
 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 
GABINETE DO PREFEITO 

Rua: Cícero Faustino Silva, n°. 647 – Centro 

  

 

Lei Complementar n°. 001 /2012, de 27 de janeiro de 2012 

 

 

Dispõe sobre o Plano de Cargos Carreira e 

Salários dos Servidores da Área de Saúde do 

Município de Lagoa Seca – PB, e dá outras 

providências.  

 

 

O Prefeito Municipal de Lagoa Seca, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, faz 

saber que a Câmara Municipal APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei Complementar: 

 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 

 

Art. 1°. Esta Lei institui o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores da Área de 

Saúde, da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, Estado da Paraíba. 

Art. 2°. O regime Jurídico dos servidores enquadrados nesta Lei Complementar é o 

Estatutário, instituído em conformidade com o que dispõe a Lei Municipal nº 06, de 06 de 

junho de 1991. 

Art. 3°. Os servidores da Área de Saúde do Município de Lagoa Seca reger-se-ão por 

disposição do Estatuto dos Servidores Públicos do Município. 

Art. 4º. A presente Lei tem por objetivos: 

I – Estimular a profissionalização, a atualização e o aperfeiçoamento técnico dos servidores 

da área de saúde; 

II – Criar condições para a melhoria da qualidade das atividades desenvolvidas pelos 

servidores da saúde; 

III – Assegurar vencimento condizente com os níveis de formação escolar e tempo de serviço; 

IV – assegurar isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas, 

ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. 

 

CAPÍTULO II 

Dos Princípios 

 

Art. 5°. O Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores da Área de Saúde do 

Município de Lagoa Seca observa os seguintes princípios:  



I – contempla todos os servidores dos diferentes órgãos e instituições integrantes da Secretaria 

Municipal de Saúde; 

II – equivalência dos cargos ou empregos, em todas as esferas de governo, observando-se, nos 

seus agrupamentos, a complexidade e a formação profissional exigida para seu exercício; 

III- concurso público de prova ou de provas e títulos, como única forma de acesso à carreira; 

IV – mobilidade, como garantia de trânsito do servidor da Secretaria Municipal de Saúde 

pelas diversas esferas de governo, sem perda de direitos ou da possibilidade de 

desenvolvimento na carreira; 

V – flexibilidade e permanente adequação do Plano às necessidades e à dinâmica da 

Secretaria Municipal de Saúde; 

VI – formação continuada dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde.  

 

CAPÍTULO III 

Dos Conceitos Adotados Nesta Lei 

 

Art. 6°. Para os efeitos desta Lei, define-se: 

I – ADICIONAL OU GRATIFICAÇÃO – Acréscimo, temporário ou permanente, de caráter 

geral ou individual, que integra a remuneração do servidor. 

 

II – CARGO – Unidade laborativa, criada em número certo, com denominação própria e 

atribuições estabelecidas, cometidas a um servidor; 

III - CARGO PÚBLICO - conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um 

servidor na estrutura organizacional, criado por Lei, com denominação própria e remuneração 

paga pelo erário público, compreendendo: 

a) - CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO – é o cargo público provido em caráter 

efetivo, mediante concurso público de provas e/ou de provas e títulos; 

b) - CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – é o cargo público de livre nomeação 

e exoneração do Prefeito Municipal. 

 

IV - CARREIRA – Conjunto de critérios e de atos que regulamentam as possibilidades de 

evolução do ocupante de determinado cargo durante o desenvolvimento de sua vida funcional 

na Secretaria; 

 

V – ENQUADRAMENTO – Posicionamento funcional em determinado cargo no respectivo 

grau / padrão de vencimento do servidor em termos do PCCS, em decorrência de requisitos e 

condições estabelecidas nesta Lei. 

 

VI – FUNÇÃO - atividade específica desempenhada pelo servidor, identificada pela natureza 

e pelos diferentes graus de responsabilidade, além dos conhecimentos exigidos para o 

exercício. 

VII – FUNÇÃO GRATIFICADA - vantagem acessória ao vencimento do servidor ocupante de 

cargo efetivo, designado para exercer atribuições de assessoramento, coordenação, gerência, 

chefia, ou outras, para cujo desempenho não se justifique a criação de cargo em comissão;   



VIII – SERVIDOR - pessoa física legalmente investida em cargo público de provimento 

efetivo ou em comissão.   

IX - QUADRO – Conjunto de cargos que integram a estrutura administrativa e funcional da 

Secretaria; 

 

X – REMUNERAÇÃO – Retribuição pecuniária paga mensalmente pelo exercício de um 

cargo, acrescida das vantagens permanentes e transitórias que o servidor tiver direito; 

 

XI – VENCIMENTO – Retribuição pecuniária pelo exercício de um dado cargo, com valor 

fixado em Lei; 

 

XII – VENCIMENTO BÁSICO INICIAL – Valor de referência para o menor vencimento de 

um cargo constante da tabela de vencimento. 

 

CAPÍTULO IV 

Do Provimento dos Cargos   

 

Art. 7º. Os cargos do Quadro de Pessoal da Área de Saúde, quanto à forma de provimento, 

são classificados em: 

I – Cargos de Provimento Efetivo; 

II – Cargos de Provimento em Comissão. 

Art. 8º. Os cargos de natureza efetiva constantes nesta Lei serão providos: 

I – por enquadramento dos atuais servidores titulares de cargo efetivo no poder executivo 

municipal; 

II – por nomeação, precedida de aprovação em concurso público, de provas ou de provas e 

títulos. 

Art. 9º. Os cargos de provimento efetivo da Área de Saúde do Município de Lagoa Seca são 

os constantes no Anexo I da presente Lei. 

Art. 10. Os cargos de provimento em comissão, de recrutamento amplo, são de livre 

nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, são os constantes no Anexo II da presente 

Lei. 

§ 1°. Os cargos em comissão serão providos mediante livre escolha do Prefeito Municipal, 

entre pessoas de reconhecida capacidade profissional e/ou entre titulares de cargos de 

provimento efetivo, no Município. 

Art. 11. A exoneração de ocupante de cargo em comissão dar-se-á: 

I – a juízo do Prefeito Municipal; 

II – a pedido do próprio servidor. 

CAPÍTULO V 

Da Organização dos Cargos 

 

Art. 12. A organização dos cargos, resultantes da aplicação das diretrizes estabelecidas nesta 

Lei, no que diz respeito à denominação do grupo ocupacional, código, classe quantidade de 



vagas, forma de provimento, atribuições, qualificações e requisitos para o provimento, carga 

horária e vencimentos, estão contidas nos Anexos que integram a presente Lei. 

Art. 13. A estrutura dos Grupos Ocupacionais que compõem o Quadro Permanente de Pessoal 

e o Quadro de Provimento em Comissão da Área de Saúde é a constante nos Anexos I e II 

desta Lei, onde se especifica a respectiva organização dos cargos e salários. 

Art. 14. Os cargos de provimento efetivo da área da saúde, com competência para atuar nas 

áreas de atenção à saúde, fiscalização, vigilância à saúde, apoio e infraestrutura, são os que 

integram os seguintes Grupos Ocupacionais: 

I – Auxiliar em Saúde – Código: AXS -700; 

II – Assistente Técnico em Saúde – Código: ATS -800; 

III – Técnico de Nível Superior em Saúde – Código: TNS-900; 

Parágrafo único – Fica expressamente proibida a transferência do servidor entre os Grupos 

Ocupacionais previstos nos incisos I a III deste artigo após o enquadramento dos atuais 

servidores efetivos da área de saúde, em decorrência da aprovação da presente Lei.  

Art. 15. Os cargos que integram o grupo ocupacional de Auxiliar em Saúde correspondem às 

categorias profissionais que realizam atividades que exigem, para o seu exercício, nível de 

escolaridade de ensino fundamental ou médio.  

Art. 16. Os cargos que integram o grupo ocupacional de Assistente Técnico em Saúde 

correspondem às categorias profissionais que realizam atividades que exigem, para o seu 

exercício, nível de ensino médio profissionalizante. 

Art. 17. Os cargos que integram o grupo ocupacional de Técnico de Nível Superior em Saúde 

correspondem às categorias profissionais que realizam atividades que exigem, para o seu 

exercício, formação em nível de ensino superior. 

 

CAPÍTULO VI 

Do Ingresso 

Seção I 

Cargos de Provimento Efetivo 

 

Art. 18. Os requisitos para o ingresso de servidor público em cargo de provimento efetivo 

são: 

I – Aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos a ordem de 

classificação e o prazo de validade do certame; 

II – O gozo dos direitos políticos; 

III – Regularidade em relação às obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, em relação às 

obrigações militares; 

IV – O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; 

V – Idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

VI – Aptidão física e mental comprovada em prévia inspeção médica oficial; 

VII – Idoneidade moral, comprovada mediante Atestado de Antecedentes; 

VIII – Habilitação legal para o exercício de profissão regulamentada. 



Parágrafo único – As atribuições dos cargos podem justificar a exigência de outros 

requisitos, desde que estabelecidos em Lei e/ou previstos no Edital do Concurso. 

 

Seção II 

Cargos de Provimento em Comissão 

 

Art. 19. O ingresso de servidor público em Cargo de Provimento em Comissão dar-se-á 

através da livre nomeação do chefe do Poder Executivo entre pessoas de reconhecida 

capacidade profissional e/ou entre servidores ocupantes de cargos do Quadro Efetivo de 

Pessoal da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca. 

 

Seção III 

Funções Gratificadas 

Art. 20. Para efeito desta Lei, função gratificada é a designação de servidor em caráter 

transitório, para atuar nas unidades organizacionais da Secretaria Municipal de Saúde de 

Lagoa Seca, exercendo atribuições temporárias de assessoramento, coordenação, chefia ou 

gerência. 

§ 1°. As funções gratificadas de que trata este artigo destinam-se ao exercício de atividades de 

assessoramento, gerência ou outras atribuições, para cujo desempenho não se justifique a 

criação de cargo em comissão. 

§ 2°. As funções gratificadas serão exercidas, exclusivamente, por servidores ocupantes de 

cargos do Quadro Efetivo de Pessoal da Prefeitura de Lagoa Seca. 

 

CAPÍTULO VII 

Do Concurso Público 

 

Art. 21. O concurso de provas ou de provas e títulos para provimento de cargos efetivos  na 

Área  de Saúde será disciplinado, em Edital para esse fim específico. 

§1°. O edital será publicado, na íntegra, no Boletim Oficial do Município e, por extrato, em 

pelo menos um jornal de grande circulação regional e no Diário Oficial do Estado, devendo 

explicitar, no mínimo: 

I – O número de vagas por cargo; 

II – Processo e requisitos de inscrição; 

III – Os tipos de provas, os conteúdos sobre os quais versarão as provas escritas e os 

respectivos programas; 

IV – Calendário, local e condições para a realização das provas e a apresentação de títulos; 

V – Indicação do cargo objeto do concurso e o vencimento base; 

VI – Critérios de avaliação das provas e títulos; 

VII – O caráter eliminatório ou classificatório de cada etapa do concurso; 

VIII – O Nível de escolaridade exigível para a posse, comprovado mediante apresentação da 

documentação pertinente; 



IX – A carga horária de trabalho. 

§2°. Aos portadores de deficiência serão reservadas vagas correspondentes a 5% (cinco por 

cento) do total oferecido. 

Art. 22. O Concurso Público terá validade de até 2 (dois) anos, prorrogável uma única vez, 

por igual período, a critério da Administração. 

Parágrafo único - Não será aberto novo Concurso enquanto houver candidato aprovado em 

concurso anterior, cuja validade não tenha expirado. 

 

Seção I 

Da Nomeação 

 

Art. 23. A nomeação para os cargos de provimento efetivo na Área da Saúde compete ao 

Prefeito Municipal, observada a ordem de classificação obtida no concurso público de provas 

ou de provas e títulos e a comprovação da habilitação exigida para o cargo. 

Parágrafo único – O candidato aprovado em concurso público para a área da saúde  que no 

momento da nomeação não apresentar prova da habilitação profissional exigida para o cargo, 

perderá o direito aos resultados obtidos no certame e, consequentemente, ao cargo para o qual 

prestou concurso. 

Seção II 

Da Posse 

 

Art. 24. A posse do servidor público municipal da Área de Saúde dar-se-á mediante 

assinatura do respectivo termo, atendidas as exigências legais. 

§1°. A posse será dada pelo Prefeito Municipal, Secretário de Administração ou Diretor do 

Departamento de Recursos Humanos. 

§2°. A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do Edital de 

Convocação. 

§3°. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto. 

Art. 25. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção do médico do SESST para 

aferir a aptidão física e mental exigida para o exercício da função. 

 

Seção III 

Do Exercício 

 

Art. 26. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público. 

§1º. É de 15 (quinze) dias, a contar da data da posse, o prazo para que o servidor da Área de 

Saúde entre em exercício, caso contrário será exonerado do cargo 

§2°. O acesso ao exercício será assegurado pela autoridade responsável pela repartição para 

onde for nomeado ou designado o servidor. 

Art. 27. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão devidamente 

registrados nos assentos funcionais do servidor. 



Seção IV 

Do Estágio Probatório 

 

Art. 28. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo na área 

de saúde iniciará estágio probatório de 03 (três) anos, durante os quais serão avaliadas a 

aptidão e a capacidade para o desempenho do cargo, observados os seguintes requisitos: 

 

I – idoneidade moral; 

II – assiduidade; 

III – disciplina; 

IV – eficiência; 

V – responsabilidade. 

 

§1º - Se no período do estágio probatório o profissional não preencher os requisitos dos 

incisos I a V deste artigo, não será confirmado no cargo. 

§2º - Findo o período do estágio probatório, o servidor será automaticamente confirmado no 

cargo, desde que não tenha se verificado nenhum impedimento legal para isso. 

§3º - Durante o período do estágio probatório, o servidor não poderá ser dispensado de suas 

funções para qualquer finalidade, ressalvado o direito para tratamento de saúde e 

representação sindical, caso seja eleito.  

   

Seção V 

Da Estabilidade 

 

Art. 29. O servidor habilitado em concurso público, empossado em cargo de provimento 

efetivo e aprovado em estágio probatório adquirirá estabilidade após 03 (três) anos de efetivo 

exercício no serviço público  

Art. 30. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em 

julgado ou de processo administrativo disciplinar em que lhe seja assegurada ampla defesa. 

 

Seção VI 

Da Transferência 

 

Art. 31. Transferência é a designação de um servidor de uma instituição para outra, no âmbito 

da administração municipal. 

Art. 32. A Transferência pode ocorrer: 

I – a pedido do servidor; 

II – na necessidade da administração. 



§ 1º - A Transferência a pedido do servidor só poderá ocorrer após dois anos de efetivo 

serviço na instituição na qual estiver lotado. 

§ 2º - A Transferência pela necessidade da administração municipal deverá ser justificada ao 

servidor, ficando vedada transferência aleatória de servidores de uma instituição para outra. 

  

CAPÍTULO VIII 

Da Jornada de Trabalho 

 

Art. 33. As jornadas semanais de trabalho dos servidores da área de saúde contemplados pela 

presente Lei são as constantes no anexo I. 

§ 1º - Os servidores, com jornada de trabalho semanal de 40 horas cumprirão carga horária 

diária de 08 horas com intervalo de duas horas para o almoço. 

§ 2º - A jornada de trabalho dos ocupantes de cargo de provimento em comissão é de 30 horas 

semanais, podendo ser convocados para desenvolver suas funções em tempo integral, de 

acordo com as necessidades da administração municipal. 

 

CAPÍTULO IX 

Do Vencimento e da Remuneração 

 

Art. 34. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo, com valor fixado em 

lei, nunca inferior a um Salário Mínimo. 

Art. 35. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias 

permanentes ou temporárias estabelecidas em Lei. 

 
Art. 36. Para fins de composição da remuneração mensal do servidor, observar-se-á sua 

jornada semanal / mensal contratual, respeitando o critério de proporcionalidade e tendo como 

referência a jornada padrão semanal de trabalho e o vencimento básico inicial respectivo, 

estabelecido no Anexo I desta Lei. 

 

Art. 37. A data base para a revisão anual dos vencimentos dos servidores da área de saúde 

contemplados por esta lei, cujo vencimento base é superior ao Salário Mínimo vigente 

ocorrerá no mês de janeiro, devendo o reajuste ser extensivo aos servidores inativos e 

pensionistas do Regime Próprio de Previdência, nos limites impostos pelas Emendas 

Constitucionais nº 41 de 2003 e nº 47 de 2005. 

 

Parágrafo único – O reajuste anual do vencimento dos servidores, de que trata o caput deste 

artigo não poderá ser inferior ao percentual de reajuste do Salário Mínimo vigente.   

Art. 38. As vantagens pecuniárias a que se refere o artigo 35 compreendem os incentivos pelo 

desempenho da função e os adicionais referentes a tempo de serviço, jornada de trabalho e às 

condições das atividades desenvolvidas pelos servidores da área de saúde, como tais 

compreendidas: 

I – Gratificação de Cargo Comissionado - GCC; 

II – Gratificação de Atividade Especial - GAE; 



III – Adicional de Função Gratificada - AFG; 

IV – 1/3 (Um Terço) de férias; 

V – Hora-extra; 

VI – Adicional Noturno; 

VII – Representação; 

VIII – Adicional de Insalubridade; 

IX  – Adicional de Tempo de Serviço – Triênio; 

X – Gratificação do PSF; 

XI – Gratificação do NASF; 

XII – Gratificação do CAPS; 

Art. 39. A gratificação de cargo comissionado será concedida ao servidor ocupante de cargo 

efetivo, nomeado pelo Prefeito Municipal para ocupar cargo de provimento em comissão. 

§ 1° - A gratificação de que trata este artigo será correspondente a 50% (cinqüenta por cento) 

do valor do vencimento do cargo para o qual o servidor for nomeado.  

§ 2° - O servidor efetivo que for exonerado do cargo comissionado deixará de receber a 

gratificação de cargo comissionado.    

Art. 40. A gratificação de atividade especial será concedida aos servidores que, além do 

desempenho de suas funções regulares, forem designados para participar de: 

I - Comissão de Licitação;  

II - Comissão Permanente de Sindicância ou Comissão Especial de Inquérito; 

III - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Concursos Públicos para Recrutamento 

de Pessoal, Comissão de Avaliação de Servidores em Estágio Probatório; 

IV – Comissão organizadora de conferencia, seminário, simpósio, congresso ou outros 

eventos, no âmbito da Secretaria de Saúde; 

V – Outras atividades especiais, no interesse da Administração Municipal. 

§ 1° – A gratificação de que trata o caput deste artigo será de 60% (sessenta por cento) do 

valor do vencimento do cargo ocupado pelo servidor. 

§ 2° - O servidor só fará jus à gratificação de atividade especial durante o período que estiver 

desenvolvendo uma atividade especial, cumulativa à função regular que desempenha na 

administração municipal. 

§ 3° - É permitida a acumulação, pelo mesmo servidor, da Gratificação de Atividade Especial 

com qualquer das vantagens pecuniárias previstas no art.38, incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, 

IX, X, XI, XII da presente Lei. 

Art. 41. O adicional de função gratificada será concedido ao servidor efetivo designado pelo 

Prefeito Municipal para exercer uma das funções gratificadas constantes no anexo III da 

presente Lei. 

 § 1° - O valor do adicional de função gratificada será de 60% (sessenta por cento) do valor 

do vencimento base do servidor. 

§ 2° - O servidor que for afastado da função gratificada deixará de receber o adicional de 

função gratificada. 



§3° - Fica proibida a acumulação do Adicional de Função Gratificada e da Gratificação pelo 

exercício de Cargo Comissionado, pelo mesmo servidor. 

Art. 42. Será pago ao servidor, por ocasião das férias, o adicional correspondente a 1/3 (um 

terço) da remuneração a que tiver direito no período. 

Art. 43. O servidor que, no exercício de suas atividades ultrapassar o limite de sua jornada 

diária de trabalho, receberá as horas extras correspondentes com o acréscimo de 50% 

(cinquenta por cento) em relação ao valor da hora normal de trabalho. 

Parágrafo único - Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações 

excepcionais e temporais, respeitando o limite máximo de 2 (duas) horas por jornada de 

trabalho diária. 

Art. 44. O servidor que desenvolver suas atividades no horário compreendido entre  22:00 

(vinte e duas horas) de um dia e 05:00 (cinco horas) do dia seguinte, fará jus ao adicional 

noturno no percentual de 20% (vinte por cento) em relação aos seu vencimento base. 

§ 1° - A hora noturna será computada como tendo 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) 

segundos. 

§ 2° - Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá 

sobre o valor da hora normal de trabalho, conforme previsto no art. 43 da presente Lei. 

Art. 45. Os ocupantes de cargo de provimento em comissão que desenvolvem suas funções 

em tempo integral na administração municipal farão jus ao adicional de representação de 60% 

(sessenta por cento) sobre o seu vencimento básico.   

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos Secretários Municipais ou 

ocupantes de Cargos com status de Secretário Municipal. 

Art. 46. O adicional de insalubridade será concedido aos servidores que, no exercício de suas 

funções ou atividades permanentes estiverem comprovadamente expostos a agentes nocivos à 

saúde, acima dos limites de tolerância permitidos, em razão da natureza e intensidade do 

agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. 

§ 1° - O adicional de insalubridade será pago de acordo com o grau de risco da atividade 

desenvolvida pelo servidor, nos percentuais seguintes: 

I – Grau máximo – 40% (quarenta por cento); 

II – Grau médio – 20% (vinte por cento); 

III – Grau mínimo – 10% (dez por cento). 

§ 2º - O valor do adicional de insalubridade será calculado sobre o vencimento base do 

servidor, com a aplicação do percentual correspondente ao respectivo grau de risco da 

atividade desempenhada, conforme definido nos incisos I a III do parágrafo anterior. 

Art. 47. São consideradas insalubres, para efeito de percepção do adicional de insalubridade, 

as atividades abaixo citadas, classificadas conforme o grau de risco: 

I – Insalubridade de Grau Máximo: 

a) Profissionais que atuam em setores específicos de doenças infectocontagiosas, em ala de 

isolamento e/ou com exposição à radiação ionizante, em contato direto com os pacientes ou 

objetos dos mesmos. 

 

 



II – Insalubridade de Grau Médio: 

a) Agente Comunitário de Saúde, Agente de Vigilância Ambiental, Agente de Vigilância 

Sanitária, Assistente Social, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Odontólogo, Auxiliar de 

Serviços Gerais, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Médico; Médico Veterinário, 

Nutricionista, Psicólogo Clínico, Técnico de Enfermagem, que desenvolvem seus serviços nas 

unidades de saúde expostos a agentes químicos, biológicos e ergonômicos. 

b) Farmacêutico, Bioquímico, Técnico em Análise Clínica, quando realizam atividades 

técnicas em laboratório de análise clínica e histopatologia; motorista de ambulância e/ou 

motoristas de veículos que transporta pessoas enfermas. 

III – Insalubridade de Grau Mínimo: 

a) Agente Administrativo, vigias municipais e servidores da área de administração que 

desenvolvem suas atividades nas unidades de saúde e no hospital municipal, expostos a 

agentes químicos, biológicos e ergonômicos. 

Parágrafo único – Os vigias municipais que desenvolvem suas atividades nas unidades de 

saúde no horário noturno não farão jus ao adicional de insalubridade por não realizarem suas 

atividades em condições insalubres. 

Art. 48. O direito do servidor ao adicional de insalubridade cessará: 

I – Quando houver o afastamento das atividades insalubres por período superior a 30 (trinta) 

dias. 

II – Com a eliminação, neutralização ou redução do risco à sua saúde ou integridade física aos 

níveis de Tolerância; 

III – Quando detectado pela fiscalização da Unidade Administrativa competente, a não 

realização pelo servidor de atividades insalubres; 

IV – Quando o servidor estiver atuando em desvio da função insalubre. 

Art. 49. O adicional de insalubridade não será computado para efeito de quaisquer outras 

vantagens, nem se incorpora ao vencimento ou salário do servidor, inclusive para fins 

previdenciários. 

Art. 50. O Adicional de Tempo de Serviço - Triênio será concedido ao servidor efetivo a cada 

três anos de serviço, no valor correspondente a 3% (três por cento), calculado sobre o seu 

vencimento base. 

Art. 51.  Os profissionais vinculados ao Programa de Saúde da Família- PSF; do Centro de 

Atenção Psicossocial – CAPS e do Núcleo de Saúde da Família – NASF receberão 

vencimento base, acrescido de Gratificação relativa ao Programa em que estiverem inseridos.  

§ 1º - A partir do ano de 2013, quando da concessão de reajuste salarial anual, será 

incorporada, gradativamente ao vencimento base dos profissionais integrantes do Programa de 

Saúde da Família – PSF, do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS e do Núcleo de Saúde da 

Família – NASF, o valor correspondente a 20% (vinte por cento) da gratificação relativa aos 

respectivos Programas, até a total integralização ao vencimento dos servidores de nível 

fundamental e médio, devendo a incorporação estacionar para os cargos de nível superior, 

quando o vencimento base dos respectivos profissionais atingir o valor do maior teto salarial 

definido pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS.  

§ 2º - Será garantida a isonomia no valor da gratificação concedida aos profissionais 

ocupantes do mesmo cargo e vinculados ao mesmo Programa. 



§ 3º - A Gratificação do PSF, Gratificação do NASF e Gratificação do CAPS não será 

computada para efeito de quaisquer outras vantagens, inclusive para fins previdenciários. 

§ 4º - Os valores da Gratificação do PSF; Gratificação do NASF e da Gratificação do CAPS a 

serem concedidos no ano de 2012 são os constantes nos anexos IV, V e VI da presente Lei 

Complementar.  

Art. 52. As substituições funcionais dos servidores da Área de Saúde serão pagas se 

ocorrerem por 15 (quinze) ou mais dias consecutivos e o pagamento será calculado 

proporcionalmente ao período trabalhado, tendo por base o valor do vencimento base do 

servidor substituído. 

 

CAPÍTULO X 

Do Plano de Carreira 

 

Seção I 

Disposições Gerais 

 
 

Art. 53. Plano de Carreira é o sistema de evolução funcional e pecuniária proporcionado aos 

profissionais da área de saúde lotados na Secretaria Municipal de Saúde, mediante a aplicação 

de princípios que assegurem a maximização das potencialidades, observando a disposição 

hierárquica dos cargos, grau de responsabilidade e complexidade das atribuições, afinidade 

funcional e de vencimento. 

 

Seção II 

Da Progressão Funcional 

 

Art. 54.  A progressão funcional na carreira dos servidores da área de saúde da Prefeitura 

Municipal de Lagoa Seca é baseada na titulação, no tempo de serviço e na capacitação 

profissional. 

 

Art. 55. São formas de evolução funcional e pecuniária do Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários - PCCS dos Servidores da Área de Saúde: 

 

I – Progressão por Titulação; 

II – Progressão por Tempo de Serviço; 

 

Seção III 

Da Progressão por Titulação 

 

Art. 56.  A Progressão por Titulação dos servidores da área de saúde contemplados pela 

presente Lei será baseada exclusivamente na titulação e ocorrerá através da transposição de 

uma Classe para outra, imediatamente superior quando o servidor, concluir em instituição 

educacional de ensino médio ou em universidades ou institutos superiores de educação 

devidamente reconhecidos, os cursos relacionados nos incisos I a V do art. 58. 

 

§ 1º - O ingresso do servidor no cargo dar-se-á sempre na Classe A, mediante aprovação em 

concurso público para este fim.  



§2º - Em qualquer hipótese, a progressão somente ocorrerá após o cumprimento, pelo 

servidor, do período do Estágio Probatório. 

 

§3º - Fica expressamente proibida a passagem do servidor de um cargo para outro, sem que 

tenha se submetido a Concurso Público para este fim. 

 

Subseção I 

Da Gratificação por Titulação 

 

Art. 57. Por ocasião da Progressão por Titulação será concedida ao servidor da área de saúde 

a Gratificação por Titulação, que consiste na evolução pecuniária da sua remuneração, na 

razão estabelecida, incidindo sobre o padrão de vencimento inicial do cargo, em decorrência 

da apresentação e aceitação da documentação comprobatória de conclusão do curso 

respectivo. 

 

Art. 58. A Gratificação por Titulação será concedida nas seguintes proporções: 

 

I – 100 % (cem por cento) sobre o valor do vencimento inicial do cargo, pela conclusão de 

Curso de Doutorado; 

 

II – 50 % (cinqüenta por cento) sobre o valor do vencimento inicial do cargo, pela conclusão 

de Curso de Mestrado ou residência médica; 

 

III – 20 % (vinte por cento) sobre o valor do vencimento inicial do cargo, pela conclusão de 

Curso de Especialização; 

 

IV – 10 % (dez por cento) sobre o valor do vencimento inicial do cargo, pela conclusão de 

Curso Universitário para os cargos de nível médio; 

 

V – 5% (cinco por cento) sobre o vencimento inicial do cargo, pela conclusão de curso 

relativo ao Ensino Médio para os cargos de nível fundamental.  

 

Art. 59. O valor atribuído em decorrência da concessão da gratificação por titulação será 

destacado na remuneração do servidor.  

 

Art. 60. A gratificação por titulação será concedida apenas uma vez para cada um dos títulos 

relacionados nos incisos de I, II, III, IV e V do Art. 58 desta Lei. 

 

§ 1º - No caso de concomitância de apresentação dos títulos referidos nos incisos I, II, III, IV 

e V do Art. 58 desta Lei, somente será considerado o de maior percentual, não havendo 

acumulação entre eles. 

 

§ 2º - Fica expressamente proibida a acumulação de Gratificação por Titulação em 

decorrência de acúmulo dos títulos previstos nos incisos I a V do art. 58, pelo servidor da área 

de saúde contemplado pela presente Lei, devendo por ocasião da apresentação do título de 

maior valor ser enquadrado na classe correspondente a respectiva titulação. 

 

Art. 61. A concessão da gratificação por titulação exigirá o atendimento das seguintes 

condições: 

 



I – cumprimento pelo servidor do período relativo ao Estágio Probatório; 

 

II – o curso esteja relacionado com a área de saúde; 

 

III – o diploma ou certificado seja expedido por instituição oficial de ensino, devidamente 

reconhecida pelos órgãos competentes, para os títulos referidos nos incisos I, II, III, IV e V do 

Art. 58 desta Lei; 

 

IV – para as especialidades médicas, que o título de especialista seja emitido por Sociedade 

filiada à Associação Médica Brasileira e reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. 

 

Subseção II 

Da Gratificação por Aprimoramento Profissional 

 
Art. 62. A Gratificação por Aprimoramento Profissional será concedida aos servidores da 

área de saúde, abrangidos por esta Lei, em virtude da participação de cursos de extensão e/ou 

de aprimoramento profissional.  

 

Art. 63. A Gratificação por Aprimoramento Profissional será concedida no valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base do cargo. 

 

Art. 64. A concessão da Gratificação por Aprimoramento profissional exigirá o atendimento 

das seguintes condições: 

 
I – cumprimento pelo servidor do período relativo ao Estágio Probatório; 

 

II – o curso esteja relacionado com a área de saúde; 

 
III - conclusão de Curso de Extensão ou Aprimoramento Profissional, com carga horária 

mínima de 120 (cento e vinte) horas para os cargos de nível superior; 

 

IV – conclusão de Curso de Extensão ou Aprimoramento Profissional com carga horária 

mínima de 80 (oitenta) horas, para os cargos de nível fundamental e médio; 

 

Parágrafo único - A gratificação por Aprimoramento Profissional será concedida uma única 

vez, durante a vida funcional do servidor. 

 

Art. 65. Serão considerados os cursos de extensão, aperfeiçoamento, aprimoramento, ou 

atualização profissional, realizados pela Secretaria de Saúde ou por Instituição indicada ou 

contratada por esta, além dos realizados por Universidades, Instituições Públicas e Privadas, 

desde que observado o previsto nos incisos I a IV do artigo 64 da presente Lei. 

 

Art. 66. Ao requerer a concessão da gratificação por titulação, o servidor deve juntar cópia do 

documento comprobatório do curso que dá direito a aludida gratificação. 

  

§ 1º A contar da ciência do indeferimento da solicitação, caberá recurso, por parte do 

servidor, à Secretaria Municipal de Administração, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. 

 

§ 2º A Secretaria Municipal de Administração, apreciará o recurso no prazo máximo de 30 

(trinta) dias úteis, considerando a data de interposição. 



Art. 67. Em caso de alteração da situação funcional, decorrente de aprovação em novo 

Concurso Público para servidor do quadro da Secretaria de Saúde, o mesmo continuará 

fazendo jus ao adicional por titulação obtido no cargo anteriormente ocupado, desde que: 

 

I – o título que originou a concessão não seja pré-requisito para o novo cargo; 

 

II – o título esteja relacionado à área, às atribuições e ao conteúdo ocupacional do novo cargo 

a ser exercido pelo servidor. 

 
Parágrafo único – Para fins do disposto neste artigo, será considerado como base para 

cálculo o padrão de vencimento inicial correspondente do cargo que o servidor vier a ocupar. 

 

Subseção III 

Da Gratificação por Desempenho Profissional 

 

Art. 68 . A Gratificação por Desempenho Profissional será concedida aos servidores 

integrantes das Equipes de Saúde da Família, Vigilância Ambiental, Vigilância Sanitária  e 

Agentes Comunitários de Saúde, abrangidos pela presente Lei que cumprirem as metas 

estabelecidas pelos Pactos firmados entre o Município e o Ministério da Saúde, AGEVISA 

e/ou outros órgãos governamentais 

§ 1º - A Gratificação por Desempenho Profissional será concedida no percentual de 5% (cinco 

por cento) sobre o valor do salário base do servidor no mês subseqüente à divulgação pelo 

Ministério da Saúde, AGEVISA e/ou outros órgãos governamentais responsáveis pelo 

gerenciamento dos Pactos firmados com o Município. 

§ 2º - As metas deverão ser cumpridas conjuntamente quando pactuadas para serem 

desenvolvidas pelos profissionais integrantes do mesmo Programa de Saúde  – PSF; Programa 

de Saúde Bucal; Vigilância Ambiental; Vigilância Sanitária; Agentes Comunitários de Saúde 

ou individualmente, quando pactuadas para serem desenvolvidas por cada profissional 

integrante dos respectivos programas, através de ações preventivas e de promoção da saúde. 

§ 3º - Os coordenadores das Equipes de Saúde da Família, dos Agentes de Vigilância 

Ambiental e Sanitária e dos Agentes Comunitários de Saúde deverão acompanhar, monitorar 

e avaliar as ações de saúde, a fim de possibilitar o cumprimento das metas pactuadas entre o 

Município e o Ministério da Saúde e/ou outros órgãos governamentais.. 

§ 4º - Os Agentes de Vigilância Ambiental terão direito à Gratificação por Desempenho 

Profissional se cumprirem as metas individuais estabelecidas pelo Ministério da Saúde no 

Programa Nacional de Dengue e de outras endemias, como também as metas pactuadas nos 

Programas de Leshamaniose Viceral Tegumentar e de Chagas. 

§ 5º - Os Agentes de Vigilância Sanitária terão direito a Gratificação por Desempenho 

Profissional se cumprirem as metas pactuadas no Termo de pactuação firmada com a Agência 

Estadual de Vigilância Sanitária – AGEVISA. 

§ 6º - Os Agentes Comunitários de Saúde terão direito a Gratificação por Desempenho 

Profissional se realizarem as visitas domiciliares estabelecidas na micro área de sua atuação, 

mensalmente, cujo acompanhamento será efetuado pela Coordenação do Programa de Saúde 

da Família e Coordenação dos Agentes Comunitários de Saúde, que no mês de janeiro 

divulgará se houve o cumprimento das metas estabelecidas para cada profissional.  

§ 7º - Os profissionais integrantes das Equipes de Saúde da Família, Agentes de Vigilância 

Ambiental, Agentes de Vigilância Sanitária e Agentes Comunitários de Saúde que não 



cumprirem as metas estabelecidas nas pactuações firmadas pelo Município, cujo cumprimento 

for da responsabilidade dos respectivos profissionais, não farão jus ao recebimento da 

Gratificação por Desempenho Profissional.  

 

Seção IV 

Da Progressão por Tempo de Serviço 

 

Art. 69. A Progressão por Tempo de Serviço ocorrerá a cada 03 (três) anos de efetivo 

exercício da função pelo servidor, passando de uma referência para outra, imediatamente 

superior na categoria funcional em que se encontra, observados os seguintes requisitos: 

I – A referência I será ocupada com o provimento inicial do cargo; 

II – Passará para a referência II o servidor que tenha completado 03 (três) anos de efetivo 

exercício; 

III – Passará para a referência III o servidor que tenha completado 6 (seis) anos de efetivo 

exercício; 

IV – Passará para a referência IV o servidor que tenha completado 09 (anos) anos de efetivo 

exercício; 

V – Passará para a referência V o servidor que tenha completado 12 (doze) anos de efetivo 

exercício; 

VI – Passará para a referência VI o servidor que tenha completado 15 (quinze) anos de efetivo 

exercício; 

VII – Passará para a referência VII o servidor que tenha completado 18 (dezoito) anos de 

efetivo exercício; 

VIII – Passará para a referência VIII o servidor que tenha completado 21 (vinte e um) anos de 

efetivo exercício; 

IX – Passará para a referência IX o servidor que tenha completado 24 (vinte e quatro) anos de 

efetivo exercício; 

X – Passará para a referência X (dez) o servidor que tenha completado 27 (vinte e sete) anos 

efetivo exercício; 

XI – Passará para a referência XI (onze) o servidor que tenha completado 30 (trinta) anos de 

efetivo exercício; 

XII – Passará para a referência XII (doze) o servidor que tenha completado 33(trinta e três) 

anos de efetivo exercício; 

XIII – Ao completar 35 (trinta e cinco) anos de efetivo exercício, o servidor passará 

automaticamente para a referência XIII. 

Art. 70. Por ocasião da Progressão por Tempo de Serviço, será concedido ao servidor efetivo, 

o valor correspondente a 3% (três por cento), calculado sobre o seu vencimento base, relativo 

ao Adicional de Tempo de Serviço - Triênio. 

Art. 71. É assegurado a todos os servidores efetivos nomeados para cargos de provimento em 

comissão o direito à progressão funcional de que trata a presente Seção.   

 
 



CAPÍTULO XI 

Dos Direitos 

Seção I 

Das Férias 

Art. 72. O servidor fará jus a 30 (trinta) dias consecutivos de férias anuais, que podem ser 

acumuladas, até o máximo de 2 (dois) períodos, no caso de necessidade do serviço. 

§1°. O direito às férias se perfaz a cada 12 (doze) meses de efetivo exercício. 

§2°. É vedada a compensação de faltas ou afastamentos legais com os dias correspondentes ao 

período de férias. 

Art. 73. As férias só poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública ou de 

comoção interna, por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou 

entidade ou por outra necessidade do serviço público, assim declarada em Lei. 

Parágrafo único - O restante do período interrompido será gozado de uma só vez, observado 

o disposto no art. 72 da presente Lei. 

Seção II 

Das Licenças 

Art. 74. Além das licenças previstas na Lei 035/2007, de 03 de janeiro de 2007, que dispõe 

sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Lagoa Seca, poderá ser concedida 

licença aos profissionais da área de saúde inseridos na presente Lei, com a respectiva 

remuneração para: 

I – frequentar cursos de formação ou capacitação profissional; 

II – participar de congressos, simpósios e demais encontros técnicos ou científicos 

relacionados à sua área de atuação no Sistema Municipal de Saúde; 

III – participar de congressos e eventos similares, de natureza profissional ou sindical, para os 

quais tenha sido indicado pela categoria ou pela entidade sindical; 

IV – mandato classista; 

V – Licença maternidade por adoção ou guarda. 

Art. 75. A licença para freqüentar cursos de formação será concedida: 

I –  a cada 02 (dois)  anos a 04 (quatro) profissionais para curso de mestrado, por um prazo de 

02 (dois) anos, podendo ser prorrogada por no máximo 06 (seis) meses não sendo possível a 

conclusão do curso por motivo justificado; 

II – a cada 03 (três) anos a 02 (dois) médicos para curso de residência médica, por 03 anos; 

III – a cada 04 (quatro) anos a 02 (dois) profissionais para curso de doutorado, por um prazo 

de 04 (quatro) anos, podendo ser prorrogada por no máximo 06 (seis) meses não sendo 

possível a conclusão do curso por motivo justificado. 

§ 1° - A licença de que trata este artigo somente será concedida quando houver relação do 

curso com a formação acadêmica do profissional da área da saúde ou com sua área de atuação 

profissional no Sistema Municipal de Saúde. 



§ 2º - A concessão da licença priorizará os profissionais que terão mais tempo de exercício a 

ser cumprido no Sistema Municipal de Saúde. 

Art. 76. A concessão de licença para freqüentar cursos de formação importa no compromisso 

de o profissional, ao retornar às suas atividades, permanecer, obrigatoriamente, na área da 

saúde, por tempo igual ao da licença, sob pena de ressarcimento das despesas efetuadas. 

Parágrafo único – Qualquer outra licença, exceto para tratamento de saúde, também só será 

concedida após o tempo referido no caput deste artigo. 

Art. 77. Após cada quinqüênio de efetivo exercício, o profissional da área da saúde, no 

interesse do Sistema Municipal de Saúde e, observado o disposto no artigo anterior, poderá 

afastar-se do exercício da função, com a respectiva remuneração, por até 03 (três) meses, para 

participar de curso de capacitação profissional.  

Parágrafo único – Os períodos de licença de que trata este artigo não são acumuláveis. 

Art. 78. Fica assegurado aos profissionais da Área de Saúde, o direito à licença especial para 

participar da direção de entidades representativas da classe. 

§1º – Se o profissional da saúde for eleito para direção sindical de abrangência municipal, terá 

direito a disponibilidade enquanto durar o mandato sindical. 

§2º – Para fins do previsto no caput deste artigo, o profissional da área de saúde deverá 

encaminhar requerimento de solicitação ao Secretário Municipal de Saúde, juntamente com a 

cópia da Ata da eleição que o elegeu para o cargo. 

Art. 79. A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança terá 

direito  a licença maternidade nos termos dos parágrafos seguintes. 

§ 1º - No caso de adoção ou guarda judicial de criança com até 01 (um) ano de idade, o 

período de licença será de 120 (cento e vinte) dias. 

§ 2º - No caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 01 (um) ano até 04 (quatro) 

anos de idade, o período de licença será de 60 (sessenta) dias. 

§ 3º - No caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 04 (quatro) anos até 08 

(oito) anos de idade, o período de licença será de 30 (trinta) dias. 

§ 4º - A licença maternidade só será concedida mediante apresentação do termo judicial de 

guarda à adotante ou guardiã. 

 

CAPÍTULO XII 

Dos Deveres 

Art. 80. São deveres do servidor, além dos estabelecidos no Estatuto do Servidor Público 

Municipal: 

I – Exercer com zelo e dedicação as atribuições inerentes ao cargo; 

II – Ser leal a instituição a que servir; 

III – Observar as normas legais e regulamentares; 



IV – Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; 

V – Atender com presteza: 

a) Ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por 

sigilo; 

b) À expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações 

de interesse pessoal. 

Art. 81. Em caso de não cumprimento de qualquer dos deveres, serão aplicadas, ao servidor, 

as normas relativas ao processo administrativo disciplinar e as penalidades previstas no 

Estatuto do Servidor Público Municipal. 

 

CAPÍTULO XIII 

Das Disposições Transitórias 

Do Enquadramento 

Art. 82.  A transposição e o enquadramento dos atuais servidores integrantes do Quadro 

Efetivo da Área de Saúde do Município de Lagoa Seca-PB, nas classes constantes no Anexo I 

da presente Lei, correspondente à titulação dos respectivos profissionais, far-se-á  obedecendo 

às seguintes normas:  

I – Os ocupantes dos cargos que integram o Grupo Ocupacional de Auxiliar em Saúde, com 

formação em nível fundamental ocuparão a Classe A; 

II - Os ocupantes dos cargos que integram o Grupo Ocupacional de Auxiliar em Saúde, com 

formação em nível médio ocuparão a Classe B; 

III - Os ocupantes dos cargos que integram o Grupo Ocupacional de Auxiliar em Saúde, com 

formação em nível superior na área de saúde ocuparão a Classe C; 

IV - Os ocupantes dos cargos que integram o Grupo Ocupacional de Auxiliar em Saúde, com 

formação em nível superior na área de saúde mais curso de Especialização na área de saúde 

com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas ocuparão a Classe D; 

V - Os ocupantes dos cargos que integram o Grupo Ocupacional de Auxiliar em Saúde, com 

formação em nível superior na área de saúde mais curso de Mestrado na área de saúde 

ocuparão a Classe E; 

VI - Os ocupantes dos cargos que integram o Grupo Ocupacional de Auxiliar em Saúde, com 

formação em nível superior na área de saúde mais curso de Doutorado na área de saúde 

ocuparão a Classe F; 

VII - Os ocupantes dos cargos que integram o Grupo Ocupacional de Assistente Técnico em 

Saúde, com formação em nível médio profissionalizante na área de saúde ocuparão a Classe 

A; 

VIII - Os ocupantes dos cargos que integram o Grupo Ocupacional de Assistente Técnico em 

Saúde, com formação em nível superior na área de saúde ocuparão a Classe B; 

IX - Os ocupantes dos cargos que integram o Grupo Ocupacional de Assistente Técnico em 

Saúde, com formação em nível superior na área de saúde mais curso de Especialização na 

área de saúde com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas ocuparão a Classe 

C; 



X - Os ocupantes dos cargos que integram o Grupo Ocupacional de Assistente Técnico em 

Saúde, com formação em nível superior na área de saúde mais curso de Mestrado na área de 

saúde ocuparão a Classe D; 

XI - Os ocupantes dos cargos que integram o Grupo Ocupacional de Assistente Técnico em 

Saúde, com formação em nível superior na área de saúde mais curso de Doutorado na área de 

saúde ocuparão a Classe E; 

XII - Os ocupantes dos cargos que integram o Grupo Ocupacional de Técnico de Nível 

Superior em Saúde, com formação em nível superior na área de saúde ocuparão a Classe A; 

XIII - Os ocupantes dos cargos que integram o Grupo Ocupacional de Técnico de Nível 

Superior em Saúde, com formação em nível superior na área de saúde mais curso de 

Especialização na área de saúde com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas 

ocuparão a Classe B; 

XIV - Os ocupantes dos cargos que integram o Grupo Ocupacional de Técnico de Nível 

Superior em Saúde, com formação em nível superior na área de saúde mais curso de Mestrado 

na área de saúde ocuparão a Classe C; 

XV - Os ocupantes dos cargos que integram o Grupo Ocupacional de Técnico de Nível 

Superior em Saúde, com formação em nível superior na área de saúde mais curso de 

Doutorado na área de saúde ocuparão a Classe D; 

§ 1º – O enquadramento dos atuais servidores integrantes do Quadro Efetivo da Área de 

Saúde do Município de Lagoa Seca-PB, nas referências constantes no Anexo I da presente 

Lei, correspondente ao tempo de serviço dos respectivos profissionais, far-se-á obedecendo às 

normas contidas no art. 69, incisos I a XIII desta Lei. 

§ 2º – O enquadramento dos servidores da área de saúde nas classes e referências constantes 

no anexo I da presente Lei ocorrerá em até 180 (cento e oitenta) dias da sua aprovação. 

 

CAPÍTULO XIV 

Das Disposições Finais 

 

Art. 83. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotação própria 

consignada como despesa de pessoal, no Orçamento Municipal, suplementada, se necessário, 

e preverão recursos específicos para custear as etapas de evolução funcional e as ações 

decorrentes do desenvolvimento do PCCS, não podendo exceder os limites estabelecidos pela 

Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, para serem aplicados com 

pagamento de pessoal. 

Art. 84. A Concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, 

empregos e funções, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, 

através da Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa Seca, só poderão ser efetuadas: 

I – Se houver dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa com 

pessoal e os acréscimos dela decorrentes; 

II – É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito 

de remuneração de pessoal do serviço público da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca. 

Art. 85. A fixação do vencimento base e dos demais componentes do sistema remuneratório 

dos servidores da Área de Saúde, observará: 

I – A natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade e as peculiaridades do cargo. 



II – Os requisitos para a investidura; 

Parágrafo único - A remuneração dos servidores públicos da Área de Saúde, somente poderá 

ser fixada ou alterada por lei específica, sempre na mesma data e sem distinção de índices. 

Art. 86. Os servidores da Área de Saúde ocupantes do quadro efetivo de pessoal são 

vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social.  

Art. 87. Os cargos de provimento efetivo e em comissão, bem como as Funções Gratificadas 

relativos à área de saúde, constantes na Lei Complementar nº  001/2010 ficam revogados, 

passando a vigorar os cargos e funções gratificadas integrantes da presente Lei. 

Art. 88. Os servidores da área de saúde que antes eram regidos pela Lei Complementar nº 

001/2010 passam a ser regidos pela presente Lei. 

Art. 89. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias consignadas como despesas de pessoal, no Orçamento Municipal. 

Art. 90. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Art. 91. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos a 1º de 

janeiro de 2012. 

 

 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Lagoa Seca-PB, 27 de janeiro de 2012 

 

 

 

 

 

 

Edvardo Herculano de Lima 

Prefeito Municipal 



ANEXO I 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

GRUPO AUXILIAR EM SAÚDE 

CÓDIGO: AXS– 700 

 

Cargo Código Classe Referência 
Nº de 

Vagas 

Forma de 

Admissão 

Requisitos 

Essenciais 
Síntese das Atribuições 

Carga 

Horária 

Vencimento 

Base 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

AXS– 701 
A, B, 

C,D,E,F 

I, II, III, IV, 
V, VI, VII, 
VIII, IX, X, 
XI, XII, XIII 

66 
Concurso 
Público 

Ensino 
Fundamental 
Completo; na 

data da 
publicação do 

edital do 
concurso residir 

na área da 
comunidade em 
que deverá atuar  

Fazer diagnóstico demográfico e sócio-
cultural da comunidade; cadastrar as 
famílias e atualizar permanentemente o 
cadastro; identificar indivíduos e famílias 
expostas a situações de risco; orientar as 
famílias para a utilização adequada dos 
serviços de saúde, encaminhando e 
agendando consultas e exames, quando 
necessário; realizar visitas domiciliares 
mensal às famílias sob sua 
responsabilidade; executar outras tarefas 
compatíveis com o cargo.  

40 horas 700,00 

Agente de 
Vigilância 
Ambiental 

AXS – 702 
A, B, 

C,D,E,F 

I, II, III, IV, 
V, VI, VII, 
VIII, IX, X, 
XI, XII, XIII 

15 
Concurso 
Público 

Ensino 
Fundamental 

Completo 

Fazer visitas domiciliares para o controle da 
dengue leishmaniose e outras endemias; 
realizar palestras educativas e preventivas 
em escolas e comunidades, afim de 
promover a saúde; participar de campanhas 
de prevenção de endemias e executar 
outras atividades compatíveis com o cargo 

40 horas 700,00 

Agente de 
Vigilância 
Sanitária 

AXS – 703 
A, B, 
C,D,E 

I, II, III, IV, 
V, VI, VII, 
VIII, IX, X, 
XI, XII, XIII 

05 
Concurso 
Público 

Ensino Médio 
Completo 

Realizar a fiscalização em ambientes para 
detectar situações nocivas à saúde coletiva; 
fazer coleta de material para análise em 
laboratório; inspecionar comércio de 
alimentos, farmácias, supermercados, 
salões de beleza, postos de saúde, hospital, 
escolas, etc.; elaborar relatório de inspeção; 
lavrar autos de infração e de coleta de 
amostras; desenvolver outras tarefas 
referentes ao cargo. 

40 horas 700,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

GRUPO AUXILIAR EM SAÚDE  

CÓDIGO: AXS – 700 - CONTINUAÇÃO 

 

Cargo Código Classe Referência 
Nº de 

Vagas 

Forma de 

Admissão 

Requisitos 

Essenciais 
Síntese das Atribuições 

Carga 

Horária 

Vencimento 

Base 

Auxiliar de 
Enfermagem 

AXS – 704 
A, B, 

C,D,E,F 

I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, 

IX, X, XI, XII, 
XIII 

14 
Concurso 
Público 

Ensino 
Fundamental 
Completo e 

curso de Auxiliar 
de Enfermagem 

e registro no 
COREN 

Preparar pacientes para consultas, exames 
e tratamentos; observar, reconhecer e 
descrever sinais e sintomas, ao nível da sua 
qualificação, executar tratamentos 
especificamente prescritos ou de rotina e 
ações básicas de saúde; realizar testes e 
proceder a sua leitura para subsidio de 
diagnóstico; colher material para exame de 
laboratório; prestar cuidado de higiene e 
conforto ao paciente e zelar por sua 
segurança; participar de atividades de 
educação e promoção da saúde individual e 
coletiva; realizar outras tarefas relativas ao 
cargo. 
 

40 horas 700,00 

Auxiliar de 
Odontólogo - 
GSF 

AXS – 705 
A, B, 

C,D,E,F 

I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, 

IX, X, XI, XII, 
XIII 

15 
Concurso 
Público 

Ensino Médio 
Completo e 

curso de Auxiliar 
de Consultório 
Odontológico 

Orientar os pacientes sobre a prevenção e 
tratamento das doenças bucais; fazer a 
demonstração de técnicas de escovação; 
proceder à limpeza e à antisepsia do campo 
operatório antes e após atos cirúrgicos; 
preparar moldeiras, fluoterapia e executar 
outras tarefas compatíveis com o cargo. 

40 horas 
700,00 + 

Gratificação 
- GSF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

GRUPO ASSISTENTE TÉCNICO  EM  SAÚDE  

CÓDIGO: ATS – 800 -  

 

 

 

Cargo Código Classe Referência 
Nº de 

Vagas 

Forma de 

Admissão 

Requisitos 

Essenciais 
Síntese das Atribuições 

Carga 

Horária 

Vencimento 

Base 

Técnico de 
Enfermagem 
- GSF 

ATS – 801 
A, B, 
C,D,E 

I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, 

IX, X, XI, XII, 
XIII 

18 
Concurso 
Público 

Ensino Médio 
Completo e 

curso de Técnico 
de Enfermagem 

e registro no 
COREN 

Auxiliar ao enfermeiro em suas funções 
especificas; desenvolver atividades de 
assistência de enfermagem, exceto as 
privativas do enfermeiro; participar da 
programação de assistência de 
enfermagem; orientação e supervisão do 
trabalho de enfermagem em grau auxiliar, 
desenvolver outras atividades referentes ao 
cargo. 

40 horas 
790,00 + 

Gratificação 
GSF  

Técnico de 
Enfermagem 

– CAPS 

ATS - 802 
 

A, B, 
C,D,E 

I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, 

IX, X, XI, XII, 
XIII 

02 
Concurso 
Público 

Ensino Médio 
completo; curso 

Técnico de 
Enfermagem 
com registro 

profissional no 
COREN e 

capacitação para 
atuar em CAPS 

Administrar o controle de medicamento; 
acolher os pacientes; realizar triagem; 
efetuar visitas domiciliares; realizar pré-
consulta; executar outras atividades afins ao 
cargo. 

40 horas 
R$ 790,00 + 
Gratificação 

CAPS 

Auxiliar de 
Farmácia 

ATS - 803 
A, B, 
C,D,E 

I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, 

IX, X, XI, XII, 
XIII 

03 
Concurso 
Público 

Ensino Médio 
Completo, curso 

de Auxiliar de 
Farmácia e 

conhecimento 
comprovado na 

área de 
informática 

Executar atividades destinadas a separar 
medicamentos e produtos afins, de acordo 

com a prescrição médica, sob orientação do 
profissional farmacêutico, como receber, 

conferir, organizar e encaminhar 
medicamentos e produtos correlatos; 
separar requisições e receitas; fazer 

dispensação de medicamentos; efetuar a 
atualização de entradas e saídas de 

medicamentos; executar outras atribuições 
correlatas ao cargo. 

40 horas 790,00 

Técnico em 
Radiologia 

ATS - 804 
A, B, 
C,D,E 

I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, 

IX, X, XI, XII, 
XIII 

03 
Concurso 
Público 

Ensino Médio 
Completo; Curso 

Técnico em 
Radiologia  e 

registro no 
Conselho de 

Classe 

Preparar materiais e equipamentos para 
exames de Raio X, controlar radiografias 
realizadas, registrando números, 
discriminando tipo e requisitante; revelar 
chapas e filmes radiológicos; realizar 
atividades utilizando-se de equipamentos e 
programas de informática 

40 horas 790,00 

 



 

ANEXO I 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

GRUPO ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE  

CÓDIGO: ATS – 800 – CONTINUAÇÃO 

 

 

Cargo Código Classe Referência 
Nº de 

Vagas 

Forma de 

Admissão 

Requisitos 

Essenciais 
Síntese das Atribuições 

Carga 

Horária 

Vencimento 

Base 

Técnico em 
Análises 
Clínicas 

ATS - 805 
A, B, 
C,D,E 

I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, 

IX, X, XI, XII, 
XIII 

02 
Concurso 
Público 

Ensino Médio 
Completo, Curso 

Técnico em 
Análises Clínicas 

e registro no 
Conselho de 

Classe; 
conhecimento 

comprovado na 
área de 

informática. 

Realizar atividades destinadas à 
manipulação de reagentes e produtos 
químicos e execução de análises químicas, 
físico-químicas, biológicas, bromatológicas, 
toxicológicas, no âmbito laboratorial; coletar 
e preparar amostra biológica para análise; 
identificar materiais, equipamentos e 
conhecer sua utilização na rotina de 
laboratório; lavar, esterilizar e preparar 
material usado na rotina de laboratório; 
desenvolver técnicas de exames 
hematológicos, sorológicos, bioquímicos e 
microbiológicos; ter prática em pipeta e 
diluições; preparar corantes e soluções; 
desenvolver técnicas de coloração de 
lâminas; realizar exames de rotina de urina 
e parasitológicos de fezes; executar outras 
atribuições afins ao cargo. 

40 horas 790,00 

Técnico em 
Segurança 
do Trabalho 

ATS – 806 
A, B, 
C,D,E 

I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, 

IX, X, XI, XII, 
XIII 

01 
Concurso 
Público 

Ensino Médio 
Completo e 
Curso de 

Técnico em 
Saúde e 

Segurança do 
Trabalho 

Orientar e coordenar o sistema de 
segurança do trabalho, investigando riscos 
e causas de acidentes; inspecionar locais, 
instalações e equipamentos para identificar 
fatores de risco e de acidentes; propor 
normas e dispositivos de segurança, 
sugerindo modificações para prevenir 
acidentes; registrar em documento próprio a 
ocorrência de acidente do trabalho; 
promover campanhas sobre a segurança e 
medicina do trabalho; executar outras 
tarefas compatíveis com o cargo. 

40 horas 790,00 

Técnico em 
Imobilizaçã
o 
Ortopédica 

ATS - 807 
A, B, 
C,D,E 

I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, 

IX, X, XI, XII, 
XIII 

03 
Concurso 
Público 

Ensino Médio 
Completo e 
Curso de 

Técnico em 
Imobilização 
Ortopédica 

(Gessamento) 

 Efetuar imobilizações ortopédicas 

utilizando-se de gesso, faixas, com uso de 
esparadrapo e talas digitais (imobilizações 
para dedos), auxiliar o médico ortopedista 
na instalação de trações esqueléticas e nas 
manobras de redução manual com uso de 
anestésico local, realizar outras atividades 
correlatas ao cargo  

40 horas 790,00 



 

ANEXO I 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

GRUPO TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR EM SAÚDE 

CÓDIGO: TNS – 900 

 

Cargo Código Classe Referência 
Nº de 

Vagas 

Forma de 

Admissão 

Requisitos 

Essenciais 
Síntese das Atribuições 

Carga 

Horária 

Vencimento 

Base 

Assistente 
Social em 

Saúde  

TNS- 
901 

A, B, 
C,D 

I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII 

05 Concurso Público 

Curso Superior em 
Assistência Social 

e Registro no 
CRAS 

Orientar, supervisionar e acompanhar  
trabalhos, estudos, levantamentos, 
diagnósticos e tratamento dos 
indivíduos em seu aspecto social, 
bem como coordenar e assessorar os 
programas de ação social do 
município;  desenvolver outras 
atividades relacionadas ao cargo. 

20 horas 1.000,00 

Bioquímico 
TNS - 
902 

A, B, 
C,D 

I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII 

03 Concurso Público 
Curso Superior em 

Bioquímica 

Executar tarefas que envolvam 
exames e análises clínicas em 
laboratórios para os quais seja 
necessária a aplicação de teoria 
tecnológica e interpretação de 
resultados e praticar outros serviços 
compatíveis ao cargo. 

20 horas 1.000,00 

Fisioterapeuta 
TNS - 
903 

A, B, 
C,D 

I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII 

03 Concurso Público 

Curso Superior em 
Fisioterapia e 
Registro no 
respectivo 
Conselho 

Planejar e coordenar programas de 
orientação relativos à fisioterapia; 
executar atividade de reabilitação 
física de pacientes lesionados; 
desenvolver outros serviços 
relacionados ao cargo. 

20 horas 1.000,00 

Cirurgião 
Dentista 

TNS - 
904 

A, B, 
C,D 

I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII 

05 Concurso Público 
Curso Superior em 

Odontologia e 
Registro no CRO 

Fazer diagnóstico de cáries e 
afecções da boca e região maxilar, 
usando métodos e processos clínicos 
ou cirúrgicos para promover e/ou 
recuperar a saúde bucal do paciente 
e desenvolver outros serviços 
relacionados ao cargo. 

20 horas  1.000,00 

Cirurgião 
Dentista - 

GSF 

TNS - 
905 

A, B, 
C,D 

I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII 

15 Concurso Público 
Curso Superior em 

Odontologia e 
Registro no CRO 

Fazer diagnóstico de cáries e 
afecções da boca e região maxilar, 
usando métodos e processos clínicos 
ou cirúrgicos para promover e/ou 
recuperar a saúde bucal do paciente 
e desenvolver outros serviços 
relacionados ao cargo. 

40 horas  
1.000,00 + 

Gratificação 
GSF 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

GRUPO TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR EM SAÚDE 

CÓDIGO: TNS – 900 - CONTINUAÇÃO 

 

Cargo Código Classe Referência 
Nº de 

Vagas 

Forma de 

Admissão 

Requisitos 

Essenciais 
Síntese das Atribuições 

Carga 

Horária 

Vencimento 

Base 

Psicólogo 
Clínico 

TNS – 
906 

A, B, 
C,D 

I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII 

02 Concurso Público 

Curso Superior 
em Psicologia 

Clínica e Registro 
no respectivo 

Conselho  

Prestar assistência Psicológica  aos 
servidões municipais, atender a 
comunidade em geral, dando 
orientação aos pacientes com distúrbio 
psicológico e encaminhando-os para 
tratamento adequado; efetuar 
trabalhos de psicologia em geral; 
executar outras tarefas correlatas ao 
cargo. 

20 horas 1.000,00 

Médico 
Plantonista 

TNS - 
907 

A, B, 
C,D 

I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII 

15 Concurso Público 

Curso Superior 
em Medicina e 
registro Curso 

Superior n CRM 

Realizar exames clínicos, dar 
diagnóstico, prescrever medicamentos 
e outras formas de tratamento; realizar 
cirurgias utilizando recursos da 
medicina preventiva ou terapêutica, 
conforme a exigência da patologia 
tratada e de acordo com a 
especialidade de cada médico. 
 

 
Plantão de 
24 horas 

 
 

1.000,00 por 
plantão 

 
  

Plantão de 
12 horas 

500,00 por 
plantão 

Médico - GSF 
TNS - 
908 

A, B, 
C,D 

I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII 

15 Concurso Público 
Curso Superior 
em Medicina e 

Registro no CRM 

Realizar exames clínicos, dar 
diagnóstico, prescrever medicamentos 
e outras formas de tratamento; fazer 
visitas domiciliares às famílias que 
residem em sua área de atuação; 
desenvolver outras atividades 
referentes ao cargo. 

40 horas 
1.000,00 + 

Gratificação  
GSF 

Farmacêutico 
TNS - 
909 

A, B, 
C,D 

I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII 

03 Concurso Público 

Curso Superior 
em Farmácia e 

Registro no 
Conselho de 

Farmácia 

Aferir a qualidade dos medicamentos; 
identificar a necessidade de aquisição 
de medicamentos; analisar relatórios 
dos PSFs, UBS, hospital e boletins de 
distribuição de medicamentos nas 
farmácias básicas e desenvolver 
outros serviços relativos ao cargo. 

20 horas 1.000,00 

Enfermeiro 
TNS - 
910 

A, B, 
C,D 

I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII 

10 Concurso Público 

Curso Superior 
em Enfermagem 

e Registro no 
COREN 

Desenvolver atividades de direção, 
chefia, planejamento, coordenação, 
execução e avaliação dos serviços de 
assistência de Enfermagem e dos 
programas de saúde; desenvolver 
outras atividades compatíveis com o 
cargo.. 

 20 horas 1.000,00 



 

ANEXO I 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

GRUPO TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR EM SAÚDE 

CÓDIGO: TNS – 900 - CONTINUAÇÃO 

 

Cargo Código Classe Referência 
Nº de 

Vagas 

Forma de 

Admissão 

Requisitos 

Essenciais 
Síntese das Atribuições 

Carga 

Horária 

Vencimento 

Base 

Enfermeiro - 
GSF 

TNS - 911 
A, B, 
C,D 

I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X, 

XI, XII, XIII 
15 

Concurso 
Público 

Curso Superior 
em Enfermagem 

e Registro no 
COREN 

Desenvolver atividades de direção, 
chefia, planejamento, coordenação, 
execução e avaliação dos serviços 
de assistência de Enfermagem e dos 
programas de saúde; desenvolver 
outras atividades compatíveis com o 
cargo.. 

40 horas 
1.000,00 + 

Gratificação 
GSF 

Nutricionista TNS – 912  
A, B, 
C,D 

I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X, 

XI, XII, XIII 
03 

Concurso 
Público 

Curso Superior 
em Nutrição com 

registro no 
Conselho de 

Nutrição 

Supervisionar e acompanhar a 
aquisição dos gêneros alimentícios 
para a merenda escolar; elaborar 
cardápios para as escolas e 
acompanhar a sua execução; dar 
palestras educativas nas escolas e 
aos servidores municipais orientando 
os participantes para uma 
alimentação saudável; elaborar e 
acompanhar dietas dos pacientes do 
Hospital Municipal; executar outras 
tarefas compatíveis com o cargo 

20 horas 1.000,00 

Médico do 
Trabalho 

TNS – 913 
A, B, 
C,D 

I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X, 

XI, XII, XIII 
01 

Concurso 
Público 

Curso superior 
em Medicina, 

com 
especialização 

em Saúde e 
Segurança do 

Trabalho e 
Registro no CRM 

Realizar exames médicos 
admissionais, periódicos, 
demissionais; operacionalizar o 
PCMSO; interpretar dados de exame 
clínico, implementar medidas de 
segurança e proteção do trabalhador, 
promover campanhas de saúde e 
ações de controle de vetores e 
zoonoses; elaborar relatórios e 
laudos técnicos em sua área de 
especialidade; participar da 
elaboração e execução de 
programas de proteção à saúde do 
trabalhador, analisando os riscos, as 
condições de trabalho, os fatores de 
insalubridade, de fadiga e realizar 
outras tarefas pertinentes à sua área 
de atuação. 

20 horas 1.000,00 
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Cargo Código Classe Referência 
Nº de 

Vagas 

Forma de 

Admissão 

Requisitos 

Essenciais 
Síntese das Atribuições 

Carga 

Horária 

Vencimento 

Base 

Enfermeiro 
do Trabalho 

TNS - 914 
A, B, 
C,D 

I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X, 

XI, XII, XIII 
01 

Concurso 
público 

Curso Superior 
em Enfermagem, 

com 
especialização 

em Saúde e 
Segurança do 

Trabalho e 
Registro no 

COREN 

Prestar assistência de enfermagem 
aos trabalhadores; estudar as 
condições de higiene das repartições 
públicas; planejar ações de 
enfermagem, levantando 
necessidades e problemas; 
diagnosticar situações; estabelecer 
prioridades e avaliar resultados; 
implementar ações para a promoção 
da saúde; definir estratégias de 
promoção da saúde dos trabalhadores; 
elaborar relatórios e laudos técnicos 
em sua área de especialidade; 
executar outras tarefas pertinentes à 
sua área de atuação. 

20 horas 1.000,00 

Médico 
Psiquiatra 

TNS - 915 
A, B, 
C,D 

I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X, 

XI, XII, XIII 
01 

Concurso 
Público 

Curso Superior 
em Medicina, 

com 
especialização 

em Psiquiatria e 
Registro CRN 

Realizar consultas médicas, dar 
diagnóstico, prescrever medicamentos, 
conforme a necessidade do paciente, 
tratar as patologias do cérebro e 
desenvolver outras atividades 
relacionadas ao cargo 

20 horas 1.000,00 

Médico 
Cirurgião 

Geral 
TNS - 916 

A, B, 
C,D 

I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X, 

XI, XII, XIII 
01 

Concurso 
Público 

Curso Superior 
em Medicina, 

com 
especialização 
em cirurgia e 

Registro no CRM  

 
Realizar exames clínicos, dar 
diagnóstico, realizar cirurgias 
utilizando recursos da medicina 
preventiva ou terapêutica, conforme a 
exigência do problema tratado e de 
acordo com a especialidade do médico 
 

Plantão 12 
horas 

500,00 por 
plantão 
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Cargo Código Classe Referência 
Nº de 

Vagas 

Forma de 

Admissão 

Requisitos 

Essenciais 
Síntese das Atribuições 

Carga 

Horária 

Vencimento 

Base 

Médico 
Anestesista 

TNS - 
917 

A, B, 
C,D 

I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X, 

XI, XII, XIII 
01 

Concurso 
Público 

Curso Superior 
em Medicina, 

com 
especialização 

em 
Anestesiologia e 
Registro no CRM 

Ministrar drogas a pacientes para 
procedimentos cirúrgicos, monitorar 
o estado geral do paciente, cuidar de 
seu nível de consciência, pressão 
arterial, pulso, respiração, identificar 
e tratar qualquer alteração do 
paciente durante procedimento 
cirúrgico e realizar outras atividades 
correlatas ao cargo 

Plantão 12 
horas 

500,00 por 
plantão 

Médico 
Pediatra 

TNS - 
918 

A, B, 
C,D 

I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X, 

XI, XII, XIII 
01 

Concurso 
Público 

Curso Superior 
em Medicina, 

com 
especialização 
em Pediatria e 

Registro no CRM 

Realizar consultas médicas, dar 
diagnósticos, examinar o paciente, 
prescrever medicamentos, 
acompanhar o desenvolvimento 
físico e psíquico das crianças e 
desenvolver outras atividades 
referentes ao cargo  

20 horas 1.000,00 

Médico 
Cardiologista 

TNS - 
919 

A, B, 
C,D 

I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X, 

XI, XII, XIII 
01 

Concurso 
Público 

Curso Superior 
em Medicina, 

com 
especialização 

em cardiologia e 
Registro no CRM 

Realizar consultas médicas, 
examinar o paciente, dar diagnóstico 
prescrever medicamentos e outras 
formas de tratamento e desenvolver 
outras atividades correlatas ao cargo 

Plantão 12 
horas 

500,00 por 
plantão 

Médico 
Ginecologista  

TNS - 
920 

A, B, 
C,D 

I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X, 

XI, XII, XIII 
01 

Concurso 
Público 

 Curso Superior 
em Medicina, 

com 
especialização 

em Ginecologia e 
Registro no CRM 

Realizar consultas médicas, 
examinar o paciente, dar diagnóstico 
realizar exames, prescrever 
medicamentos e desenvolver outras 
atividades relativas ao cargo 

20 horas 1.000,00 
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Cargo Código Classe Referência 
Nº de 

Vagas 

Forma de 

Admissão 

Requisitos 

Essenciais 
Síntese das Atribuições 

Carga 

Horária 

Vencimento 

Base 

Médico 
Perito - 
IPSER 

TNS - 921 
A, B, 
C,D 

I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII 

01 
Concurso 
Público 

Curso Superior 
em Medicina e 

registro no CRM 

Emitir parecer conclusivo quanto à 
capacidade laboral para fins 
previdenciários; realizar inspeção de 
ambientes de trabalho para fins 
previdenciários; emitir parecer 
conclusivo sobre a invalidez de 
servidores municipais para a 
concessão de benefícios 
previdenciários e assistenciais; 
executar outras atividades correlatas 
ao cargo 

atendimento 
semanal de 

05 horas 

600,00 por 
atendimento 

Médico 
Psiquiatra - 

CAPS 
TNS - 922 

A, B, 
C,D 

I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII 

01 
Concurso 
Público 

Curso superior 
em Medicina com 

Especialização 
em Psiquiatria e 
registro no CRM 

Realizar atendimento e avaliação 
psiquiátrica dos usuários; realizar 
conduta medicamentosa e/ou 
terapêutica, atendimento domiciliar 
quando necessário; fazer estudo de 
caso junto à equipe 
multiprofissional, orientar palestras à 
população em parceria com as 
equipes de estratégia de saúde da 
família; executar outras atividades 
afins ao cargo 

20 
1.000,00 + 
gratificação 
do CAPS 

Médico 
Neurologista 

- CAPS 

TNS - 
923 

A, B, 
C,D 

I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII 

01 
Concurso 
Público 

Curso superior 
em Medicina, 

com 
Especialização 

em Neurologia E 
registro no CRM 

Realizar atendimento e avaliação 
neurológica dos usuários; 
prescrever medicamentos; realizar 
atendimento domiciliar quando 
necessário; fazer estudo de caso 
junto à equipe multiprofissional, 
conceder palestras à população em 
parceria com as equipes de 
estratégia de saúde da família, 
executar outras atividades afins ao 
cargo 

20 
1.000,00 + 
gratificação 
do CAPS 

Psicólogo - 
CAPS 

TNS - 
924 

A, B, 
C,D 

I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII 

02 
Concurso 
Público 

Curso superior 
em Psicologia, 

com registro NO 
Conselho de 
Psicologia 

Realizar psicoterapia infantil e para 
adulto; orientar pacientes e 
familiares; realizar psicodiagnóstico 
e/ou anamnese; realizar visitas 
domiciliares; participar de grupos e 
oficinas terapêuticas; executar 
outras tarefas afins 

30 
1.000,00 + 
gratificação 
do CAPS 
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Cargo Código Classe Referência 
Nº de 

Vagas 

Forma de 

Admissão 

Requisitos 

Essenciais 
Síntese das Atribuições 

Carga 

Horária 

Vencimento 

Base 

Assistente 
Social - 
CAPS 

TNS  
925 

A, B, 
C,D 

I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII 

02 
Concurso 
Público 

Curso superior 
em Serviço 

Social e registro 
no CRAS 

Realizar diagnóstico e tratamento 
dos usuários em seu aspecto social; 
coordenar programas de ação social 
junto aos usuários e à família; 
realizar visitas domiciliares quando 
necessário; desenvolver outras 
atividades afins ao cargo 

30 
1.000,00 + 
gratificação 
do CAPS 

Instrutor de 
Artes do 
CAPS 

TNS  
926 

A, B, 
C,D 

I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII 

02 
Concurso 
Público 

Curso superior 
em Pedagogia 

Participar de grupos e oficinas 
terapêuticas, realizar oficinas de 
pintura e artes com finalidade 
terapêutica; orientar os alunos no 
manuseio de materiais e 
ferramentas, organizar exposições 
com os materiais confeccionados 
pelos pacientes; executar outras 
atividades afins ao cargo 

40 
1.187,00 + 

Gratificação 
do CAPS 

Preparador 
Físico – 
CAPS 

TNS  
927 

A, B, 
C,D 

I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII 

01 
Concurso 
Público 

Curso superior 
em Educação 

Física e registro 
no Conselho 
Regional de 

Educação Física 

Participar de planejamento e realizar 
atividades  terapêuticas, culturais e 
recreativas com os pacientes; ajudar 
na reativação aeróbica, de 
desenvolvimento espacial, 
lateralidade; promover atividades de 
integração com a comunidade; 
participar de grupos de estudos com 
a equipe multiprofissional para 
aprimoramento do trabalho; dar 
orientações individuais aos usuários 
e familiares; desenvolver outras 
atividades correlatas ao cargo. 

20 
1.000,00 + 
gratificação 
do CAPS 
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Cargo Código Classe Referência 
Nº de 

Vagas 

Forma de 

Admissão 

Requisitos 

Essenciais 
Síntese das Atribuições 

Carga 

Horária 

Vencimento 

Base 

Farmacêutico 
– CAPS 

TNS  
928 

A, B, 
C,D 

I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII 

01 
Concurso 
Público 

Curso superior 
em 

Farmárcia/Bioquí
mica e registro no 

Conselho de 
Farmácia 

Inspecionar prazo de validade dos 
medicamentos; identificar a 
necessidade de aquisição de 
medicamentos; aferir a qualidade 
dos medicamentos; efetuar o 
controle de entrada e saída de 
medicamentos; desenvolver outras 
atividades correlatas ao cargo 

30 
1.000,00 + 
gratificação 
do CAPS 

Enfermeiro – 
CAPS 

TNS  
929 

A, B, 
C,D 

I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII 

02 
Concurso 
Público 

Curso superior de 
Enfermagem E 

registro no 
COREN 

Realizar pré-consulta de 
enfermagem; registrar dados no 
prontuário; efetuar visitas 
domiciliares; orientar palestras; 
realizar parceria com as equipes de 
saúde da família e hospital local; 
executar outras atividades afins ao 
cargo 

30 
1.000,00 + 
gratificação 
do CAPS 

Terapeuta 
Ocupacional – 

CAPS 

TNS 
930 

A, B, 
C,D 

I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII 

01 
Concurso 
Público 

curso superior 
em Terapia 

Ocupacional e 
registro no 
respectivo 

conselho de 
classe 

Planejar e desenvolver atividades 
ocupacionais, recreativas e orientar 
a execução de atividades manuais e 

criativas para fins de recuperação 
do indivíduo; elaborar programas de 

tratamento avaliando as 
consequências deles decorrentes; 

promover atividades sócio-
recreativas; avaliar a participação 

dos usuários nas atividades 
propostas, através de registro em 

ficha individual de avaliação; 
desenvolver outras atividades 

correlatas ao cargo. 

30 
1.000,00 + 
gratificação 
do CAPS 
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Cargo Código Classe Referência 
Nº de 

Vagas 

Forma de 

Admissão 

Requisitos 

Essenciais 
Síntese das Atribuições 

Carga 

Horária 

Vencimento 

Base 

Fonoaudiólogo 
– CAPS 

TNS - 
931 

A, B, 
C,D 

I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII 

01 
Concurso 
Público 

Curso superior 
em 

Fonoaudiologia e 
registro no 
respecitvo 

conselho de 
classe 

Programar, desenvolver e 
supervisionar o treinamento de voz, 
fala, linguagem, orientando e 
fazendo demonstrações de 
respiração funcional, empostação de 
voz, treinamento fonético, auditivo, 
de dicção e organização do 
pensamento em palavras; emitir 
parecer quanto ao aperfeiçoamento 
ou à praticabilidade da reabilitação 
fonoaudiológica, avaliar os 
resultados do tratamento e dar alta; 
executar outras atividades correlatas 
ao cargo 

30 
1.000,00 + 
gratificação 
do CAPS 

Nutricionista – 
CAPS 

TNS -  
932 

A, B, 
C,D 

I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII 

01 
Concurso 
Público 

Curso superior 
em Nutrição e 

registro no 
respectivo 

conselho de 
classe 

Elaborar dieta para usuários; proferir 
palestras sobre educação alimentar 
junto aos usuários e familiares; 
executar outras atividades correlatas 
ao cargo 

30 
1.000,00 + 

Gratificação 
do CAPS 

Fisioterapeuta 

– NASF 

TNS -  

933 

A, B, 

C,D 

I, II, III, IV, V, 

VI, VII, VIII, IX, 

X, XI, XII, XIII 

02 

 

Concurso 

Público 
Curso superior 

em Fisioterapia e 

registro no CRF 

Planejar e coordenar programas de 

orientação relativos à fisioterapia; 

executar atividade de reabilitação 

física de pacientes lesionados; 

desenvolver outros serviços 

relacionados ao cargo. 

30 
1.000,00 + 

Gratificação 
do NASF 

Médico 

Pediatra – 

NASF 

TNS - 

934 

A, B, 

C,D 

I, II, III, IV, V, 

VI, VII, VIII, IX, 

X, XI, XII, XIII 

01 

 

Concurso 

Público 

Curso superior 

em Medicina com 

Especialidade em 

Pediatria e 

registro no CRM 

Realizar consultas médicas, dar 

diagnósticos, examinar o paciente, 

prescrever medicamentos, 

acompanhar o desenvolvimento 

físico e psíquico das crianças e 

desenvolver outras atividades 

referentes ao cargo 

20 
1.000,00 + 

Gratificação 
do NASF 
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Cargo Código Classe Referência 
Nº de 

Vagas 

Forma de 

Admissão 

Requisitos 

Essenciais 
Síntese das Atribuições 

Carga 

Horária 

Vencimento 

Base 

Médico 

Ginecologista 

Obstetra – 

NASF 

TNS -935 
A, B, 

C,D 

I, II, III, IV, V, 

VI, VII, VIII, IX, 

X, XI, XII, XIII 
01 Concurso Público 

Curso Superior 
em Medicina, 

com 
especialidade em 

ginecologia 
obstetrícia e 

registro no CRM 

Realizar consultas médicas, 
examinar a paciente, dar diagnóstico 
realizar exames, prescrever 
medicamentos e desenvolver outras 
atividades relativas ao cargo 

20 horas 
1.000,00 + 

Gratificação 
do NASF 

Nutricionista – 

NASF 

TNS - 

936 

A, B, 

C,D 

I, II, III, IV, V, 

VI, VII, VIII, IX, 

X, XI, XII, XIII 

01 

 

Concurso Público Curso superior 

em Nutrição e 

registro no CRN 

Elaborar dieta para usuários; proferir 

palestras sobre educação alimentar 

junto aos usuários e familiares; 

executar outras atividades correlatas 

ao cargo 

40 horas 
1.000,00 + 

Gratificação 
do NASF 

Psicólogo – 

NASF 

TNS - 

937 

A, B, 

C,D 

I, II, III, IV, V, 

VI, VII, VIII, IX, 

X, XI, XII, XIII 

01 

 

 

Concurso 

Público 

Curso superior 

em Psicologia 

Clínica e registro 

no Conselho 

Regional de 

Psicologia 

Realizar psicoterapia infantil e para 

adulto; orientar pacientes e 

familiares; realizar psicodiagnóstico 

e/ou anamnese; realizar visitas 

domiciliares; participar de grupos e 

oficinas terapêuticas; executar 

outras tarefas afins 

40 horas 
1.000,00 + 

Gratificação 
do NASF 

Preparador 

Físico – NASF 

TNS - 

938 

A, B, 

C,D 

I, II, III, IV, V, 

VI, VII, VIII, IX, 

X, XI, XII, XIII 

01 

 

 

Concurso 

Público 
Curso superior 

em Educação 

Física e registro 

no Conselho 

Regional de 

Educação Física 

Participar de planejamento e realizar 

atividades  terapêuticas, culturais e 

recreativas com  pacientes; ajudar 

na reativação aeróbica, de 

desenvolvimento espacial, 

lateralidade; promover atividades de 

integração com a comunidade; 

participar de grupos de estudos com 

a equipe multiprofissional para 

aprimoramento do trabalho; dar 

orientações individuais aos 

pacientes e familiares; desenvolver 

outras atividades correlatas ao cargo 

40 horas 
1.000,00 + 

Gratificação 
do NASF 
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Cargo Código Classe Referência 
Nº de 

Vagas 

Forma de 

Admissão 
Requisitos Essenciais Síntese das Atribuições 

Carga 

Horária 

Vencimento 

Base 

Cirurgião 
Obstetra 

TNS- 939 
A, B, 
C,D 

I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, 
IX, X, XI, XII, 
XIII 

02 
Concurso 
Público 

Curso Superior de 
Medicina, 
Especialização em 
Cirurgia Obstetrícia e 
registro no Conselho 
Regional de Medicina – 
CRM 

Realizar partos normais, cesarianas, 
cirurgias ginecológicas e outras 
atividades correlatas ao cargo 

 
Plantão de 
24 horas  
  
 

1.000,00 
por plantão  

 Plantão 
12 horas 

500,00 por 
plantão  

Enfermeiro 
Obstetra 

TNS- 940 
A, B, 
C,D 

I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, 
IX, X, XI, XII, 
XIII 

03 
Concurso 
Público 

Curso Superior em 
Enfermagem com 
especialização em 
Obstetrícia; registro no 
Conselho Regional de 
Enfermagem. 

Acolher a mulher e seus familiares 
no ciclo gravídico-puerperal e avaliar 
todas as condições de saúde 
materna, assim como a do feto; 
garantir o atendimento à mulher no 
pré-natal e puerpério por meio da 
consulta de enfermagem; avaliar a 
evolução do trabalho de parto e as 
condições fetais utilizando-se dos 
recursos do partograma e dos 
exames complementares; priorizar a 
utilização de tecnologias apropriadas 
ao parto e nascimento, respeitando 
a individualidade da parturiente; 
prestar assistência ao parto normal 
sem distorcia ao recém-nascido; 
assegurar a remoção da mulher no 
caso de eventual intercorrência do 
parto e do puerpério, 
acompanhando-a durante o 
percurso, até a ultimação de todos 
os procedimentos; prestar 
assistência imediata ao recém-
nascido que apresente intercorrência 
clínica e, quando necessário, 
garantir a sua remoção 
acompanhando-o até a ultimação 
dos procedimentos. 

40 horas 1.585,00 

 

 

 



 
ANEXO I 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
GRUPO TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR EM SAÚDE 

CÓDIGO: TNS – 900 – CONTINUAÇÃO 
 

Cargo Código Classe Referência 
Nº de 

Vagas 

Forma de 

Admissão 
Requisitos Essenciais Síntese das Atribuições 

Carga 

Horária 

Vencimento 

Base 

Médico 
Endocrinologista 

TNS -  
941 

A, B, 
C,D 

I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, 

IX, X, XI, XII, 
XIII 

01 
Concurso 
Público 

Curso Superior em 
Medicina com 

especialidade em 
Endocrinologia e 
registro no CRM  

Reconhecer e tratar problemas 
hormonais, doenças das glândulas 
de secreção interna, do metabolismo 
em nutrição (diabetes, doenças da 
tireóide, problemas relacionados ao 
peso, etc.); procurar restabelecer o 
equilíbrio do sistema endócrino e 
realizar investigações para 
compreender o funcionamento e os 
problemas das glândulas, a fim de 
desenvolver formas de tratar estas 
doenças; realizar outras atividades 
correlatas ao cargo. 

10 horas 1.300,00 

Protético 
Dentário 

TNS - 
942 

A, B, 
C,D,E 

I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, 

IX, X, XI, XII, 
XIII 

01 
Concurso 
Público 

Curso superior em 
Odontologia e registro 

CRO 

Confeccionar próteses removíveis, 
implantes, moldes para clareamento, 
aparelhos de ortodontia e trabalhos 
com facetas de porcelana; o seu 
principal objetivo é a reabilitação 
bucal, em todas as suas funções: 
estética, fonética e mastigação; 
desenvolver outras funções 
correlatas ao cargo. 

20 horas 1.000,00 

Médico 
Ortopedista 

TNS –  
943 

A, B, 
C,D,E 

I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, 

IX, X, XI, XII, 
XIII 

03 
Concurso 
Público 

Curso superior em 
Odontologia e registro 

CRO 

Realizar procedimentos  inerentes a 
sua especialidade (aparelho 
gessado, tratamento de fraturas, 
entorces e luxações, etc); avaliar as 
condições físico-funcionais do 
paciente, realizar diagnósticos e 
tratar afecções agudas, crônicas ou 
traumáticas dos ossos e anexos, 
valendo-se de meios clínicos e/ou 
cirúrgicos 

Plantão de 
12 horas 

500,00 por 
Plantão 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA ÁREA DA SAÚDE 

 

CARGO CÓDIGO QUANTIDADE DE 

VAGAS 

VENCIMENTO BÁSICO 

Coordenador Adjunto do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS  CC – 084 01 1.100,00 

Coordenador da Vigilância Ambiental CC – 057 01 750,00 

Coordenador da Vigilância em Saúde e Segurança do Trabalhador CC – 079 01 750,00 

Coordenador da Vigilância Epidemiológica CC – 038 01 750,00 

Coordenador da Vigilância Sanitária e Saneamento Básico CC – 037 01 750,00 

Coordenador de Controle e Avaliação da Saúde CC – 089 01 1.500,00 

Diretor do Departamento  de Imunização CC – 039 01 750,00 

Diretor do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS CC – 072 01 2.200,00 

Coordenador do Programa de Saúde da Família CC – 071 01 2.400,00 

Diretor do SESST CC – 085 01 750,00 

Diretor Adjunto do Hospital Municipal CC – 033 01 800,00 

Diretor Clínico do Hospital Municipal CC – 034 01 1.600,00 

Diretor da Farmácia Básica Municipal CC – 073 01 750,00 

Diretor da Farmácia do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS CC – 091 01 1.000,00 

Diretor de Posto de Saúde CC – 054 10 660,00 

Diretor do Centro de Marcação de Consultas e Exames Especializados CC – 077 01 650,00 

Diretor do Departamento de Atenção Básica da Saúde CC – 027 01 750,00 

Diretor do Departamento de Processamento dos Programas de Saúde CC – 069 01 750.00 

Diretor do Departamento de Vigilância da Saúde CC – 028 01 750,00 

Diretor do Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Municipal CC – 076 01 1.000,00 

Diretor Geral do Hospital Municipal CC – 032 01 1.600,00 

Diretor do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF CC - 095 01 1.000,00 

Coordenador de  Auditoria dos Serviços de Saúde CC – 090 01 2.500,00 

Coordenador do Programa de Saúde Bucal CC - 098 01 2.400,00 

Coordenador dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS CC - 099 01 1.000,00 

Diretor  da Farmácia do Hospital Municipal CC - 100 01 1.000,00 

Chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica CC - 101 01   650,00 

Diretor do Centro de Fisioterapia CC - 102 01 1.000,00 

Secretário Municipal de Saúde CC - 001 01 2.500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III 

QUADRO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 

 

FUNÇÃO GRATIFICADA CÓDIGO VAGAS 

Assessor do Sistema de Processamento de Dados da Saúde FG – 01 03 

Assessor de Mídia Digital da Saúde FG - 02 02 

Assessor do Sistema de Informação da Farmácia Básica Municipal FG - 03 01 

Assessor de Dispensação de Medicamentos da Farmácia Básica Municipal FG - 04 01 

Secretário Executivo FG - 05 01 
 

 

 

 

 

 
ANEXO IV 

 

TABELA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF 

 

 

 

Cargo Valor da Gratificação R$ 

Médico – GSF 4.590,00 

Enfermeiro – GSF 1.600,00 

Cirurgião Dentista – GSF 1.600,00 

Técnico de Enfermagem – GSF     325,00 

Auxiliar de Odontólogo – GSF     433,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO V 

 

TABELA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS 

 

 

Categoria Funcional Valor  

Médico Psiquiatra – CAPS 3.600,00 

Médico Neurologista – CAPS 2.000,00 

Psicólogo – CAPS 1.150,00 

Assistente Social – CAPS 1.150,00 

Preparador Físico – CAPS 600,00 

Farmacêutico – CAPS 1.150,00 

Enfermeiro – CAPS 1.200,00 

Monitor Social – CAPS  200,00 

Técnico de Enfermagem – CAPS 200,00 

Terapeuta Ocupacional – CAPS 1.150,00 

Fonoaudiólogo – CAPS 1.150,00 

Nutricionista – CAPS 600,00 

Instrutor de Artes – CAPS 600,00 
 

 

 

ANEXO VI 

 

TABELA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF 

 

 

 

 

Categoria Funcional Valor 

Fisioterapeuta - NASF 600,00 

Médico – NASF 1.695,00 

Nutricionista – NASF 1.200,00 

Psicólogo – NASF 1.200,00 

Preparador Físico – NASF 1.200,00 
 


