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ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE NORMANDIA

GABINETE PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 007/2019

CPL
ERRATA DE PUBLICAÇÃO

ORIGEM: PROCESSO N° 024/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE
BONFIM/RR.
CONTRATADA:J. DOS SANTOS RODRIGUES ME
CNPJ: 17.384.758/0001-73

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, no uso
de suas atribuições, torna pública a seguinte ERRATA supracitada,
PUBLICADO em 09 de Outubro de 2019 na edição do Diário Oficial
dos Municípios - DOM n° 0990, cujas alterações estão a seguir
elencadas:
CERTIDÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender os
interesses do Poder Legislativo.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM/RR.
Exercício: 2019.
Programa de Atividade: 012001
Ação:2001
Elemento de Despesa: 33.90.30.00
Fonte de Recursos: Recursos Próprios

Onde se lê: MARCOS ANDRÉ COLARES MESQUITA, CPF:
375.987.162-34.
Código Identificador: F26C2736
Leia-se: GUTEMBERG BORGES, RG: 89.590 SSP/RR, CPF:
352.679.092-20.
Normandia/RR, 09 de Outubro de 2019.
BRUNNO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL/PMN

Valor total: R$ 9.616,00 (nove mil seiscentos e dezesseis reais)
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08 (oito) meses

Publicado por:
Alessandro Siddartha Medrado Maia
Código Identificador:B4149798

DATA DA ASSINATURA: 7/10/2019
MARCIA PATRICIA DO NASCIMENTO
Secretária Administrativa
Publicado por:
Marcia Girlane Laranjeira Francelino
Código Identificador:E0602BA8

DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E GESTOR
PERIODO 02/2017 A 12/2020.
DIRETORIA:
Nomes
Pedro Henrique Wanderley Machado
Marcelo Jorge Dias Fernandes
Argilson Raimundo Pereira Martins

Municipio.
Alto Alegre
Baliza
Caroebe

CONSELHO FISCAL:
Membros Efetivos: Nomes
[1] Maria Do Perpetuo Socorro De Lima Guerra Azevedo
[2] Vicente Adolfo Brasil
[3] Juliano Torquato Dos Santos

AVISO DE EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
10/2019
PREGÃO PRESENCIAL R.P. Nº 017/2019

Expediente:
Associação dos Municípios de Roraima – AMR

Cargo
Presidente (Interino)
Secretáro
Tesoureiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E
AÇÃO SOCIAL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Municipio.
Caracaraí
Nornandia
Pacaraima

CONSELHO GESTOR:
Membros
Nomes
Cargo.
[1] Henrique Lopes Da Silva Filho-Economista Diretor Executivo
[2] Lucio Augusto Villela da Costa– Advogado Assessor Juridico
O Diário Oficial dos Municípios do Estado Roraima é uma solução
voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

O Prefeito do Município de Normandia - Roraima, no uso de suas
atribuições, publica para conhecimento dos interessados, nos termos
do Diploma regulador. Processo Administrativo Licitatório n°
167/2019, Pregão Presencial nº 017/2019 – Registro de Preços nº
10/2019. Objeto: Registro de preço para aquisição de materiais de
limpeza, para atender o CRAS (Centro de Referência da Assistência
Social), CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência
Social), Criança Feliz (Programa Primeira Infância no SUAS) e
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria
Municipal de Promoção Humana e Ação Social. Vigência: 19/06/2019
à 18/06/2020. Fornecedor: H F B DE SOUZA EIRELI – EPP, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º
07.270.498/0001-51, com o valor estimado total de R$ 27.000,00
(vinte e sete mil reais), referente ao lote único. Signatários: Sr.
Vicente Adolfo Brasil, pela Contratante e Hericson Fabio Barros de
Souza CPF: 659.508.282-91, pela Contratada.
Normandia - RR, 10 de junho de 2019.
NÁDIA KELLY AMBRÓSIO DOS SANTOS
Secretária Municipal de Promoção Humana e Ação Social
Decreto 267/2018
Publicado por:
Filipe Arstin da Silva
Código Identificador:AEBF96B5
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E
AÇÃO SOCIAL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
AVISO DE EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
09/2019
PREGÃO PRESENCIAL R.P. Nº 016/2019
O Prefeito do Município de Normandia - Roraima, no uso de suas
atribuições, publica para conhecimento dos interessados, nos termos
do Diploma regulador. Processo Administrativo Licitatório n°
166/2019, Pregão Presencial nº 016/2019 – Registro de Preços nº
09/2019. Objeto: Registro de preço para aquisição de gêneros
alimentícios – perecíveis e não perecíveis, para atender o CRAS
(Centro de Referência da Assistência Social), CREAS (Centro de
Referência Especializado de Assistência Social), Criança Feliz
(Programa Primeira Infância no SUAS) e Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos da Secretaria Municipal de Promoção
Humana e Ação Social. Vigência: 19/06/2019 à 18/06/2020.
Fornecedor: H F B DE SOUZA EIRELI – EPP, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 07.270.498/0001-51,
com o valor estimado total de R$ 36.100,00 (trinta e seis mil e cem
reais), referente ao lote único. Signatários: Sr. Vicente Adolfo Brasil,
pela Contratante e Hericson Fabio Barros de Souza CPF:
659.508.282-91, pela Contratada.
Normandia - RR, 10 de junho de 2019.
NÁDIA KELLY AMBRÓSIO DOS SANTOS
Secretária Municipal de Promoção Humana e Ação Social
Decreto 267/2018
Publicado por:
Filipe Arstin da Silva
Código Identificador:D5A0B22F
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n.º 068/2019
Contratante: Prefeitura do Município de Normandia
CNPJ nº: 07.270.498/0001-51
Contratada: J C MAGALHÃES EIRELI
CNPJ nº: 29.828.322/0001-05
Processo n.º 143/2019
Objeto: Aquisição de Material Didático e Pedagógico – LOTE II
Modalidade: Pregão Presencial
Valor: R$ 399.990,00 (trezentos e noventa e nove mil e novecentos e
noventa reais).
Natureza da Despesa: Despesa Corrente
Unidade Orçamentária: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental-FUNDEB 40%
Programa/Atividade: 12.365.0028
Ação: 2074
Elemento de Despesa: 3390.30.00.00
Fonte de Recursos: 1113
Vigência: 12 meses a contar da data de assinatura.
Data da assinatura: 05 de agosto de 2019.
Unidade Orçamentária: Gestão Administrativa da Secretaria
Municipal de Educação-RP
Programa/Atividade: 12.122.0017
Ação: 2050
Elemento de Despesa: 3390.30.00.00
Fonte de Recursos: 1001
Vigência: 12 meses a contar da data de assinatura.
Data da assinatura: 05 de agosto de 2019.
Unidade Orçamentária: Manutenção do Programa Dinheiro Direto
na Escola - PDDE
Programa/Atividade: 12.361.0026
Ação: 2057
Elemento de Despesa: 3390.30.00.00
Fonte de Recursos: 1116
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Vigência: 12 meses a contar da data de assinatura.
Data da assinatura: 05 de agosto de 2019.
Unidade Orçamentária: Quota Salário Educação - QSE
Programa/Atividade: 12.361.0026
Ação: 2059
Elemento de Despesa: 3390.30.00.00
Fonte de Recursos: 1115
Vigência: 12 meses a contar da data de assinatura.
Data da assinatura: 05 de agosto de 2019.
Normandia - RR, 09 de outubro de 2019.
FRANCIMARIO DA SILVA
Secretário Municipal de Educação-Interino
Portaria nº 031/2019
Publicado por:
Robson Jorge Brito
Código Identificador:CBFBCB6E
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n.º 067/2019
Contratante: Prefeitura do Município de Normandia
CNPJ nº: 07.270.498/0001-51
Contratada: H F B DE SOUZA EIRELI – EPP
CNPJ nº: 07.270.498/0001-51
Processo n.º 143/2019
Objeto: Aquisição de Material Didático e Pedagógico – LOTE I
Modalidade: Pregão Presencial
Valor: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).
Natureza da Despesa: Despesa Corrente
Unidade Orçamentária: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental-FUNDEB 40%
Programa/Atividade: 12.365.0028
Ação: 2074
Elemento de Despesa: 3390.30.00.00
Fonte de Recursos: 1113
Vigência: 12 meses a contar da data de assinatura.
Data da assinatura: 05 de agosto de 2019.
Unidade Orçamentária: Gestão Administrativa da Secretaria
Municipal de Educação-RP
Programa/Atividade: 12.122.0017
Ação: 2050
Elemento de Despesa: 3390.30.00.00
Fonte de Recursos: 1001
Vigência: 12 meses a contar da data de assinatura.
Data da assinatura: 05 de agosto de 2019.
Unidade Orçamentária: Manutenção do Programa Dinheiro Direto
na Escola - PDDE
Programa/Atividade: 12.361.0026
Ação: 2057
Elemento de Despesa: 3390.30.00.00
Fonte de Recursos: 1116
Vigência: 12 meses a contar da data de assinatura.
Data da assinatura: 05 de agosto de 2019.
Unidade Orçamentária: Quota Salário Educação - QSE
Programa/Atividade: 12.361.0026
Ação: 2059
Elemento de Despesa: 3390.30.00.00
Fonte de Recursos: 1115
Vigência: 12 meses a contar da data de assinatura.
Data da assinatura: 05 de agosto de 2019.
Normandia - RR, 09 de outubro de 2019.
FRANCIMARIO DA SILVA
Secretário Municipal de Educação-Interino
Portaria nº 031/2019
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Publicado por:
Robson Jorge Brito
Código Identificador:E854178C
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
AVISO DE EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
017/2019
PREGÃO PRESENCIAL R.P. Nº 05/2019
O Prefeito do Município de Normandia - Roraima, no uso de suas
atribuições, publica para conhecimento dos interessados, nos termos
do Diploma regulador. Processo Administrativo Licitatório n°
095/2019, Pregão Presencial nº 008/2019 – Registro de Preço nº
05/2019. Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Materiais
Permanentes Divididos por Lotes. Vigência: 25/07/2019 à 25/07/2020.
Fornecedores:
RWA Comercio e Serviços LTDA, CNPJ 07.939.551/0001-64 –
Lote I.
Valor estimado R$ 221.656,45 (duzentos e vinte e um mil, seiscentos
e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)
THS Farias e Silva -EPP, CNPJ 27.997.529/0001-88 – Lote II.
Valor estimado R$ 174.575,00 (cento e setenta e quatro mil,
quinhentos e setenta e cinco reais)
MEDISUL Comercio e Representações LTDA, CNPJ
34.792.887/0001-10 – Lote III.
Valor estimado R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais).
Signatários: Sr. Vicente Adolfo Brasil, pela Contratante e
Ricardo Waldemiro Albuquerque CPF: 735.801.802-82;
Thales Henrique Sales Farias e Silva CPF: 388.630.988-67;
Maria de Jesus da S. Brandão CPF: 252.501.912-15, pelas
Contratadas.
Normandia - RR, 26 de julho de 2019.
FRANCIMARIO DA SILVA
Secretario Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer-Interino
Portaria 031/2019
Publicado por:
Alan Elias Ramos
Código Identificador:39BD95F2
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
AVISO DE EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
011/2019
PREGÃO PRESENCIAL R.P. Nº 019/2019
O Prefeito do Município de Normandia - Roraima, no uso de suas
atribuições, publica para conhecimento dos interessados, nos termos
do Diploma regulador. Processo Administrativo Licitatório n°
143/2019, Pregão Presencial nº 019/2019 – Registro de Preços nº
011/2019. Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Material
didático e Pedagógico, para atender as necessidades dos professores e
alunos da rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de
Educação. Vigência: 05/08/2019 à 04/08/2020. Fornecedor LOTE 1:
H. F. B DE SOUZA EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob n.º 07.240.498/0001-51, com o valor
estimado total de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).
Signatários: Sr. Vicente Adolfo Brasil, pela Contratante e HERICSON
FÁBIO BARROS DE SOUZA CPF: 659.508.282-91, pela
Contratada. Fornecedor LOTE 2: J. C MAGALÃES EIRELI, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º
29.828.322/0001-05, com o valor estimado total de R$ 399.990,00
(trezentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa reais).
Signatários: Sr. Vicente Adolfo Brasil, pela Contratante FRANCISCO
DA CONCEIÇÃO CPF: 517.940.472-04, pela Contratada.
Normandia - RR, 09 de outubro de 2019.
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FRANCIMARIO DA SILVA
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer-Interino
Portaria n° 031/2019
Publicado por:
Robson Jorge Brito
Código Identificador:BDAE2F6D
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARÍ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAMA A ORDEM E REVOGA EDITAL TP 007 2019
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
CHAMA A ORDEM E REVOGA
A Presidente da CPL do município de Amajari/RR, chama a ordem
Processo Administrativo Nº 042/2019 (Edital - TP 007/2019), cujo o
Objeto é (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO
MUNICÍPIO DE AMAJARI/RR) para correção de erro insanável
gerando contradição entre documentação solicitada por meio do Edital
publicado em diário oficial Nº 0961, dia 29 de agosto de 2019,
devendo ser tomada as seguintes providencias:
Tendo em vista o referido erro e respeitando o princípio da
AUTOTUTELA, esta presidência torna REVOGADO todos os atos
deflagrados a partir da publicação do Aviso de Licitação
Sem mais para o momento.
Amajari/RR, 8 de outubro de 2019.
NESIANE MONTEIRO SANTANA DIAS
Presidente da CPL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
AVISO DE CONVOCAÇÃO
A Presidente da CPL do município de Amajari/RR, CONVOCA as
empresas participantes da Tomada de Preço 007/2019, com o objeto
de Modalidade Tomada de Preço n° 007/2019
Fonte de Recursos: Ministério da Integração Nacional – Convênio n°
874944/2018.
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO
MUNICÍPIO DE AMAJARI/RR. Para correção, do Certificado de
Registro Cadastral – CRC, que servirá somente como cadastro de
empresas.
Amajari/RR, 0 de outubro de 2019.
NESIANE MONTEIRO SANTANA DIAS
Presidente da CPL
Publicado por:
Mayara Caroline Bezerra Silveira
Código Identificador:3CC6B97A
GABINETE
RESULTADO OFICIAL PARA CONSELHEIRO TUTELAR
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE/ AMAJARI-RR
RESULTADO OFICIAL PARA O PROCESSO DE ESCOLHA
PARA CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE AMAJARI
2019
COLOCAÇÃO
01
02
03
04
05
06
07
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NOME DOS CANDIDATOS ELEITOS
MARACI BARRETO
DELBI LEITE
RAILDO PEREIRA
EUMARACLEY SILVA
KARLA MAYARA
INGRID OLIVEIRA
DANIEL ALVES

3

Roraima , 10 de Outubro de 2019 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Roraima •
08
09
10

MARIANA MAGALHÃES
ANA VANESSA
IDELMARCIA NEVES

MARCELA CAMPOS PINHEIRO CARVALHO
Presidente da Comissão Eleitoral
Publicado por:
Mayara Caroline Bezerra Silveira
Código Identificador:547C3726
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Nº 041/2019-CPL. - Processo N° 185/2019 –
SMSA.
Início de Apresentação de Proposta: 11/10/2019.
Data de Abertura e Início da Disputa: 23/10/2019 – 07hs:30min
(horário local).
Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, da
Prefeitura Municipal de Bonfim, situada na Rua Rodrigo José da
Silva, 37, Centro - Bonfim/RR.
OBJETO: A contratação de empresa para prestar serviços de locação
de veículos do tipo caminhonete e tipo de passeio para o atendimento
das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento –
SMSA, da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR.
EDITAL E ANEXOS: Retirar na CPL da Prefeitura Municipal de
Bonfim/RR, situada na Rua Rodrigo Jose da Silva, 37 - Centro, no
horário das 07h30min às 13h30min, mediante dispositivo eletrônico e
carimbo com CNPJ.
Bonfim - RR, em 09 de outubro de 2019.
ROSICLEIDE RODRIGUES
Pregoeira
Publicado por:
Lurene Rosas da Costa
Código Identificador:FA898FA1
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Nº 042/2019-CPL. - Processo N° 184/2019 –
SMSA.
Início de Apresentação de Proposta: 11/10/2019.
Data de Abertura e Início da Disputa: 23/10/2019 – 09hs:00min
(horário local).
Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, da
Prefeitura Municipal de Bonfim, situada na Rua Rodrigo José da
Silva, 37, Centro - Bonfim/RR.
OBJETO: A contratação de empresa para a aquisição e fornecimento
parcelado de material de uso médico hospitalar e laboratorial diverso
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e
Saneamento - SMSA da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR.
EDITAL E ANEXOS: Retirar na CPL da Prefeitura Municipal de
Bonfim/RR, situada na Rua Rodrigo Jose da Silva, 37 - Centro, no
horário das 07h30min às 13h30min, mediante dispositivo eletrônico e
carimbo com CNPJ.
Bonfim - RR, em 09 de outubro de 2019.
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Nº 043/2019-CPL. - Processo N° 182/2019 –
SMSA.
Início de Apresentação de Proposta: 11/10/2019.
Data de Abertura e Início da Disputa: 23/10/2019 – 10hs:30min
(horário local).
Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, da
Prefeitura Municipal de Bonfim, situada na Rua Rodrigo José da
Silva, 37, Centro - Bonfim/RR.
OBJETO: A contratação de empresa para a aquisição e fornecimento
de material diverso para atender as necessidades do SAMU da
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento - SMSA da Prefeitura
Municipal de Bonfim/RR.
EDITAL E ANEXOS: Retirar na CPL da Prefeitura Municipal de
Bonfim/RR, situada na Rua Rodrigo Jose da Silva, 37 - Centro, no
horário das 07h30min às 13h30min, mediante dispositivo eletrônico e
carimbo com CNPJ.
Bonfim - RR, em 09 de outubro de 2019.
ROSICLEIDE RODRIGUES
Pregoeira
Publicado por:
Lurene Rosas da Costa
Código Identificador:93B8BE07
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Nº 044/2019-CPL. - Processo N° 183/2019 –
SMSA.
Início de Apresentação de Proposta: 11/10/2019.
Data de Abertura e Início da Disputa: 23/10/2019 – 12hs:00min
(horário local).
Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, da
Prefeitura Municipal de Bonfim, situada na Rua Rodrigo José da
Silva, 37, Centro - Bonfim/RR.
OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição e fornecimento
parcelado de material odontológico para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento – SMSA, da Prefeitura
Municipal de Bonfim/RR.
EDITAL E ANEXOS: Retirar na CPL da Prefeitura Municipal de
Bonfim/RR, situada na Rua Rodrigo Jose da Silva, 37 - Centro, no
horário das 07h30min às 13h30min, mediante dispositivo eletrônico e
carimbo com CNPJ.
Bonfim - RR, em 09 de outubro de 2019.
ROSICLEIDE RODRIGUES
Pregoeira
Publicado por:
Lurene Rosas da Costa
Código Identificador:63B386A0
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N 199/2019 - NOMEAÇÃO - FERNANDO CAMPOS
LIMA
DECRETO: 199/2019
O Prefeito do Município de Bonfim, no uso de suas atribuições
que lhe são conferidas pelo Artigo 59-XII, da Lei Orgânica do
Município de Bonfim.
DECRETA:

ROSICLEIDE RODRIGUES
Pregoeira
Publicado por:
Lurene Rosas da Costa
Código Identificador:DEB61478
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO

Art. 1.º- Fica nomeado o senhor FERNANDO CAMPOS LIMA,
para exercer o cargo de Provimento de Comissão PMB/CC II –
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS da Prefeitura Municipal de
Bonfim.
Art. 2.º - Este DECRETO entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário. Publique-se e
cumpra-se.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BONFIM/RR, 07
DE OUTUBRO DE 2019.
JONER CHAGAS
Prefeito Municipal de Bonfim
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O Prefeito do Município de Bonfim, no uso de suas atribuições
que lhe são conferidas pelo Artigo 59-XII, da Lei Orgânica do
Município de Bonfim.
DECRETA:

Publicado por:
Debora Maria Silva de Santana
Código Identificador:8ED22F23
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N 200/2019 - NOMEAÇÃO - HAMILTON DA
SILVA - SECRETÁRIO ADJUNTO DE AGRICULTURA
DECRETO: 200/2019
O Prefeito do Município de Bonfim, no uso de suas atribuições
que lhe são conferidas pelo Artigo 59-XII, da Lei Orgânica do
Município de Bonfim.
DECRETA:

Art. 1.º- Fica exonerado a senhor ELTON LENNON SOUZA DA
SILVA, para exercer o cargo de Provimento de Comissão PMB/CC II
– SECRETÁRIO ADJUNTO DE TRABALHO PROMOÇÃO
SOCIAL, da Prefeitura Municipal de Bonfim.
Art. 2.º - Este DECRETO entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário. Publique-se e
cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BONFIM/RR, 09
DE OUTUBRO DE 2019.
JONER CHAGAS
Prefeito Municipal de Bonfim

Art. 1.º- Fica nomeado o senhor HAMILTON DA SILVA, para
exercer o cargo de Provimento de Comissão PMB/CC II –
SECRETÁRIO ADJUNTO DE AGRICULTURA da Prefeitura
Municipal de Bonfim.
Art. 2.º - Este DECRETO entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.

Publicado por:
Debora Maria Silva de Santana
Código Identificador:49A29E20
GABINETE DO PREFEITO
DISTRATO - CÂNDIDO WANDERLEY DE BARROS NETTO
PMB/SMTPS - TERMO DE DISTRATO Nº 001/2017.

Publique-se e cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BONFIM/RR, 07
DE OUTUBRO DE 2019.
JONER CHAGAS
Prefeito Municipal de Bonfim

DISTRATO DE CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM E O SENHOR
CÂNDIDO WANDERLEY DE BARROS NETO, PARA
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS BONFIM/RR.

DECRETO: 201/2019
O Prefeito do Município de Bonfim, no uso de suas atribuições
que lhe são conferidas pelo Artigo 59-XII, da Lei Orgânica do
Município de Bonfim.

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BONFIM/RR, neste ato
representado pelo Excelentíssimo Prefeito do Município, Sr. JONER
CHAGAS, denominado PREFEITURA, com a interveniência da
Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social, pela sua
representante, Sra. Secretária JAQUELINE NERIS DE
CARVALHO, denominada INTERVENIENTE e, CÂNDIDO
WANDERLEY DE BARROS NETTO, portador do CPF Nº
765.698.532-87 e RG Nº 215.004 SSP/RR, brasileiro, solteiro,
residente e domiciliado(a) na Avenida São Sebastião, 432, Bairro
Centro, Município de Bonfim-RR, doravante denominada
CONTRATADO, resolvem em comum acordo, firmar o presente
distrato, nas condições estabelecidas nas cláusulas abaixo.

DECRETA:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Art. 1.º- Fica nomeada a senhora DENISE KING DA SILVA, no
cargo de Provimento em Comissão PMB/CC –VII CHEFE DE
DIVISÃO, da Prefeitura Municipal de Bonfim.

O presente distrato se refere ao contrato PMB/SMTPS CONTRATO Nº 026/2016, que tinha como finalidade compor a
equipe do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, a fim
de atender a área rural e urbana do Município do Bonfim, em caráter
temporário, e prestar os serviços delineados no parágrafo único, da
cláusula primeira do referido contrato.

Publicado por:
Debora Maria Silva de Santana
Código Identificador:ED82C1A2
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N 201/2019 - NOMEAÇÃO - DENISE KING DA
SILVA -

Art. 2º - Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação
seus efeitos revogando as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BONFIM/RR, 07
DE OUTUBRO DE 2019.
JONER CHAGAS
Prefeito Municipal de Bonfim
Publicado por:
Debora Maria Silva de Santana
Código Identificador:F773F4D7
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N 204/2019 - EXONERAÇÃO - ELTON LENNON
SOUZA DA SILVA - SECRETÁRIO ADJUNTO DE
TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL
DECRETO: 204/2019

CLÁUSULA SEGUNDA: DO DISTRATO
O presente distrato firmado amigável e em comum acordo entre as
partes tem por finalidade encerrar as obrigações contidas no contrato
original PMB/SMTPS - CONTRATO Nº 026/2016, a partir desta
data.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA QUITAÇÃO DO CONTRATO
A contratante declara neste ato que o(a) Contratado(a) cumpriu com
todas as obrigações contratuais oriundas do contrato PMB/SMTPS CONTRATO Nº 026/2016, ora encerrado, até a data de 10 de maio de
2017.
Os serviços ficam a partir desta data, rescindidos a pedido do
CONTRATADO, em decorrência de mudança para outro Município.
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CLÁUSULA QUARTA: DOS PAGAMENTOS DEVIDOS PELA
EXECUÇÃO DO CONTRATO ATÉ A DATA DA RESCISÃO

MOTORISTA ESCOLAR, conforme relação discriminada em
anexo.

Outrossim o(a) Contratado(a) declara geral e irrevogável quitação de
qualquer crédito presente e futuro, fruto do contrato que ora se
encerra, e que nada tem a receber, dando por encerrado os presentes
termos contratuais.

Bonfim-RR, 9 DE OUTUBRO de 2019.

E, por estarem firmados, foram estes termos lavrados em duas vias,
dando por tudo encerrado.

MOZARTH MONTE FARIAS
Secretario Municipal de Educação e Desportos.
Decreto nº 06/17
Anexo I do Edital nº 004/2019.

Bonfim, RR, 10 de maio de 2017.
________
Prefeito
________
Interveniente
______________
Contratado(a)

RESULTADO PARCIAL DO SELETIVO

Testemunhas:
__________
__________

MOZARTH MONTE FARIAS
Secretario Municipal de Educação e Desportos.
Decreto nº 06/17

Nome dos Inscritos
Classificação
IZAU LIMA MIGUEIS
1º
NELSON FERNANDO MATEUS DA
2º
SILVA

Nº de Inscrição
01

Pontuação
20

02

16

Bonfim-RR, 9 DE OUTUBRO de 2019.

Publicado por:
Debora Maria Silva de Santana
Código Identificador:BB5CC176
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
EXTRATO DE 1° TERMO ADITIVO DE PRAZO AO
CONTRATO N° 070/2019.
ORIGEM: PROCESSO N° 141/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº
027/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM/RR CNPJ: 04.056.214/0001-30
CONTRATADA: FALCÃO INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS
LTDA - CNPJ: 34.791.715/0001-21
OBJETO: PRORROGAÇÃO PRAZO DO CONTRATO Nº 070/2019
POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DE 04 DE
OUTUBRO DE 2019 A 04 DE DEZEMBRO DE 2019, COM BASE
NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93.
PRAZO DE ENTREGA: 60 (dias) dias, contados a partir da assinatura
do Termo Aditivo.
Bonfim/RR, 04 de outubro de 2019.
JONER CHAGAS
Prefeito Municipal
Publicado por:
Lurene Rosas da Costa
Código Identificador:BCFC5B32
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS
EDITAL Nº 004/2019, DE 9 DE OUTUBRO DE 2019.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA DE MOTORISTA ESCOLAR

Publicado por:
Lurene Rosas da Costa
Código Identificador:38304A47
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Pelo presente termo homologo e adjudico o objeto do presente
PROCESSO 065/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019 em
favor da Empresa: EUVANDO LUZIEL DA SILVA, CPNJ:
015.316.562-69, por estar Ciente de todos os aspectos e Clausulas do
contrato Sr, proprietário da empresa EUVANDO LUZIEL DA
SILVA, onde foi contratado a Empresa para SERVIÇO DE
CONCERTO, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE
AR CONDICIONADO; CONCERTO DE GELADEIRA,
FREEZER E BEBEDOURO E CONCERTO DE LAVADORA
DE ROUPAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
CAROEBE-RR, do município de Caroebe -RR, de acordo com o
preço Proposto e com valor Por LOTE de R$ 102.276,04 (Cento e
Dois Mil Duzentos e Setenta e Seis Reais e Quatro Centavos) para
o Lote I, R$ 20.570,00 (Vinte Mil Quinhentos e Setenta Reais)
para o Lote II e R$ 6.300,00 (Seis Mil e Trezentos Reais) para o
Lote III, perfazendo um total de R$ 129.146,04 (Cento e Vinte e
Nove Mil Cento e Quarenta e Seis Reais e Quatro
Centavos).conforme consta no julgamento deste processo.
Caroebe - RR, 09 de Outubro de 2019.
ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
Prefeito Municipal de Caroebe-RR

DECISÃO DOS RECURSOS E RESULTADO FINAL DO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA DE MOTORISTA ESCOLAR
O Secretário Municipal de Educação de Bonfim, no uso de suas
atribuições conferidas pelas Leis Municipais 050/2003 e 311/2019, e
em conformidade com o Anexo V do Edital 001/2019 do Processo
Seletivo Simplificado para contratação temporária de motorista
escolar, objetivando atendimento às necessidades de excepcional
interesse da Rede Pública Municipal de Ensino, nos interiores do
Município de Bonfim, Estado de Roraima, para o cargo de Motorista,
resolve divulgar que não houve interposição de recursos contra o
resultado parcial deste seletivo publicado no Diário Municipal dos
Municípios na data de 4/10/2019 – DOM 0987; e consequentemente
divulga o RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE

Publicado por:
Rosiane Gardino Cruz
Código Identificador:E46F26A0
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Pelo presente termo homologo e adjudico o objeto do presente
PROCESSO 063/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019 em
favor da Empresa: J.L.PEREIRA BESSA, por estar Ciente de todos
os aspectos e Clausulas do contrato Sr, proprietário da empresa JOSÉ
LINO PEREIRA BESSA, onde foi contratado a Empresa para
AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL
GRÁFICO
E
DE
COMUNICAÇÃO
VISUAL
PARA
ATENDER
AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
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ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAROEBE-RR,
do município de Caroebe -RR, de acordo com o preço Proposto e com
valor Global de R$ 161.605,99 (Cento e Sessenta e Um Mil
Seiscentos e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos). Conforme
consta no julgamento deste processo.

ANO V | Nº 0991
Publicado por:
Rosiane Gardino Cruz
Código Identificador:34CB3A6D

GABINETE
RETIFICAÇÃO DO EDITAL

Caroebe - RR, 09 de Outubro de 2019.
ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
Prefeito Municipal de Caroebe-RR
Publicado por:
Rosiane Gardino Cruz
Código Identificador:13CEFC7B
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 062/2019
ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE-RR,
ATRAVÉS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE,
EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E ADMINISTRAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAROEBE - RR.
OBJETO: FORNECIMENTO DE PEÇAS E REPARAÇÃO DE
COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS.
VALOR TOTAL: R$ 262.300,00 (Duzentos e Sessenta e Dois Mil e
Trezentos Reais).
PROGRAMA
DE
TRABALHO:
12.361.0006.2024.0000/12.361.0006.2095.0000/12.361.0007.2029.00
00/04.605.0002.2035.0000/04.122.0002.2026.0000/10.122.0008.2013
.0000/10.305.0008.2045.0000/10.304.0008.2064.0000/10.301.0008.2
014.0000/10.303.0008.2062.0000/
EXERCÍCIO: 2019
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.39.00
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
DATA DA ASSINATURA: 09 DE OUTUBRO DE 2019
ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
Prefeito Municipal
Publicado por:
Rosiane Gardino Cruz
Código Identificador:90CA94D6
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 064/2019
ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE-RR,
ATRAVÉS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE,
OBRAS,
EDUCAÇÃO,
ASSISTENCIA
SOCIAL,
MEIO
AMBIENTE
E
ADMINISTRAÇÃO
DA
PREFEITURA
MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAROEBE - RR.
OBJETO: LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS LEVES
E PESADOS.
VALOR TOTAL LOTES: (I, III, IV, V, VI, E VII) R$ 111.064,00
(Cento e Onze Mil e Sessenta e Quatro Reais).
VALOR TOTAL LOTES: (II) R$ 92.640,00 (Noventa e Dois Mil
Seiscentos e Quarenta Reais)
PROGRAMA
DE
TRABALHO:
08.244.0010.2077.0000/04.122.0002.2044.0000/04.605.0002.2035.00
00/12.361.0006.2024.0000/10301.0008.2014.0000/10.305.0008.2045.
0000/10.304.0008.2064.0000/10.302.0008.2076.0000/04.122.0002.20
02.0000/04.122.0002.2002.0000
EXERCÍCIO: 2019
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.39.00
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
DATA DA ASSINATURA: 09 DE OUTUBRO DE 2019
ARGILSON RAIMUNDO PEREIRA MARTINS
Prefeito Municipal

EDITAL/SEMSA/CAROEBE-RR Nº. 002/2019 PROCESSO
SELETIVO
SIMPLIFICADO
PARA
CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Retificação do Edital/SEMSA/CAROBE-RR nº 001/2019 1. Retifica o
Edital/SEMSA/CAROEBE-RR Nº 001/2019, do processo seletivo
simplificado para contratação temporária de profissionais na área da
saúde. 2. Onde se Lê: [...] 1.3 A contratação de profissionais
obedecerá rigorosamente à ordem de classificação no processo de
seleção simplificada, que se constituirá dos seguintes critérios de
avaliação, de caráter eliminatório e classificatório, consubstanciados
na análise de títulos para todos os cargos, entrevista para os cargos de
nível médio e prova prática para os candidatos que concorrerem ao
SAMU. [...] 3. Leia-se: [...] 1.3 A contratação de profissionais
obedecerá rigorosamente à ordem de classificação no processo de
seleção simplificada, que se constituirá dos seguintes critérios de
avaliação, de caráter eliminatório e classificatório, consubstanciados
na análise de títulos e entrevista pessoal para todos os cargos. [...]
FABIANE MOURA CAULA
Secretária Municipal de Saúde Decreto Nº 225/2019
Publicado por:
Rosinéia da Silva Oliveira
Código Identificador:DDF108D1
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
CPL
AVISO DE LICITAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO:
TOMADA DE PREÇO N° 007/2019 - CPL – PROCESSO Nº
170/2019-SMOSP.
OBJETO: A contratação de empresa para realização dos serviços de
reforma e de manutenção de pontes de madeira em estradas vicinais
do Município de São João da Baliza/RR, mediante o regime
empreitada por Menor Preço, conforme especificações constantes no
Projeto Básico. Local e data de abertura: Sala da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, situada na Rua São Lazaro, Nº 336,
Centro, São João da Baliza/RR, no dia 30 de Outubro de 2019, às
09:00hs.
O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na CPL/PMSJB/RR, no
endereço acima mencionado, no horário de 08:00hrs às 13:00 hs.
Mediante a apresentação de um Pen Drive/CD.
São João da Baliza/RR, em 09 de Outubro de 2019.
ELIANE FATIMA DE MOURA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL.
Publicado por:
Eliane Fátima de Moura
Código Identificador:BFCA6E41
CPL
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Processo nº: 152/2019 – SMOSP
Tomada de preços nº: 005/2019 – CPL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE
IMPLANTAÇÃO
DE
MELHORIAS
SANITÁRIAS
DOMICILIARES – MSD.
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O município, através da CPL torna público que a empresa: SOUZA
SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA-ME, apresentou recurso contra a
decisão proferida em ata de julgamento de documentação. Abre-se o
prazo de contrarrazões previsto em lei, as peças recursais encontramse acostadas nos autos a disposição dos interessados.
São João da Baliza/RR, 09 de outubro de 2019.
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Publicado por:
Dlaira Pires de Moura
Código Identificador:4C52829A

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
EXTRATO DO CONTRATO

ELIANE FÁTIMA DE MOURA
Presidente da CPL
Publicado por:
Eliane Fátima de Moura
Código Identificador:35EB81B2
CPL
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Processo nº: 127/2019 – SMOSP
Concorrência Pública nº: 001/2019 – CPL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE
VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR.
O município, através da CPL torna público que as empresas: ÁGUIA
EMPREENDIMENTOS EIRELI e EXTREMO NORTE COM.E
SERV.EIRELI, apresentaram recursos contra a decisão proferida na
fase de habilitação. Abre-se o prazo para eventuais contestações, as
peças recursais encontram-se acostadas nos autos a disposição dos
interessados.
São João da Baliza/RR, 09 de outubro de 2019.

São Luiz/RR, 07 de outubro de 2019.

ELIANE FÁTIMA DE MOURA
Presidente da CPL
Publicado por:
Eliane Fátima de Moura
Código Identificador:80ECB2E3
GABINETE
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
021/2018
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
021/2018
ORIGEM: Processo nº 093/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BALIZA
Contratada: D. R. SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ nº: 05.855.210/0001-85
Objeto do Contrato: A contratação de empresa para prestar serviços
de locação de veículos para o atendimento das necessidades da equipe
da Coordenação Básica de Saúde e do Gabinete da Secretaria de
Saúde pelo Fundo do Municipal de Saúde – FUMASA, da Prefeitura
Municipal de São João da Baliza/RR.
Objeto do Termo Aditivo: O objeto do presente Termo Aditivo visa
à prorrogação do prazo contratual por mais 60 (sessenta) dias,
decorrente do Processo 093/2018, Pregão Presencial nº 005/2018, com
base no Art. 65 da Lei Nº 8.666/93.
Dotação Orçamentária:
Fundo Municipal de Saúde - FUMASA.
Exercício: 2019.
Programa de Atividade:
10.301.18.2.013.0000/10.301.18.2.016.0000/10.301.18.2.065.0000
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
Fonte de Recursos: Recursos do FUS, PAB e INCREMENTO DO
PAB.
Tipo de Empenho: Global
Vigência: 60 (Sessenta Dias)
Data da assinatura: 12 de setembro de 2019.
São João da Baliza - RR, 12 de setembro de 2019.

A prefeitura Municipal de São Luiz – RR, CNPJ nº 04.056.230/000123, em cumprimento ao disposto na Lei federal n. 8.666/93 de 21 de
junho de 1993, Lei 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000 e Decreto nº
7.892/2013 – Torna público o Extrato de contrato, Processo nº
025/2019 Pregão Presencial n° 013/2019, cujo objeto é a Aquisição de
Máquinas e Equipamentos Agrícolas, destinados a atender a Prefeitura
Municipal de São Luiz - RR, através da Secretaria Municipal de
Agricultura. Oriundo do CONVÊNIO nº 867810/2018, do Ministério
da Integração Nacional – Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia – SUDAM. ITENS I e III. R$ 322.112,48 (trezentos e
vinte e dois mil cento e doze reais e quarenta e oito reais), para o
item I e R$ 428.443,71 (quatrocentos e vinte e oito mil
quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e centavos) para o
item III, totalizando o valor de R$ 750.556,19 (Setecentos e
cinquenta e seis mil, quinhentos e cinquenta reais e dezenove
centavos). Entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ e a
Empresa POTENCIAL EMPREENDIMENTOS EIRELI LTDA –
CNPJ N° 05.738.487/0001 – 28, com vigência até 23/01/2020. Esta
publicação entrara em vigor na data de sua publicação.

JAMES MOREIRA BATISTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Iago Felipe Almeida Silva
Código Identificador:85DD5DCB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
EXTRATO DO CONTRATO
A prefeitura Municipal de São Luiz – RR, CNPJ nº 04.056.230/000123, em cumprimento ao disposto na Lei federal n. 8.666/93 de 21 de
junho de 1993, Lei 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000 e Decreto nº
7.892/2013 – Torna público o Extrato de contrato, Processo nº
025/2019 Pregão Presencial n° 013/2019, cujo objeto é a Aquisição de
Máquinas e Equipamentos Agrícolas, destinados a atender a Prefeitura
Municipal de São Luiz - RR, através da Secretaria Municipal de
Agricultura. Oriundo do CONVÊNIO nº 867810/2018, do Ministério
da Integração Nacional – Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia – SUDAM. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. Com o
valor de R$ 17.450,00 (Dezessete mil quatrocentos e cinquenta
reais) para o item II, R$ 20.300,00 (Vinte mil e trezentos reais) para
o item IV, R$ 18.900,00 (Dezoito mil e novecentos reais) para o item
V, R$ 16.200,00 (Dezesseis mil e duzentos reais) para o item VI e
R$ 146.950,00 (cento e quarenta e seis mil novecentos e cinquenta
reais) para o item VII. Entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO LUIZ e a Empresa AGROSOL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS
LTDA – CNPJ N° 07.437.133/0001-79, com vigência até
23/01/2020. Esta publicação entrara em vigor na data de sua
publicação.
São Luiz/RR, 07 de outubro de 2019.
JAMES MOREIRA BATISTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Iago Felipe Almeida Silva
Código Identificador:A2D40EEA
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CANTÁ
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO. Número do
Contrato: 034/2018. Nº Processo: 075/2018. PREGÃO PRESENCIAL
Nº 020/2019. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
CANTÁ. Contratado: KL COMERCIO DE MEDICAMENTOS
EIRELI ME. CNPJ 27.252.621/0001-19. Objeto: AQUISIÇÃO DE
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MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E
ODONTOLÓGICO, VISANDO ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA
E ESPECIALIZADA DE SAÚDE. Fundamento Legal: Art. 57, inc. II
da Lei 8.666/93. Vigência: 12 meses. Data de Assinatura: 30/08/2019.
Publicado por:
Edmar Augusto Oreano
Código Identificador:1F5D9F41

ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
LEI MUNICIPAL Nº 121/2019, DE 2 DE OUTUBRO DE 2019 – PCCR MAGISTÉRIO PÚBLICO
LEI MUNICIPAL Nº 121/2019, DE 2 DE OUTUBRO DE 2019.
“Reestrutura o Plano de Cargos, Carreira e Remunerações dos Servidores Públicos Efetivos do Magistério Público Municipal da
Secretaria Municipal de Educação do Município de Uiramutã (PCCR-MAGISTÉRIO) e dá outras providências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ, MANUEL DA SILVA ARAÚJO, faço saber que a Câmara Municipal de Uiramutã aprovou e
eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° - Esta Lei dispõe sobre a instituição, implantação e gestão do Plano de Cargo, Carreira, Remuneração e Valorização do Magistério Público
Municipal, e institui o Estatuto do Magistério Municipal, nos termos da legislação vigente, observando as peculiaridades locais.
Art. 2° - O Regime Jurídico do Magistério Público Municipal é de natureza estatutária, aplicando-se subsidiariamente e no que couber o Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais.
Art. 3° - Para efeitos desta Lei entende-se por:
I - Sistema Municipal de Ensino é o conjunto de instituições de educação infantil, ensino fundamental e médio mantidas pelo Poder Público
Municipal e órgãos que realizam atividades de educação sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação.
II - Magistério Público Municipal é o conjunto de profissionais da educação, titulares dos cargos de Professor I Nível Especial, Professor I, Professor
II, Pedagogo, Professor de Educação Infantil – PEI, Professor de Ensino Fundamental– PEF, Professor de Língua Materna e Orientador
Pedagógico do ensino público municipal.
III - Professor I em extinção é o titular do antigo cargo da Carreira do Magistério Público Municipal, com função de docência na educação infantil
e/ou nos anos iniciais do ensino fundamental;
IV - Professor II em extinção é o titular do antigo cargo da Carreira do Magistério Público Municipal, com função de docência nos anos finais do
ensino fundamental.
V - Pedagogo em extinção é o titular do antigo cargo de Pedagogo, da Carreira do Magistério Público Municipal, com funções de suporte pedagógico
direto à docência, como as de administração Escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional.
VI - Funções de magistério são as atividades de docência e de suporte pedagógico direto à docência, incluídas as de administração Escolar,
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional.
VII - Vencimento Inicial - aquele estabelecido para cada nível no início da carreira correspondente à classe A.
VIII - Vencimento Básico - aquele estabelecido para cada referência de classe, excluídas quaisquer vantagens pecuniárias percebidas pelo
profissional.
IX - Remuneração - os vencimentos do cargo, acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidos em Lei.
X - Professor de Educação Infantil – PEI é o atual cargo para o exercício de atividades docentes em turmas, exclusivamente, de Educação Infantil e
anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano);
XI - Professor de Ensino Fundamental – PEF é o atual cargo para o exercício de atividades docentes em turmas de primeiro ao nono ano do Ensino
Fundamental, criado nos termos desta Lei, respeitada a formação específica.
XII - Orientador Pedagógico é o atual cargo com funções de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração escolar, planejamento,
inspeção, supervisão, orientação e coordenador educacional, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica.
XIII - Professor de Língua Materna é o atual cargo para o exercício de atividades docentes, em turmas de Educação Infantil e do Ensino
Fundamental (1º ao 9º ano) nas Comunidades Indígenas e sede, nos mais diversificados idiomas locais, abrangendo as línguas indígenas locais,
sendo que o profissional poderá ter a mínima formação em Nível Médio, nas modalidades normal, magistério e magistério indígena.
CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS
Art. 4° - O Plano de Carreira, Remuneração e Valorização do Magistério Público Municipal tem como princípios básicos:
I - A profissionalização, que pressupõe vocação e dedicação ao magistério e qualificação profissional;
II - Valorização do desempenho, da qualificação e do conhecimento;
III - Progressão através de mudança de nível por critério de tempo e avaliação de desempenho; e de promoções, por critério de titulação e
habilitação;
IV - Condições de trabalho e material didático adequado;
V - Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluídos na jornada de trabalho;
VI - Remuneração condigna que assegure condições econômicas e sociais compatíveis com a dignidade, peculiaridade e importância da profissão,
permitindo dedicação ao magistério;
VII - Piso salarial profissional.
Art. 5° - O Sistema Municipal de Ensino implementará programas de desenvolvimento profissional dos docentes em exercício, em instituições
credenciadas, bem como em programas de aperfeiçoamento em serviço.
Parágrafo único - A implementação dos programas de que trata este artigo levará em consideração:
a) a prioridade em áreas curriculares carentes de professores;
b) a situação funcional dos professores, de modo a priorizar os que terão mais tempo de exercício a ser cumprido no sistema;
c) a utilização de metodologias diversificadas, incluindo as que empregam recursos da educação à distância.
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CAPÍTULO III
DO QUADRO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL
Art. 6° - Ficam criados no quadro do Magistério Público Municipal os seguintes Cargos:
I - o Cargo de Professor de Educação Infantil PEI, para o exercício de atividades docentes em turmas, exclusivamente, de Educação Infantil e anos
iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano).
§ 1º - As especificações, número de cargos, tabela de vencimento e atribuições do cargo de PEI encontram-se descritas, respectivamente, nos
ANEXOS I e XII desta Lei.
II – o Cargo de Professor de Ensino Fundamental – PEF, com formação em Nível Superior em Licenciatura Plena, para o exercício de atividades
docentes em turmas de primeiro ao nono ano do Ensino Fundamental.
§ 1º - As especificações, número de cargos, tabela de vencimento e atribuições do cargo de PEF, encontram-se descritas, respectivamente, nos
ANEXOS I e XII desta Lei.
III – o Cargo de Orientador Pedagógico, com formação em Nível Superior em Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior para o
exercício de atividades docentes em turmas de primeiro ao nono ano do Ensino Fundamental.
§ 1º - As especificações, número de cargos, tabela de vencimento e atribuições do cargo de Orientador Pedagógico, encontram-se descritas,
respectivamente, nos ANEXOS I e XII desta Lei.
IV – O Cargo de Professor de Língua Materna, com formação em Nível Médio, nas modalidades normal, magistério e magistério indígena, para o
exercício de atividades docentes em turmas de Educação Infantil e do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) nas Comunidades Indígenas e sede, nos
mais diversificados idiomas locais, abrangendo as línguas indígenas locais.
§ 1º - As especificações, número de cargos e tabela de vencimento encontram-se descritas, respectivamente, nos ANEXOS I e XII desta Lei.
Parágrafo único - Cargo é lugar na organização do serviço público correspondente a um conjunto de atribuições e responsabilidades, com
denominação própria, número certo e remuneração pelo poder público, nos termos desta Lei.
Art. 7° - A investidura em cargo de provimento efetivo dar-se-á mediante aprovação em concurso de provas e títulos.
Parágrafo único - A comprovação de titulação ou habilitação exigida para o exercício do cargo é condição para investidura.
CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA DA CARREIRA
SEÇÃO l
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 8° - A Carreira do Magistério Público Municipal de Uiramutã é integrada pelos cargos de provimento efetivo de Professor de Educação
Infantil – PEI, Professor de Ensino Fundamental – PEF, Professor de Língua Materna, Orientador Pedagógico e os cargos em extinção,
estruturadas em classes, para acesso privativo de seus titulares.
§ 1º - Classe é o agrupamento de cargos da mesma profissão e com idênticas atribuições, responsabilidades e vencimentos, em que se estrutura a
Carreira, constituindo os degraus de progressão.
§ 2º - Os detentores dos cargos de Professor I Nível Especial, Professor I e Professor II e Pedagogo passam a integrar o quadro em extinção;
§ 3º - Os cargos ocupados, descritos no § 2º, serão extintos quando ocorrer a sua vacância, assegurando-se a seus ocupantes todos os direitos e
vantagens estabelecidos, inclusive progressão e promoção.
Art. 9° - A Carreira do Magistério Público Municipal abrange o ensino fundamental e a educação infantil.
Parágrafo único - As instituições de educação infantil compreendem as Creches ou Centros de Educação Infantil e às Pré-Escolas.
Art. 10 - Os titulares de cargo do Magistério Municipal atuarão com prioridade em creches, pré-escolas e no ensino fundamental, permitida a
atuação em outros níveis de ensino somente quando atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência.
Art. 11 – Constitui requisito para ingresso na Carreira, a formação:
l – Em nível superior, em curso de licenciatura plena em Pedagogia ou Normal Superior, para o cargo de Professor de Educação Infantil – PEI
(antigo cargo do Professor I com graduação);
§ 1º Os servidores efetivos que possuem, a título precário, como formação mínima, a obtida em Nível Médio na modalidade Magistério (Professor I
Nível Especial), não serão enquadrados no cargo de Professor de Educação Infantil – PEI, exceto se apresentarem diplomar do curso de
licenciatura plena em Pedagogia.
II – Em nível superior, em curso de licenciatura plena nas áreas de conhecimento específicas do currículo da Educação Básica, ou outra graduação
correspondente a áreas do conhecimento específico do currículo, com formação pedagógica, para o cargo de Professor de Ensino Fundamental –
PEF – para o exercício de atividades docentes em turmas de primeiro ao nono ano do Ensino Fundamental, criado nos termos desta Lei, respeitada a
formação específica (antigo cargo do Professor II);
III – Em Nível Superior, em curso de Licenciatura Plena em Pedagogia ou outra Licenciatura Plena com Pós-graduação lato sensu específica para as
funções do cargo de Orientador Pedagógico (antigo cargo do Pedagogo);
IV– Em Nível Médio, nas modalidades normal, magistério e magistério indígena, a título precário, para o exercício de atividades docentes em turmas
de Educação Infantil e do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) nas Comunidades Indígenas e na sede, nos mais diversificados idiomas locais,
abrangendo as línguas indígenas locais, para as funções do cargo de Professor de Língua Materna.
§ 1º - O ingresso na Carreira dar-se-á na classe inicial de cada cargo da carreira e por meio de Concurso Público.
§ 2º - A comprovação de titulação ou habilitação exigida para o exercício do cargo é condição para investidura.
§ 3° - Constitui requisito adicional para o ingresso na Carreira, no cargo de Orientador Pedagógico, a experiência de dois anos de docência.
SEÇÃO II
DAS CLASSES E DOS NÍVEIS
Art. 12 - As classes A e B constituem a linha de progressão horizontal na carreira do titular de cargo do Magistério e são designadas por 05 (cinco)
referências representadas pelas letras padrão A, B, C, D e E em cada classe.
§ 1º Os cargos serão distribuídos pelas classes A e B em disposição crescente, da inicial a final, conforme ANEXO X – Quadros I, II, III, IV e V.
§ 2º O número de cargos de Professor I Nível Especial, Professor I, Professor II e Pedagogo, Professor de Educação Infantil – PEI, Professor de
Educação Fundamental – PEF, Professor de Língua Materna e Orientador Pedagógico de cada classe, para fins de progressão e promoção serão
definidos anualmente por ato do Poder Executivo Municipal.
Art. 13 - Os níveis referentes à habilitação do titular de cargo de Carreira são:
I - Para o Cargo de Professor I – 1º a 5º ano do Ensino Fundamental e anos iniciais:
Nível Especial - formação em nível médio, na modalidade normal ou Magistério.
Nível I - formação em nível superior, em curso de licenciatura plena em Pedagogia ou Normal Superior, com formação pedagógica nos termos da
legislação vigente.
Nível II - formação em nível de Pós-graduação lato sensu em cursos na área da Educação Básica com foco em Educação Infantil e/ou séries iniciais
no Ensino Fundamental, com duração mínima de trezentas e sessenta horas.
II - para o Cargo de Professor II – 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental:
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Nível I - formação em nível superior, em curso de licenciatura plena em pedagogia ou outra graduação correspondente a áreas específicas do
currículo, com formação pedagógica nos termos da legislação vigente.
Nível II - formação em nível de pós-graduação, em cursos na área de educação, com duração mínima de trezentas e sessenta horas.
III - Para o cargo de Pedagogo
Nível I - formação em nível superior, em curso de graduação plena em pedagogia ou outra licenciatura e pós-graduação específica em pedagogia.
Nível II - formação em nível de pós-graduação, em cursos na área de educação, com duração mínima de trezentas e sessenta horas.
lV – Professor de Educação Infantil – PEI – para o exercício de atividades docentes em turmas, exclusivamente, de Educação Infantil e anos
iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano):
Nível I – Formação em Nível Superior, em curso de Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior, com formação pedagógica nos termos da
legislação vigente.
Nível II – Formação em nível de Pós-graduação lato sensu em cursos na área da Educação Básica com foco em Educação Infantil e/ou séries iniciais
no Ensino Fundamental, com duração mínima de trezentas e sessenta horas.
Nível III – Formação em nível de mestrado ou doutorado, com apresentação de título de mestre ou doutor, considerados somente se credenciados
pelo Conselho Nacional de Educação e, quando realizados no exterior, revalidados por instituição nacional competente.
V - Professor de Ensino Fundamental – PEF para o exercício de atividades docentes em turmas de primeiro ao nono ano do Ensino Fundamental,
criado nos termos desta Lei, respeitada a formação específica:
Nível I – Formação em Nível Superior, em curso de Licenciatura Plena em Pedagogia ou outra Licenciatura Plena em área específica do
conhecimento da Educação Básica.
Nível II – Formação em Nível de Pós-graduação lato sensu em cursos na área da Educação Básica, com duração mínima de trezentas e sessenta
horas.
Nível III – Formação em nível de mestrado ou doutorado, com apresentação de título de mestre ou doutor, considerados somente se credenciados
pelo Conselho Nacional de Educação e, quando realizados no exterior, revalidados por instituição nacional competente.
VI – Orientador Pedagógico – com funções de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração escolar, planejamento, inspeção,
supervisão, orientação e coordenador educacional, exercidas no âmbito das unidades escolares de Educação Básica.
Nível I – Formação em Nível Superior, em curso de Licenciatura Plena em Pedagogia ou outros cursos de Licenciatura Plena com Pós-graduação em
Pedagogia.
Nível II – Formação em Nível de Pós-graduação lato sensu em cursos na área da Educação Básica, com duração mínima de trezentas e sessenta
horas.
Nível III – Formação em nível de mestrado ou doutorado, com apresentação de título de mestre ou doutor, considerados somente se credenciados
pelo Conselho Nacional de Educação e, quando realizados no exterior, revalidados por instituição nacional competente.
VII – Professor Língua Materna – para o exercício de atividades docentes em turmas de Educação Infantil e do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano)
nas Comunidades Indígenas e na sede, nos mais diversificados idiomas locais, abrangendo as línguas indígenas locais.
Nível Médio – Formação em nível médio, nas modalidades normal, magistério e magistério indígena.
Nível I – Formação em Nível Superior, em curso de Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior.
Nível II – Formação em nível de Pós-graduação lato sensu em cursos na área da Educação Básica com foco em Educação Infantil e/ou séries iniciais
no Ensino Fundamental, com duração mínima de trezentas e sessenta horas.
Nível III – Formação em nível de mestrado ou doutorado, com apresentação de título de mestre ou doutor, considerados somente se credenciados
pelo Conselho Nacional de Educação e, quando realizados no exterior, revalidados por instituição nacional competente.
CAPÍTULO V
DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA
Art. 14 - O desenvolvimento na Carreira do Magistério Público Municipal processar-se-á por Progressão e de Promoção.
Parágrafo único - Somente após o cumprimento do estágio probatório de 3 (três) anos previsto na Constituição Federal e nesta Lei e, adquirida a
estabilidade, poderá ocorrer desenvolvimento na Carreira.
SEÇÃO I
DA PROGRESSÃO E DA PROMOÇÃO
Art. 15 – O desenvolvimento na Carreira de Magistério Superior ocorrerá mediante progressão funcional e promoção.
§ 1º Para os fins do disposto no caput, progressão é a passagem do servidor para o nível de vencimento imediatamente superior dentro de uma
mesma classe, e promoção, a passagem do servidor de uma classe para outra subsequente, na forma desta Lei.
§ 2º A progressão na Carreira de Magistério Superior ocorrerá com base nos critérios gerais estabelecidos nesta Lei e observará, cumulativamente:
I - aprovação no estágio probatório;
II - o cumprimento do interstício mínimo de 36 (trinta e seis) meses de efetivo exercício em cada nível;
III - não ter sofrido penalidade de advertência, suspensão ou ter sido exonerado, por penalidade, do cargo em comissão que exercia nos doze meses
que antecedem a efetivação da progressão;
IV - provação em avaliação de desempenho e avaliação de conhecimentos.
§ 3º A promoção ocorrerá observados o interstício mínimo de 36 (trinta e seis) meses no último nível de cada Classe antecedente àquela para a qual
se dará a promoção e, ainda, as seguintes condições:
I – possuir o título de mestre ou doutor;
II – ser aprovado em processo de avaliação de desempenho e avaliação de conhecimentos.
§ 4º As diretrizes gerais para o processo de avaliação de desempenho para fins de progressão e de promoção serão estabelecidas em ato da Secretaria
Municipal de Educação e deverão contemplar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão, cabendo a Comissão responsável executar os
procedimentos do referido processo. Considerará, ainda, o desempenho e os conhecimentos do profissional da educação.
§ 5° Os procedimentos de execução da Avaliação de Desempenho terão orientação técnica e acompanhamento da comissão responsável na Secretaria
Municipal de Educação, formada por 03 (três) profissionais efetivos com formação em Nível de Pós-graduação lato sensu.
§ 6º As diretrizes gerais para o processo de avaliação de conhecimentos para fins de progressão e de promoção serão estabelecidas em ato da
Secretaria Municipal de Educação e deverão contemplar uma prova, seja escrita, oral, ou apresentação, referente ao ensino, pesquisa, extensão e
gestão, cabendo a Comissão responsável executar os procedimentos para a avaliação contemplando os conhecimentos do profissional da educação.
§ 7º Os cursos de mestrado e doutorado, para os fins previstos neste artigo, serão considerados somente se credenciados pelo Conselho Nacional de
Educação e, quando realizados no exterior, revalidados por instituição nacional competente.
§ 8º Os docentes aprovados no estágio probatório do respectivo cargo que atenderem os requisitos de titulação (mestre ou doutor) farão jus a
promoção.
SUBSEÇÃO I
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Art. 16. - A avaliação de desempenho levará em conta o cumprimento das atribuições inerentes a cada cargo, bem como o potencial de
desenvolvimento na carreira, considerando:
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l - Assiduidade, pontualidade, cooperação, ética profissional e a observância dos demais deveres funcionais;
II – Dados cadastrais e curriculares que comprovem interesse no aperfeiçoamento, mediante participação em cursos de capacitação profissional;
III - O potencial revelado:
a) pelos resultados obtidos nos cursos de que trata o inciso anterior;
b) pela qualidade do trabalho realizado e pelas iniciativas das quais resulte o aprimoramento da execução de tarefas individuais e da unidade onde
está lotado;
c) pela eficiência demonstrada.
IV - Dedicação exclusiva ao cargo que ocupa;
V - Tempo de serviço na função docente.
§ 1° - A avaliação de desempenho deverá abranger a área curricular em que o professor exerça a docência e conhecimentos pedagógicos.
§ 2° - A pontuação para progressão e para a promoção será determinada pela soma dos fatores a que se referem os §§ 1° e 2°, tomando-se:
I - a média aritmética das avaliações anuais de desempenho, valendo 30 (trinta) pontos.
II - a pontuação da qualificação profissional, valendo 30 (trinta) pontos.
III - a avaliação de conhecimentos, valendo 30 (trinta) pontos.
IV - o tempo de serviço de efetivo exercício no cargo, valendo 10 (dez) pontos.
§ 3° - A promoção, observado o número de vagas da classe seguinte, obedecerá a ordem de classificação dos integrantes da classe que tenham
cumprido o interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício.
Art. 17 - Fica prejudicada a progressão e promoção, acarretando interrupção da contagem do tempo de exercício sempre que o profissional da
educação:
I – estiver em período de estágio probatório;
II – estiver em gozo de licença sem remuneração ou quando o período de licença corresponder de forma parcial ou integral ao período aquisitivo de
cada progressão ou promoção;
III - somar 02 (duas) penalidades de advertência;
IV – tiver sofrido pena disciplinar de suspensão no período aquisitivo de cada progressão ou promoção;
V - completar 05 (cinco) faltas injustificadas ao serviço;
VI - somar 10 (dez) atrasos de comparecimento ao serviço e/ou saídas antes do horário marcado para término da jornada, sem justificativa.
VII – estiver na data da progressão ou promoção ou nos respectivos períodos aquisitivos, à disposição de qualquer outro órgão, instituição ou
entidade, exceto para exercício de cargo em comissão na administração do Poder Executivo Municipal ou para o exercício de desempenho de
mandato em entidades representativas dos servidores;
VIII – tiver sofrido prisão decorrente de decisão judicial transitada em julgado, no período aquisitivo da progressão ou promoção.
Parágrafo único - Sempre que ocorrer qualquer das hipóteses previstas nos incisos acima, iniciar-se-á nova contagem para fins do interstício de 03
(três) anos exigido para promoção e progressão.
Art. 18 - Suspendem a contagem do tempo para fins de promoção:
I - as licenças e afastamentos sem direito à remuneração;
II - as licenças para tratamento de saúde no que excederem a 90 (noventa) dias, mesmo quando em prorrogação, exceto as decorrentes de acidente de
serviço.
III - as licenças para tratamento de saúde em pessoa da família, no que excederem a 30 (trinta) dias;
IV - os afastamentos para exercício de atividades não relacionadas com o magistério.
SESSÃO II
DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Art. 19 - A qualificação profissional objetivando o aprimoramento permanente do ensino e a progressão na Carreira, será assegurada através de
cursos de formação, aperfeiçoamento ou especialização em instituições credenciadas, de programas de aperfeiçoamento em serviço e de outras
atividades de atualização profissional, observados os programas prioritários em especial o de habilitação dos professores de níveis médios.
Art. 20 - Será concedida licença para qualificação profissional.
§ 1° - A licença para qualificação profissional consiste na dispensa do cumprimento da totalidade ou da proporcionalidade da jornada de trabalho do
profissional da educação, durante o período destinado ao curso, sem prejuízo de seus vencimentos, assegurados sua efetividade para todos os efeitos
da carreira, que será concedida mediante os seguintes critérios:
a) o profissional deverá ter jornada de trabalho de 40 horas semanais;
b) o horário do curso deverá coincidir com o horário de trabalho;
c) o curso deverá ser afim com a educação; '•
d) o profissional não poderá ter outro curso do mesmo nível;
e) apresentação do atestado de matrícula na instituição com a comprovação de horário;
f) compromisso de terminar o curso no prazo normal previsto pela instituição;
g) renovação semestral do pedido da licença para qualificação profissional, com a apresentação de comprovante de matricula e do novo horário de
estudos; e.
h) aproveitamento satisfatório nas disciplinas cursadas.
§ 2° - O pedido de licença para qualificação profissional ou sua renovação deverá ser encaminhado à Secretaria Municipal de Educação, até o dia 01
de março e 01 de agosto, respectivamente, sendo que o órgão concessor terá 15 (quinze) dias para se pronunciar a respeito.
Art. 21 - Após cada quinquénio de efetivo exercício, o titular de cargo de Carreira poderá, no interesse do ensino, afastar-se do exercício do cargo
efetivo, com a respectiva remuneração, por três meses para participar de curso de qualificação profissional, observado o disposto no art. 20.
Parágrafo único - Os períodos de licença de que trata o caput não são acumuláveis.
CAPÍTULO VI
DA JORNADA DE TRABALHO
Art. 22 - A jornada de trabalho do titular de cargo de Carreira poderá ser parcial ou integral, correspondendo respectivamente, a:
I - A jornada de trabalho do titular dos cargos em extinção de Professor I Nível Especial, Professor I e Professor II serão de 25 (vinte e cinco), 30
(trinta) e 35 (trinta e cinco) horas semanais, conforme os enquadramentos anteriores a esta Lei;
II – A jornada de trabalho do titular dos cargos de Professor de Educação Infantil - PEI e Professor de Ensino Fundamental– PEF e Professor
de Língua Materna, da carreira do Magistério Público Municipal, serão de 30 (trinta) horas semanais trinta horas semanais;
III - A jornada de trabalho do titular do cargo de Pedagogo em extinção será de 40 (quarenta) horas semanais.
IV - A jornada de trabalho do titular do cargo de Orientador Pedagógico será de 40 (quarenta) horas semanais.
§ 1° - A jornada de trabalho do professor em função docente inclui uma parte em horas-aula e outra em horas-atividade destinadas, de acordo com a
proposta pedagógica da Escola, a planejamento, a preparação e avaliação do trabalho didático, a colaboração com a administração da Escola, a
reuniões pedagógicas, a articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional.
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§ 2° - A jornada de vinte e cinco horas semanais do professor em função docente inclui vinte horas de aula e cinco horas de atividades, das quais
três horas serão destinadas ao trabalho coletivo, na Escola.
§ 3° - A jornada de quarenta horas semanais do professor em função docente inclui trinta horas de aula e dez horas de atividades, das quais seis horas
serão destinadas ao trabalho coletivo, na Escola.
§ 4º - A jornada de trabalho do Professor de Educação Infantil - PEI e Professor de Ensino Fundamental – PEF e Professor de Língua
Materna com carga horaria de 30 horas em função docente inclui 2/3 de horas-aula e 1/3 de horas-atividade destinadas, de acordo com a Proposta
Pedagógica da Escola, ao planejamento, preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da Escola, às reuniões
pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, a saber:
20 (vinte) horas semanais em destinadas ao efetivo exercício da docência;
04 (quatro) horas semanais destinadas à qualificação profissional em serviço ou não;
03 (três) horas semanais destinadas às reuniões pedagógicas e outras atividades em ambiente escolar, porém, sem interação direta com o alunado;
03 (três) horas semanais destinadas ao planejamento, preparação e avaliação do trabalho didático a ser realizado em local de livre escolha do
docente.
§ 5° - O número de cargos a serem preenchidos para cada uma das jornadas será definido no respectivo edital de concurso público.
§ 6º - Os ocupantes de cargos regidos por esta Lei que se encontra em atividades diversas às funções do magistério deverá cumprir carga horária de
40 (quarenta) horas semanais.
Art. 23 - Fica instituída a prestação de serviço docente de hora-aula em regime suplementar, ao titular de cargo da carreira do Magistério Público
Municipal, que esteja em efetivo exercício em sala de aula, e não terá caráter compulsório.
§ 1º - Em casos excepcionais e no interesse da Administração Pública Municipal, o titular de cargo Professor I Nível Especial, Professor I,
Professor II, Professor de Educação Infantil - PEI e Professor de Ensino Fundamental – PEF e Professor de Língua Maternal poderá
ministrar hora/aula em regime suplementar;
§ 2º - O valor de cada hora-aula em regime suplementar será igual ao da hora-aula normal;
§ 3º - A jornada de hora-aula em regime suplementar de que trata este artigo não poderá exceder a 2/3 (dois terços) de seu contrato efetivo.
§ 4º - Em casos excepcionais e no interesse da Administração Pública Municipal, o titular de cargo de Professor I Nível Especial, Professor I,
Professor II, Professor de Educação Infantil - PEI e Professor de Ensino Fundamental – PEF e Professor de Língua Materna que não esteja
em acumulação de cargo, emprego ou função pública, poderá ser convocado por ato formal do titular da Secretaria Municipal de Educação para
realizar jornada de hora-aula em regime suplementar, para fins de:
I – Substituição temporária de professores em função da docência, nos seus impedimentos legais;
II – Por necessidade do ensino e enquanto persistir essa;
III – Suprir as necessidades de ensino-aprendizagem dos alunos nos contraturnos das unidades escolares, sempre que necessário;
IV – Suprir as necessidades de aulas residuais e reposições.
§ 5º - Na convocação de que trata o caput deste artigo deverá ser resguardada a proporção entre horas de aula e horas de atividade quando para o
exercício da docência.
CAPÍTULO VIIÍ
DA REMUNERAÇÃO
SEÇÃO I
DO VENCIMENTO
Art. 24 - A remuneração do titular do cargo de Carreira corresponde ao vencimento relativo à classe e ao nível de habilitação em que se encontre,
acrescido das vantagens pecuniárias a que fizer jus.
Parágrafo único - Considera-se vencimento básico da Carreira o valor fixado para o cargo de Professor, correspondente à Classe A e Nível 1,
proporcional à jornada de trabalho.
SEÇÃO II
DAS VANTAGENS
Art. 25 - Além do vencimento, o titular de cargo de Carreira fará jus às seguintes vantagens:
l - Gratificações:
a) pelo exercício de direção ou vice direção de unidades Escolares;
b) pelo exercício em Escola de difícil acesso ou provimento;
c) pelo exercício de docência com alunos portadores de necessidades especiais.
Parágrafo único - As gratificações não são cumulativas.
Art. 26 - A Gratificação pelo exercício de direção de unidades Escolares observará a tipologia das Escolas e corresponderá a:
I - 70% (setenta por cento) sobre o vencimento básico da Carreira, para Escolas de médio porte, consideradas unidades de 81 (oitenta e um) até 240
(duzentos e quarenta) alunos;
II - 80% (oitenta por cento) para Escolas de grande porte, consideradas unidades com mais de 240 (duzentos e quarenta) Alunos.
III - Para as Escolas de pequeno porte, consideradas unidades de até 80(oitenta) alunos, não será oferecida a Gratificação pelo exercício de direção
de unidades Escolares, sendo que, nestas unidades Escolares, será designado o Professor Responsável em conformidade com o Artigo 40, inciso II,
desta Lei, com remuneração constante do quadro do ANEXO II.
§ 1° - A Gratificação pelo exercício de vice-direção de unidades Escolares observará a tipologia das Escolas e corresponderá a 20% (vinte por cento)
sobre o vencimento básico da Carreira, para Escolas de médio porte e 25% (vinte e cinco por cento) para Escolas de grande porte.
§ 2° - As Escolas com até 80 (oitenta) alunos não terão vice direção.
§ 3° - A classificação das unidades Escolares segundo a tipologia será estabelecida anualmente pela Secretaria Municipal de Educação.
§ 4° - Fica assegurado ao servidor efetivo do Magistério Público, cedido da União, Estados ou de Municípios, os mesmos direitos à função
gratificada, de que trata este artigo, podendo receber cumulativamente remuneração e gratificação no cumprimento de carga horária de 40 (quarenta)
horas semanais. Aos profissionais que não dispuserem de tempo integral, exercerão carga horaria de 20 horas na função gratificada e seus proventos
serão devidos pela metade.
Art. 27 - A Gratificação pelo exercício em Escola de difícil acesso ou provimento será estabelecida com base na distância em quilometragem, tendo
como referência à sede do município, nos seguintes percentuais incidentes sobre o vencimento básico da carreira:
a) 5% (cinco por cento) para Escolas localizadas acima de 30 (trinta) até 80 (oitenta) quilômetros, inclusive;
b) 8% (oito por cento) para Escolas localizadas acima de 80 (oitenta) quilômetros.
§ 1° - A gratificação de difícil acesso será devida a partir do mês em que for solicitada, sendo que o pedido deverá ser renovado a cada alteração de
lotação ou mudança de residência.
§ 2° - Não são acumuláveis a gratificação por difícil acesso e o vale-transporte.
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Art. 28 - Os titulares dos cargos de Carreira, com titulação específica, que atuam em classe de educação especial ou classe de apoio a alunos
especiais, com no mínimo 07(sete) alunos, fazem jus a um percentual de incentivo correspondente a 10% (dez por cento), calculado sobre o
vencimento básico da Carreira.
CAPÍTULO VIII
DA DISTRIBUIÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO
SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 29 - Os titulares de cargos de Carreira serão distribuídos na rede municipal de ensino, para o desempenho de suas atividades, mediante:
I - lotação;
II – remoção.
Parágrafo único - A distribuição de que trata este artigo deve atender as necessidades das unidades Escolares e órgãos da rede municipal de ensino,
segundo a respectiva tipologia dos cargos.
SEÇÃO II
DA LOTAÇÃO
Art. 30 - Lotação é a indicação da localidade, da Escola ou do órgão do Sistema Municipal de Ensino em que o titular de cargo de Carreira exercerá
suas atividades laborais.
Art. 31 - A Secretaria Municipal de Educação, por meio do órgão compete manterá atualizados os assentamentos funcionais dos titulares de cargos
de Carreira do sistema Municipal de Ensino.
Art. 32 - A lotação se efetivará mediante ato do Secretário Municipal de Educação.
Parágrafo único - O titular de cargo de Carreira licenciado para tratar de interesses particulares perde a lotação, ficando à disposição da Secretaria
Municipal de Educação.
Art. 33 - A lotação pode ser alterada:
I - a pedido;
II - por necessidade ou interesse do ensino;
III - por motivo de saúde;
IV - por permuta.
§ 1° - A alteração da lotação a pedido, para ser atendida, demandará a existência de vagas.
§ 2° - A alteração da lotação por necessidade ou interesse do ensino, ou por motivo de saúde, não implica necessariamente a existência de vaga,
ficando o profissional da educação, se for o caso, na função de substituto, até que se realize sua nova lotação.
§ 3° - A alteração de lotação ocorre sempre em período de férias Escolares, exceto quando decorrente de necessidade ou interesse do ensino ou de
motivo de saúde.
SEÇÃO III
DA REMOÇÃO
Art. 34 - Remoção é o deslocamento a pedido, por necessidade ou interesse do ensino ou por permuta, do profissional de educação da zona rural
para a zona urbana, ou vice-versa.
§ 1° - A remoção se processa sempre em época de férias Escolares, salvo por necessidade ou interesse do ensino, ou ainda motivo de saúde, e
implica sempre em alteração de lotação;
§ 2° - A remoção da zona rural para a zona urbana, no caso de vaga nesta última, fica condicionada ao atendimento dos seguintes critérios:
I - tempo de serviço no magistério público municipal;
II - tempo de serviço na zona rural;
III - avaliação de desempenho profissional, considerando os aspectos de assiduidade, pontualidade e qualidade da função exercida.
SEÇÃO IV
DA CEDÊNCIA OU CESSÃO
Art. 35 - Cedência ou cessão é o ato pelo qual o titular de cargo de Carreira é posto a disposição de entidade ou órgão não integrante do Sistema
Municipal de Ensino.
§ 1° - A cedência ou cessão será sem ónus para o ensino municipal e será concedida pelo prazo máximo de um ano, sendo renovável anualmente, se
assim convier às partes interessadas.
§ 2° - A cedência para outras funções fora do sistema municipal de ensino só poderá ocorrer se houverem professores excedentes.
§ 3° - O tempo em que o profissional da educação do magistério municipal estiver cedido para atividades estranhas ao magistério, interrompe o
interstício para a promoção.
§ 4° - O profissional da educação só poderá ser cedido após o período de 03 (três) anos de efetivo exercício da rede municipal de ensino.
CAPÍTULO IX
DOS DIREITOS E VANTAGENS
Art. 36 - São direitos dos integrantes do magistério, além dos previstos na Constituição Federal e no regime jurídico dos servidores municipais:
I - escolher e aplicar livremente processos didáticos e formas de avaliação da aprendizagem, observadas as normas e diretrizes do aprendizagem,
observadas as normas e diretrizes do Sistema Estadual de Ensino e a Proposta Pedagógica de sua unidade de lotação;
II - dispor, no ambiente de trabalho, de instalação e materiais didáticos suficientes e adequados para exercer com eficiência suas funções;
III - participar do planejamento do processo ensino-aprendizagem e das atividades relacionadas à educação em geral, bem como das que dizem
respeito aos integrantes do magistério;
IV - ter oportunidade de frequentar cursos de formação, atualização, aperfeiçoamento e especialização profissional;
V - não sofrer discriminação no exercício da função;
VI - receber, através do serviço especializado de educação, assistência ao exercício profissional;
VII - usufruir as demais vantagens previstas nesta Lei.
CAPÍTULOIX
DAS FÉRIAS
Art. 37 - O período de férias anuais do titular de cargo de Carreira será de:
I - de 45 (quarenta e cinco) dias para titular de cargo de professor em função docente, de acordo com o calendário Escolar;
II – de 30 (trinta) dias para titular de cargo de professor no exercício de outras funções e para titular do cargo de pedagogo e de orientador
pedagógico.
Parágrafo único - É proibida a acumulação de férias, salvo, por absoluta necessidade do serviço e, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos.
CAPÍTULO X
DOS DEVERES
Art. 38 - Além dos deveres constantes no Estatuto dos Servidores Municipais, o profissional integrante do Magistério Público Municipal tem o dever
de considerar a relevância social de suas atribuições mantendo conduta moral e funcional adequada à dignidade profissional, em razão do que, deve:
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I - conhecer e respeitar a Lei;
II - preservar os princípios, ideais e fins da educação brasileira;
III - esforçar-se em prol da educação integral do aluno, utilizando processos que acompanhem o progresso científico e técnico da educação e
sugerindo, também, medidas tendentes ao aperfeiçoamento dos serviços educacionais oferecidos pela administração da rede pública municipal de
ensino;
IV - incumbir-se das funções e encargos específicos do Magistério Público Municipal estabelecido em legislação e regulamentos próprios;
V - participar das atividades de educação que lhe forem cometidas por força da função exercida;
VI - manter espírito de cooperação e solidariedade com a comunidade Escolar e a localidade;
VII - zelar pela defesa dos direitos profissionais e pela reputação da classe.
Art. 39 - Aos titulares de cargo de Carreira no exercício de suas atividades incumbe:
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
II - elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
III - zelar pela aprendizagem dos alunos;
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
VI - colaborar com as atividades de articulação da Escola, com as famílias e a comunidade.
CAPÍTULO XI
DA FUNÇÃO GRATIFICADA E DO QUADRO DE COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO
Art. 40 - Ficam criadas as seguintes funções gratificadas:
I – A função gratificada de Operador Administrativo Educacional que poderá ser exercida por servidor efetivo do quadro geral da Prefeitura
Municipal de Uiramutã, desde que em exercício funcional no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.
II – A função gratificada de Professor responsável que poderá ser exercida por professor efetivo do quadro geral da Prefeitura Municipal de
Uiramutã, desde que em exercício funcional no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, na rede de ensino, em atuação de sala de aula.
III – A função gratificada de Coordenador Pedagógico que poderá ser exercida por professor ou pedagogo efetivo do quadro geral da Prefeitura
Municipal de Uiramutã, desde que em exercício funcional no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, na rede de ensino, em atuação de sala de
aula.
IV – A função gratificada de Técnico em Planejamento, Inspeção e Orientação Educacional que poderá ser exercida por professor, pedagogo ou
orientador pedagógico, efetivos do quadro geral da Prefeitura Municipal de Uiramutã, desde que em exercício funcional no âmbito da Secretaria
Municipal de Educação, na rede de ensino, em atuação de sala de aula.
V – A função gratificada de Coordenador de Divisão de Ensino que poderá ser exercida por professor, pedagogo ou orientador pedagógico,
efetivos do quadro geral da Prefeitura Municipal de Uiramutã, desde que em exercício funcional no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, na
rede de ensino, em atuação de sala de aula.
Art. 41 - Ficam criados os seguintes cargos comissionados em exercício funcional no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e na rede de
ensino municipal:
I – o Cargo de Operador Administrativo Educacional, de livre indicação, nomeação e designação do Secretário de Educação;
II – o Cargo de Coordenador de Recursos Humanos, de livre indicação, nomeação e designação do Secretário de Educação;
III – o Cargo de Coordenador de Merenda Escolar e Material Didático, de livre indicação, nomeação e designação do Secretário de Educação;
IV – o Cargo de Coordenador de Transportes, de livre indicação, nomeação e designação do Secretário de Educação;
V – o Cargo de Secretaria de Gabinete, de livre indicação, nomeação e designação do Secretário de Educação;
VI – o Cargo de Coordenador Pedagógico, de livre indicação, nomeação e designação do Secretário de Educação, com exercício funcional no
âmbito da Secretaria Municipal de Educação, junto a rede de ensino, em atuação de sala de aula.
VII – o Cargo de Técnico em Planejamento, Inspeção e Orientação Educacional, de livre indicação, nomeação e designação do Secretário de
Educação, com exercício funcional no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, junto a rede de ensino, em atuação de sala de aula.
VIII – o Cargo de Coordenador de Divisão de Ensino, de livre indicação, nomeação e designação do Secretário de Educação, com exercício
funcional no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, junto a rede de ensino, em atuação de sala de aula.
§ 1° - O quantitativo de vagas para o cargo ou função gratificada de Operador Administrativo Educacional, Coordenador de Recursos Humanos,
Coordenador de Merenda Escolar e Material Didático, Coordenador de Transportes, Secretaria de Gabinete, Professor responsável, Coordenador
Pedagógico, Técnico em Planejamento, Inspeção e Orientação Educacional e Coordenador de Divisão de Ensino é o constante do ANEXO II.
§ 2° - A descrição do cargo ou função gratificada de Operador Administrativo Educacional, Coordenador de Recursos Humanos, Coordenador de
Merenda Escolar e Material Didático, Coordenador de Transportes, Secretaria de Gabinete, Professor responsável, Coordenador Pedagógico,
Técnico em Planejamento, Inspeção e Orientação Educacional e Coordenador de Divisão de Ensino, bem como suas atribuições são as definidas no
ANEXO XII.
§ 3° - Os demais cargos de Apoio ao Magistério foram criados e organizados conforme as disposições constantes do Plano de Cargos, Carreira e
Remunerações dos Servidores Públicos Efetivos do Quadro Geral de Pessoal do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Uiramutã (PCCR).
CAPÍTULO XII
DO ENQUADRAMENTO
Art. 42 - Para o enquadramento dos atuais servidores da Carreira do Magistério Público deverão ser observados:
Manutenção da nomenclatura do cargo de origem e do cargo de destino;
II. Preservação do tempo de serviço acumulado, para efeito de progressão na carreira;
III. O enquadramento dar-se-á para a jornada de trinta horas semanais, a pedido do servidor mediante Termo de Opção, constate do ANEXO XI
desta Lei.
IV. O enquadramento dar-se-á mediante opção do respectivo titular, a ser formalizada no prazo improrrogável de 240 (duzentos e quarenta) dias, a
contar do início da vigência desta Lei, na forma de Termo de Opção constantes no ANEXO XI desta Lei, podendo ser o prazo prorrogado por igual
período, caso haja disponibilidade financeira para sua execução.
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V. Será constituída Comissão de Enquadramento pelo titular da Secretaria Municipal de Educação responsável pela aplicação do disposto neste
Capítulo.
§ 1º - A Comissão de enquadramento será constituída por três servidores efetivos lotados no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.
I. O enquadramento será efetivado mediante publicação de portaria do titular da Secretaria Municipal de Educação, homologado pelo Chefe do
Executivo Municipal;
Os atuais integrantes da carreira do Magistério Público Municipal não optantes pelo enquadramento no atual PCCR integrarão quadro em extinção,
garantindo-se o desenvolvimento na carreira, manutenção da carga horária de 25 (vinte e cinco), 30 (trinta) e 40 (quarenta) horas semanais, conforme
opção de enquadramentos anteriores a esta Lei.
CAPÍTULO XIII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 43 - Incumbe ao Poder Executivo Municipal, com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), regulamentar o provimento
dos Diretores e Vices, fundamentados em estudos realizados pelo Conselho Municipal de Educação sobre o assunto e ouvida a Secretaria Municipal
de Educação.
Art. 44 - É vedado ao titular dos cargos de Carreira do Magistério Público Municipal exercer atividade diversa daquela para a qual foi admitido
mediante prova de seleção, ressalvadas aquelas previstas em Lei.
Art. 45 - O Município assegurará no âmbito da educação básica:
I - O limite máximo de 25 (vinte e cinco) alunos por sala de aula na pré-escola e 30 (trinta) alunos em sala de aula do ensino fundamental;
II - Carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas, distribuídas por um mínimo de 200 (duzentos) dias letivos, de efetivo trabalho Escolar;
Art. 46 – O salário básico do teto profissional dos servidores do Magistério Público observará o teto nacional na sua proporcionalidade de horas
trabalhadas.
§ 1º - Os percentuais para atualização dos coeficientes de promoção na carreira dos cargos de Nível I, Nível II e Nível III, constantes dos
QUADROS 1, 2, 3, 4 E 5, DO ANEXO X desta Lei, para fins de correção anual, corresponderá ao aumento de 5% (cinco por cento) do Salário
Básico do Nível I quando da passagem do Nível I para o Nível II (pós graduação); e aumento de 20% (vinte por cento) do Salário Básico do Nível I
quando da passagem do Nível II para o Nível III (mestrado ou doutorado).
§ 2º - Os percentuais para atualização dos coeficientes de progressão na carreira, na Classe A (Padrões II, III, IV, V) e Classe B – (Padrões I, II, III,
IV, V) dos cargos de Nível Especial (magistério ou normal), Nível Médio (língua materna), Nível I (Professor I – atual PEI, Professor II – atual PEF,
Nível II (pós graduação) e Nível III (mestrado ou doutorado), constantes dos QUADROS 1, 2, 3, 4 E 5, DO ANEXO X desta Lei, para fins de
correção anual, será aplicado calculando o valor do Salário Básico (Salário Base) multiplicado pelo coeficiente de atualização, da seguinte forma
aritmética:
a) Classe A Padrão II corresponde o valor do Salário Base x 1,05 (Coeficiente de atualização);
b) Classe A Padrão III corresponde o valor do Salário Base x 1,10 (Coeficiente de atualização);
c) Classe A Padrão IV corresponde o valor do Salário Base x 1,15 (Coeficiente de atualização);
d) Classe A Padrão V corresponde o valor do Salário Base x 1,20 (Coeficiente de atualização);
e) Classe B – Padrão I corresponde o valor do Salário Base x 1,25 (Coeficiente de atualização);
f) Classe B – Padrão II corresponde o valor do Salário Base x 1,30 (Coeficiente de atualização);
g) Classe B – Padrão III corresponde o valor do Salário Base x 1,35 (Coeficiente de atualização);
h) Classe B – Padrão IV corresponde o valor do Salário Base x 1,40 (Coeficiente de atualização); e
i) Classe B – Padrão V corresponde o valor do Salário Base x 1,45 (Coeficiente de atualização).
§ 3º - O retroativo relacionado às progressões dos anos anteriores a publicação desta Lei será devido nos termos da Lei e pago conforme orçamento.
Para fins de cálculo do retroativo das progressões, considerará o salário vigente da época multiplicado pelo coeficiente de atualização conforme
redação das alíneas a) até i) do inciso anterior.
§ 4º - Os percentuais para atualização do Salário Base, constantes nos QUADROS 1, 2, 3, 4 E 5 DO ANEXO X desta Lei, foram aplicados
conforme a capacidade econômica atual do Município de Uiramutã, em conformidade com a folha de pagamento dos últimos anos em exercício, de
modo a não modificar o impacto econômico da folha de pagamento relativo ao mês de março de 2019.
Art. 47 - Aplica-se aos titulares dos cargos de Carreira do Magistério Público Municipal, no que couber, o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais.
Art. 48 - A contratação excepcional, por tempo determinado, será admitida nos casos de substituição temporária, obedecidos aos critérios de
habilitação e jornada de trabalho previstos nesta Lei.
Art. 49 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de dotações orçamentarias próprias.
Art. 50 – Integram-se a esta Lei os ANEXOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII.
Art. 51 - Revogam-se as disposições em contrário, inclusive a Lei Municipal nº 013/2003 e a Lei Municipal nº 106/2017.
Art. 52 - O Poder Executivo Municipal tem prazo até 240 (duzentos e quarenta) dias para a implantação dessa Lei e ainda adequar e observar o que
preceitua a Lei Complementar 101 (LRF).
Art. 53 - Esta Lei entrará em vigência na data de sua publicação, entretanto os efeitos de atualização das progressões vertical e horizontal, bem como
a promoção funcional passam a vigorar a partir de 1° de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Uiramutã, Estado de Roraima, em 2 de outubro de 2019.
MANUEL DA SILVA ARAÚJO
Prefeito Municipal de Uiramutã
ANEXO I
QUANTITATIVO DOS CARGOS EFETIVOS
ÁREA DE ATUAÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
CARGO
PROFESSOR I NÍVEL ESPECIAL (EM EXTINÇÃO)
PROFESSOR I - (EM EXTINÇÃO)
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI
PROFESSOR II - (EM EXTINÇÃO)

CARGA
SEMANAL
25H/ 30H/ 40H
25H/ 30H/ 40H
30 H
25H/ 30H/ 40H

HORÁRIA QUANTIDADE
CARGOS
100
40
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DE VENCIMENTO
(R$)
1.918,30
2.236,74
2.236,74
2.236,74

INICIAL

TOTAL (R$)
223.674,00
89.469,60
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PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – PEF
PEDAGOGO - (EM EXTINÇÃO)
ORIENTADOR PEDAGOGICO
PROFESSOR LÍNGUA MATERNA
TOTAL

30 H
40 H
40 H
30 H

ANO V | Nº 0991

2.236,74
2.236,74
2.236,74
1.918,30

03
30
173

6.710,22
57.549,00
377.402,82

ANEXO II
FUNÇÃO GRATIFICADA e CARGOS COMISSIONADOS
ÁREA DE ATUAÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
JORNADA DE TRABALHO: 40 HORAS SEMANAIS
FUNÇÃO GRATIFICADA
OPERADOR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Coordenador de Recursos Humanos
Coordenador de Merenda Escolar e Material Didático
Coordenador de Transportes
Secretaria de Gabinete
DIRETOR (Escola Grande Porte)
DIRETOR (Escola Médio Porte)
PROFESSOR RESPONSAVEL
VICE-DIRETOR (Escola Grande Porte)
VICE-DIRETOR (Escola Médio Porte)
Coordenador Pedagógico
Coordenador de Divisão de Ensino
Técnico em Planejamento, Inspeção e Orientação Educacional
SOMA

Nº DE FUNÇÕES E CARGOS
03
01
01
01
01
01
05
10
01
05
20
08
05
62

VALOR (R$)
998,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.789,39
1.565,71
500,00
559,18
447,34
2.000,00
2.000,00
2.700,00
TOTAL

TOTAL (R$)
2.994,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.789,39
7.828,59
5.000,00
559,18
2.236,74
40.000,00
16.000,00
13.500,00
95.907,90

ANEXO III
CARGO EFETIVO – PROFESSOR I
EM EXTINÇÃO
JORNADA DE TRABALHO: 25/30 e 40 HORAS SEMANAIS
Classe/Nível
Nível Especial
Nível I
Nível II
Nível III

Classificação
Professor I - Nível Especial
PEI – Nível I
PEI – Nível II
Mestre ou doutor

A
1.918,30
2.236,74
2.348,57
2.684,08

Legenda:
Nível Especial – Formação em nível médio, na modalidade normal ou Magistério.
Nível I – Formação em nível superior, em Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior.
Nível II – Formação em nível de Pós-graduação lato sensu em cursos na área da Educação Básica com foco em Educação Infantil e/ou séries iniciais
no Ensino Fundamental, com duração mínima de trezentas e sessenta horas.
Nível III – Formação em nível de mestrado ou doutorado, com apresentação de título de mestre ou doutor, considerados somente se credenciados
pelo Conselho Nacional de Educação e, quando realizados no exterior, revalidados por instituição nacional competente.
ANEXO IV
CARGO EFETIVO – PROFESSOR II
EM EXTINÇÃO
JORNADA DE TRABALHO: 25/30 E 40 HORAS SEMANAIS
Classe/Nível
Nível I
Nível II
Nível III

Classificação
Professor II – NÍVEL I
Professor II – NÍVEL II
Mestre ou doutor

A
2.236,74
2.348,57
2.684,08

Legenda:
Nível I – Formação em nível superior, em curso de licenciatura plena ou outra graduação correspondente a áreas específicas do currículo, com
formação pedagógica.
Nível II – Formação em nível de pós-graduação lato sensu em cursos na área da Educação Básica, com duração mínima de trezentas e sessenta
horas.
Nível III – Formação em nível de mestrado ou doutorado, com apresentação de título de mestre ou doutor, considerados somente se credenciados
pelo Conselho Nacional de Educação e, quando realizados no exterior, revalidados por instituição nacional competente.
ANEXO V
CARGO EFETIVO – PEDAGOGO – EM EXTINÇÃO
JORNADA DE TRABALHO: 40 HORAS SEMANAIS
CLASSE/NÍVEL
Nível I
Nível II
Nível III - Mestre ou doutor

A
2.236,74
2.348,57
2.684,08

Legenda:
Nível I – Formação em nível superior, em Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia ou outra licenciatura e pós-graduação específica em pedagogia.
Nível II – Formação em nível de pós-graduação lato sensu em cursos na área da Educação Básica, com duração mínima de trezentas e sessenta
horas.
Nível III – Formação em nível de mestrado ou doutorado, com apresentação de título de mestre ou doutor, considerados somente se credenciados
pelo Conselho Nacional de Educação e, quando realizados no exterior, revalidados por instituição nacional competente.
www.diariomunicipal.com.br/amr
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ANEXO VI
CARGO EFETIVO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PEI
JORNADA DE TRABALHO: 30 HORAS SEMANAIS
Classe/Nível
Nível I
Nível II
Nível III

Classificação
PEI - Nível I
PEI - Nível II
Mestre ou doutor

A
2.236,74
2.348,57
2.684,08

Legenda:
Nível 1 – Formação em Nível Superior, em curso de Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior.
Nível II – Formação em nível de Pós-graduação lato sensu em cursos na área da Educação Básica com foco em Educação Infantil e/ou séries iniciais
no Ensino Fundamental, com duração mínima de trezentas e sessenta horas.
Nível III – Formação em nível de mestrado ou doutorado, com apresentação de título de mestre ou doutor, considerados somente se credenciados
pelo Conselho Nacional de Educação e, quando realizados no exterior, revalidados por instituição nacional competente.
ANEXO VII
CARGO EFETIVO – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – PEF
JORNADA DE TRABALHO: 30 HORAS SEMANAIS
Classe/Nível
Nível I
Nível II
Nível III

Classificação
PEF I - Nível I
PEF I - Nível II
Mestre ou doutor

A
2.236,74
2.348,57
2.684,08

Legenda:
Nível I – Formação em Nível Superior, em Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia ou outros cursos de Licenciatura Plena em área específica do
conhecimento da Educação Básica.
Nível II – Formação em Nível de Pós-Graduação lato sensu em cursos na área especifica da Educação Básica, com duração mínima de 360
(trezentas e sessenta) horas.
Nível III – Formação em nível de mestrado ou doutorado, com apresentação de título de mestre ou doutor, considerados somente se credenciados
pelo Conselho Nacional de Educação e, quando realizados no exterior, revalidados por instituição nacional competente.
ANEXO VIII
CARGO EFETIVO – ORIENTADOR PEDAGÓGICO
JORNADA DE TRABALHO: 40 HORAS SEMANAIS
CLASSE/NÍVEL
Nível I
Nível II
Nível III –Mestre ou Doutor

A
2.236,74
2.348,57
2.684,08

Legenda:
Nível I – Formação em Nível Superior, em Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia ou outros cursos de Licenciatura Plena com Pós-graduação
em Pedagogia.
Nível II - Formação em Nível de Pós-Graduação lato sensu em cursos na área especifica da Educação Básica, com duração mínima de 360 (trezentas
e sessenta) horas.
Nível III – Formação em nível de mestrado ou doutorado, com apresentação de título de mestre ou doutor, considerados somente se credenciados
pelo Conselho Nacional de Educação e, quando realizados no exterior, revalidados por instituição nacional competente.
ANEXO IX
CARGO EFETIVO: PROFESSOR DE LÍNGUA MATERNA
JORNADA DE TRABALHO: 30 HORAS SEMANAIS
Classificação
LÍNGUA MATERNA

CLASSE/NÍVEL
NÍVEL MÉDIO
PEI NÍVEL I
PEI NÍVEL II
PEI Nível III – Mestre ou Doutor

A
1.918,30
2.236,74
2.348,57
2.684,08

Legenda:
Nível Médio – Formação em nível médio, nas modalidades normal, magistério e magistério indígena.
Nível I – Formação em nível superior, em Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior.
Nível II – Formação em nível de Pós-graduação lato sensu em cursos na área da Educação Básica com foco em Educação Infantil e/ou séries iniciais
no Ensino Fundamental, com duração mínima de trezentas e sessenta horas.
Nível III – Formação em nível de mestrado ou doutorado, com apresentação de título de mestre ou doutor, considerados somente se credenciados
pelo Conselho Nacional de Educação e, quando realizados no exterior, revalidados por instituição nacional competente.
ANEXO X
QUADRO 1
CARGOS DE PROFESSOR I (EM EXTINÇÃO)
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PEI (CARGO ATUAL)
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CARGO/ CÓDIGO

CLASSE

B
PROFESSOR I
(EM EXTINÇÃO)
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PEI
(CARGO ATUAL)
A

PADRÃO

PROFESSOR I
NÍVEL I/ PEI
NÍVEL I

E
D
C
B
A
E
D
C
B
A

3.243,27
3.131,43
3.019,59
2.907,76
2.795,92
2.684,08
2.572,25
2.460,41
2.348,57
2.236,74

ANO V | Nº 0991

PROFESSOR I
NÍVEL II/
PEI
NÍVEL II
3.405,42
3.287,99
3.170,56
3.053,14
2.935,71
2.818,28
2.700,85
2.583,42
2.465,99
2.348,57

PEI
NÍVEL III
MESTRE OU DOUTOR
3.891,91
3.757,71
3.623,50
3.489,30
3.355,10
3.220,89
3.086,69
2.952,48
2.818,28
2.684,08

Legenda: Vertical: Progressão Horizontal: Promoção
ANEXO X
QUADRO 2
CARGOS DE PROFESSOR I (EM EXTINÇÃO)
NÍVEL ESPECIAL
CARGO/ CÓDIGO

CLASSE

B
PROFESSOR I
NÍVEL ESPECIAL
A

PADRÃO

PROFESSOR I
NÍVEL ESPECIAL

E
D
C
B
A
E
D
C
B
A

2.781,53
2.685,62
2.589,70
2.493,79
2.397,87
2.301,96
2.206,04
2.110,13
2.014,21
1.918,30

PEI
NÍVEL I

PEI
NÍVEL II

3.243,27
3.131,43
3.019,59
2.907,76
2.795,92
2.684,08
2.572,25
2.460,41
2.348,57
2.236,74

3.405,42
3.287,99
3.170,56
3.053,14
2.935,71
2.818,28
2.700,85
2.583,42
2.465,99
2.348,57

PEI
NÍVEL III
MESTRE OU DOUTOR
3.891,91
3.757,71
3.623,50
3.489,30
3.355,10
3.220,89
3.086,69
2.952,48
2.818,28
2.684,08

Legenda: Vertical: Progressão Horizontal: Promoção
ANEXO X
QUADRO 3
CARGOS DE PROFESSOR II (EM EXTINÇÃO)
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – PEF (CARGO ATUAL)

CARGO/ CÓDIGO

CLASSE

B
PROFESSOR II
(EM EXTINÇÃO)
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – PEF
(CARGO ATUAL)
A

PADRÃO

PROFESSOR II
NÍVEL I/ PEF
NÍVEL I

E
D
C
B
A
E
D
C
B
A

3.243,27
3.131,43
3.019,59
2.907,76
2.795,92
2.684,08
2.572,25
2.460,41
2.348,57
2.236,74

PROFESSOR II
NÍVEL II/
PEF
NÍVEL II
3.405,42
3.287,99
3.170,56
3.053,14
2.935,71
2.818,28
2.700,85
2.583,42
2.465,99
2.348,57

PEF
NÍVEL III
MESTRE OU DOUTOR
3.891,91
3.757,71
3.623,50
3.489,30
3.355,10
3.220,89
3.086,69
2.952,48
2.818,28
2.684,08

Legenda: Vertical: Progressão Horizontal: Promoção
ANEXO X
QUADRO 4
CARGOS DE PEDAGOGO - (EM EXTINÇÃO)
ORIENTADOR PEDAGOGICO (CARGO ATUAL)
CARGO/ CÓDIGO

CLASSE

B
CARGOS DE PEDAGOGO - (EM EXTINÇÃO)
ORIENTADOR
PEDAGOGICO
(CARGO
ATUAL)
A

PADRÃO

NÍVEL I

E
D
C
B
A
E
D
C
B
A

3.243,27
3.131,43
3.019,59
2.907,76
2.795,92
2.684,08
2.572,25
2.460,41
2.348,57
2.236,74

NÍVEL II
3.405,42
3.287,99
3.170,56
3.053,14
2.935,71
2.818,28
2.700,85
2.583,42
2.465,99
2.348,57

NÍVEL III
MESTRE OU DOUTOR
3.891,91
3.757,71
3.623,50
3.489,30
3.355,10
3.220,89
3.086,69
2.952,48
2.818,28
2.684,08

Legenda: Vertical: Progressão
Horizontal: Promoção
ANEXO X
QUADRO 5

www.diariomunicipal.com.br/amr

19

Roraima , 10 de Outubro de 2019 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Roraima •

ANO V | Nº 0991

CARGOS DE PROFESSOR LÍNGUA MATERNA
CARGO/ CÓDIGO

CLASSE

B
PROFESSOR
LÍNGUA MATERNA
A

PADRÃO

NÍVEL MÉDIO

E
D
C
B
A
E
D
C
B
A

2.781,53
2.685,62
2.589,70
2.493,79
2.397,87
2.301,96
2.206,04
2.110,13
2.014,21
1.918,30

PEI
NÍVEL I
3.243,27
3.131,43
3.019,59
2.907,76
2.795,92
2.684,08
2.572,25
2.460,41
2.348,57
2.236,74

PEI
NÍVEL II
3.405,42
3.287,99
3.170,56
3.053,14
2.935,71
2.818,28
2.700,85
2.583,42
2.465,99
2.348,57

PEI NÍVEL III
MESTRE OU DOUTOR
3.891,91
3.757,71
3.623,50
3.489,30
3.355,10
3.220,89
3.086,69
2.952,48
2.818,28
2.684,08

Legenda: Vertical: Progressão
Horizontal: Promoção
ANEXO XI
TERMO DE OPÇÃO
CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Nome:____________________________
Cargo atual:_____________________Código:_______________Matrícula_______________
Carga horária semanal:_______________Vencimento:__________________
Unidade de Lotação:____________________________
Endereço:____________________________
Telefone:0___ __ (95) ___ ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___
E-mail:____________________________________
Venho, optar por integrar o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Uiramutã, doravante nos termos da Lei nº
_________________, de _________ de _____________________de 2019.
Cargo posterior:_________________________Código:_________Matrícula______________
Carga horária semanal:____________________________Vencimento:__________________
Uiramutã/RR,______de___________________de_________
____________________
Assinatura do Optante
Recebido em:_____/_____/_____
________________________________________________
Assinatura e Carimbo do Recebedor
OBS: Anexar Cópia do RG, CPF e Comprovantes de Escolaridade/Titulação
ANEXO XII
ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – PEF I
• Responsabilizar-se pelo bom andamento do trabalho dos seus alunos;
• Participar do planejamento curricular da Unidade Escolar;
• Planejar suas atividades como regente de turma, visando a um bom desenvolvimento funcional;
• Acompanhar e avaliar o desempenho do aluno, propondo medidas para melhor rendimento e ajustamento do mesmo, em consonância com a
Coordenação Pedagógica.
• Manter atualizado o material de registro de desempenho do aluno, obedecendo as normas e prazos estabelecidos;
• Atender às determinações da Unidade Escolar, quanto à observância de horários e convocações;
• Manter-se em permanente atualização pedagógica, visando ao aperfeiçoamento profissional;
• Executar quaisquer outros cargos semelhantes e pertinentes à categoria funcional, em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, são, também, atribuições do cargo:
• Ministrar os dias letivos e as horas-aulas estabelecidos;
• Participar, integralmente, dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
• Colaborar com as atividades de articulação da Unidade Escolar com as famílias e a comunidade.
ANEXO XIII
ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – PEF II
• Responsabilizar-se pelo bom andamento do trabalho dos seus alunos;
• Participar do planejamento curricular da Unidade Escolar;
• Planejar suas atividades como regente de turma, visando a um bom desenvolvimento funcional;
• Acompanhar e avaliar o desempenho do aluno, propondo medidas para melhor rendimento e ajustamento do mesmo, em consonância com a
Coordenação Pedagógica.
• Manter atualizado o material de registro de desempenho do aluno, obedecendo as normas e prazos estabelecidos;
• Atender às determinações da Unidade Escolar, quanto à observância de horários e convocações;
• Manter-se em permanente atualização pedagógica, visando ao aperfeiçoamento profissional;
• Executar quaisquer outros cargos semelhantes e pertinentes à categoria funcional, em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, são, também, atribuições do cargo:
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• Ministrar os dias letivos e as horas-aulas estabelecidos;
• Participar, integralmente, dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
• Colaborar com as atividades de articulação da Unidade Escolar com as famílias e a comunidade.
ANEXO XIV
ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI
• Planejar, executar e avaliar, junto com os demais profissionais docentes e equipe de direção, as atividades da unidade de Educação Infantil e
propiciar condições para o oferecimento de espaço físico e de convivência adequados à segurança, ao desenvolvimento, ao bem-estar social, físico e
emocional das crianças;
• Manter-se atualizado quanto às modernas técnicas profissionais;
• Responsabilizar-se pelo planejamento, requisição e manutenção do suprimento necessário à realização das atividades;
• Orientar os profissionais responsáveis pela higienização e limpeza do ambiente e dependências sob sua responsabilidade, bem como na sua
manutenção;
• Observar as condições de funcionamento dos equipamentos, instrumentos e bens patrimoniais, solicitando os reparos necessários, para evitar risos e
prejuízos;
• Zelar pela economicidade e conservação dos equipamentos e materiais que lhe são confiados;
• Observar e orientar ao demais profissionais do quadro de apoio quanto às regras de segurança no atendimento às crianças e na utilização de
materiais, equipamentos e instrumentos durante o desenvolvimento das rotinas diárias;
• Responsabilizar-se, no âmbito de sua área de atuação, pelo atendimento às crianças e pelo adequado funcionamento da unidade de Educação
Infantil;
• Cumprir as orientações emanadas da direção do estabelecimento de Educação Infantil e dos demais Órgãos da Secretaria Municipal de Educação;
• Interagir com os demais profissionais da instituição educacional, para a construção coletiva d projeto-político-pedagógico;
• Planejar, executar e avaliar as atividades propostas às crianças, objetivando o “cuidar e o educar” como eixo norteador do desenvolvimento infantil;
• Organizar tempos e espaços que privilegiem o brincar como forma de expressão, pensamento, interação e aprendizagem;
• Propiciar situações em que a criança possa construir sua autonomia;
• Planejar, disponibilizar e preparar os materiais pedagógicos a serem utilizados nas atividades;
• Atender diretamente às crianças, em suas necessidades individuais de alimentação, repouso, higiene, asseio e cuidados especiais decorrentes de
prescrições médicas;
• Registrar a frequência diária das crianças;
• Acompanhar a clientela em atividades sociais e culturais programadas pela unidade;
• Planejar e executar as atividades pautando-se no respeito à dignidade, aos direitos e às especificidades da criança, em suas diferenças individuais,
sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas, sem discriminação alguma;
• Observar e registrar, diariamente o comportamento e desenvolvimento das crianças sob sua responsabilidade e elaborar relatórios periódicos de
avaliação;
• Realizar reuniões com os pais ou quem os substitua, estabelecendo o vínculo família-escola, apresentando e discutindo o trabalho vivenciado e o
desenvolvimento infantil;
• Coordenar as atividade concernentes à elaboração de relatórios periódicos de avalição das crianças;
• Colaborar e participar de atividades que envolvam a comunidade, sob a orientação da direção;
• Participar de atividades de qualificação proporcionadas pela Administração municipal, dos centros de estudos e de reuniões de equipe;
• Refletir e avaliar sua prática profissional, buscando aperfeiçoá-la;
• Aplicar, avaliar e monitorar, a partir de instrumentos oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação, indicadores de qualidade e
desenvolvimento infantil.
ANEXO XV
ATRIBUIÇÕES DO ORIENTADOR PEDAGÓGICO – PMUI/N1A
• Divulgar práticas inovadoras, incentivando o uso dos recursos tecnológicos disponíveis.
• Acompanhar e avaliar o ensino e o processo de aprendizagem, bem como os resultados do desempenho dos alunos;
• Atuar no sentido de tornar as ações de coordenação pedagógica espaço coletivo de construção permanente da prática docente;
• Assumir o trabalho de formação continuada, a partir do diagnóstico dos saberes dos professores para garantir situações de estudo e de reflexão
sobre a prática pedagógica, estimulando os professores a investirem em seu desenvolvimento profissional;
• Assegurar a participação ativa de todos os professores do segmento/nível objeto da coordenação, garantindo a realização de um trabalho produtivo
e integrador;
• Organizar e selecionar materiais adequados às diferentes situações de ensino e de aprendizagem;
• Conhecer os recentes referencias teóricos relativos aos processos de ensino e aprendizagem, para orientar os professores;
ANEXO XVI
ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÁO GRATIFICADA DO OPERADOR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Além de outras atribuições definidas em regulamento compete ao Servidor do quadro geral da Prefeitura Municipal de Uiramutã, designado para a
função de Operador Administrativo Educacional.
Contribuir para administração escolar, cujas principais atividades são: Escrituração, arquivo, protocolo, estatística, atas transferências escolares,
boletins, relatórios relativos ao funcionamento das secretarias escolares;
Assistência e/ou administração dos serviços de almoxarifado, dos serviços de planejamento e orçamentários, dos serviços financeiros;
Dos serviços de manutenção e controle da infraestrutura;
Auxiliar nos serviços de manutenção, guarda e controle dos materiais e equipamentos para a prática de esportes nas unidades escolares e outros;
Organizar, controlar e operar quaisquer aparelhos eletrônicos tais como: mimeógrafo, televisor, projetor de multimídia, computador, calculadora,
fotocopiadora, bem como outros recursos didáticos de uso especial;
Digitar documentos, expedientes e processos, inclusive os de natureza didático-pedagógico;
Responsabilizar-se pelas tarefas que lhe forem atribuídas pela direção da escola ou secretário de escola, respeitada a legislação;
Atender ao público em geral, prestando informações e transmitindo avisos e comunicados;
Prestar atendimento ao público interno e externo, com habilidade no relacionamento pessoal e transmissão de informações;
Executar atividades correlatas atribuídas pela direção da unidade educacional.
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ANEXO XVII
ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÁO GRATIFICADA DE PROFESSOR RESPONSÁVEL
Além das atribuições definidas ao servidor investido no cargo de professor, previsto no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) do
Magistério Público Municipal, cabe ainda:
Gerenciar o funcionamento da escola zelando pelo cumprimento do Regimento Escolar, observando a legislação vigente, normas educacionais e
padrão de qualidade de ensino;
Garantir o alcance dos objetivos da escola, identificando obstáculos, reconhecendo sua natureza e buscando soluções adequadas;
Organizar coletivamente as rotinas da escola e acompanhar o seu cumprimento auxiliar;
Aplicar instrumentos de registro de matrícula e de acompanhamento da movimentação escolar do alunado, sistematizando os dados e emitindo
relatórios;
Organizar, controlar e operar quaisquer aparelho eletrônico tais como: mimeógrafo, televisor, projetor de multimídia, computador, calculadora,
fotocopiadora, bem como outros recursos didáticos de uso especial;
Digitar documentos, expedientes e processos, inclusive os de natureza didático-pedagógica;
Responsabilizar-se pelas tarefas que lhe forem atribuídas pela Secretaria de Educação, Cultura e Desporto de Uiramutã/RR, respeitada a legislação;
Atender ao público em geral, prestando informações e transmitindo avisos e comunicado;
Prestar atendimento ao público interno e externo, com habilidade no relacionamento pessoal e transmissão de informações;
Publicado por:
Thariny de Souza Briglia
Código Identificador:979E011E
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
LEI MUNICIPAL Nº 122/2019, DE 2 DE OUTUBRO DE 2019 – PCCR SAÚDE
LEI MUNICIPAL Nº 122/2019, DE 2 DE OUTUBRO DE 2019.
“Reestrutura o Plano de Cargos, Carreira e Remunerações dos Servidores da Área de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Uiramutã (PCCR-SAÚDE) e dá outras providências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ, MANUEL DA SILVA ARAÚJO, faço saber que a Câmara Municipal de Uiramutã aprovou e
eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. Fica reestruturado na forma desta Lei o Plano de Cargos, Carreira e Remunerações dos Servidores da Área de Saúde da Secretaria Municipal
de Saúde do Município de Uiramutã (PCCR-SAÚDE), que foi instituído pela Lei Municipal nº 010/2013, de 27 de setembro de 2013, que trata o
Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da área da saúde do Município de Uiramutã.
§ 1º. Os servidores do PCCR de que trata o caput deste artigo submetem-se ao regime jurídico estatutário dos servidores públicos do Município de
UIRAMUTÃ e ao regime geral da previdência social disciplinado pela legislação federal pertinente, com suas alterações posteriores.
§ 2º. O PCCR instituído por esta Lei visa proporcionar aos servidores do Quadro Permanente da Área de Saúde do Município de Uiramutã um
sistema organizado de carreiras e remuneração, com foco na melhoria da qualidade dos serviços prestados à população, através da oferta permanente
de capacitação e da implementação de medidas que garantam igualdade de oportunidades profissionais aos servidores.
Art. 2º Os princípios e diretrizes que norteiam este PCCR são:
I - universalidade - integram este plano os servidores municipais efetivos pertencentes às carreiras típicas de saúde que participam do processo de
trabalho desenvolvido pelo órgão gestor da Saúde do Município de Uiramutã;
II - equidade - fica assegurado o tratamento isonômico aos profissionais ocupantes de cargos iguais ou assemelhados, no que concerne à concessão
de direitos e ao cumprimento de obrigações;
III - participação na gestão - os servidores deverão participar conjuntamente com o órgão gestor da Saúde da implementação ou adequação deste
Plano às necessidades do Sistema Único de Saúde - SUS;
IV - publicidade - todos os fatos e atos administrativos referentes a este PCCR serão públicos, garantindo-se total e permanente transparência na
gestão do serviço; e
V - capacitação do servidor - da aplicação deste PCCR deverá resultar, também, o incentivo aos profissionais de saúde para permanente capacitação
e aperfeiçoamento.
CAPÍTULO II
DOS CONCEITOS
Art. 3º Para os efeitos desta Lei são adotados os seguintes conceitos:
I - Plano de Cargos e Carreira: é o conjunto de normas que disciplinam o ingresso e o desenvolvimento do servidor nas carreiras e cargos nele
previstos, e instituem oportunidades e estímulos ao desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores da Saúde, de forma a contribuir com a
qualificação dos serviços prestados à sociedade através dos respectivos serviços de Saúde Pública, constituindo-se em instrumento de gestão pública
de pessoal;
II - Quadro de Pessoal: é conjunto de carreiras e cargos agrupados segundo sua natureza e complexidade, nos termos do art. 37, inciso II, da
Constituição da República;
III - Servidores da Saúde: são aqueles inseridos diretamente na prevenção, atenção e promoção à saúde, em estabelecimentos e unidades de saúde,
devendo ter qualificação específica na área de atuação em saúde pública;
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IV - Carreira: é o agrupamento de classes da mesma profissão ou atividade, escalonadas segundo a hierarquia do serviço para acesso privativo dos
titulares dos cargos que a integram, regida por regras específicas de ingresso, desenvolvimento profissional, remuneração e avaliação de
desempenho;
V - Categoria Funcional: constitui-se do agrupamento de cargos públicos segundo o nível de escolaridade exigido para o provimento do cargo;
VI - Classe: é o agrupamento de padrões remuneratórios, escalonados de forma ascendente, de acordo com a evolução do servidor na carreira;
VII - Referência: é a posição distinta na escala ascendente de vencimentos dentro de cada classe, correspondente ao posicionamento de um ocupante
de cargo efetivo, em razão de seu desempenho e do tempo de serviço;
VIII - Padrão de Vencimento: é o valor do vencimento do servidor, de acordo com a classe e referência em que se encontra na Tabela de
Vencimentos;
IX - Vencimento Básico: é a parcela remuneratória do servidor na escala de vencimento da carreira em função do cargo ocupado, do nível de
escolaridade e do tempo de serviço;
X - Progressão Funcional: é a passagem para o padrão de vencimento imediatamente superior da mesma classe do cargo a que pertence o servidor
estável, condicionada à permanência do servidor no padrão inferior pelo prazo mínimo de dois anos de efetivo exercício e de acordo com o resultado
da avaliação de desempenho funcional;
XI - Promoção Funcional: é a passagem do último padrão de vencimento de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior, no
mesmo cargo;
XII - Enquadramento: é o ato pelo qual se estabelece o posicionamento do servidor em um determinado cargo, classe e padrão de vencimento, nos
termos desta Lei;
XIII - Avaliação de Desempenho: processo que consiste em aferir o grau de atendimento do servidor aos padrões exigidos para o desempenho do
cargo, objetivando corrigir eventuais disfunções e estimulá-lo a melhorar os resultados do seu trabalho, especialmente quanto à aptidão, assiduidade,
pontualidade, disciplina, responsabilidade, eficiência, produtividade e capacidade de iniciativa e ética profissional.
TÍTULO II
DO QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
CAPÍTULO I
DO PROVIMENTO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
Art. 4º O quadro permanente de servidores efetivos da área de saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Uiramutã é estruturado de
acordo com o grau de instrução e organizados em categorias funcionais, carreiras, cargos, classes e padrões de vencimento, de acordo com o
ANEXO I, QUADROS 1, 2, 3 e 4 desta Lei.
Art. 5º Os cargos do quadro permanente serão providos mediante concurso público de provas ou de provas e títulos.
§ 1º O ingresso na carreira dar-se-á na primeira referência da classe inicial da categoria funcional a que pertencer o cargo.
§ 2º Para os servidores pertencentes a categorias profissionais fiscalizadas por conselhos de classe, é condição essencial para a posse a comprovação
de sua regular inscrição no respectivo conselho.
Art. 6º O servidor aprovado em concurso público, nomeado e empossado, submeter-se-á ao estágio probatório durante três anos, a contar da data do
início do exercício, para adquirir estabilidade no serviço público.
§ 1º O servidor em estágio probatório terá seu desempenho acompanhado e avaliado, periódica e especialmente, como condição para adquirir
estabilidade, por comissão e critérios especialmente constituídos para essa finalidade.
§ 2º A comissão especial de avaliação do estágio probatório deverá ser composta exclusivamente por servidores efetivos estáveis, com
conhecimentos teóricos e práticos necessários ao desenvolvimento do processo.
Art. 7º O servidor que não preencher os requisitos necessários para aprovação no estágio probatório, em virtude de avaliações negativas, será
exonerado do cargo mediante processo administrativo em que lhe seja garantido o contraditório.
§ 1º. As avaliações para fins de aprovação em estágio probatório dar-se-ão em três etapas autônomas entre si, que ocorrerão anualmente até o fim do
estágio probatório, sendo a última etapa realizada com seis meses de antecedência.
§ 2º. Os resultados serão apurados em pontos.
§ 3º. O servidor que obtiver média inferior a setenta por cento dos pontos nas três avaliações será considerado reprovado.
§ 4º. Reprovado em conformidade com o parágrafo anterior, o servidor será submetido a procedimento administrativo, do qual, após ser-lhe
garantida a ampla defesa e, em sendo confirmada a reprovação, decorrerá a sua exoneração.
CAPÍTULO II
DO CONCURSO PÚBLICO
Art. 8º O concurso público, destinado a aferir a qualificação profissional necessária para ingresso no serviço público, será de caráter eliminatório e
classificatório, podendo conter as seguintes etapas sucessivas, tendo em vista as especificidades das atribuições de cada cargo:
I - provas ou provas e títulos;
II - prova de aptidão psicológica e psicotécnica;
III - prova de condicionamento físico, mediante a realização de testes específicos;
IV - curso de formação técnico-profissional;
V - exame médico para avaliação de aptidão física e mental para o cargo;
VI - comprovação de idoneidade e conduta ilibada, nos termos do regulamento;
Parágrafo único. As normas reguladoras do concurso público serão publicadas por meio de edital, o qual deverá dispor, de acordo com as
peculiaridades de cada cargo, no mínimo, sobre:
I - o número de vagas a serem preenchidas;
II - as matérias sobre as quais versarão as provas e os respectivos programas;
III - o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas;
IV- os critérios de avaliação dos títulos, quando exigidos;
V - a definição do caráter eliminatório ou classificatório de cada etapa do concurso;
VI - os requisitos para a inscrição, devendo constar obrigatoriamente:
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a) a nacionalidade brasileira;
b) o gozo dos direitos políticos;
c) a quitação com as obrigações militares e eleitorais;
d) o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
e) a idade mínima de dezoito anos;
f) a aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.
Art. 9º A realização do concurso público para os cargos de provimento efetivo da área de saúde competirá à Secretaria Municipal de Administração,
a qual poderá contar com a participação de outros órgãos e secretarias.
Art. 10. Concluído o concurso público e homologados os resultados, a nomeação dos candidatos habilitados obedecerá à ordem de classificação, ao
prazo de validade do concurso e ao número de vagas estabelecido no edital.
Parágrafo único. O prazo de validade do concurso será de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por mais 02 (dois), e será contado a partir da data
de sua homologação, respeitados os limites estabelecidos no art. 37, incisos II e III, da Constituição Federal.
CAPÍTULO III
DA LOTAÇÃO DOS SERVIDORES
Art. 11. Os servidores da Saúde serão lotados na Secretaria de Saúde e distribuídos nas respectivas unidades, podendo a lotação ocorrer:
I - preferencialmente em unidade de saúde localizada próxima ao domicílio do servidor;
II - a pedido do servidor, dirigido à autoridade da Secretaria Municipal de Saúde, desde que atendida a conveniência do serviço;
III - mediante permuta, com a concordância das chefias.
TÍTULO III
DA CARREIRA DOS SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE
CAPÍTULO I
DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO
Art. 12. O PCCR disciplina as atribuições e responsabilidades dos profissionais da área de saúde do Município de Uiramutã, de acordo com o
modelo assistencial preconizado pelo Sistema Único de Saúde e a legislação pertinente.
§ 1º O PCCR terá como fundamentos os princípios do Sistema Único de Saúde - SUS.
§ 2º O PCCR visa prover estrutura de cargos e carreiras através da adoção de um sistema permanente de capacitação profissional e do
reconhecimento e valorização dos servidores da área de saúde, através da oferta de possibilidades que proporcionem igualdade e oportunidades
profissionais, garantindo-se a qualidade dos serviços prestados à população.
CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DOS CARGOS E CARREIRAS
Art. 13. Os cargos e carreiras regidas por esta Lei são estruturados em classes, referências e padrões de vencimento.
Parágrafo único. Os interstícios para o desenvolvimento na carreira e o número de referências serão estabelecidos de forma que seja possível ao
servidor alcançar o último padrão de vencimento da classe do seu cargo.
CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA DAS CARREIRAS
Art. 14. Ficam criados no quadro permanente de servidores da área de saúde do Município de Uiramutã os seguintes cargos e ocupações, abaixo
discriminadas:
I – Farmacêutico, Bioquímico, Fisioterapeuta, Assistente Social/NASF, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Nutricionista, Psicólogo/Saúde, Educador
Físico/Saúde, Médico Clínico Geral, Médico Psiquiatra e Médico Pediatra, para o Cargo de Nível Superior (ANEXO I, QUADROS 1 e 2);
II – Técnico em Enfermagem, Técnico em Laboratório, Técnico em Radiologia, Fiscal Sanitário, Assistente Administrativo, Recepcionista,
Almoxarife, Atendente de Farmácia, Técnico em Saúde Bucal, Técnico em Informática e Sistemas e Técnico em Laboratório (Microscopista), para
Cargo de Nível Médio I e II (ANEXO I, QUADRO 3);
III –Motorista de ambulância, Motorista da Secretaria de Saúde, Auxiliar de Serviços Diversos e Auxiliar de Serviços de Portaria e de Vigilância,
para o Cargo de Nível Fundamental I e II (ANEXO I, QUADRO 4).
Parágrafo único. Considera-se extinto o número de cargos cujo quantitativo não esteja referido nesta Lei.
Art. 15. O quadro de servidores de carreira da área de saúde do Município de Uiramutã fica organizado segundo as categorias funcionais a seguir
dispostas:
I - Auxiliar Municipal em Saúde: os cargos que tenham como requisito de ingresso a formação de nível fundamental, de acordo com o ANEXO I,
QUADRO 4;
II - Técnico Municipal em Saúde: os cargos que tenham como requisito de ingresso o curso de nível médio, com formação técnica específica, de
acordo com o ANEXO I, QUADRO 3;
III - Analista Municipal em Saúde: os cargos que tenham como requisito de ingresso formação de nível superior, de acordo com o ANEXO I,
QUADROS 1 e 2.
CAPÍTULO IV
DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA, PROGRESSÃO E PROMOÇÃO
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Art. 16. O desenvolvimento na carreira dos servidores efetivos abrangidos por este PCCR dar-se-á, exclusivamente, através de progressão funcional
e promoção.
§ 1º Para os fins do disposto no caput, progressão é a passagem do servidor para o nível de vencimento imediatamente superior dentro de uma
mesma classe, e promoção, a passagem do servidor de uma classe para outra subsequente, na forma desta Lei.
Da Progressão
Art. 17. A progressão é a mudança do servidor de um padrão para outro imediatamente superior dentro da mesma classe, mediante avaliação
periódica de desempenho e cumprimento do interstício de três anos no padrão em que se encontra.
§ 1º A progressão na Carreira de Magistério Superior ocorrerá com base nos critérios gerais estabelecidos nesta Lei e observará, cumulativamente:
I - aprovação no estágio probatório;
II - o cumprimento do interstício mínimo de 36 (trinta e seis) meses de efetivo exercício em cada nível;
III - não ter sofrido penalidade de advertência, suspensão ou ter sido exonerado, por penalidade, do cargo em comissão que exercia nos doze meses
que antecedem a efetivação da progressão;
IV - provação em avaliação de desempenho e avaliação de conhecimentos.
§ 2º a mudança de nível é automática e vigorará no mês seguinte a aquele em que o interessado apresentar o comprovante da nova titulação.
§ 3°. O interstício será computado em dias, descontados os afastamentos que não forem legalmente considerados de efetivo exercício e será suspenso
nos casos em que o servidor se afastar sem remuneração, sendo retomado o cômputo a partir do retorno à atividade pública municipal.
§ 4°. A primeira progressão dar-se-á mediante a aprovação em estágio probatório e aprovação em avaliação especial de desempenho e em avaliação
de conhecimentos, ao final de três anos de exercício no cargo.
Da Promoção
Art. 18. A promoção é a passagem do servidor do padrão final de uma classe para o padrão inicial de outra classe dentro da mesma carreira,
mediante o cumprimento dos seguintes requisitos:
I - aprovação no estágio probatório;
II - o cumprimento do interstício mínimo de 36 (trinta e seis) meses de efetivo exercício em cada classe;
III - não ter sofrido penalidade de advertência, suspensão ou ter sido exonerado, por penalidade, do cargo em comissão que exercia nos doze meses
que antecedem a efetivação da progressão;
IV - provação em avaliação de desempenho e avaliação de conhecimentos.
§ 1º A avaliação de desempenho considerará o desempenho, a qualificação em instituições credenciadas e o conhecimento do servidor.
§ 2º A avaliação de desempenho será realizada anualmente, enquanto a pontuação de qualificação e a avalição de conhecimento ocorrerão a cada três
(3) anos.
§ 3º As diretrizes gerais para o processo de avaliação de desempenho para fins de progressão e de promoção serão estabelecidas em ato da Secretaria
Municipal de Administração.
§ 4° Os procedimentos de execução da Avaliação de Desempenho terão orientação técnica e acompanhamento da comissão responsável na Secretaria
Municipal de Administração, formada por 03 (três) profissionais com formação mínima em Nível de Pós-graduação lato sensu.
§ 5º As diretrizes gerais para o processo de avaliação de conhecimentos para fins de progressão e de promoção serão estabelecidas em ato da
Secretaria Municipal de Administração e deverão contemplar uma prova, seja escrita, oral, ou apresentação, cabendo a Comissão responsável
executar os procedimentos para a avaliação contemplando os conhecimentos do profissional.
§ 6º Os cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, para os fins previstos neste artigo, serão considerados somente se credenciados
pelo Conselho Nacional de Educação e, quando realizados no exterior, revalidados por instituição nacional competente.
§ 7º Os docentes aprovados no estágio probatório do respectivo cargo que atenderem os requisitos de titulação (mestre ou doutor) farão jus a
promoção.
§ 8º Para fins de promoção funcional na carreira, fica instituído o Adicional Qualificação Profissional, destinado aos servidores ocupantes de cargos
de provimento efetivo em razão da qualificação profissional, que incidirá sobre o vencimento base e será pago como retribuição pela participação
com aproveitamento em cursos de pós-graduação em sentido amplo ou estrito, observados os seguintes percentuais e limites:
I - cinco por cento ao servidor que concluir, com aproveitamento, curso de pós-graduação em sentido amplo, com carga horária mínima de trezentas
e sessenta horas-aula;
II - vinte por cento ao servidor que concluir, com aproveitamento, pós-graduação em nível de mestrado;
III - trinta por cento ao servidor que concluir, com aproveitamento, pós-graduação em nível de doutorado.
§ 9º Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos neste artigo.
§ 10 Só será contado como título para efeito da gratificação a que se refere este artigo o diploma ou certificado de conclusão de curso de pósgraduação, mestrado ou doutorado emitido por instituição credenciada e reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC.
§ 11 A instituição da promoção dependerá de disponibilidade de recursos orçamentários, e será efetuada por meio de Decreto do Chefe do Poder
Executivo.
§ 12 A promoção de que trata este artigo é a calculado levando em consideração a remuneração que o servidor estiver recebendo quando fizer jus ao
adicional e será outorgado por decreto do Poder Executivo Municipal para os servidores efetivos que não estejam em estágio probatório.
§ 13 Os cursos realizados no exterior só serão considerados, caso atendam as normas emanadas pelos sistemas de ensino nacional.
§ 14 O curso técnico ou graduação ou pós-graduação latu senso ou pós-graduação stricto sensu, devem ter correlação com o cargo ou função do
servidor.
§ 15 A promoção de que trata este artigo não será concedido quando o curso constituir requisito para ingresso no cargo público.
§ 16 A promoção funcional será mantida no caso de afastamento compulsório, nos termos da legislação em vigor.
§ 17 Ao servidor cedido para órgãos dos Munícipios, Estados, Distrito Federal e União não será concedido, durante o afastamento, a promoção de
que trata este artigo, salvo para órgãos da administração municipal de Uiramutã na condição de optante pela remuneração do cargo efetivo.
§ 18 A promoção será considerada no cálculo dos proventos e das pensões se o título ou diploma ou certificado for anterior à data da inativação.
§ 19 Fará jus ao percentual de Adicional Qualificação Profissional, para fins de promoção funcional na carreira, os servidores que concluirão os
cursos e graduação, mediante apresentação de requerimento e certificado, ou comprovante, obedecendo ao disposto nos incisos I, II e III do § 8º.
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§ 20. Será computado para fins de recebimento do adicional pretendido, para fins de promoção, o mês subsequente à apresentação do requerimento,
não levando em conta o período de estágio probatório.
Da Avaliação de Desempenho
Art. 19. - A avaliação de desempenho levará em conta o cumprimento das atribuições inerentes a cada cargo, bem como o potencial de
desenvolvimento na carreira, considerando:
l - Assiduidade, pontualidade, cooperação, ética profissional e a observância dos demais deveres funcionais;
II – Dados cadastrais e curriculares que comprovem interesse no aperfeiçoamento, mediante participação em cursos de capacitação profissional;
III - O potencial revelado:
a) pelos resultados obtidos nos cursos de que trata o inciso anterior;
b) pela qualidade do trabalho realizado e pelas iniciativas das quais resulte o aprimoramento da execução de tarefas individuais e da unidade onde
está lotado;
c) pela eficiência demonstrada.
IV - Dedicação exclusiva ao cargo que ocupa;
V - Tempo de serviço na função docente.
§ 1° - A avaliação de desempenho deverá abranger a área curricular em que o profissional esteja inserido e conhecimentos gerais.
§ 2° - A pontuação para progressão e para a promoção será determinada pela soma dos fatores a que se referem os §§ 1° e 2°, tomando-se:
I - a média aritmética das avaliações anuais de desempenho, valendo 30 (trinta) pontos.
II - a pontuação da qualificação profissional, valendo 30 (trinta) pontos.
III - a avaliação de conhecimentos, valendo 30 (trinta) pontos.
IV - o tempo de serviço de efetivo exercício no cargo, valendo 10 (dez) pontos.
§ 3° - A promoção, observado o número de vagas da classe seguinte, obedecerá a ordem de classificação dos integrantes da classe que tenham
cumprido o interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício.
Art. 20. Não terá direito a progressão e promoção o servidor que:
I – estiver em período de estágio probatório;
II – estiver em gozo de licença sem remuneração ou quando o período de licença corresponder de forma parcial ou integral ao período aquisitivo de
cada progressão ou promoção;
III - somar 02 (duas) penalidades de advertência;
IV – tiver sofrido pena disciplinar de suspensão no período aquisitivo de cada progressão ou promoção;
V - completar 05 (cinco) faltas injustificadas ao serviço;
VI - somar 10 (dez) atrasos de comparecimento ao serviço e/ou saídas antes do horário marcado para término da jornada, sem justificativa.
VII – estiver na data da progressão ou promoção ou nos respectivos períodos aquisitivos, à disposição de qualquer outro órgão, instituição ou
entidade, exceto para exercício de cargo em comissão na administração do Poder Executivo Municipal ou para o exercício de desempenho de
mandato em entidades representativas dos servidores;
VIII – tiver sofrido prisão decorrente de decisão judicial transitada em julgado, no período aquisitivo da progressão ou promoção.
Parágrafo primeiro - Sempre que ocorrer qualquer das hipóteses previstas no caput, iniciar-se-á nova contagem para fins do interstício de 03 (três)
anos exigido para promoção e progressão.
Parágrafo segundo. No caso das licenças para tratar da própria saúde ou por motivo de doença em pessoa da família, o interstício será suspenso se a
licença ultrapassar noventa dias, ininterruptos ou intercalados, nos vinte e quatro meses que antecederem a efetivação da progressão ou promoção.
Art. 21. Não será concedida promoção funcional concomitantemente com a progressão funcional, respeitado em qualquer caso o inciso XIV, do art.
37, da Constituição Federal.
Art. 22. Atendidos os critérios e requisitos estabelecidos nesta Lei ou em regulamento, a respectiva Secretaria concederá automaticamente a
progressão e a promoção funcional.
CAPÍTULO V
DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Art. 23. A qualificação profissional visa aprimorar o desempenho do servidor nas funções dos cargos integrante do PCCR, em áreas de interesse da
administração pública municipal, ocorrerá por meio de participação em cursos de formação inicial e continuada, observados os programas
prioritários e será regulamentada por decreto do Poder Executivo Municipal.
§ 1°. Para efeito do disposto no caput deste artigo, serão considerados somente os cursos de instituições de ensino devidamente autorizadas,
credenciadas, reconhecidas pelos órgãos normativos dos sistemas de ensino.
§ 2°. Ficam reservados 60% (sessenta por cento) das vagas em cursos aos servidores efetivos, que estejam em pleno exercício de suas funções e
atividades.
Art. 24. A capacitação e o aperfeiçoamento dos servidores efetivos ocorrerá mediante a realização de cursos de formação ministrados por
instituições especializadas reconhecidas pelo MEC e através de outras atividades de atualização profissional, observando-se os programas prioritários
do SUS.
Art. 25. À Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, caberá a organização, o
planejamento, a promoção e o controle dos cursos ou programas de capacitação, buscando as parcerias necessárias, sempre de acordo com as
necessidades e prioridades do serviço, vinculando a realização da qualificação ao melhor funcionamento do Sistema de Saúde, dentro dos interstícios
estabelecidos, assegurando a todas as categorias funcionais a oportunidade de participação.
§ 1º O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento tem como objetivos:
a) conscientizar o profissional da área de saúde acerca da relevância do seu papel enquanto agente do SUS;
b) preparar o profissional da área de saúde para desenvolver-se na carreira, objetivando seu engajamento no plano de desenvolvimento
organizacional do Sistema Único de Saúde - SUS;
c) promover o desenvolvimento integral do servidor, desde os níveis básicos até os mais elevados da educação formal.
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§ 2º A Secretaria Municipal de Saúde elaborará um plano de desenvolvimento para capacitação e aperfeiçoamento do servidor para participação em
estágios profissionais, visitas técnicas, congressos, seminários, capacitações, cursos de aperfeiçoamento e especialização, afastamento, priorizando o
servidor de carreira.
CAPÍTULO VI
DA JORNADA DE TRABALHO
Art. 26. A jornada de trabalho do Auxiliar Municipal em Saúde, do Técnico Municipal em Saúde e do Analista Municipal em Saúde será de quarenta
horas semanais, ressalvados os casos de profissões com carga horária regulamentada em legislação específica.
§ 1º Os servidores efetivos da área de saúde poderão cumprir jornada de trabalho em horário corrido ou mediante turno de serviço ou escala,
priorizando a necessidade do trabalho, de acordo com o cargo, observados os intervalos de folgas legais.
§ 2º O tempo que exceder a jornada de trabalho mensal do servidor que labora em regime de plantão será compensado na escala de serviço dos meses
subsequentes, a critério da Administração.
§ 3º É vedada a concessão ou admissão de qualquer plantão não presencial, sob pena de o servidor responder civil, penal e administrativamente.
§ 4º Os profissionais da área de saúde ficam impedidos de acumular cargos públicos no âmbito municipal, ressalvada a hipótese de exercício de
cargo em comissão ou função de confiança, de livre nomeação e exoneração, podendo cumprir regime de plantão, nos termos dos parágrafos deste
artigo.
§ 5º Os servidores Médicos e Cirurgiões-Dentistas terão jornada semanal de trabalho de vinte horas.
§ 6º É facultado à Administração Municipal instituir, através de Decreto, um sistema de banco de horas visando a compensação do tempo de trabalho
que exceder a jornada normal de trabalho do servidor.
CAPÍTULO VII
DAS VANTAGENS
Art. 27. As vantagens devidas aos servidores abrangidos por esta Lei são as previstas no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais sem
prejuízo de outras instituídas em leis específicas.
CAPÍTULO VIII
DO QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO E
FUNÇÕES DE ASSISTÊNCIA INTERMEDIÁRIA
Art. 28. Ficam criados, no quadro de cargos em comissão e funções de assistência intermediária da Prefeitura Municipal de Uiramutã, o
quantitativo e os valores de vencimentos dos seguintes cargos, constantes do ANEXO II desta Lei:
§ 1°. Os requisitos para nomeação e atribuições dos cargos são de natureza livre do Executivo, levando em conta a complexidade de cada Cargo,
observando as obrigações contempladas na Estrutura Administrativa do Município.
§ 2°. A vantagem não será incorporada à remuneração do servidor para efeito de acréscimos futuros e nem será considerada no cálculo dos proventos
e das pensões.
§ 3°. O servidor deixará de perceber os vencimentos do cargo efetivo enquanto
estiver investido em cargo em comissão, ressalvado o direito de opção.
§ 4°. O servidor nomeado para cargo de provimento em comissão que optar pela remuneração do cargo efetivo fará jus a 50% (cinquenta por cento)
do vencimento do cargo em comissão ou a diferença entre o seu vencimento e do cargo comissionado.
§ 5°. Os cargos em comissão de direção, chefia e assessoramento, e as funções de assistência intermediária são de livre nomeação e exoneração, e
constam do Anexo II, desta Lei.
CAPÍTULO VIX
DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Art. 29. O Secretário Municipal de Saúde instituirá uma comissão permanente composta por cinco servidores, capacitados para apreciar os processos
de avaliação de desempenho e avaliação de conhecimentos dos servidores; elaborar formulários para avaliação de desempenho e tempo de serviços;
acompanhar e avaliar de forma periódica a aplicação das vantagens e benefícios previstos neste Plano; elaborar o regulamento do sistema de
avaliação de desempenho no estágio Probatório e avaliação para efeito progressão e promoção; acompanhar e avaliar, periodicamente, a execução do
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos servidores, propondo medidas e ações para o seu aperfeiçoamento; e desempenhar atividades
correlatas.
Parágrafo único. Os procedimentos e os critérios para a Avaliação de Desempenho serão estabelecidos em Decreto e nos Artigos 19 e 20, desta Lei.
TÍTULO IV
DA IMPLANTAÇÃO DO PCCR E DO ENQUADRAMENTO
CAPÍTULO I
DA IMPLANTAÇÃO DO PCCR
Art. 30. A implantação do PCCR instituído por esta Lei consistirá, inicialmente, na passagem e posicionamento dos servidores efetivos da área de
saúde do sistema de classificação atual para o sistema de cargos e carreiras organizadas com base nas disposições desta Lei, devendo ser concluído
em até duzentos e quarenta dias após a sua publicação.
TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
CAPÍTULO I
DO ENQUADRAMENTO
Art. 31. Os cargos efetivos dos profissionais da área de saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Uiramutã, constantes do Plano de
Cargos, Carreiras e Remuneração instituído pela Lei Municipal que resultou do Projeto de Lei nº 010/2013, de 27 de setembro de 2013, passam a
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integrar o PCCR estabelecido nesta Lei, na forma dos seus anexos, sendo assegurado o direito adquirido à progressão funcional e promoção por
titulação, já incorporadas pelo servidor.
Art. 32. Para realizar o enquadramento dos servidores dos cargos efetivos criados pelas leis anteriores no quadro de cargos de provimento efetivo
criados por este PCCR, constante nas TABELAS 1, 2, 3 e 4 DO ANEXO III desta Lei, será regulamentado por decreto do Poder Executivo
Municipal.
Parágrafo primeiro – Os servidores pertencentes ao quadro efetivo da Prefeitura, serão incorporados nos níveis horizontal e vertical, observando-se
rigorosamente o tempo de serviço, a progressão por titulação e capacitação nas áreas específicas de cada cargo, observando os seguintes critérios:
I – A progressão por tempo de serviço, será automática, observando o período de estágio probatório, e os prazos constantes as TABELAS 1, 2, 3 e 4
DO ANEXO IV, desta Lei.
Parágrafo segundo – As regras de posicionamento decorrentes do enquadramento a que se refere o artigo anterior será feito por Decreto.
Art. 33. Compete à Secretaria Municipal de Saúde a implantação do PCCR instituído por esta Lei.
Art. 34. Para a efetivação do disposto no artigo anterior, a Secretaria Municipal de Saúde, mediante a designação de comissão específica, terá o
prazo de até duzentos e quarenta dias, contados da publicação desta Lei, para realizar a avaliação funcional e o enquadramento dos servidores.
§ 1º Os efeitos financeiros decorrentes do processo de enquadramento somente ocorrerão a partir do término dos trabalhos da comissão avaliadora.
§ 2º Enquanto não ocorrer a publicação do posicionamento, a remuneração dos servidores será paga de acordo com a regras em vigor antes da
publicação desta Lei.
Art. 35. Em nenhuma hipótese as regras de posicionamento poderão implicar na redução do vencimento do cargo de provimento efetivo atualmente
percebido pelo servidor.
Parágrafo único. O servidor cujo vencimento seja maior que o padrão de vencimento decorrente do seu enquadramento, será posicionado no padrão
imediatamente superior de sua carreira.
CAPÍTULO II
DO QUADRO EM EXTINÇÃO
Art. 36. Os cargos extintos são os constantes do ANEXO IV desta Lei e passarão a constituir o quadro em extinção, e serão extintos à medida em
que forem vagando.
Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos em extinção manterão a progressão e promoção conforme o disposto nesta Lei.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 37. Aos servidores contemplados nesta Lei aplicam-se as disposições da lei que disciplina o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do
Município de Uiramutã, ressalvados os preceitos específicos contidos nesta Lei.
Art. 38. Em face das modificações introduzidas na estrutura funcional e salarial da Prefeitura, estabelecidas na presente Lei, fica o Poder Executivo,
desde já, autorizado a propor alterações e ajustes necessários à adequação da estrutura de cargos efetivos de forma a otimizar recursos no orçamento.
Art. 39. Os anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX são partes integrantes e inseparáveis da presente Lei.
Art. 40. As despesas decorrentes da aplicação do PCCR instituído por esta Lei correrão por conta de recursos orçamentários da Secretaria Municipal
da Saúde.
Art. 41. É vedada a aplicação diferenciada de reajuste, alteração ou revisão nos vencimentos básicos dos profissionais do quadro de provimento
efetivo da Secretaria Municipal de Saúde, respeitada a disponibilidade orçamentária e financeira.
Art.42. O Adicional de Qualificação Profissional, em decorrência da promoção funcional na carreira, disposto no art.18, §8º, entrará em vigor a
partir de Janeiro do ano de 2021, observado os limites impostos pela Lei Complementar nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.
O percentual de atualização de vencimentos - Salário Base dos cargos de nível médio e fundamental constantes dos QUADROS 3 E 4 DO ANEXO
I desta Lei, para fins de correção anual, corresponderá a 5% (cinco por cento) do salário base de referência do ano de 2019/2020 para o ano de 2021,
10% (dez por cento) do salário base de referência do ano de 2019/2020 para o ano de 2022, 15% (quinze por cento) do salário base de referência do
ano de 2019/2020 para o ano de 2023, 20% (vinte por cento) do salário base de referência do ano de 2019/2020 para o ano de 2024.
O percentual de atualização de vencimentos - Salário Base dos cargos de nível superior constantes dos quadros 1, 2 e 3, do Anexo I desta Lei, para
fins de correção anual, corresponderá a 5% (cinco por cento) do salário base de referência do ano de 2019/2020 para o período de 2021-2024, 10%
(dez por cento) do salário base de referência do ano de 2019/2020 para o período de 2025-2028, 15% (quinze por cento) do salário base de referência
do ano de 2019/2020 para o período de 2029-2032.
O Salário Base dos cargos do nível superior, médio e fundamental para o exercício do ano de 2020 será o mesmo vencimento do ano de 2019, de
modo que as finanças públicas possam se adequar ao novo PCCR. Eventuais perdas salariais serão calculadas conforme o Artigo 43 desta Lei.
A partir de 2025, para os cargos de nível médio e fundamental, e a partir de 2032, para os cargos de nível superior, a correção anual para atualização
do Salário Base passará a vigorar conforme o disposto no Art. 44 desta Lei, observando o disposto no Inciso X do art. 37 da CF.
O Salário Base do cargo efetivo CNF sofrerá ajuste igual ao salário mínimo e o coeficiente para fins de progressão na carreira será aplicado
conforme o aumento do salário mínimo, mediante a seguinte forma aritmética: (Valor do Salário Mínimo Vigente) x (Coeficiente de atualização
segundo a Classe e Padrão) (QUADRO 4 – DO ANEXO I). O Salário para fins de progressão, na Classe A (Padrões II, III, IV, V) e Classe B –
(Padrões I, II, III, IV, V) dos demais cargos, corresponde ao valor do Salário Base atualizado multiplicado pelo coeficiente de atualização, da
seguinte forma aritmética:
Classe A Padrão II corresponde o valor do Salário Base atualizado x 1,05 (Coeficiente de atualização);
Classe A Padrão III corresponde o valor do Salário Base atualizado x 1,10 (Coeficiente de atualização);
www.diariomunicipal.com.br/amr

28

Roraima , 10 de Outubro de 2019 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Roraima •

ANO V | Nº 0991

Classe A Padrão IV corresponde o valor do Salário Base atualizado x 1,15 (Coeficiente de atualização);
Classe A Padrão V corresponde o valor do Salário Base atualizado x 1,20 (Coeficiente de atualização);
Classe B – Padrão I corresponde o valor do Salário Base atualizado x 1,25 (Coeficiente de atualização);
Classe B – Padrão II corresponde o valor do Salário Base atualizado x 1,30 (Coeficiente de atualização);
Classe B – Padrão III corresponde o valor do Salário Base atualizado x 1,35 (Coeficiente de atualização);
Classe B – Padrão IV corresponde o valor do Salário Base atualizado x 1,40 (Coeficiente de atualização); e
Classe B – Padrão V corresponde o valor do Salário Base atualizado x 1,45 (Coeficiente de atualização).
O retroativo relacionado às progressões dos anos anteriores a publicação desta Lei será devido nos termos da Lei e pago conforme orçamento. Para
fins de cálculo do retroativo das progressões, considerará o salário vigente da época multiplicado pelo coeficiente de atualização conforme redação
das alíneas a) até i) do inciso anterior.
Art. 43. A partir de 2021, as avaliações periódicas de desempenho passarão a ser adotadas para fins de progressões e promoções funcionais.
Art. 44. As Perdas Salariais decorrentes da legislação anterior não incorporarão ao piso salarial disposto nesta Lei, a reposição obedecerá
rigorosamente os seguintes parâmetros;
§ 1º. Fica instituído o percentual de reparação e perdas salariais, de acordo com a tabela de reposição constante no QUADRO 1 DO ANEXO XIII
desta Lei.
§ 2º. Os percentuais para atualização dos coeficientes, constantes no quadro 1 do Anexo XIII desta Lei, aplicados aos cálculos de recomposição dos
vencimentos base dos cargos efetivos CNM e CNF, serão dissolvidos em percentuais e correspondem a:
I – 3% (três por cento) nos padrões de I a V, cargos do grupo (letra) A.
II – 4,5% (quatro vírgula cinco por cento) nos padrões de I a V, cargos do grupo (letra) B.
III – Somente serão beneficiados com a reparação salarial referida no § 1º, os servidores integrantes do quadro efetivo da Prefeitura que exerciam
suas atribuições nos cargos de nível médio, e fundamental II constantes do Anexo XIII desta Lei, e após verificado que ao longo dos anos houve
perda salarial.
IV – Os demais servidores efetivos do nível fundamental não farão jus ao benefício, por não terem sofrido as referidas perdas, sendo o salário base
das categorias o equivalente ao salário mínimo vigente.
V – Os servidores efetivos do nível superior serão beneficiados com a reparação salarial referida no § 1º desta Lei.
VI – Será expedido Decreto do Executivo Municipal que regulamentará e homologará anualmente os servidores contemplados pela reposição
salarial, obedecendo os limites impostos pela Lei Complementar nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.
§ 3º. Os percentuais para atualização do salário base, constantes nos quadros 1, 2, 3 e 4 do Anexo I desta Lei, foram aplicados conforme a capacidade
econômica atual do Município de Uiramutã, em conformidade com a folha de pagamento dos últimos anos em exercício, de modo a não modificar o
impacto econômico da folha de pagamento relativo ao mês de março de 2019.
I – Os servidores estabilizados após a homologação da referida Lei, serão beneficiados pelo percentual de reajuste progressivo do salário base,
disposto nos quadros 1, 2, 3 e 4 do Anexo I desta Lei.
II – Para fins de correção salarial, os percentuais de progressão de que trata o inciso I deste parágrafo, obedecerão o disposto nos incisos I e II do Art.
42, até o ano 2024, para os cargos de nível médio e fundamental, e 2032, para os cargos de nível superior.
III – Para fins de correção salarial, os percentuais de reajuste progressivo do salário base, a partir do ano de 2025, para os cargos de nível médio e
fundamental, e 2033, para os cargos de nível superior, serão calculados e atualizados conforme a redação do Artigo 45, desta Lei.
Art.45. O art. 57 da Lei Municipal nº 014, de 30 de junho de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 57. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos e funções públicas municipais, fixados por Lei, somente poderão ser alterados por Lei
específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual dos servidores ativos, inativos e pensionistas, no mês de
maio de cada ano, e sem distinção de índices, na forma de lei, observados os parâmetros da tabela salarial vigente.
Parágrafo único. A lei de revisão geral anual deverá observar os limites impostos pela Lei Complementar nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade
Fiscal.”
Art. 46. Revoga-se a Lei Municipal nº 010/2013, de 27 de setembro de 2013 que trata sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da área da
saúde do Município de Uiramutã, e suas posteriores alterações. Revogam-se ainda todas as disposições contrárias a esta Lei
Art. 47. O Poder Executivo Municipal tem prazo até 240 (duzentos e quarenta) dias para a implantação dessa Lei e ainda adequar e observar o que
preceitua a Lei Complementar 101 (LRF).
Art. 48. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, entretanto os efeitos de atualização das progressões vertical e horizontal, bem
como o Adicional de Qualificação Profissional, para fins de promoção, passam a vigorar a partir de 1° de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Uiramutã, Estado de Roraima, em 2 de outubro de 2019.
MANUEL DA SILVA ARAÚJO
Prefeito Municipal de Uiramutã
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ANEXO I
QUADRO 1
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR I
(art. 14)
GRUPO/
CÓDIGO

ANALISTA
MUNICIPAL
SAÚDE

CARGO/
CÓDIGO

EM CNS - I

OCUPAÇÃO

CLASSE

VAGAS

1.
Farmacêutico
/bioquímico
2. Fisioterapeuta
3. Assistente Social/NASF
4. Cirurgião Dentista
5. Enfermeiro
6. Psicólogo/Saúde
7. Educador Físico/ Saúde
8. Nutricionista

PADRÃO

Vencimento
BASE
Anos 2019 e 2020

2021-2024
Vencimento
Atualizado
5%

2025-2028
Vencimento
Atualizado
10%

2029-2032
Vencimento
Atualizado
15%

03

V

4350,00

4567,50

4785,00

5002,50

02
01
02
02
01
02
02

IV
III
II
I
V
IV
III
II
I

4200,00
4050,00
3900,00
3750,00
3600,00
3450,00
3300,00
3150,00
3.000,00

4410,00
4252,50
4095,00
3937,50
3780,00
3622,50
3465,00
3307,50
3.150,00

4620,00
4455,00
4290,00
4125,00
3960,00
3795,00
3630,00
3465,00
3.300,00

4830,00
4657,50
4485,00
4312,50
4140,00
3967,50
3795,00
3622,50
3.450,00

2025-2028
Vencimento
Atualizado
10% *
7.975,00
7.700,00
7.425,00
7.150,00
6.875,00
6.600,00
6.325,00
6.050,00
5.775,00
5.500,00

2029-2032
Vencimento
Atualizado
15% *
8.337,50
8.050,00
7.762,50
7.475,00
7.187,50
6.900,00
6.612,50
6.325,00
6.037,50
5.750,00

B

A

ANEXO I
(art. 14)
QUADRO 2
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR II
(art. 14)
GRUPO/
CÓDIGO

CARGO/
CÓDIGO

OCUPAÇÃO

01. Médico Clínico Geral
02. Médico Psiquiatra
ANALISTA
MUNICIPAL
SAÚDE

EM CNS - III

03. Médico Pediatra

VAGAS

CLASSE

02
B
01
01
A

PADRÃO
V
IV
III
II
I
V
IV
III
II
I

Vencimento
BASE
Anos 2019 e 2020
7.250,00
7.000,00
6.750,00
6.500,00
6.250,00
6.000,00
5.750,00
5.500,00
5.250,00

2021-2024
Vencimento
Atualizado
5% *
7.612,50
7.350,00
7.087,50
6.825,00
6.562,50
6.300,00
6.037,50
5.775,00
5.512,50
5.250,00

ANEXO I - QUADRO 3
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO I e II
GRUPO/
CÓDIGO

CARGO/
CÓDIGO

OCUPAÇÃO
1.
Técnico
Enfermagem

em

2022
Vencimento
Atualizado
10%
2233,00
2156,00
2079,00

2023
Vencimento
Atualizado
15%
2334,50
2254,00
2173,50

2024
Vencimento
Atualizado
20%...
2436,00
2352,00
2268,00

2.
Técnico
Laboratório

em

CNM-GRUPO 3.
Técnico
SAÚDE
Radiologia
II

em

1820,00

91,00

1911,00

2002,00

2093,00

2184,00

1750,00

87,50

1837,50

1925,00

2012,50

2100,00

V

1680,00

84,00

1764,00

1848,00

1932,00

2016,00

IV
III
II
I

1610,00
1540,00
1470,00
1.400,00

80,50
77,00
73,50
70,00

1690,50
1617,00
1543,50
1.470,00

1771,00
1694,00
1617,00
1.540,00

1851,50
1771,00
1617,00
1.610,00

1932,00
1848,00
1764,00
1.680,00

05

V

1595,00

79,75

1674,75

1754,50

1834,25

1914,00

05
02

IV
III

1540,00
1485,00

77,00
74,25

1617,00
1559,25

1694,00
1633,50

1771,00
1707,75

1848,00
1782,00

05

II

1430,00

71,50

1501,50

1573,00

1644,50

1716,00

02

I

1375,00

68,75

1443,75

1512,50

1581,25

1650,00

06

V

1320,00

66,00

1386,00

1452,00

1518,00

1584,00

IV

1265,00

63,25

1328,25

1391,50

1454,75

1518,00

III
II
I

1210,00
1155,00
1.100,00

60,50
57,75
55,00

1270,50
1212,75
1.155,00

1331,00
1270,50
1.210,00

1391,50
1328,25
1.265,00

1452,00
1386,00
1.320,00

CLASSE

PADRÃO

VENCIMENTO
BASE
Anos 2019 e 2020

Percentual
5% + (2019)

B

V
IV
III

2030,00
1960,00
1890,00

II
I

04
03

4. Fiscal Sanitário

TÉCNICO
MUNICIPAL EM
SAÚDE

101,50
98,00
94,50

2021
Vencimento
Atualizado
5%
2131,50
2058,00
1984,50

VAGAS

1.
Assistente
Administrativo
2. Recepcionista
3. Almoxarife
4. Atendente de
Farmácia
5. Técnico em saúde
CNM-GRUPO bucal
SAÚDE
6.
Técnico
em
I
Informática
e
Sistemas
7.
Técnico
em
laboratório
(Microscopista)

04
02

04

A

B

A

ANEXO I
QUADRO 4
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CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL I E II
GRUPO/
CÓDIGO

CARGO/
CÓDIGO

OCUPAÇÃO

1. Motorista
ambulância

VAGAS

de

04

CLASSE

B

CNF-IX
2.
Motorista/
08
Secretaria
de
Saúde
AUXILIAR
MUNICIPAL EM
SAÚDE

A

1. Auxiliar de
10
Serviços Diversos

CNF-VIII

2. Auxiliar
Serviços
Portaria
e
Vigilância

de
de
de 06

B

A

PADRÃO

VENCIMENTO
BASE
Anos 2019 e 2020

Percentual
5% + (2019)

V
IV
III
II
I
V
IV
III
II
I
V

2030,00
1960,00
1890,00
1820,00
1750,00
1680,00
1610,00
1540,00
1470,00
1.400,00
1447,10

101,50
98,00
94,50
91,00
87,50
84,00
80,50
77,00
73,50
70,00
-

2021
Vencimento
Atualizado
5%
2131,50
2058,00
1984,50
1911,00
1837,50
1764,00
1690,50
1617,00
1543,50
1.470,00
1,450

2022
Vencimento
Atualizado
10%
2233,00
2156,00
2079,00
2002,00
1925,00
1848,00
1771,00
1694,00
1617,00
1.540,00
1,450

2023
Vencimento
Atualizado
15%
2334,50
2254,00
2173,50
2093,00
2012,50
1932,00
1851,50
1771,00
1617,00
1.610,00
1,450

2024
Vencimento
Atualizado
20%...
2436,00
2352,00
2268,00
2184,00
2100,00
2016,00
1932,00
1848,00
1764,00
1.680,00
1,450

IV

1397,20

-

1,400

1,400

1,400

1,400

III

1347,30

-

1,350

1,350

1,350

1,350

II

1297,40

-

1,300

1,300

1,300

1,300

I
V
IV
III
II
I

1247,50
1197,60
1147,70
1097,80
1047,90
998,00

-

1,250
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000

1,250
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000

1,250
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000

1,250
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000

ANEXO II
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO
E FUNÇÕES DE ASSISTÊNCIA INTERMEDIÁRIA
CARGO
CHEFE DE DIVISÃO DE PROGRAMAS
COORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DIRETOR GERAL
COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
COORDENADOR DE ENDEMIAS
COODENADOR DO SAMU
COORDENADOR ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
COORDENADOR DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO – PNI
COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL
DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETOR DE UNIDADE DE SAÚDE
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE
ASSESSOR TÉCNICO/SAÚDE
OUVIDOR PÚBLICO DO SUS
TOTAL:

QUANT
5
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
2
22

VENC. INICIAL
1.100,00
3.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.500,00
1.500,00
2.500,00
2.000,00

TOTAL
5.500,00
3.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
7.500,00
1.500,00
7.500,00
4.000,00
R$ 43.500,00

ANEXO III
TABELA 01
CORRELAÇÃO DE CARGOS PARA ENQUADRAMENTO POR TEMPO DE SERVIÇO ACUMULADO E NÃO COMPUTADO
NO QUADRO DE CARGOS EFETIVOS, GRUPO DE TÉCNICO MUNICIPAL EM SAÚDE,
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO – GRUPO SAÚDE I
SITUAÇÃO NOVA
GRUPO ATIVIDADES TÉCNICAS

SITUAÇÃO ANTERIOR
CÓDIGO/CARGO

TÉCNICO
MUNICIPAL
SAÚDE

NÍVEL
VENC.
V
1. Assistente Administrativo
1.1 Agente Administrativo
IV
1.2 Auxiliar Administrativo
III
2. Telefonista/ Recepcionista
II
3. Almoxarife
I
EM 4. Atendente de Farmácia
5. Auxiliar de saúde bucal
V
5.1
Auxiliar
Consultório IV
Odontológico
III
6. Técnico em Informática
II
7. Microscopista
I

CLASSE

B

A

CLASSE

B

A

PADRÃO
V
IV
III
II
I
V
IV
III
II
I

CÓDIGO/CARGO

CNM

OCUPAÇÃO

1. Assistente Administrativo
2. Recepcionista
3. Almoxarife
4. Atendente de Farmácia
5. Auxiliar de saúde bucal
6. Técnico em Informática e Sistemas
7. Microscopista

TEMPO DE SERVIÇO NÃO
COMPUTADO
E
ACUMULADO
de 28 até 30 anos
de 25 até 27 anos
de 22 até 24 anos
de 19 até 21 anos
de 16 até 18 anos
de 13 até 15 anos
de 10 até 12 anos
de 7 até 9 anos
de 4 até 6 anos
até 3 anos estágio probatório

ANEXO III
TABELA 02
CORRELAÇÃO DE CARGOS PARA ENQUADRAMENTO POR TEMPO DE SERVIÇO ACUMULADO E NÃO COMPUTADO
NO QUADRO DE CARGOS EFETIVOS, GRUPO DE TÉCNICO MUNICIPAL EM SAÚDE,
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO – GRUPO SAÚDE II
SITUAÇÃO NOVA
GRUPO ATIVIDADES TÉCNICAS

SITUAÇÃO ANTERIOR
CÓDIGO/CARGO
TÉCNICO
MUNICIPAL
SAÚDE

EM

1. Técnico em Enfermagem
1.1 Auxiliar de Enfermagem
2. Técnico em Laboratório
3. Técnico em Radiologia

NÍVEL
VENC.

CLASSE

CLASSE

PADRÃO

CÓDIGO/CARGO OCUPAÇÃO

V
IV
III
II

B

B

V
IV
III
II

CNM
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1. Técnico em Enfermagem
2. Técnico em Laboratório
3. Técnico em Radiologia
4. Fiscal Sanitário

TEMPO
DE
SERVIÇO
COMPUTADO
ACUMULADO

NÃO
E

de 28 até 30 anos
de 25 até 27 anos
de 22 até 24 anos
de 19 até 21 anos
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I
V
IV
III
II
I

A

A
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I
V
IV
III
II
I

de 16 até 18 anos
de 13 até 15 anos
de 10 até 12 anos
de 7 até 9 anos
de 4 até 6 anos
até 3 anos estágio probatório

ANEXO III
TABELA 3
TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS PARA ENQUADRAMENTO POR TEMPO DE SERVIÇO ACUMULADO E NÃO
COMPUTADO
NO QUADRO DE CARGOS EFETIVOS, GRUPO DE AUXILIAR MUNICIPAL EM SAÚDE,
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL II
SITUAÇÃO ANTERIOR
CÓDIGO/CARGO

AUXILIAR
MUNICIPAL
SAÚDE

NÍVEL VENC.
V
IV
III
1. Motorista categoria C e II
I
D
EM
1. Motorista categoria B
V
IV
III
II
I

CLASSE

B

A

SITUAÇÃO NOVA
GRUPO ATIVIDADES AUXILIARES
CLASSE
PADRÃO
CÓDIGO/CARGO
V
IV
B
III
II
I
CNF-II
V
IV
A
III
II
I

TEMPO
DE SERVIÇO NÃO COMPUTADO
E ACUMULADO

OCUPAÇÃO

de 28 até 30 anos
de 25 até 27 anos
de 22 até 24 anos
de 19 até 21 anos
1. Motorista da Secretaria de de 16 até 18 anos
Saúde
de 13 até 15 anos
de 10 até 12 anos
de 7 até 9 anos
de 4 até 6 anos
até 3 anos estágio probatório

ANEXO III
TABELA 4
TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS PARA ENQUADRAMENTO POR TEMPO DE SERVIÇO ACUMULADO E NÃO
COMPUTADO
NO QUADRO DE CARGOS EFETIVOS, GRUPO AUXILIAR MUNICIPAL EM SAÚDE,
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL I
SITUAÇÃO ANTERIOR
CÓDIGO/CARGO

AUXILIAR
MUNICIPAL
SAÚDE

NÍVEL VENC.
V
1. Auxiliar de Serviços IV
Gerais
III
1.1 Auxiliar de Serviços
II
Diversos
I
1.2 Copeiro(a)
EM
1.3 Cozinheiro(a)
V
2. Vigia
IV
2.1 Vigilante
III
2.2 Porteiro
II
I

CLASSE

B

A

SITUAÇÃO NOVA
GRUPO ATIVIDADES AUXILIARES
CLASSE
PADRÃO
CÓDIGO/CARGO
V
IV
B
III
II
I
CNF-I
V
IV
A
III
II
I

TEMPO DE SERVIÇO NÃO
COMPUTADO E ACUMULADO

OCUPAÇÃO

de 28 até 30 anos
de 25 até 27 anos
de 22 até 24 anos
1. Auxiliar de Serviços de 19 até 21 anos
Diversos
de 16 até 18 anos
2. Auxiliar de Serviços de
de 13 até 15 anos
Portaria e de Vigilância
de 10 até 12 anos
de 7 até 9 anos
de 4 até 6 anos
até 3 anos estágio probatório

ANEXO IV
QUADRO DE CARGOS EFETIVOS EXTINTOS
VAGAS EXTINTAS
PCCR SAÚDE
10
30
01
09
40
20
20
10
20
160

CARGO/CÓDIGO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
TOTAL

AGENTE ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
TELEFONISTA
AUXILIAR CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
VIGIA
COZINHEIRO(A)
VIGILANTE

ANEXO V
QUANTITATIVO DOS CARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
CARGOS
EFETIVOS
EFETIVO SUPLEMENTAR ACS/ ACE
COMISSIONADOS
TOTAL

QUANTIDADE
89
39
22
150

VALOR MENSAL
139.468,00
48.750,00
43.500,00
231.718,00

ANEXO VI
QUANTITATIVOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO SAÚDE
CÓDIGO
PMUI/CNS -II
PMUI/CNS -II
PMUI/CNS -II

CARGO
Farmacêutico
Bioquímico
Fisioterapeuta

QUANT
2
1
2

www.diariomunicipal.com.br/amr

VENC. INICIAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00

TOTAL
6.000,00
3.000,00
6.000,00
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PMUI/CNS -II
PMUI/CNS -II
PMUI/CNS -II
PMUI/CNS -II
PMUI/CNS -II
PMUI/CNS -II
PMUI/CNS –III
PMUI/CNS –III
PMUI/CNS –III
PMUI/CNM
PMUI/CNM
PMUI/CNM
PMUI/CNM
PMUI/CNM
PMUI/CNM
PMUI/CNM
PMUI/CNM - I*
PMUI/CNM - I*
PMUI/CNM - I*
PMUI/CNM - I*
PMUI/CNF - II
PMUI/CNF - II
PMUI/CNF - III
PMUI/CNF - III
TOTAL

Assistente Social/NASF
Cirurgião Dentista
Enfermeiro
Psicólogo/Saúde
Educador Físico/ Saúde
Nutricionista
Médico Clínico Geral
Médico Psiquiatra
Médico Pediatra
Assistente Administrativo
Recepcionista
Almoxarife
Atendente de Farmácia
Técnico em saúde bucal
Técnico em Informática e Sistemas
Técnico em laboratório (Microscopista)
Técnico em Enfermagem
Técnico em Laboratório
Técnico em Radiologia
Fiscal Sanitário
Motorista de ambulância
Motorista – Secretaria
Auxiliar de Serviços Diversos
Auxiliar de Serviços de Portaria e de Vigilância

1
2
2
1
2
2
2
1
1
5
5
2
5
2
6
4
4
3
4
2
4
8
10
6
89
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3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
998,00
998,00

3.000,00
6.000,00
6.000,00
3.000,00
6.000,00
6.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.500,00
5.500,00
2.200,00
5.500,00
2.200,00
6.600,00
4.400,00
5.600,00
4.200,00
5.600,00
2.800,00
5.600,00
2.800,00
9.980,00
5.988,00
139.468,00

*CURSO TÉCNICO OU HABILITAÇÃO ESPECÍFICA NA ÁREA
ANEXO VII
NOMENCLATURA E QUANTITATIVO DOS CARGOS ACE, ACS
QUADRO SUPLEMENTAR
CÓDIGO
PMUI/NB-3
PMUI/NB-4
TOTAL

CARGO
AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

QUANT
06
33
39

VENC. INICIAL
1.250,00
1.250,00

TOTAL
7.500,00
41.250,00
48.750,00

ANEXO VIII
QUADRO 1
QUADRO DEMONSTRATIVO DE REPOSIÇÃO SALARIAL
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E FUNDAMENTAL II
REGIME
TRABALHO

DE

GRUPO/
CÓDIGO

CARGO/
CÓDIGO

CNM

40 horas semanais

TÉCNICO MUNICIPAL
EM
SAÚDE
E
AUXILIAR
MUNICIPAL
EM
SAÚDE
CNF – II

OCUPAÇÃO
(ANTIGA)

CARGO

Assistente Administrativo
Agente Administrativo
Auxiliar Administrativo
Telefonista/ Recepcionista
Almoxarife
Atendente de Farmácia
Auxiliar de saúde bucal
Auxiliar Consultório Odontológico
Técnico em Informática
Microscopista
Técnico em Enfermagem
Auxiliar de Enfermagem
Técnico em Laboratório
Técnico em Radiologia
Fiscal Sanitário

B

Motorista B, C e D

A

Ano de Estabilidade
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

TEMPO
REPOSIÇÃO (A)
3%
01 ano
01 ano
02 anos
02 anos
03 anos
03 anos
03 anos
04 anos
04 anos
04 anos
04 anos
05 anos
05 anos
05 anos
06 anos
06 anos

TEMPO
REPOSIÇÃO (B)
4,5%
01 ano
01 ano
02 anos
02 anos
03 anos
03 anos
03 anos
04 anos
04 anos
04 anos
04 anos
05 anos
05 anos
05 anos
06 anos
06 anos

Publicado por:
Thariny de Souza Briglia
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA
LEI MUNICIPAL Nº 120/2019, DE 2 DE OUTUBRO DE 2019 – PCCR ADMINISTRAÇÃO GERAL
LEI MUNICIPAL Nº 120/2019, DE 2 DE OUTUBRO DE 2019.
“Reestrutura o Plano de Cargos, Carreira e Remunerações dos Servidores Públicos Efetivos do Quadro Geral de Pessoal do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Uiramutã (PCCR) e dá
outras providências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ, MANUEL DA SILVA ARAÚJO, faço saber que a Câmara Municipal de Uiramutã aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. Fica reestruturado na forma desta Lei o Plano de Cargos, Carreira e Remunerações dos Servidores Públicos do Quadro Geral de Pessoal do Poder Executivo (PCCR), que foi instituído pela Lei Municipal nº
012, de 30 de junho de 2003, que trata do Plano de Cargos e Salários da Administração, alterada pela Lei Municipal que se originou do Projeto de Lei nº 001/2008, de 30 de janeiro de 2008, alterada pela Lei
Municipal que se originou do Projeto de Lei nº 001/2014, de 19 de maio de 2014 e alterada pela Lei Municipal que se originou do Projeto de Lei nº 001/2017, de 06 de fevereiro de 2017.
Parágrafo único. Os servidores do PCCR de que trata o caput deste artigo submetem-se ao regime jurídico estatutário instituído dos servidores públicos do Município de Uiramutã, e ao regime geral da previdência
social disciplinado pela legislação federal pertinente, com suas alterações posteriores.
Art. 2º. O PCCR tem como princípio e diretrizes a investidura no cargo de provimento efetivo, condicionado à prévia aprovação em concurso público e garantia do desenvolvimento no cargo através dos
instrumentos previstos nesta Lei.
Art. 3º. O PCCR tem por objetivo prover a administração pública municipal, com estrutura de cargos e carreiras organizados, mediante:
I – a adoção de capacitação em serviço e formação continuada dos servidores;
II – o reconhecimento e valorização dos servidores, através de critérios que proporcionem igualdade de oportunidades profissionais, garantindo a qualidade dos serviços públicos prestados à sociedade;
III – adoção de uma gestão de remuneração de valorização do servidor público.
Art. 4º. Para fins desta Lei, considera-se:
I – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO: é a pessoa legalmente investida em cargo público mediante concurso público de provas ou de provas de títulos, com atribuições específicas;
II – PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÕES (PCCR): o conjunto de normas que disciplina o ingresso e o desenvolvimento do servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo em um
determinado grupo funcional, com acréscimos remuneratórios crescentes até completar o tempo legal de permanência no quadro de cargos de provimento efetivo da administração direta municipal;
III – GRUPO FUNCIONAL: o conjunto de carreiras e de cargos agrupados com afinidades entre si quanto à natureza das funções e das atividades, e nível de escolaridade exigível para seu desempenho;
IV – CARGO PÚBLICO: o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional cometida ao servidor público, além de uma remuneração específica com base no nível de escolaridade;
V – OCUPAÇÃO: o exercício de funções ou de atividades inerentes ao cargo, que estão diretamente vinculadas ao nível de escolaridade do servidor;
VI – CLASSE: a posição do servidor no escalonamento vertical dentro do mesma carreira, de acordo com o grau de formação ou habilitação profissional, representada por duas letras maiúsculas;
VII – PADRÃO: a posição do servidor no escalonamento horizontal dentro da mesma classe de uma mesma carreira, representado por cinco algarismos romanos que correspondem cada qual com um valor
remuneratório, decorrente de percentual, calculado sobre o vencimento básico do cargo, e a um interstício funcional;
VIII – INTERSTÍCIO: o decurso de tempo de três anos estabelecido como mínimo necessário para a progressão e promoção funcional do servidor, mediante a realização da avaliação de desempenho;
IX – VENCIMENTO BASE: o valor inicial e de referência de cada classe dos cargos, estabelecido em lei de reajuste e de revisão geral anual;
X – VENCIMENTO BASE REFERENCIAL: o piso de cada cargo, o menor valor e o referencial para determinar todos os vencimentos base de cada classe dos cargos;
XI – REMUNERAÇÃO: o valor total pago a um servidor público, que corresponde ao vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias permanentes e temporárias, estabelecidas em lei;
XII – REMUNERAÇÃO BÁSICA: o valor da remuneração do servidor subtraída do valor do salário-família, dos valores das vantagens indenizatórias e das vantagens não tributáveis, sobre a qual se calcula o valor
das contribuições previdenciárias;
XIII – QUADRO GERAL DE PESSOAL: o conjunto de carreiras e cargos agrupados segundo sua natureza e complexidade, nos termos do inciso II, do art. 37 da Constituição Federal;
XIV – ENQUADRAMENTO: o posicionamento do servidor público efetivo da classe e nível de vencimento em que se encontra, para a classe e padrão correspondente ao tempo de exercício no cargo efetivo
acumulado e não computado, passando a integrar o quadro de cargos de provimento efetivo do PCCR;
XV – ENQUADRAMENTO COMPULSÓRIO: é posicionamento obrigatório e imprescindível do servidor público efetivo no quadro de cargos de provimento efetivo do PCCR, devido a vícios que afetaram
igualmente a todos os servidores, impossibilitando a adoção de termos de opção.
Art. 5º. O quadro de geral de pessoal da Prefeitura Municipal de Uiramutã é constituído de servidores de cargos de provimento efetivo, cargos em comissão e funções de assistência intermediária, e cargos extintos.
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Art. 6º. Caberá à Prefeitura Municipal de Uiramutã avaliar anualmente a adequação do quadro de pessoal às suas necessidades, propondo, se for o caso, o seu redimensionamento, consideradas, entre outras, as
seguintes variáveis:
I – proporção entre os quantitativos de servidores do PCCR e usuários;
II – inovações tecnológicas;
III – modernização dos processos de trabalho.
CAPÍTULO III
DO QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
Seção I
Da Estrutura, Cargos e Regime de Trabalho
Art. 7º. A estrutura dos cargos de provimento efetivo pertencente ao PCCR é constituída de três grupos funcionais:
I – Grupo de Atividades Especializadas (GAE), para cargo de nível superior, representado pelo código CNS;
II – Grupo de Atividades Técnicas (GAT), para cargo de nível médio, representado pelo código CNM, subdividido em CNM-GRUPO ADMINISTRATIVO I, CNM-GRUPO ADMINISTRATIVO II, CNM-GRUPO
APOIO AO MAGISTÉRIO I, CNM-GRUPO APOIO AO MAGISTÉRIO II e CNM-GRUPO SOCIAL;
III – Grupo de Atividades Auxiliares (GAA), para cargo de nível fundamental, representado pelo código CNF, acrescido dos números em algarismo romano I e II e NÍVEL FUNDAMENTAL – operador de
máquinas, acrescido dos números em algarismo romano III e IV;
Art. 8º. Ficam criados os cargos efetivos, abaixo discriminados, com código:
I – Cargo de Nível Superior (CNS), para funções que requerem escolaridade de nível superior;
II – Cargo de Nível Médio (CNM), para funções que requerem escolaridade de nível médio e médio técnico;
III – Cargo de Nível Fundamental I (CNF-I), para atividades que requerem escolaridade de nível fundamental;
IV – Cargo de Nível Fundamental II (CNF-II), para atividades que requerem escolaridade de nível fundamental;
V - Cargo de Nível Fundamental – operador de máquinas, para atividades que requerem escolaridade de nível fundamental.
§ 1º. Cada cargo está estruturado em duas classes, representado pelas letras maiúsculas “A” e “B”, que são compostas por cinco padrões de vencimento cada uma, representados pelos números romanos
de I a V, com vagas e vencimento base fixados nos QUADROS 1, 2, 3, 4, 5 e 6, DO ANEXO I DESTA LEI.
§ 2º. Os requisitos para provimento e atribuições dos cargos são os constantes nos QUADROS DO ANEXO XIII desta Lei.
Art. 9º. Ficam criadas as ocupações, abaixo discriminadas:
I – Psicólogo, Assistente Social, Veterinário, Biólogo, Engenheiro Ambiental e Agrônomo, para o Cargo de Nível Superior (CNS) (ANEXO I, QUADRO 1);
II – Fiscal Ambiental, Fiscal de Obras, Fiscal de Serviços e Tributos, Técnico em Agricultura, Técnico em Pecuária, Técnico em Licenciamento, Técnico Ambiental, Assistente Administrativo, Almoxarife,
Recepcionista, e Técnico em Informática e Sistemas, para Cargo de Nível Médio (CNM), GRUPO ADMINISTRATIVO I e CNM-GRUPO ADMINISTRATIVO II (ANEXO I, QUADRO 2);
III – Técnico Educacional, Auxiliar Educacional, Assistente de Aluno, Secretário Escolar e Cuidador de Aluno, para Cargo de Nível Médio (CNM), GRUPO APOIO AO MAGISTÉRIO I e CNM-GRUPO APOIO
AO MAGISTÉRIO II (ANEXO I, QUADRO 3);
IV – Assistente Administrativo, Entrevistador, Orientador Social, Visitador e Digitador, para Cargo de Nível Médio (CNM), CNM-GRUPO SOCIAL (ANEXO I, QUADRO 4);
V – Motorista Escolar, Motorista/Secretarias, Condutor de Embarcação, Auxiliar de Serviços Diversos, Auxiliar de Serviços de Alimentação e Auxiliar de Serviços de Portaria, para o Cargo de Nível Fundamental I e
II (CNF-I)/ (CNF-II) (ANEXO I, QUADRO 5);
VI – Operador de Máquinas Pesadas de Grande Porte e Operador de Máquinas Pesadas de Médio Porte (ANEXO I, QUADRO 6), Condutor de Máquinas e Veículos de Grande Porte (65-110CV) e Condutor de
Máquinas e Veículos de Médio Porte (34 até 65CV) (ANEXO I, QUADRO 7), Condutor de Máquinas e Veículos de Pequeno Porte (ANEXO I, QUADRO 8), para o Cargo de Nível Fundamental III, IV, V, VI e
VII.
Parágrafo único – Os servidores que ocuparem os Cargos de Nível Fundamental III e IV – operador de máquinas pesadas, relacionados no ANEXO I, QUADRO 6 receberão a gratificação de risco de vida, no
percentual de 30%, previsto no Artigo 71 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Uiramutã, sem prejuízo das horas extraordinárias trabalhadas e acordadas.
Art.10. O regime de trabalho será de tempo integral de quarenta horas semanais.
§ 1°. As profissões com legislação específica de exercício profissional poderão ter redução da jornada de trabalho de tempo integral para de tempo parcial, por decreto do Poder Executivo Municipal.
§ 2°. É admitido o regime de escala de plantões, de doze horas de trabalho por trinta e seis horas de descanso, necessário ao desenvolvimento ininterrupto das atividades que necessitam de servidores de plantão.
§ 3°. No termo de lotação do servidor constará a jornada de trabalho e o regime de escala de plantões, de doze horas de trabalho por trinta e seis horas de descanso.
Seção II
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Do Ingresso no Cargo
Art. 11. O concurso público para ingresso nos cargos do PCCR terá caráter eliminatório e classificatório, observadas as condições estabelecidas em edital.
§ 1°. Os provimentos dos cargos e os seus respectivos vencimentos base dar-se-ão na classe “A”, padrão I, constantes nos QUADROS 1, 2, 3, 4, 5 e 6 DO ANEXO I desta Lei.
§ 2°. Para a posse nos cargos efetivos serão exigidos os requisitos de escolaridades, constantes nos QUADROS DO ANEXO XIII desta Lei.
Seção III
Da Remuneração
Art. 12. A remuneração do servidor do PCCR não poderá exceder o subsídio mensal, em espécie, do Prefeito Municipal, nos termos constitucionais.
Art. 13. Os valores dos vencimentos dos cargos do PCCR são os fixados nos QUADROS 1, 2, 3, 4, 5 e 6 DO ANEXO I desta Lei.
Art. 14. Além do vencimento, os servidores dos cargos efetivos que integram este PCCR farão jus às seguintes vantagens pecuniárias:
I – gratificações, adicionais e indenizações nos termos da legislação em vigor;
II – a retribuição pelo exercício de função de confiança ou de cargo em comissão.
Art. 15. Fica instituída a Gratificação de Desempenho em Atividade de Transporte (GDAT), destinada aos servidores efetivos ocupantes de Cargos de Nível Fundamental de Operador de Máquinas Pesadas e de
Condutor de Máquinas e Veículos Pesados, que incidirá sobre o vencimento base e será pago no percentual de 10% (cinco) por cento ao servidor.
§ 1º. O adicional de que trata este artigo é a calculado levando em consideração a remuneração que o servidor estiver recebendo quando fizer jus ao adicional e será outorgado por decreto do Poder Executivo
Municipal para os servidores efetivos que não estejam em estágio probatório.
§ 2°. A gratificação será mantida no caso de afastamento compulsório, nos termos da legislação em vigor.
§ 3°. O servidor ocupante de cargo em comissão ou função de confiança não terá direito a gratificação que trata este artigo.
§ 4°. O servidor cedido para órgãos dos Munícipios, Estados, Distrito Federal e União não perceberá, durante o afastamento, a gratificação de que trata este artigo, salvo para órgãos da administração municipal de
Uiramutã na condição de optante pela remuneração do cargo efetivo.
§ 5°. A gratificação não será incorporada à remuneração do servidor para efeito de acréscimos futuros e nem será considerada no cálculo dos proventos e das pensões, cessando imediatamente a vantagem quando o
servidor não estiver exercendo o cargo nas unidades organizacionais da Prefeitura Municipal de Uiramutã ou cessando no mês em que o servidor passar mais de uma semana sem atividade de transporte na área
indígena.
Seção IV
Do Desenvolvimento Funcional
Art. 16. O crescimento e o desenvolvimento funcional do servidor dar-se-á através dos institutos de progressão e promoção.
Da Progressão
Art. 17. A progressão é a mudança do servidor de um padrão para outro imediatamente superior dentro da mesma classe, mediante avaliação periódica de desempenho e cumprimento do interstício de três anos no
padrão em que se encontra.
§ 1º A progressão na Carreira de Magistério Superior ocorrerá com base nos critérios gerais estabelecidos nesta Lei e observará, cumulativamente:
I - aprovação no estágio probatório;
II - o cumprimento do interstício mínimo de 36 (trinta e seis) meses de efetivo exercício em cada nível;
III - não ter sofrido penalidade de advertência, suspensão ou ter sido exonerado, por penalidade, do cargo em comissão que exercia nos doze meses que antecedem a efetivação da progressão;
IV - provação em avaliação de desempenho e avaliação de conhecimentos.
§ 2º a mudança de nível é automática e vigorará no mês seguinte a aquele em que o interessado apresentar o comprovante da nova titulação.
§ 3°. O interstício será computado em dias, descontados os afastamentos que não forem legalmente considerados de efetivo exercício e será suspenso nos casos em que o servidor se afastar sem remuneração, sendo
retomado o cômputo a partir do retorno à atividade pública municipal.
§ 4°. A primeira progressão dar-se-á mediante a aprovação em estágio probatório e aprovação em avaliação especial de desempenho e em avaliação de conhecimentos, ao final de três anos de exercício no cargo.
Da Promoção
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Art. 18. A promoção é a passagem do servidor do padrão final de uma classe para o padrão inicial de outra classe dentro da mesma carreira, mediante o cumprimento dos seguintes requisitos:
I - aprovação no estágio probatório;
II - o cumprimento do interstício mínimo de 36 (trinta e seis) meses de efetivo exercício em cada classe;
III - não ter sofrido penalidade de advertência, suspensão ou ter sido exonerado, por penalidade, do cargo em comissão que exercia nos doze meses que antecedem a efetivação da progressão;
IV - provação em avaliação de desempenho e avaliação de conhecimentos.
§ 1º A avaliação de desempenho considerará o desempenho, a qualificação em instituições credenciadas e o conhecimento do servidor.
§ 2º A avaliação de desempenho será realizada anualmente, enquanto a pontuação de qualificação e a avalição de conhecimento ocorrerão a cada três (3) anos.
§ 3º As diretrizes gerais para o processo de avaliação de desempenho para fins de progressão e de promoção serão estabelecidas em ato da Secretaria Municipal de Administração.
§ 4° Os procedimentos de execução da Avaliação de Desempenho terão orientação técnica e acompanhamento da comissão responsável na Secretaria Municipal de Administração, formada por 03 (três) profissionais
com formação mínima em Nível de Pós-graduação lato sensu.
§ 5º As diretrizes gerais para o processo de avaliação de conhecimentos para fins de progressão e de promoção serão estabelecidas em ato da Secretaria Municipal de Administração e deverão contemplar uma prova,
seja escrita, oral, ou apresentação, cabendo a Comissão responsável executar os procedimentos para a avaliação contemplando os conhecimentos do profissional.
§ 6º Os cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, para os fins previstos neste artigo, serão considerados somente se credenciados pelo Conselho Nacional de Educação e, quando realizados no
exterior, revalidados por instituição nacional competente.
§ 7º Os docentes aprovados no estágio probatório do respectivo cargo que atenderem os requisitos de titulação (mestre ou doutor) farão jus a promoção.
§ 8º Para fins de promoção funcional na carreira, fica instituído o Adicional Qualificação Profissional, destinado aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo em razão da qualificação profissional, que
incidirá sobre o vencimento base e será pago nos seguintes percentuais:
I – 5% (cinco por cento), aos servidores dos Cargos de Nível Fundamental portadores de certificado de ensino médio ou curso técnico ou certificação de conclusão do ensino médio; do cargo de nível médio portador
de curso técnico ou nível superior na área, e dos cargos de nível superior com especialização, (latu sensu) ou mestrado.
II – 20% (dez por cento), aos servidores dos Cargos de Nível Fundamental, portadores de diploma de graduação; Cargo Nível Médio portadores de diploma de pós-graduação; e dos cargos de nível superior com pósgraduação stricto sensu ou doutorado.
§ 9º. A promoção de que trata este artigo é a calculado levando em consideração a remuneração que o servidor estiver recebendo quando fizer jus ao adicional e será outorgado por decreto do Poder Executivo
Municipal para os servidores efetivos que não estejam em estágio probatório.
§ 10. Para efeito do disposto neste artigo, só serão considerados os cursos ministrados por instituições de ensino credenciadas e reconhecidas pelos órgãos oficiais, e deverão atender as normas emanadas pelos
sistemas de ensino nacional.
§ 11. Os cursos realizados no exterior só serão considerados, caso atendam as normas emanadas pelos sistemas de ensino nacional.
§ 12. O curso técnico ou graduação ou pós-graduação latu senso ou pós-graduação stricto sensu, devem ter correlação com o cargo ou função do servidor.
§ 13. A promoção de que trata este artigo não será concedido quando o curso constituir requisito para ingresso no cargo público.
§ 14. Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos nos incisos I e II caput deste artigo.
§ 15. A promoção funcional será mantida no caso de afastamento compulsório, nos termos da legislação em vigor.
§ 16. Ao servidor cedido para órgãos dos Munícipios, Estados, Distrito Federal e União não será concedido, durante o afastamento, a promoção de que trata este artigo, salvo para órgãos da administração municipal
de Uiramutã na condição de optante pela remuneração do cargo efetivo.
§ 17. A promoção será considerada no cálculo dos proventos e das pensões se o título ou diploma ou certificado for anterior à data da inativação.
§ 18. Fará jus ao percentual de Adicional Qualificação Profissional, para fins de promoção funcional na carreira, os servidores que concluirão os cursos e graduação, mediante apresentação de requerimento e
certificado, ou comprovante, obedecendo ao disposto nos incisos I e II do § 8º.
§ 19. Será computado para fins de recebimento do adicional pretendido, para fins de promoção, o mês subsequente à apresentação do requerimento, não levando em conta o período de estágio probatório.
Da Avaliação de Desempenho
Art. 19. - A avaliação de desempenho levará em conta o cumprimento das atribuições inerentes a cada cargo, bem como o potencial de desenvolvimento na carreira, considerando:
l - Assiduidade, pontualidade, cooperação, ética profissional e a observância dos demais deveres funcionais;
II – Dados cadastrais e curriculares que comprovem interesse no aperfeiçoamento, mediante participação em cursos de capacitação profissional;
III - O potencial revelado:
a) pelos resultados obtidos nos cursos de que trata o inciso anterior;
b) pela qualidade do trabalho realizado e pelas iniciativas das quais resulte o aprimoramento da execução de tarefas individuais e da unidade onde está lotado;
c) pela eficiência demonstrada.
IV - Dedicação exclusiva ao cargo que ocupa;
V - Tempo de serviço na função docente.
§ 1° - A avaliação de desempenho deverá abranger a área curricular em que o profissional esteja inserido e conhecimentos gerais.
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§ 2° - A pontuação para progressão e para a promoção será determinada pela soma dos fatores a que se referem os §§ 1° e 2°, tomando-se:
I - a média aritmética das avaliações anuais de desempenho, valendo 30 (trinta) pontos.
II - a pontuação da qualificação profissional, valendo 30 (trinta) pontos.
III - a avaliação de conhecimentos, valendo 30 (trinta) pontos.
IV - o tempo de serviço de efetivo exercício no cargo, valendo 10 (dez) pontos.
§ 3° - A promoção, observado o número de vagas da classe seguinte, obedecerá a ordem de classificação dos integrantes da classe que tenham cumprido o interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício.
Art. 20. Não terá direito a progressão e promoção o servidor que:
I – estiver em período de estágio probatório;
II – estiver em gozo de licença sem remuneração ou quando o período de licença corresponder de forma parcial ou integral ao período aquisitivo de cada progressão ou promoção;
III - somar 02 (duas) penalidades de advertência;
IV – tiver sofrido pena disciplinar de suspensão no período aquisitivo de cada progressão ou promoção;
V - completar 05 (cinco) faltas injustificadas ao serviço;
VI - somar 10 (dez) atrasos de comparecimento ao serviço e/ou saídas antes do horário marcado para término da jornada, sem justificativa.
VII – estiver na data da progressão ou promoção ou nos respectivos períodos aquisitivos, à disposição de qualquer outro órgão, instituição ou entidade, exceto para exercício de cargo em comissão na administração
do Poder Executivo Municipal ou para o exercício de desempenho de mandato em entidades representativas dos servidores;
VIII – tiver sofrido prisão decorrente de decisão judicial transitada em julgado, no período aquisitivo da progressão ou promoção.
Parágrafo primeiro - Sempre que ocorrer qualquer das hipóteses previstas no caput, iniciar-se-á nova contagem para fins do interstício de 03 (três) anos exigido para promoção e progressão.
Parágrafo segundo. No caso das licenças para tratar da própria saúde ou por motivo de doença em pessoa da família, o interstício será suspenso se a licença ultrapassar noventa dias, ininterruptos ou intercalados,
nos vinte e quatro meses que antecederem a efetivação da progressão ou promoção.
Parágrafo terceiro. Não será concedida promoção funcional concomitantemente com a progressão funcional, respeitado em qualquer caso o inciso XIV, do art. 37, da Constituição Federal.
Seção V
Da Qualificação Profissional
Art. 21. A qualificação profissional visa aprimorar o desempenho do servidor nas funções dos cargos integrante do PCCR, em áreas de interesse da administração pública municipal, ocorrerá por meio de participação
em cursos de formação inicial e continuada, observados os programas prioritários e será regulamentada por decreto do Poder Executivo Municipal.
§ 1°. Para efeito do disposto no caput deste artigo, serão considerados somente os cursos de instituições de ensino devidamente autorizadas, credenciadas, reconhecidas pelos órgãos normativos dos sistemas de
ensino.
§ 2°. Ficam reservados 60% (sessenta por cento) das vagas em cursos aos servidores efetivos, que estejam em pleno exercício de suas funções e atividades.
Seção VI
Das Férias, Licenças e Cessão.
Art. 22. O período de férias anuais dos ocupantes dos cargos será de trinta dias.
Art. 23. Aos servidores ficam assegurados os direitos às licenças e aos afastamentos previstos na legislação vigente.
Parágrafo único. O afastamento para a qualificação profissional somente será concedido quando não houver prejuízo para o funcionamento da administração pública municipal.
Art. 24. Cessão é o ato através do qual o servidor é posto à disposição, temporariamente, para outro órgão ou entidade que não integra a administração pública municipal.
§ 1º A cessão será sempre sem ônus para a Prefeitura Municipal de Uiramutã, exceto para as previstas em lei.
§ 2º A cessão será concedida com base na necessidade e na possibilidade das partes, pelo prazo de até um ano, sendo obrigatória a apresentação do pedido de renovação nos dois meses que antecedem o fim da
cedência.
§ 3º A cessão interrompe o interstício para a progressão e promoção funcional.
§ 4º A efetivação da cedência ou sua renovação, somente, produzirá seus efeitos a partir da publicação de decreto específico individualizado.
Seção VII
Do Sistema de Avaliação de Desempenho
Art. 25. O Sistema de Avaliação de Desempenho (SAD) é composto pelo Subsistema de Avaliação Especial de Desempenho (SAED) e pelo Subsistema de Avaliação Periódica de Desempenho (SAPD), para atender
as carreiras do PCCR, observado o disposto nos artigos do Estatuto do Servidor Público e será regulamentado por decreto do Poder Executivo Municipal.
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§ 1º. Quando nomeado para o cargo em comissão, o ocupante de cargo efetivo será avaliado no desempenho das correspondentes atribuições.
§ 2º. Quando designado para o exercício das funções de confiança, o ocupante de cargo efetivo será avaliado no desempenho das correspondentes atribuições.
§ 3º. O servidor não será submetido ao SAD quando cedido para outro órgão, instituição ou entidade não integrante da administração direta municipal.
Art. 26. São elementos de constituição do SAD:
I – a interação entre servidor, chefes mediatos e imediatos, e comissão especial designada para avaliação;
II – a avaliação:
a) individual do servidor;
b) especial de desempenho a cada doze meses;
c) periódica de desempenho a cada doze meses.
III – reconhecimento das características específicas de cada tarefa desempenhada.
Art. 27. São objetivos do SAD, alcançados por meio do SAED e do SAPD:
I – vincular, de modo objetivo, os ganhos de eficiência e eficácia à estrutura organizacional do Poder Executivo, no desempenho de suas competências e na prestação de serviços públicos;
II – identificar os fatores que tenham ascendência sobre a qualidade do desempenho das atribuições dos cargos;
III – vincular a mobilidade funcional ao resultado do trabalho nas atribuições, funções, encargos e atividades inerentes ao cargo;
IV – prestar as informações necessárias à formação do convencimento quanto:
À evolução do servidor no serviço público e no sistema de mobilidade funcional;
Ao implemento de ações, políticas e estratégicas que visem ao constante aperfeiçoamento, à atualização e à capacitação dos servidores;
À instituição de sistema de mérito no serviço público.
Art. 28. O Subsistema de Avaliação Especial de Desempenho (SAED) será operacionalizado por comissão instituída para essa finalidade e nele serão avaliados os aspectos funcionais de atuação do servidor e os
elementos relativos ao seu desempenho no ambiente de trabalho.
Art. 29. As avaliações para fins de aprovação em estágio probatório dar-se-ão em três etapas autônomas entre si, que ocorrerão anualmente até o fim do estágio probatório, sendo a última etapa realizada com seis
meses de antecedência.
§ 1º. Os resultados serão apurados em pontos.
§ 2º. O servidor que obtiver média inferior a setenta por cento dos pontos nas três avaliações será considerado reprovado.
§3º. Reprovado em conformidade com o parágrafo anterior, o servidor será submetido a procedimento administrativo, do qual, após ser-lhe garantida a ampla defesa e, em sendo confirmada a reprovação, decorrerá a
sua exoneração.
Art. 30. O Subsistema de Avaliação Periódica de Desempenho (SAPD) obedecerá à periodicidade de doze meses, iniciando em 1º de julho de cada exercício e encerrando-se em 30 de junho do exercício subsequente.
Parágrafo único. Os dados da avaliação periódica de desempenho serão apurados em pontos e noticiados ao servidor em documento de caráter sigiloso.
Art. 31. São instrumentos do Subsistema Avaliação Periódica de Desempenho (SAPD):
I – acompanhamento de desempenho caracterizado pela troca de informação entre comissão avaliadora e o servidor, visando a apontar problemas de execução dos projetos e atividades ou ausências de meios que
estejam interferindo na obtenção dos resultados, identificando, ainda, ações corretivas a serem adotadas;
II – avaliação de desempenho individual, caracterizada pela atribuição dos pontos aos fatores preestabelecidos;
III – plano de aperfeiçoamento do servidor, caracterizado pelas recomendações relativas ao atendimento das necessidades de melhoria de desempenho e do desenvolvimento profissional do servidor.
Seção VIII
Do Regime Jurídico Único
Art. 32. Os agentes públicos no exercício de cargos e funções públicas integrantes deste PCCR terão prerrogativas, garantias, vantagens, direitos e deveres, passíveis de responsabilização administrativa, apurada
mediante processo administrativo disciplinar ou sindicância de rito punitivo, nos termos do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Uiramutã e suas alterações posteriores.
Art. 33. A administração pública poderá exonerar o servidor público do cargo de provimento efetivo, de acordo com o regime jurídico único e na ocorrência de necessidade de redução de quadro de pessoal, por
excesso de despesa, em atendimento aos limites impostos pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e nos termos da Lei Federal nº 9.801, de 14 de junho de 1999, que
dispõe sobre normas gerais para perda de cargo público por excesso de despesa.
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CAPÍTULO IV
DO QUADRO DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA (FUNÇÃO GRATIFICADA)
Art. 34. As funções de confiança de direção, chefia e assessoramento são de designação e exoneração por decreto do Executivo, sendo representadas pelo código FC, sendo obrigatório e específico a descrição da
função a ser ocupada.
§ 1°. O servidor deixará de perceber os vencimentos do cargo efetivo enquanto estiver investido na função de confiança, ressalvado o direito de opção.
§ 2°. O servidor nomeado para a função de confiança que optar pela remuneração do cargo efetivo fará jus a 50% (cinquenta por cento) da função de confiança ou a diferença entre o seu vencimento e da função
gratificada.
Art. 35. Ficam criados, no quadro de cargos de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de Uiramutã, as funções Gratificadas do quadro geral de Servidores da Prefeitura, constantes do ANEXO II desta Lei,
observando o quantitativo e os valores das vantagens descritos no parágrafo único do art. 34, sendo extintos as funções constantes nas leis anteriores. Sendo atribuído aos cargos equivalentes as vantagens constantes
no § único do Art. 34.
§ 1°. As designações e atribuições das funções de confiança serão concedidas a servidores do quadro efetivo que se dispuserem a exercer funções em comissões, alimentação em sistemas, funções equivalentes ao
cargo de chefia ou assessoramento, resguardando-lhe o direito de optar pela remuneração em caso de nomeação em cargo de Provimento em comissão.
§ 2°. A vantagem não será incorporada à remuneração do servidor para efeito de acréscimos futuros e nem será considerada no cálculo dos proventos e das pensões.
§ 3°. É vedado o acúmulo de funções gratificadas, salvo por período provisório, devendo o servidor optar por apenas uma gratificação.
§ 4°. Os servidores cedidos de outros Municípios, Estados, e os Servidores da União, farão jus ao recebimento das funções gratificadas, observando às limitações e aos critérios dos regimes específicos de cada órgão,
ficando estipulado para efeitos de recebimento o percentual de 50% dos valores da função de confiança.
I – Só farão jus ao benefício os servidores cedidos que estiverem efetivamente no exercício dos cargos e ou funções, nomeados por decreto do Executivo Municipal.
II – Será suspenso automaticamente o benefício do recebimento da função gratificada, o término do período de cessão, a exoneração da função de confiança ou comprovação de acúmulo indevido de Cargo ou função
nos termos da legislação pertinente.
CAPÍTULO V
DO QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO E
FUNÇÕES DE ASSISTÊNCIA INTERMEDIÁRIA
Art. 36. Os cargos em comissão de direção, chefia e assessoramento, e as funções de assistência intermediária são de livre nomeação e exoneração, dividem-se em escalão conforme disposto no art. 37.
Art. 37. Ficam criados, no quadro de cargos em comissão e funções de assistência intermediária da Prefeitura Municipal de Uiramutã, o quantitativo e os valores de vencimentos dos seguintes cargos, constantes do
ANEXO III desta Lei:
I – (... ), para Cargo de Natureza Especial de primeiro escalão (PMUI/CC-1), que requer escolaridade de nível médio; refere-se aos Cargos de Secretário Municipal, Chefe de Gabinete, e Chefe do Controle Interno.
II – (... ), para Cargo de Segundo Escalão (PMUI/CC-2), que requer escolaridade de nível médio; refere-se aos cargos de Presidente da CPL, Pregoeiro e de Representante na Capital.
III – (... ), para Cargo de Terceiro Escalão (PMUI/CC - 3), que requer escolaridade de nível superior; refere-se aos cargos de Assessoria Técnica.
IV – (... ), para Cargo de Quarto Escalão (PMUI/CC - 4), que requer escolaridade de nível médio; refere-se aos cargos de membros de CPL, bibliotecário, recursos humanos e coordenadores.
V – (... ), para Cargo de Quinto Escalão (PMUI/CC-5), que requer escolaridade de nível médio; refere-se aos cargos de Conselheiro Tutelar.
VI – (... ), para Cargo de Sexto Escalão (PMUI/CC-6), que requer escolaridade de nível médio; refere-se aos cargos de Chefia, Diretores de Departamento, Assessorias Especiais, Motoristas, Membro de Controle
Interno e Secretariado.
§ 1°. Os requisitos para nomeação e atribuições dos cargos são de natureza livre do Executivo, levando em conta a complexidade de cada Cargo, observando as obrigações contempladas na Estrutura Administrativa
do Município.
§ 2°. A vantagem não será incorporada à remuneração do servidor para efeito de acréscimos futuros e nem será considerada no cálculo dos proventos e das pensões.
§ 3°. O servidor deixará de perceber os vencimentos do cargo efetivo enquanto estiver investido em cargo em comissão, ressalvado o direito de opção.
§ 4°. O servidor nomeado para cargo de provimento em comissão que optar pela remuneração do cargo efetivo fará jus a 50% (cinquenta por cento) do vencimento do cargo em comissão ou a diferença entre o seu
vencimento e do cargo comissionado.
CAPÍTULO VI
ENQUADRAMENTO
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Art. 38. Fica instituída a Comissão Especial composta por cinco servidores, sendo dois efetivos, um servidor da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), um servidor da Secretaria Municipal de Educação
ou Ação Social, e um Presidente, para realizar o enquadramento dos servidores dos cargos efetivos criados pelas leis anteriores no quadro de cargos de provimento efetivo deste PCCR, constante nas TABELAS 1,
2, 3, 4 e 5 DO ANEXO IV desta Lei, que será regulamentada por decreto do Poder Executivo Municipal.
Parágrafo primeiro – Os servidores pertencentes ao quadro efetivo da Prefeitura, serão incorporados nos níveis horizontal e vertical, observando-se rigorosamente o tempo de serviço, a progressão por titulação e
capacitação nas áreas específicas de cada cargo, observando os seguintes critérios:
I – A progressão por tempo de serviço, será automática, observando o período de estágio probatório, e os prazos constantes as TABELAS 1, 2, 3 e 4 DO ANEXO IV, desta Lei.
Parágrafo segundo – As regras de posicionamento decorrentes do enquadramento a que se refere o artigo anterior será feito por Decreto.
Seção I
Dos Critérios para o Enquadramento
Art. 39. O enquadramento dos servidores titulares de cargos de provimentos efetivos no Plano de Cargos, Carreira e Remunerações dos Servidores Públicos do Quadro Geral de Pessoal do Poder Executivo (PCCR) é
compulsório e será regulamentado por decreto do Poder Executivo Municipal.
§ 1º. No processo de enquadramento observar-se-á a correlação entre o cargo antigo e o novo cargo ocupado.
§ 2º. A correlação entre o cargo antigo e o novo cargo ocupado no quadro de cargos de provimento efetivo pode se dar desde que apresente similaridade de atribuições e concurso público assemelhado em
exigências e requisitos.
§ 3º. Ficam desde já extintos os cargos efetivos vagos, constantes do QUADRO 1 DO ANEXO V desta Lei;
§ 4º. Nenhuma redução de vencimento dos servidores enquadrados poderá resultar de aplicação desta Lei.
§ 5º. O servidor será enquadrado no quadro de cargos de provimento efetivo, no mesmo nível para qual prestou concurso público, observado o tempo de exercício acumulado e não computado, constante nas
TABELAS 1 E 2 DO ANEXO IV desta Lei, como se segue:
I – até 3 anos, na classe “A”, padrão I, período de estágio probatório;
II – de 3 anos e 1 dia, até 6 anos, na classe “A”, padrão II;
III – de 6 anos e 1 dia, até 9 anos, na classe “A”, padrão III;
IV – de 9 anos e 1 dia, até 12 anos, na classe “A”, padrão IV;
V – de 12 anos e 1 dia, até 15 anos, na classe “A”, padrão V;
VI – de 15 anos e 1 dia, até 18 anos, na classe “B”, padrão I;
VII – de 18 anos e 1 dia, até 21 anos, na classe “B”, padrão II;
VIII – de 21 anos e 1 dia, até 24 anos, na classe “B”, padrão III;
IX – de 24 anos e 1 dia, até 27 anos, na classe “B”, padrão IV;
X – de 27 anos e 1 dia, até 30 anos, na classe “B”, padrão V.
Seção II
Do Enquadramento no Quadro de Cargos de Provimento Efetivo
Art.40. Os atuais ocupantes dos cargos efetivos, nível médio, dos cargos criados pela Lei Municipal nº 012/2003 (antigo PCCR/administração) e pela Lei Municipal nº 112/2017 (antigo PCCR/ação social), e suas
posteriores alterações, passam a integrar o quadro de cargos de provimento efetivo deste PCCR, Grupo Atividade Técnicas, Cargo de Nível Médio, ficando assegurados os seus direitos adquiridos, em especial o
tempo de serviço acumulado e não computado, para o seu correto enquadramento, constante nas TABELAS 1, 2, 3, 4 e 5, DO ANEXO IV desta Lei.
Art.41. Os atuais ocupantes dos cargos efetivos, nível básico, dos cargos criados pela Lei Municipal nº 012/2003 (antigo PCCR/administração), passam a integrar o quadro de cargos de provimento efetivo deste
PCCR, Grupo Atividade Auxiliares, Cargo de Nível Fundamental I e II, ficando assegurados os seus direitos adquiridos, em especial o tempo de serviço acumulado e não computado, para o seu correto
enquadramento, constante nas TABELAS 6 e 7, DO ANEXO IV desta Lei.
CAPÍTULO VII
DO QUADRO DE CARGOS EXTINTOS
Art. 42. Ficam extintos, na data de publicação desta Lei, os cargos efetivos, funções gratificadas criadas e cargos comissionados alterados pela Lei Municipal nº 012/2003 (antigo PCCR/administração), e suas
posteriores alterações, constante do quadro 1, do ANEXO V desta Lei.
Parágrafo Único – Os cargos de Provimento efetivo e comissionados do quadro geral de servidores da Prefeitura, passarão a vigorar de acordo com os ANEXOS VII, VIII, IX, X e XI desta Lei.
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CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art.43. O Adicional de Qualificação Profissional, em decorrência da promoção funcional na carreira, disposto no art.18 entrará em vigor a partir de Janeiro do ano de 2021, observado os limites impostos pela Lei
Complementar nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.
O percentual de atualização de vencimentos - Salário Base dos cargos de nível médio e fundamental constantes dos quadros 4, 5, 6, 7, 8 e 9 do Anexo I desta Lei, para fins de correção anual, corresponderá a 5%
(cinco por cento) do salário base de referência do ano de 2019/2020 para o ano de 2021, 10% (dez por cento) do salário base de referência do ano de 2019/2020 para o ano de 2022, 15% (quinze por cento) do salário
base de referência do ano de 2019/2020 para o ano de 2023, 20% (vinte por cento) do salário base de referência do ano de 2019/2020 para o ano de 2024.
O percentual de atualização de vencimentos - Salário Base dos cargos de nível superior constantes dos QUADROS 1 E 2, DO ANEXO I desta Lei, para fins de correção anual, corresponderá a 5% (cinco por cento)
do salário base de referência do ano de 2019/2020 para o período de 2021-2024, 10% (dez por cento) do salário base de referência do ano de 2019/2020 para o período de 2025-2028, 15% (quinze por cento) do
salário base de referência do ano de 2019/2020 para o período de 2029-2032.
O Salário Base dos cargos do nível superior, médio e fundamental para o exercício do ano de 2020 será o mesmo vencimento do ano de 2019, de modo que as finanças públicas possam se adequar ao novo PCCR.
Eventuais perdas salariais serão calculadas conforme o Artigo 44 desta Lei.
A partir de 2025, para os cargos de nível médio e fundamental, e a partir de 2032, para os cargos de nível superior, a correção anual para atualização do Salário Base passará a vigorar conforme o disposto no Art. 46
desta Lei, observando o disposto no Inciso X do art. 37 da CF.
O Salário Base do cargo efetivo CNF-I sofrerá ajuste igual ao salário mínimo e o coeficiente para fins de progressão na carreira será aplicado conforme o aumento do salário mínimo, mediante a seguinte forma
aritmética: (Valor do Salário Mínimo Vigente) x (Coeficiente de atualização segundo a Classe e Padrão) (QUADRO 8 – DO ANEXO I). O Salário para fins de progressão, na Classe A (Padrões II, III, IV, V) e Classe
B – (Padrões I, II, III, IV, V) dos demais cargos, corresponde ao valor do Salário Base atualizado multiplicado pelo coeficiente de atualização, da seguinte forma aritmética:
Classe A Padrão II corresponde o valor do Salário Base atualizado x 1,05 (Coeficiente de atualização);
Classe A Padrão III corresponde o valor do Salário Base atualizado x 1,10 (Coeficiente de atualização);
Classe A Padrão IV corresponde o valor do Salário Base atualizado x 1,15 (Coeficiente de atualização);
Classe A Padrão V corresponde o valor do Salário Base atualizado x 1,20 (Coeficiente de atualização);
Classe B – Padrão I corresponde o valor do Salário Base atualizado x 1,25 (Coeficiente de atualização);
Classe B – Padrão II corresponde o valor do Salário Base atualizado x 1,30 (Coeficiente de atualização);
Classe B – Padrão III corresponde o valor do Salário Base atualizado x 1,35 (Coeficiente de atualização);
Classe B – Padrão IV corresponde o valor do Salário Base atualizado x 1,40 (Coeficiente de atualização); e
Classe B – Padrão V corresponde o valor do Salário Base atualizado x 1,45 (Coeficiente de atualização).
O retroativo relacionado às progressões dos anos anteriores a publicação desta Lei será devido nos termos da Lei e pago conforme orçamento. Para fins de cálculo do retroativo das progressões, considerará o salário
vigente da época multiplicado pelo coeficiente de atualização conforme redação das alíneas a) até i) do inciso anterior.
Art. 44. A partir de 2021, as avaliações periódicas de desempenho passarão a ser adotadas para fins de progressões e promoções funcionais.
Art. 45. As Perdas Salariais decorrentes da legislação anterior não incorporarão ao piso salarial disposto nesta Lei, a reposição obedecerá rigorosamente os seguintes parâmetros;
§ 1º. Fica instituído o percentual de reparação e perdas salariais, de acordo com a tabela de reposição constante no QUADRO 1 DO ANEXO XII desta Lei.
§ 2º. Os percentuais para atualização dos coeficientes, constantes no quadro 1 do Anexo XII desta Lei, aplicados aos cálculos de recomposição dos vencimentos base dos cargos efetivos CNM e CNF II, serão
dissolvidos em percentuais e correspondem a:
I – 3% (três por cento) nos padrões de I a V, cargos do grupo (letra) A.
II – 4,5% (quatro vírgula cinco por cento) nos padrões de I a V, cargos do grupo (letra) B.
III – Somente serão beneficiados com a reparação salarial referida no § 1º, os servidores integrantes do quadro efetivo da Prefeitura que exerciam suas atribuições nos cargos de nível médio, e fundamental II
constantes do Anexo XII desta Lei, e após verificado que ao longo dos anos houve perda salarial.
IV – Os demais servidores efetivos do nível fundamental não farão jus ao benefício, por não terem sofrido as referidas perdas, sendo o salário base das categorias o equivalente ao salário mínimo vigente, não
havendo servidor efetivado nos cargos de fundamental III.
V – Os servidores efetivos do nível superior serão beneficiados com a reparação salarial referida no § 1º desta Lei.
VI – Será expedido Decreto do Executivo Municipal que regulamentará e homologará anualmente os servidores contemplados pela reposição salarial, obedecendo os limites impostos pela Lei Complementar nº 101,
de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.
§ 3º. Os percentuais para atualização do salário base, constantes nos quadros 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do Anexo I desta Lei, foram aplicados conforme a capacidade econômica atual do Município de Uiramutã, em
conformidade com a folha de pagamento dos últimos anos em exercício, de modo a não modificar o impacto econômico da folha de pagamento relativo ao mês de março de 2019.
www.diariomunicipal.com.br/amr
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I – Os servidores estabilizados após a homologação da referida Lei, serão beneficiados pelo percentual de reajuste progressivo do salário base, disposto nos quadros 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do Anexo I desta Lei.
II – Para fins de correção salarial, os percentuais de progressão de que trata o inciso I deste parágrafo, obedecerão o disposto nos incisos I e II do Art. 43, até o ano 2024, para os cargos de nível médio e fundamental,
e 2032, para os cargos de nível superior.
III – Para fins de correção salarial, os percentuais de reajuste progressivo do salário base, a partir do ano de 2025, para os cargos de nível médio e fundamental, e 2033, para os cargos de nível superior, serão
calculados e atualizados conforme a redação do Artigo 46, desta Lei.
Art.46. O art. 57 da Lei Municipal nº 014, de 30 de junho de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 57. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos e funções públicas municipais, fixados por Lei, somente poderão ser alterados por Lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso,
assegurada revisão geral anual dos servidores ativos, inativos e pensionistas, no mês de maio de cada ano, e sem distinção de índices, na forma de lei, observados os parâmetros da tabela salarial vigente. Parágrafo
único. A lei de revisão geral anual deverá observar os limites impostos pela Lei Complementar nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.”
Art.47. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão custeadas à conta do orçamento geral do município, ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir os créditos adicionais necessários.
Art. 48. Revogam-se a Lei Municipal nº 012, de 30 de junho de 2003, que trata do Plano de Cargos e Salários da Administração (antigo PCC/administração); a Lei Municipal que se originou do Projeto de Lei nº
001/2008, de 30 de janeiro de 2008; a Lei Municipal que se originou do Projeto de Lei nº 001/2014, de 19 de maio de 2014; a Lei Municipal que se originou do Projeto de Lei nº 001/2017, de 06 de fevereiro de 2017;
os artigos da Lei Municipal nº 112/2017, de 12 de dezembro de 2017 que versem sobre o Plano de Cargos e Salários da Ação Social (antigo PCCR/ação social), e suas posteriores alterações. Revogam-se ainda todas
as disposições contrárias a esta Lei
Art. 49. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, entretanto os efeitos de atualização das progressões vertical e horizontal, bem como a promoção funcional passam a vigorar a partir de 1° de
janeiro de 2021.
Art. 50. O Poder Executivo Municipal tem prazo até 240 (duzentos e quarenta) dias para a implantação dessa Lei e ainda adequar e observar o que preceitua a Lei Complementar 101 (LRF).
Gabinete do Prefeito Municipal de Uiramutã, Estado de Roraima, em 2 de outubro de 2019.
MANUEL DA SILVA ARAÚJO
Prefeito Municipal de Uiramutã
ANEXO I
(art. 9º/ art. 11, § 1º/ art. 13/ art. 43)
QUADRO 1
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
REGIME
DE TRABALHO

30 horas semanais/
Ou
Conforme
Portarias
Ministeriais dos Programas

GRUPO/
CÓDIGO

GAE

CARGO/
CÓDIGO

CNS – I

OCUPAÇÃO
Psicólogo
Assistente Social
Veterinário
Biólogo
Engenheiro Ambiental
Agrônomo

VAGAS
03
04
02
02
02
02

CLASSE

B

A

PADRÃO

Vencimento
BASE
Anos 2019 e 2020

V
IV
III
II
I
V
IV
III
II
I

3.190,00
3.080,00
2.970,00
2.860,00
2.750,00
2.640,00
2.530,00
2.420,00
2.310,00
2.200,00

2021-2024
Vencimento
Atualizado
5%
3.349,50
3.234,00
3.118,50
3.003,00
2.887,50
2.772,00
2.656,50
2.541,00
2.425,50
2.310,00

2025-2028
Vencimento
Atualizado
10%
3.509,00
3.388,00
3.267,00
3.146,00
3.025,00
2.904,00
2.783,00
2.662,00
2.541,00
2.420,00

2029-2032
Vencimento
Atualizado
15%
3.668,50
3.542,00
3.415,50
3.289,00
3.162,50
3.036,00
2.909,50
2.783,00
2.656,50
2.530,00

.
ANEXO I - QUADRO 2
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CARGOS DE NÍVEL MÉDIO – GRUPO ADMINISTRAÇÃO
REGIME
DE TRABALHO

GRUPO/
CÓDIGO

CARGO/
CÓDIGO

2.030,00

101,50

IV

1.960,00

98,00

2.058,00

2.156,00

2.254,00

2.352,00

III
II
I
V
IV
III
II
I
V
IV
III
II
I
V
IV
III

1.890,00
1.820,00
1.750,00
1.680,00
1.610,00
1.540,00
1.470,00
1.400,00
1.595,00
1.540,00
1.485,00
1.430,00
1.375,00
1.320,00
1.265,00
1.210,00

94,50
91,00
87,50
84,00
80,50
77,00
73,50
70,00
79,75
77,00
74,25
71,50
68,75
66,00
63,25
60,50

1.984,50
1.911,00
1.837,50
1.764,00
1.690,50
1.617,00
1.543,50
1.470,00
1.674,75
1.617,00
1.559,25
1.501,50
1.443,75
1.386,00
1.328,25
1.270,50

2.079,00
2.002,00
1.925,00
1.848,00
1.771,00
1.694,00
1.617,00
1.540,00
1.754,50
1.694,00
1.633,50
1.573,00
1.512,50
1.452,00
1.391,50
1.331,00

2.173,50
2.093,00
2.012,50
1.932,00
1.851,50
1.771,00
1.617,00
1.610,00
1.834,25
1.771,00
1.707,75
1.644,50
1.581,25
1.518,00
1.454,75
1.391,50

2.268,00
2.184,00
2.100,00
2.016,00
1.932,00
1.848,00
1.764,00
1.680,00
1.914,00
1.848,00
1.782,00
1.716,00
1.650,00
1.584,00
1.518,00
1.452,00

02

II

1.155,00

57,75

1.212,75

1.270,50

1.328,25

1.386,00

02

I

1.100,00

55,00

1.155,00

1.210,00

1.265,00

1.320,00

2023
Vencimento
Atualizado
15%
2.334,50
2.254,00
2.173,50
2.093,00
2.012,50
1.932,00
1.851,50
1.771,00
1.617,00
1.610,00
1.834,25
1.771,00
1.707,75
1.644,50
1.581,25
1.518,00
1.454,75
1.391,50
1.328,25
1.265,00

2024
Vencimento
Atualizado
20%...
2.436,00
2.352,00
2.268,00
2.184,00
2.100,00
2.016,00
1.932,00
1.848,00
1.764,00
1.680,00
1.914,00
1.848,00
1.782,00
1.716,00
1.650,00
1.584,00
1.518,00
1.452,00
1.386,00
1.320,00

CLASSE

02

3. Fiscal de Serviços e
Tributos
03
03

40 horas semanais

GAT

A

03

5. Técnico em Pecuária

1.
Assistente
10
Administrativo
2. Almoxarife
CNM-GRUPO
ADMINISTRATIVO
I

B

02

3. Recepcionista

02

4. Técnico em Informática
02
e Sistemas
5.
Técnico
Licenciamento
6. Técnico Ambiental

em

2024
Vencimento
Atualizado
20%...
2.436,00

V
02

4. Técnico em Agricultura

2023
Vencimento
Atualizado
15%
2.334,50

Percentual
5% + (2019)

1. Fiscal Ambiental
2. Fiscal de Obras

2022
Vencimento
Atualizado
10%
2.233,00

VENCIMENTO
BASE
Anos 2019 e 2020

VAGAS

B
CNM-GRUPO
ADMINISTRATIVO
II

2021
Vencimento
Atualizado
5%
2.131,50

PADRÃO

OCUPAÇÃO

A

ANEXO I - QUADRO 3
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO – APOIO AO MAGISTÉRIO
REGIME
DE TRABALHO

GRUPO/
CÓDIGO

CARGO/
CÓDIGO

OCUPAÇÃO

VAGAS

CLASSE

B
CNM-GRUPO
APOIO AO
MAGIST II

1. Técnico Educacional

02
A

40 horas semanais

GAT

CNM-GRUPO
APOIO AO
MAGIST I

1. Auxiliar Educacional

05

2. Assistente de Aluno

15

3. Secretário Escolar

06

4. Cuidador de Aluno

07

B

A

PADRÃO

VENCIMENTO
BASE
Anos 2019 e 2020

Percentual
5% + (2019)

V
IV
III
II
I
V
IV
III
II
I
V
IV
III
II
I
V
IV
III
II
I

2.030,00
1.960,00
1.890,00
1.820,00
1.750,00
1.680,00
1.610,00
1.540,00
1.470,00
1.400,00
1.595,00
1.540,00
1.485,00
1.430,00
1.375,00
1.320,00
1.265,00
1.210,00
1.155,00
1.100,00

101,50
98,00
94,50
91,00
87,50
84,00
80,50
77,00
73,50
70,00
79,75
77,00
74,25
71,50
68,75
66,00
63,25
60,50
57,75
55,00

2021
Vencimento
Atualizado
5%
2.131,50
2.058,00
1.984,50
1.911,00
1.837,50
1.764,00
1.690,50
1.617,00
1.543,50
1.470,00
1.674,75
1.617,00
1.559,25
1.501,50
1.443,75
1.386,00
1.328,25
1.270,50
1.212,75
1.155,00

2022
Vencimento
Atualizado
10%
2.233,00
2.156,00
2.079,00
2.002,00
1.925,00
1.848,00
1.771,00
1.694,00
1.617,00
1.540,00
1.754,50
1.694,00
1.633,50
1.573,00
1.512,50
1.452,00
1.391,50
1.331,00
1.270,50
1.210,00

ANEXO I
QUADRO 4
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CARGOS DE NÍVEL MÉDIO – GRUPO SOCIAL
REGIME
DE TRABALHO

GRUPO/
CÓDIGO

CARGO/
CÓDIGO

OCUPAÇÃO

VAGAS

CLASSE

1.
Assistente
02
Administrativo

40 horas semanais

GAT

CNM-GRUPO
SOCIAL

B

02

2. Entrevistador
3. Orientador Social

03

4. Visitador

03

5. Digitador

02

A

PADRÃO

VENCIMENTO
BASE
Anos 2019 e 2020

Percentual
5% + (2019)

V
IV
III
II
I
V
IV
III
II
I

1.595,00
1.540,00
1.485,00
1.430,00
1.375,00
1.320,00
1.265,00
1.210,00
1.155,00
1.100,00

79,75
77,00
74,25
71,50
68,75
66,00
63,25
60,50
57,75
55,00

2021
Vencimento
Atualizado
5%
1.674,75
1.617,00
1.559,25
1.501,50
1.443,75
1.386,00
1.328,25
1.270,50
1.212,75
1.155,00

2022
Vencimento
Atualizado
10%
1.754,50
1.694,00
1.633,50
1.573,00
1.512,50
1.452,00
1.391,50
1.331,00
1.270,50
1.210,00

2023
Vencimento
Atualizado
15%
1.834,25
1.771,00
1.707,75
1.644,50
1.581,25
1.518,00
1.454,75
1.391,50
1.328,25
1.265,00

2024
Vencimento
Atualizado
20%...
1.914,00
1.848,00
1.782,00
1.716,00
1.650,00
1.584,00
1.518,00
1.452,00
1.386,00
1.320,00

ANEXO I
QUADRO 5
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL I E II
REGIME
DE TRABALHO

GRUPO/
CÓDIGO

CARGO/
CÓDIGO

OCUPAÇÃO

VAGAS

1. Motorista Escolar

CNF-II

CLASSE

08

2. Condutor de Embarcação

06

3. Motorista/Secretarias

09

B

A
40 horas semanais

GAA

50

1. Auxiliar de Serviços Diversos
2. Auxiliar
Alimentação
CNF-I

de

Serviços

de

3. Auxiliar de Serviços de Portaria

B

10
14

A

PADRÃO

VENCIMENTO
BASE
Anos 2019 e 2020

Percentual
5% + (2019)

V
IV
III
II
I
V
IV
III
II
I
V
IV
III
II
I
V
IV
III
II
I

2.030,00
1.960,00
1.890,00
1.820,00
1.750,00
1.680,00
1.610,00
1.540,00
1.470,00
1.400,00
1.447,10
1.397,20
1.347,30
1.297,40
1.247,50
1.197,60
1.147,70
1.097,80
1.047,90
998,00

101,50
98,00
94,50
91,00
87,50
84,00
80,50
77,00
73,50
70,00
-

2021
Vencimento
Atualizado
5%
2.131,50
2.058,00
1.984,50
1.911,00
1.837,50
1.764,00
1.690,50
1.617,00
1.543,50
1.470,00
1,450
1,400
1,350
1,300
1,250
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000

2022
Vencimento
Atualizado
10%
2.233,00
2.156,00
2.079,00
2.002,00
1.925,00
1.848,00
1.771,00
1.694,00
1.617,00
1.540,00
1,450
1,400
1,350
1,300
1,250
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000

2023
Vencimento
Atualizado
15%
2.334,50
2.254,00
2.173,50
2.093,00
2.012,50
1.932,00
1.851,50
1.771,00
1.617,00
1.610,00
1,450
1,400
1,350
1,300
1,250
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000

2024
Vencimento
Atualizado
20%...
2.436,00
2.352,00
2.268,00
2.184,00
2.100,00
2.016,00
1.932,00
1.848,00
1.764,00
1.680,00
1,450
1,400
1,350
1,300
1,250
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000

ANEXO I - QUADRO 6
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL III e IV – operador e condutor de máquinas
REGIME
DE TRABALHO

40 horas semanais

GRUPO/
CÓDIGO

GAA

CARGO/
CÓDIGO

CNF-IV

OCUPAÇÃO

VAGAS

Operador de Máquinas
Pesadas de Grande Porte 05

CLASSE

B

A

PADRÃO

VENCIMENTO
BASE
Anos 2019 e 2020

Percentual
5% + (2019)

V
IV
III
II
I
V
IV

4.582,00
4.424,00
4.266,00
4.108,00
3.950,00
3.792,00
3.634,00

229,10
221,20
213,30
205,40
197,50
189,60
181,70
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2021
Vencimento
Atualizado
5%
4.811,10
4.645,20
4.479,30
4.313,40
4.147,50
3.981,60
3.815,70

2022
Vencimento
Atualizado
10%
5.040,20
4.866,40
4.692,60
4.518,80
4.345,00
4.171,20
3.997,40

2023
Vencimento
Atualizado
15%
5.269,30
5.087,60
4.905,90
4.724,20
4.542,50
4.360,80
4.179,10

2024
Vencimento
Atualizado
20%...
5.498,40
5.308,80
5.119,20
4.929,60
4.740,00
4.550,40
4.360,80
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Operador de Máquinas
Pesadas de Médio Porte
CNF-III

B

07
A

III
II
I
V
IV
III
II
I
V
IV
III
II
I

3.476,00
3.318,00
3.160,00
3.625,00
3.500,00
3.375,00
3.250,00
3.125,00
3.000,00
2.875,00
2.750,00
2.625,00
2.500,00

173,80
165,90
158,00
181,25
175,00
168,00
162,00
156,25
150,00
143,75
137,50
131,25
125,00

PADRÃO

VENCIMENTO
BASE
Anos 2019 e 2020

Percentual
5% + (2019)

V
IV
III
II
I
V
IV
III
II
I
V
IV
III
II
I
V
IV
III
II
I

2.755,00
2.660,00
2.565,00
2.470,00
2.375,00
2.280,00
2.185,00
2.090,00
1.995,00
1.900,00
2.030,00
1.960,00
1.890,00
1.820,00
1.750,00
1.680,00
1.610,00
1.540,00
1.470,00
1.400,00

137,75
133,00
128,25
123,50
118,75
114,00
109,25
104,50
99,75
95,00
101,50
98,00
94,50
91,00
87,50
84,00
80,50
77,00
73,50
70,00

PADRÃO

VENCIMENTO
BASE
Anos 2019 e 2020

Percentual
5% + (2019)

V
IV
III
II
I
V
IV
III
II
I

1.595,00
1.540,00
1.485,00
1.430,00
1.375,00
1.320,00
1.265,00
1.210,00
1.155,00
1.100,00

79,75
77,00
74,25
71,50
68,75
66,00
63,25
60,50
57,75
55,00

3.649,80
3.483,90
3.318,00
3.806,25
3.675,00
3.543,75
3.412,50
3.281,25
3.150,00
3.018,75
2.887,50
2.756,25
2.625,00

3.823,60
3.649,80
3.476,00
3.987,50
3.850,00
3.712,50
3.575,00
3.437,50
3.300,00
3.162,50
3.025,00
2.887,50
2.750,00

3.997,40
3.815,70
3.634,00
4.168,75
4.025,00
3.881,25
3.737,50
3.593,75
3.450,00
3.306,25
3.162,50
3.018,75
2.875,00

4.171,20
3.981,60
3.792,00
4.350,00
4.200,00
4.050,00
3.900,00
3.750,00
3.600,00
3.450,00
3.300,00
3.150,00
3.000,00

2021
Vencimento
Atualizado
5%
2.892,75
2.793,00
2.693,25
2.593,50
2.493,75
2.394,00
2.294,25
2.194,50
2.094,75
1.995,00
2.131,50
2.058,00
1.984,50
1.911,00
1.837,50
1.764,00
1.690,50
1.617,00
1.543,50
1.470,00

2022
Vencimento
Atualizado
10%
3.030,50
2.926,00
2.821,50
2.717,00
2.612,50
2.508,00
2.403,50
2.299,00
2.194,50
2.090,00
2.233,00
2.156,00
2.079,00
2.002,00
1.925,00
1.848,00
1.771,00
1.694,00
1.617,00
1.540,00

2023
Vencimento
Atualizado
15%
3.168,25
3.059,00
2.949,75
2.840,50
2.731,25
2.622,00
2.512,75
2.403,50
2.294,25
2.185,00
2.334,50
2.254,00
2.173,50
2.093,00
2.012,50
1.932,00
1.851,50
1.771,00
1.617,00
1.610,00

2024
Vencimento
Atualizado
20%...
3.306,00
3.192,00
3.078,00
2.964,00
2.850,00
2.736,00
2.622,00
2.508,00
2.394,00
2.280,00
2.436,00
2.352,00
2.268,00
2.184,00
2.100,00
2.016,00
1.932,00
1.848,00
1.764,00
1.680,00

2021
Vencimento
Atualizado
5%
1.674,75
1.617,00
1.559,25
1.501,50
1.443,75
1.386,00
1.328,25
1.270,50
1.212,75
1.155,00

2022
Vencimento
Atualizado
10%
1.754,50
1.694,00
1.633,50
1.573,00
1.512,50
1.452,00
1.391,50
1.331,00
1.270,50
1.210,00

2023
Vencimento
Atualizado
15%
1.834,25
1.771,00
1.707,75
1.644,50
1.581,25
1.518,00
1.454,75
1.391,50
1.328,25
1.265,00

2024
Vencimento
Atualizado
20%...
1.914,00
1.848,00
1.782,00
1.716,00
1.650,00
1.584,00
1.518,00
1.452,00
1.386,00
1.320,00

ANEXO I - QUADRO 7
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL V e VI – operador e condutor de máquinas
REGIME
DE TRABALHO

GRUPO/
CÓDIGO

CARGO/
CÓDIGO

OCUPAÇÃO

VAGAS

CLASSE

B
CNF-VI

Condutor de Máquinas e
Veículos de Grande Porte
03
(65-110CV)
A

40 horas semanais

GAA
Condutor de Máquinas e
Veículos de Médio Porte
(34 até 65CV)
CNF-V

B

03
A

ANEXO I
QUADRO 8
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL VII – operador e condutor de máquinas
REGIME
DE TRABALHO

GRUPO/
CÓDIGO

CARGO/
CÓDIGO

OCUPAÇÃO

VAGAS

CLASSE

B
40 horas semanais

GAA

CNF-VII

Condutor de Máquinas e
Veículos de Pequeno
05
Porte
A
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ANEXO II
QUADRO DE CARGOS COM FUNÇÃO GRATIFICADA
(art. 35)
ESCOLARIDADE
Ensino Superior

Ensino Médio

CÓDIGO
FC 1
FC 2
FC 3
FC 4
FC 5
FC 6
FC 7
FC 8

DENOMINAÇÃO
Diretoria de departamento
Assessoria e Planejamento
Diretoria de Fiscalização
Comissão de Licitação
Membro de Controle interno
Chefe de Departamento, Chefias , Coordenações
Comissão de Patrimônio
Membro de Conselho Permanente (ética / fiscal)

VANTAGEM
50% +Venc.
50%+ Venc.
50% +Venc.
50%+ Venc.
50%+ Venc.
50% +Venc.
50% +Venc.
50%+ Venc.

TOTAL

VAGAS
10
5
2
2
2
15
2
4
42

ANEXO III
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE ASSISTÊNCIA INTERMEDIÁRIA
CARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CHEFE DE GABINETE
REPRESENTANTE DA CAPITAL
PRESIDENTE DA CPL
PREGOEIRO
ASSESSOR TÉCNICO
MEMBROS DA CPL
BIBLIOTECÁRIO
CHEFE DE CADASTRO E TRIBUTOS
DIR. DO DEP. DE ACESSO A INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
CHEFE DE PROTOCOLO
CHEFE DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO
CHEFE DE RECURSOS HUMANOS
CHEFE DE TRANSPORTES
ASSESSOR ESPECIAL I
ASSESSOR ESPECIAL II
SECRETÁRIO DO CONTROLE INTERNO
MEMBRO DO CONTROLE INTERNO
CONSELHEIRO TUTELAR
MOTORISTA DO PREFEITO
MOTORISTA DE REPRESENTAÇÃO
CHEFE DE DIVISÃO DE PROGRAMAS
CHEFE DE DIVISÃO
COORDENADOR GERAL DO CRAS
COORDENADOR GERAL DO CREAS
COORDENADOR DO PETI
COORDENADOR DO PBF e CADÚNICO
SECRETÁRIA(O) EXECUTIVO(A) DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUPERVISOR DE PROGRAMA SOCIAL
TOTAL:

QUANT
10
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
10
10
1
1
5
1
1
10
5
1
1
1
1
1
1
77

VENC. INICIAL
3.500,00
3.500,00
3.500,00
2.994,00
2.994,00
2.994,00
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.600,00
1.600,00
1.100,00
998,00
1.100,00
1.100,00
1.600,00
1.400,00
1.400,00
1.100,00
1.100,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.200,00
2.000,00

TOTAL
35000,00
3500,00
3500,00
2994,00
2994,00
2994,00
7500,00
4000,00
1500,00
1100,00
1100,00
1100,00
1100,00
1600,00
1600,00
11000,00
9980,00
1100,00
1100,00
8000,00
1400,00
1400,00
11000,00
5500,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
1200,00
2000,00
R$ 133.262,00

ANEXO IV
TABELA 01
CORRELAÇÃO DE CARGOS PARA ENQUADRAMENTO POR TEMPO DE SERVIÇO ACUMULADO E NÃO COMPUTADO
NO QUADRO DE CARGOS EFETIVOS, GRUPO DE ATIVIDADES TÉCNICAS,
www.diariomunicipal.com.br/amr
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CARGOS DE NÍVEL MÉDIO – GRUPO ADMINISTRAÇÃO I
(art. 38/ art. 39, § 5º / art. 40)
SITUAÇÃO ANTERIOR
CÓDIGO/CARGO

NÍVEL VENC.
V
IV
III
II
I
V
IV
III
II
I

Agente Administrativo
Auxiliar Administrativo
NM
GRUPO ADMINIST I

Assistente Administrativo
3. Telefonista/Recepcionista
4. Técnico em Informática

CLASSE

B

A

SITUAÇÃO NOVA
GRUPO ATIVIDADES TÉCNICAS
CLASSE
PADRÃO
V
IV
B
III
II
I
V
IV
A
III
II
I

CÓDIGO/CARGO

TEMPO
DE SERVIÇO NÃO COMPUTADO E
ACUMULADO

OCUPAÇÃO

1. Assistente Administrativo
2. Almoxarife
CNM

3. Recepcionista
4. Técnico em Informática e Sistemas

de 28 até 30 anos
de 25 até 27 anos
de 22 até 24 anos
de 19 até 21 anos
de 16 até 18 anos
de 13 até 15 anos
de 10 até 12 anos
de 7 até 9 anos
de 4 até 6 anos
até 3 anos estágio probatório

ANEXO IV
TABELA 02
CORRELAÇÃO DE CARGOS PARA ENQUADRAMENTO POR TEMPO DE SERVIÇO ACUMULADO E NÃO COMPUTADO
NO QUADRO DE CARGOS EFETIVOS, GRUPO DE ATIVIDADES TÉCNICAS,
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO – GRUPO ADMINISTRAÇÃO II
(art. 38/ art. 39, § 5º / art. 40)
SITUAÇÃO NOVA
GRUPO ATIVIDADES TÉCNICAS

SITUAÇÃO ANTERIOR
CÓDIGO/CARGO

NM
GRUPO ADMINIST II

NÍVEL VENC.
V
IV
III
II
2. Fiscal de Obras, Posturas e Tributos I
4. Técnico Agrícola
V
IV
III
II
I

CLASSE

B

A

CLASSE

PADRÃO
V
IV
III
II
I
V
IV
III
II
I

B

A

CÓDIGO/CARGO

CNM

OCUPAÇÃO

1. Fiscal Ambiental
2. Fiscal de Obras
3. Fiscal de Serviços e Tributos
4. Técnico em Agricultura
5. Técnico em Pecuária

TEMPO
DE
SERVIÇO
ACUMULADO

NÃO

COMPUTADO

E

de 28 até 30 anos
de 25 até 27 anos
de 22 até 24 anos
de 19 até 21 anos
de 16 até 18 anos
de 13 até 15 anos
de 10 até 12 anos
de 7 até 9 anos
de 4 até 6 anos
até 3 anos estágio probatório

ANEXO IV
TABELA 03
CORRELAÇÃO DE CARGOS PARA ENQUADRAMENTO POR TEMPO DE SERVIÇO ACUMULADO E NÃO COMPUTADO
NO QUADRO DE CARGOS EFETIVOS, GRUPO DE ATIVIDADES TÉCNICAS,
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO – APOIO AO MAGISTÉRIO I e II
(art. 38/ art. 39, § 5º / art. 40)
SITUAÇÃO NOVA
GRUPO ATIVIDADES TÉCNICAS

SITUAÇÃO ANTERIOR
CÓDIGO/CARGO

NM
GRUPO
APOIO
MAGISTÉRIO I e II

AO 1. Auxiliar Educacional
3. Secretário Escolar

NÍVEL
VENC.
V
IV
III
II
I
V
IV
III

CLASSE

B

A

CLASSE

B

A

PADRÃO
V
IV
III
II
I
V
IV
III

CÓDIGO/CARGO

CNM

www.diariomunicipal.com.br/amr

OCUPAÇÃO

1. Auxiliar Educacional
2. Assistente de Aluno
3. Secretário Escolar
4. Técnico Educacional

TEMPO
DE SERVIÇO
ACUMULADO

NÃO

COMPUTADO

E

de 28 até 30 anos
de 25 até 27 anos
de 22 até 24 anos
de 19 até 21 anos
de 16 até 18 anos
de 13 até 15 anos
de 10 até 12 anos
de 7 até 9 anos
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II
I

II
I

de 4 até 6 anos
até 3 anos estágio probatório

ANEXO IV
TABELA 4
TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS PARA ENQUADRAMENTO POR TEMPO DE SERVIÇO ACUMULADO E NÃO COMPUTADO
NO QUADRO DE CARGOS EFETIVOS, GRUPO DE ATIVIDADES AUXILIARES, CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL II
(art. 38/ art. 39, § 5º / art. 41)
SITUAÇÃO ANTERIOR
CÓDIGO/CARGO

NB
II

1. Motorista categoria C e D
2. Motorista categoria B

NÍVEL VENC.
V
IV
III
II
I
V
IV
III
II
I

CLASSE

B

A

SITUAÇÃO NOVA
GRUPO ATIVIDADES AUXILIARES
CLASSE
PADRÃO
V
IV
B
III
II
I
V
IV
A
III
II
I

TEMPO
DE SERVIÇO NÃO COMPUTADO E ACUMULADO
CÓDIGO/CARGO

CNF-II

OCUPAÇÃO

1. Motorista Escolar
2. Motorista/ Secretarias

de 28 até 30 anos
de 25 até 27 anos
de 22 até 24 anos
de 19 até 21 anos
de 16 até 18 anos
de 13 até 15 anos
de 10 até 12 anos
de 7 até 9 anos
de 4 até 6 anos
até 3 anos estágio probatório

ANEXO IV
TABELA 5
TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS PARA ENQUADRAMENTO POR TEMPO DE SERVIÇO ACUMULADO E NÃO COMPUTADO
NO QUADRO DE CARGOS EFETIVOS, GRUPO DE ATIVIDADES AUXILIARES, CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL I
(art. 38/ art. 39, § 5º / art. 41)
SITUAÇÃO ANTERIOR
CÓDIGO/CARGO

NB
I

1. Auxiliar de Serviços Gerais
1.1 Auxiliar de Serviços Diversos
1.3 Mecânico
1.4 Zelador de Escola
2. Merendeira
2.1 Copeiro(a)
2.2 Cozinheiro(a)
3. Vigia
3.1 Vigilante
3.2 Porteiro

NÍVEL VENC.
V
IV
III
II
I
V
IV
III
II
I

CLASSE

B

A

SITUAÇÃO NOVA
GRUPO ATIVIDADES AUXILIARES
CLASSE
PADRÃO
V
IV
B
III
II
I
V
IV
A
III
II
I

CÓDIGO/CARGO

CNF-I

OCUPAÇÃO

1. Auxiliar de Serviços Diversos
2. Auxiliar de Serviços de Alimentação
3. Auxiliar de Serviços de Portaria

TEMPO
DE SERVIÇO NÃO COMPUTADO E ACUMULADO
de 28 até 30 anos
de 25 até 27 anos
de 22 até 24 anos
de 19 até 21 anos
de 16 até 18 anos
de 13 até 15 anos
de 10 até 12 anos
de 7 até 9 anos
de 4 até 6 anos
até 3 anos estágio probatório

ANEXO V
QUADRO 1 - QUADRO DE CARGOS EFETIVOS EXTINTOS
CARGO/CÓDIGO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

VAGAS EXTINTAS PCCR ADM
1
1
1
13
2
1
9
30
13
14

ADMINISTRADOR
CONTADOR
ENGENHEIRO CIVIL
AGENTE ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
TELEFONISTA
AUXILIAR CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
MERENDEIRA
ZELADOR DE ESCOLA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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11
12
13
14
15
TOTAL

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
MECÂNICO
VIGIA
COZINHEIRO(A)
VIGILANTE

39
2
21
4
151

ANEXO VI
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE UIRAMUTÃ
QUANTITATIVO DOS CARGOS
CARGOS
EFETIVOS
COMISSIONADOS
TOTAL

QUANTIDADE
217
77
294

VALOR MENSAL
282.452,00
133.262,00
415.714,00

ANEXO VII
QUANTITATIVOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO
PMUI/CNS – I
PMUI/CNS – I
PMUI/CNS - I
PMUI/CNS - I
PMUI/CNM
PMUI/CNM
PMUI/CNM
PMUI/CNM
PMUI/CNM
PMUI/CNM
PMUI/CNM - I*
PMUI/CNM - I*
PMUI/CNM - I*
PMUI/CNM - I*
PMUI/CNM - I*
PMUI/CNF-I
PMUI/CNF- II*
PMUI/CNF-I
PMUI/CNF-III**
PMUI/CNF-IV**
PMUI/CNF-V**
PMUI/CNF- VI**
PMUI/CNF-VII**
TOTAL

CARGO
Agrônomo
Biólogo
Engenheiro Ambiental
Veterinário
Assistente Administrativo
Almoxarife
Recepcionista
Técnico em Informática e Sistemas
Técnico em Licenciamento
Técnico Ambiental
Fiscal Ambiental
Fiscal de Obras
Fiscal de Serviços e Tributos
Técnico em Agricultura
Técnico em Pecuária
Auxiliar de Serviços Diversos
Motorista – Secretarias
Auxiliar de Serviços de Portaria
Operador de Máquinas Pesadas de Médio Porte
Operador de Máquinas Pesadas de Grande Porte
Condutor de Máquinas e Veículos de Médio Porte (34 até 65CV)
Condutor de Máquinas e Veículos de Grande Porte (65-110CV)
Condutor de Máquinas e Veículos de Pequeno Porte

QUANT
02
02
02
02
10
02
02
02
02
02
02
02
03
03
03
10
07
07
07
05
03
03
07
90

VENC. INICIAL
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
998,00
1.400,00
998,00
2.500,00
3.160,00
1.400,00
1.900,00
1.100,00

TOTAL
4.400,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
11.000,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.800,00
2.800,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
9.980,00
9.800,00
6.986,00
17.500,00
15.800,00
4.200,00
5.700,00
7.700,00
135.466,00

*CURSO TÉCNICO OU HABILITAÇÃO ESPECÍFICA NA ÁREA / ** SALÁRIOS DIFERENCIADOS.
ANEXO VIII
QUANTITATIVOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO DE APOIO AO MAGISTÉRIO
CÓDIGO
PMUI/CNM
PMUI/CNM
PMUI/CNM
PMUI/CNM

CARGO
Auxiliar Educacional
Assistente de Aluno
Secretário Escolar
Cuidador de Aluno

QUANT
05
15
06
07

www.diariomunicipal.com.br/amr

VENC. INICIAL
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00

TOTAL
5.500,00
16.500,00
6.600,00
7.700,00
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PMUI/CNM - I*
PMUI/CNF-I
PMUI/CNF-I
PMUI/CNF-I
PMUI/CNF-II*
PMUI/CNF-II*
PMUI/CNF-II*
TOTAL

Técnico Educacional
Auxiliar de Serviços de Alimentação – apoio ao magistério
Auxiliar de Serviços Diversos
Auxiliar de Serviços de Portaria
Motorista Escolar
Motorista – Secretaria
Condutor de Embarcação

02
10
40
07
8
2
6
108

1.400,00
998,00
998,00
998,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00

2.800,00
9.980,00
39.920,00
6.986,00
11.200,00
2.800,00
8.400,00
118.386,00

*CURSO TÉCNICO OU HABILITAÇÃO ESPECÍFICA NA ÁREA
ANEXO IX
QUANTITATIVOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO SOCIAL
CÓDIGO
PMUI/CNS-I
PMUI/CNS-I
PMUI/CNM
PMUI/CNM
PMUI/CNM
PMUI/CNM
PMUI/CNM
TOTAL

CARGO
Psicólogo
Assistente Social
Assistente Administrativo
Entrevistador
Orientador Social
Visitador
Digitador

QUANT
03
04
02
02
03
03
02
19

VENC. INICIAL
2.200,00
2.200,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00

TOTAL
6.600,00
8.800,00
2.200,00
2.200,00
3.300,00
3.300,00
2.200,00
28.600,00

ANEXO X - QUADRO 1
QUADRO DEMONSTRATIVO DE REPOSIÇÃO SALARIAL
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E FUNDAMENTAL II
REGIME DE TRABALHO

GRUPO/ CÓDIGO

CARGO/ CÓDIGO

CNM

40 horas semanais

GAA GAS GAE

CNF – II

OCUPAÇÃO
(ANTIGA)

CARGO

Assistente Administrativo
Agente Administrativo
Auxiliar Administrativo
Telefonista/ Recepcionista
Almoxarife
Técnico em Informática
Fiscal de Obras, Posturas e Tributos
Técnico Agrícola
Auxiliar Educacional
Secretário Escolar

B

Motorista B, C e D

A

Ano de Estabilidade
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

TEMPO
REPOSIÇÃO (A)
3%
01 ano
01 ano
02 anos
02 anos
03 anos
03 anos
03 anos
04 anos
04 anos
04 anos
04 anos
05 anos
05 anos
05 anos
06 anos
06 anos

TEMPO
REPOSIÇÃO (B)
4,5%
01 ano
01 ano
02 anos
02 anos
03 anos
03 anos
03 anos
04 anos
04 anos
04 anos
04 anos
05 anos
05 anos
05 anos
06 anos
06 anos
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