desempenho de cargos de maior 
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grau de responsabilidade e complexidade de atribuições. 

Par4grafo Único: O Servidor deverá ter habilita-
ção legal para se inscrever ao processo seletivo. 

Artigo 25) Havendo empate na classificação terá 

preferncia, sucessivamente: 

- O que ingressou a mais tempo no serviço 
municipal; 

II - O nomeado há mais tempo no cargo atual; 

III - O mais idoso; 

IV - O que tiver maior número de dependentes 

Artigo 26) - O ingresso no novo cargo será no ' 

grau em que se encontra classificado o funcionário. 

SE a0 IV  

DAS DISPOSIOES PINAIS 

Artigo 27) - A regulamentação do sistema de pro-
moção será elaborada, posteriormente, através de atos normativos e 
regulamentares do Executivo Municipal, num prazo máximo de 180 
(cento e oitenta) dias, contados a partir da data de vigência des-

ta Lei Complementar. 

CAPITULO IV  

DA JORNADA DE TRABALHO 

Artigo 28) - A jornada Semanal será de 44 (quaren 

ta e quatro) horas de trabalho. 

Parágrafo 	O Executivo Municipal poderá es- 

tablecer horários diferenciados em razão da peculiaridade dos sem 
viços a serem executados. 

Artigo 29) . Serão pagas, a titulo de trabalho ex 
traordinário, as horas que excederem à jornada de trabalho fixada, 
desde que previamente autorizadas pela autoridade municipal compe- 
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Artigo 30) - Os Cargos de Cirurgião-Dentista, Mó-

dico, Fisioterapeuta, Procurador Jurídico, Engenheiro Civil, em tl 

das as especialidade, terão jornada de trabalho de 20 (vinte) ho 

anatais, à exceção do cargo de Telefonista, que será de 	30 
(trinta).horas semanais e de Professor, que será de 4 (quatro) o 

8 (oito) horas--aulas e 1 (uma) hora-atividade diária, totalizando' 

ai 20 (vinte) ou 40 (quarenta) horas, mais 5 (cinco) horas-ativi 
dada:: semanais. 

§ 14) - Os Professores terão suas referências en 

quadradas conforme respecitva jornada de trabalho. 

§ 22) - A Administração poderá dobrar a jornada 

de trabalho com a concordância do servidor, e pagamento adicional' 

superior em 501 (cinqüenta por cento) ao da hora normal, nos car 
gos 	Cirurgião•Dentista e Médico. 

CAPE TOLO V  

DA SUBSTITUIÇÃO 

Artigo 31) - Haveig, Substituição remunerada no i 

 

11 

 

pedamento legal e temporário do ocupante de cargo público de Vatu 

reza l'ermanente e em Comissão, por período igual ou superior a 15 

.,ize) dias consecutivos. 

Artigo 32) - A substituição recairá sempre em fun 

público pertencente ao Quadro de Pessoal da Prefeitura lYitt 

LÀ1  e que possua habilitação para o desempenho das atribuiçaes 
iE.,.ntes ao cargo do substituído. 

§ Único: - Quando a substituição for de cargo pez 

tewente a carreira, a designação deverá recair sobre um de seus 
integrantes. 

Artigo 33) - A substituição será automática quan,- 
,vista em Zei e aependerá de ato de autoridade competente 

ESTADO DE SÃO PAULO 

	CGC (MF) 65.711.954/0001-58 	  
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quando for efetivada para atender a conveniencia administrativa. 

§ 1Q) - A autoridade competente para nomear sem!  
competente para formalizar, por ato próprio, a substituição. 

§ 22) . O substituto desempenhará as atribuiçSes 

cargo do substituncl'enquanto perdurar o impedimento do titu-

lar dentro dos limites estabelecidos na presente Lei. 

Artigo 34) - O substituto, durante todo o tempo da 

substituição, terá direito a perceber o vencimento inerente ao ' 
cargo do substituído, sem prejuízo das vantagens pessoais a que 

t::.ver direito, podendo optar pelo vencimento do cargo de que 
Deupaute. 

Artigo 35) - A substituição não gerará direito ' 

u•Iistituto em incorporar, aos seus vencimentos, a diferença er 

sua remuneração e a do substituido. 
0 § 1Q) - O período de substituição remunerada, 

poderá ser inferior a quinze dias consecutivos e nem superior 

anos ininterruitos. 

§ 2Q) - :;ualquer que seja o período de substitui 

substituto retornará ao seu cargo de origem. 

Artigo 	- Nas demais substituições não serão 

s vidas diferenças de vencimentos, fixados para o cargo que o seu 
ocupa na Prefeitura Municipal. 

CAPITULO VI  

SEÇÃO I 

DOS ADICIONAIS 

Artigo 37) - áerá concedido adicional: 

- Noturno 

II - Insalubridade 

III - Periculosidade 

Parágrafo dnico: A concessão sj se opera enquan- 
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to o servidor estiver no desempenho das atividades atingidas pela 
ti 

incidencia. 

SUBSEÇÃO I  

DO ADICIONAL NOTURNO 

Artigo 38) - Ao servidor-que prestar serviços ex 

JIllivamailte no horário noturno, compreendido entre as 22:00 ho-

ras e 05:00 horas, na base de 20% (vinte por cento) do salário. 

SUBSEÇÃO II  

DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

Artigo 39) - Será devido o adicional de insalu.-' 

Ibridade ao servidor que, no desempenho de suas atividades normais, 

itrabalhar em atividades consideradas insalubres e será pago em ' [ 
percentagem com base no piso mínimo pago pela Municipalidade. 

§ 1Q) - As atividades consideradas insalubres, I 

sao 	previstas no cuadro do Anexo 8, e os adicionais devidos, ' 

se ao pagos conforme a classificação prevista, nos graus 	médio 

respectivas critjrios de caracterização. 

§.22) - A eliminação ou neutralização da insalu- 

Ibridade ocorrerá: 

a) - Com a adoção de medidas que conservem o em-
de trabalho dentro dos limites de tolerância; 

b) - Com a utilização de equipamentos de prote-

ção individual ao trabalhador, que diminuam a intensidade do agen, 

¡te agressivo a limites de tolerância. 

SUBSEÇÃO III  

DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 

Artigo 40) - Será devido o adicional de periculo 

dade ao servidor que no desempenho de suas atividades normais,' 

trabalhar com atividades consideradas perigosas e será pago na ba 
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se de t C (vinte por cento) do vencimento. 

Parágrafo Único: As áreas de trabalho consideradas 

perigosas são as previstas no Anexo 9. 

DAS DISPOSIOES FINAIS 

Artigo 41) - Os atuais servidores serão enquadra—

grau inicial da referência prevista para o seu cargo, medi 

:.=ortaria a ser baixada pelo Executivo Municipal. 

Parágrafo Ilnico: Sendo a remuneração do servidor' 

yior ao valor do grau inicial da referência de seu cargo 	1 

atual, ser 	enquadrado no grau de valor igual ou de valor su- 

pe.ri_or subseqüente. 

Artigo 42) — As atribuições, condições de traba--' 

. he e requisitos para cada cargo serão disciplinados pelo Executj, 

vo Municipal. 

Artigo 43) — O nomeado para o cargo em Comissão 

pertença anteriormente ao Quadro de Pessoal, perceberá ' 
. -11tos da referencia do cargo. 

Artigo 44) — Ficam extintos os cargos públicos qu 
, distem êesta Lei Complementar, resguardados os direitos Ltd-

.WL Ue ,J eus ocupantes. 

Artigo 45) 	O Setor de Pessoal apostilará os ti- 
fE4r.-'t as anotaçs nos prontuários dos servidores atingi—'
esta Lei CompL,:mentar. 

Artigo 46) - Fica o Executivo Municipal autoriza— 
atos normativos e regulamentares necessg.rics 	a 

:,:..ução desta Lei Complementar. 

Artigo 47) — As despesas decorrentes com a execu 
zu lesta 'ei Complementar, correrão à conta das dotações orçamea 

consignadas no orçamento vigente. 

Artigo 48) Esta Lei Complementar entrará em vi- 
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na data de sua pia)licação, surtindo seus efeitos a partir de 

Peveroiro de 1996, revogadas as disposições em contrário, 

em especial no que conflitar com os seguintes diplomas legais: ' 

003/93, 00/9,;1  Leis Comialementares_n2s. 002/93, 	003/93, 

010/93, 14/94, 15/94, 16/94, 21/94, 23/94, 26/95 e 29/95. 

Prefeitura Municipal de Nova Canas Paulista 

07 de Fevereiro de 1996. 

Carlos Aparecido Martines Alves 

Prefeito Municipal 

orada no livro próprio. Afixada no lugar de costume. Determi-

nada a publicação na imprensa local. 

Anten 

Diretor de stração 
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ANEXO 1 

CARGOS PÚBLICOS DE NATUREZA PERMANENTE 

CARGO, 	 PADRÃO 

Auxiliar de Serviços Diversos 	 1-A 
Merendeira 	 1-A 
Telefonista 	 1-A 
Vigia 	 1—A 

01 	Auxiliar de Cadastro 	 2-A 

04 	Escriturário 	 2-A 
01 	Auxiliar do setor de Tributação 	 3-A 
02 	Tratorista 	 4-A 

Visitador Sanitário 	 4-A 
06 	Motorista 	 6-A 
01 	Fisioterapeuta 	 7-A 
01 	Fiscal Notjficante 	 8-A 
03 	Artífice 	 8-A 
01 	Atendente da Unidade Básica de Saúde 	8-A 
01 	:engenheiro Civil 	 9-A 

Atendente de Enfermagem 	 10-4_ 
01 	Auxiliar de Contabilidade 	 10-A 
01 	Atendente da Procuradoria Jurídica 	12-A 
01 	Atendente da Secretaria Administrativa 	12-A 

Encarregado de Serviços 	 13-A 
0-)) 	Dentista . 	 16-A 

Medico 	 16-A 
01 	Chefe do Setor do Pessoal 	 17-A 
0: 	jontador 	 18—A 

Secretário Administrativo 	 18-A 
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12-A 
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16-A 

16-A 
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ANUO 2' 

CARGOS PCBLICOS DE PROVIMENTO EM CtMIsSxO 

T -NUP 	 CARGOS 

ecretário da J4,M, 

Assistente de Gabinete 

Chefe do SERM 

Chefe do Setor de Tributação 

Almoxarife 

professor (20 horas) 

Operador de ithIqUina Rodoviária

'2esoureiro 

Rhgenheiro Agr6noxno 

	

31 	Professor (40 horas) 

Coordenador de Planejamento 

Diretor do Departamento de Obras 

	

31 	Diretor do Departamento de Ação Social 

2oordenador de Saúde 

Coordenador de Educação 

Diretor do Departamento de Administração 

	

,1 	Diretor .do Departamento de Finanças 

	

1 	l'oeuradtr jurldico 
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ANEXO 3 

AIWO'd VINLIO03 al2 NATUREZA PERLIANENTE  A SEREM EXTINTOS NA VACIINOI 

WANT. 	 CARGO = 

Meai o 
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ANEXO 4 

  

U. 

CARGOS VAGOS DE NATUREZA PERMANENTE,  

PADRÃO 

simugo ATUAI 

CARGOS 

II Auxiliar de Serviços Diversos 1-A 
03 Merendeira 1-A 
02 Vigia 1-A 
01 Tratoriata 4-A 
03 Motorista 6-A 
02 Artífice 8-A 
02 Atendente de Enfermagem 10-A 
02 Dentista 16-A 
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ANEXO 5 .  

CARGOS VAGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

SITUAÇÃO ATUAL 

CARGOS PADRÃO 

`L;ocretrio da J.S,M. 

As ostente de Gabinete 

3-A 

6-A 
01 Chefe do SE1M 7-A 
t Chefe do Setor de Tributação 7-A 

;:lmoxarife 7-A 
01 _Professor (20 horas) 8-A 
01  Operador de Máquina Rodoviária 12-A 
01 Tesoureiro 12-A 

)rofessor (40 horas) 15-A 
02 Udico 16-A 

Coordenador de Planejamento 16-A 
:;oordenador de Saúde I6-A 
Iretor do Departamento de Obras 

Diretor do Departamento de Administração 
01 	Diretor do Departamento de Finanças 

16-A 

16-A 

16-A 
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• 	ANEXO 6 

CARGOS PÚBLICOS DE NATUREZA PERMANENTE DESMEMBRADOS NESTA DATA.  

OUANT. 	 CARGOS 	 PADRÃO 

Atendente da Unidade Básicade Saúde 	 8-A 
01 	Atendente da Secretaria Administrativa 	12-A 
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ANELO 7 

ESCALA DE VENCIMENTOS 

EF. A E 
--, 

, ,,, 	E E; t J. i 	j 

1 216,00 237 60 261,36 287,49 316,23 347,85 382,63 420,89 462 97 509,26 

260 70 286,77 315 44 346 98 381 67 419,83 461 81 507,99 558 78 2 237,00 

3 259,00 284 90 :i3,39 344 72 379,19 417,10 458 8 504 69 555,15 610 66 

4 284 GO 312 40 3.3,64 378 00 415,:)0 457,33 503,1 	553 42 608 76 669 63 

5 314 oo 345 40 379,94 417 93 459 72 505 69 556 2 	611 87 673,05 740 35 
6 345,00 379,50 417,45 459,19 505,10 555 61 611,1 	672,28 739,50 813,45 

7 388 oo 426 80 469 48 516,42 568,06 624 86 687 3, 	756 07 831167 914 83 

8 400 00 440 00 484 00 532 40 585 64 644 20 708 6 	779,48 857 43 943,17 

9 432 00 475 20 522 72 574•99 632,48 y  695 72 765 28 	841 81 925 99 1018 58 

.0 450 00 495 00 544 50 598 95 658 84 724 72 797,1" 	876 90 964 59 1061 04 

-1 475 oo 522 50 574 75 632 22 695 44 764 98 841 4 	925 61 1018,17 1119,98 

500 00 550 00 605,00 665 50 732 05 805 25 885 7 	974 34 1071,77 1178,94 

-3 540,00 594 00 653,40 718 74 790,61 869,67 956 6 	1052 29 1157.51 1273,2ç 

1414 75 .4 600,00 660,00 726,00 798,60 878,46 966,30 1062,9.,  1169,22 1286.14 
.5 650,00 715,00 786,50 865 15 951,66 1046:82 1151 5. 1266,65 1.93,31 1532,64 
6 800 00 880 00 068 00 1064 80 1171,28 1288 40 1417 2. 	1558,96 1714 85 1886 33 
.7 900,00 990 00 1089 00 1197 90 1317 69 1449 45 1594 3' 175 3, 82 1929,20 2122,12 
	1500100 1650 00 1815L00 1996,50 2196,15 2415,76 2657,3_ 2523,06 3215,36_ 	3536.89 
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ANEXO 8 

INOIDENOIA DO A.DIOIONAIMB INSALUBRIDADE 
	• 

GRAU MÁXIMO: 20% -(vinte por cento) do pisOn(nimo pago 
cipalidade. 

FUN OES-ATIVIDAD2S ATINGIDAS: 

a) -±Remoção- do lixo urbano, exclusive varrição de 

ruas e logradouros. 

b) LigaçSes e desobstruç3es de Esgoto Urbano. 
c) Limpeza.  de Instalações Sanitárias Publicas. 

URAU MÉDIO: l5% :(quinze por cento) do piso mlnimo pago pela Muni 
cipalidade. 

FUN ÕES-ATIVIDADES ATINGIDAS: 

a) - Atendimento M4dico, 

b) - Atendimento OdontolcigicO, 

c) - Enfermeiros, AmbulatOrios e Postos de Vacinação, 

a exceção das funç3es exclusivamente administra 

tivas e burocráticas, 
d) ...Motorista de Ambulância, 

e) - Cemitérios, no que tange à exumação de corpos, 
f) - Manuseio de Produtos Tjxicos. 
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ANEXO 9 

INCIDÈNCIA. DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 

• 
ao Consideradas atividades ou operação perigosas, aquelas que 

r sua natureza ou m4todo de trabalho, impliquem o contato ' 

mariente c om : 

a) AtiVidades do Setor Elétrico, 

b) - Atiividades em áreas de risco acentuado, 

com explosivo ou inflamáveis. 
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