
 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 
GABINETE DO PREFEITO 

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

  

Lei Complementar n°. 001/2010 
 
 

Dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários 
dos Servidores Públicos Municipais de Lagoa 
Seca – PB, e dá outras providências.  
 

 
O Prefeito Municipal de Lagoa Seca – PB,  Estado da Paraíba, no 

uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,  faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 

 

Art. 1°. Esta Lei dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos servidores da Prefeitura 
Municipal de Lagoa Seca, Estado da Paraíba. 

Art. 2°. O regime Jurídico do servidor público da Administração Direta e Indireta do 
Poder Executivo do Município de Lagoa Seca 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 Públicos do município de Lagoa Seca reger-se-ão por disposição 
do Estatuto dos Servidores Públicos do Município. 

Art. 4º. Os Profissionais do Magistério serão regidos pelos dispositivos da Lei que 
dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público 
Municipal. 

Art. 5º. A presente Lei tem por objetivos: 

I – Estimular a profissionalização e o aperfeiçoamento técnico dos servidores 
municipais; 

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

III – Assegurar vencimento condizente com os níveis de formação escolar e tempo de 
serviço dos servidores públicos municipais; 

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 Conceitos Adotados Nesta Lei 

 

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

I - servidor é a pessoa física legalmente investida em cargo público de provimento 
efetivo ou em comissão. 

II - Cargo Público é o 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. 

III - Função é a atividade específica desempenhada pelo servidor público municipal, 
identificada pela natureza e pelos diferentes graus de responsabilidade, além dos 
conhecimentos exigidos para o exercício. 

IV – Função gratificada é a vantagem acessória ao vencimento do servidor ocupante de 
cargo efetivo, designado para exercer atribuições de assessoramento, coordenação, 
chefia, supervisão ou outras, para cujo desempenho não se justifique a criação de 
cargo em comissão;   

V – Quadro – é o conjunto de cargos públicos e respectiva lotação, pertencentes ao 
município. 

CAPÍTULO III 

Dos Cargos e da Forma de Provimento  

 

Art. 7º. Os cargos do Quadro de Pessoal da Administração Direta e Indireta do Poder 
Executivo, 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 Administração Geral 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. 



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. 

Art.12.  Além dos cargos constantes nos incisos I e II do artigo 7º, integram a presente 
Lei: 

I – Os cargos que integram o Quadro Suplementar em Extinção. 

PARÁGRAFO ÚNICO – O Quadro Suplementar em Extinção, de que trata o inciso I 
deste artigo, tem a finalidade de agrupar os servidores municipais estáveis ocupantes 
dos cargos de Assistente Fazendário e Telefonista e se extinguirá na medida em que 
vagar os referidos cargos.  

 

CAPÍTULO IV 

Das Funções Gratificadas 

 

Art. 13. Ficam criadas as Funções Gratificadas (FG), constantes no Anexo III da 
Presente Lei. 

 

§ 1°. As funções gratificadas de que trata este artigo destinam-se ao exercício de 
atividades de assessoramento, coordenação, chefia, supervisão 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 V 

Dos Grupos Ocupacionais 

 

Art. 14. Grupo Ocupacional é o conjunto de categorias funcionais composta de séries 
de classes e classes únicas. 

Art. 15. A estrutura dos Grupos Ocupacionais que compõem o Quadro Permanente de 
Pessoal e o Quadro de Provimento em Comissão é a constante nos Anexos I e II desta 
Lei, onde se especifica a respectiva organização dos cargos e salários. 

PARÁGRAFO ÚNICO – A organização dos cargos, 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. 16. O Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca é 
composto pelos cargos que integram os seguintes Grupos Ocupacionais: 

I – Grupo de Serviços Gerais – Código: GSG -100; 



II – Grupo de Serviço Técnico Operacional – Código: GSTO -200; 

III – Grupo de Fiscalização e Tributação – Código: GFT-300; 

IV – Grupo Técnico Administrativo – Código: GTA- 400; 

V – Grupo de Saúde Básica – Código: GSB- 500; 

VI – Grupo Técnico de Nível Superior: GTNS - 600 

CAPÍTULO VI 

Do Ingresso 

SEÇÃO I 

Cargos de Provimento Efetivo 

Art. 17. 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. 18. 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. 19. O ingresso nas funções gratificadas dar-se-á pela nomeação do Prefeito 
Municipal de servidores integrantes de cargos do Quadro Efetivo de Pessoal  para 
exercer atribuições de assessoramento, coordenação, chefia, supervisão ou outras 
atividades nos órgãos que integram a Estrutura Administrativa Municipal.  

Art. 20.  É vedada a acumulação remunerada de 02 (duas) ou mais funções 
gratificadas. 



 

CAPÍTULO VII 

Do Concurso Público 

 

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

 

Art. 23. A posse do servidor público municipal 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. 24. 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 II 

Do Exercício 

 

Art. 25. 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 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. 26. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão 
devidamente registrados nos assentos funcionais do servidor. 

 

SEÇÃO III 

Do Estágio Probatório 

 

Art. 27. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo 
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 - O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado após o devido 
processo legal. 

§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 IV 

Da Estabilidade 

 

Art. 28. 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. 29. 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. 

 

CAPÍTULO VIII 

Da Jornada de Trabalho 

 

Art. 30. A jornada de trabalho dos servidores públicos municipais integrantes do 
quadro efetivo de pessoal da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca é a constante no 
Anexo I da presente Lei. 

§1º - Os servidores, com jornada de trabalho semanal de 40horas 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 serem convocados para desenvolver suas funções em 
tempo integral, de acordo com as necessidades da administração municipal. 

 

CAPÍTULO IX 

Do Vencimento e das Vantagens Pecuniárias 

 

Art. 31. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo, com valor 
fixado em lei, nunca inferior a um salário mínimo. 

 

Art. 32. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias 
permanentes ou temporárias estabelecidas em Lei. 

 

Art. 33. Além do vencimento correspondente ao cargo, poderá ser concedido aos 
servidores incluídos no Plano de Cargos e Salários ora instituído, as seguintes 
vantagens pecuniárias: 

I – Gratificação de Cargo Comissionado - GCC; 

II – Gratificação de Atividade Especial - GAE; 

III – Adicional de Função Gratificada - AFG; 



IV – 1/3 de férias; 

V – Hora-extra; 

VI – Adicional Noturno; 

VII – Representação; 

VIII – Adicional de Insalubridade; 

IX – Adicional de Periculosidade. 

 

Art. 34. 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 de 50 % (cinquenta 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 voltará a receber o 
vencimento do seu cargo efetivo.    

 

Art. 35. 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 ou outras comissões especiais; 

 IV - Os servidores nomeados como Prepostos em processos administrativos, ou que 
estiverem desenvolvendo outras atividades especiais, também, farão jus à gratificação 
de atividade especial. 

§ 1° – A gratificação de que trata o caput deste artigo será de até 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. 

Art. 36. 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 voltará a receber o vencimento 
do seu cargo efetivo. 

 

Art. 37. 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. 38. 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. 39. O servidor que desenvolve 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. 38 da 
presente Lei. 

Art. 40. 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. 41. 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. 42. 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) Agentes de Limpeza Urbana e motorista de caminhão coletor,  quando em contato 
permanente com agentes biológicos, químicos ou ergonômicos, na coleta de lixo e/ou 
distribuição de lixo urbano ou ainda, na limpeza e/ou obras em esgotos em geral; 



b) 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 em Grau Médio: 

a) Médico; Médico Veterinário; Cirurgião Dentista; Enfermeiro; Auxiliar de 
Enfermagem;  Nutricionista; Psicólogo Clínico; Fisioterapeuta; Agente Comunitário de 
Saúde; Agente de Vigilância Ambiental; Agente de Vigilância Sanitária; Auxiliar de 
Odontólogo e Auxiliares de Serviços Gerais que desenvolvem seus serviços nas 
unidades de saúde expostos a agentes Químicos, Biológicos e Ergonômicos. 

b) Coveiros, quando em atividade permanente de limpeza e manutenção de 
cemitérios públicos, abertura de sepultura, exumação de cadáver e/ou outras 
atividades que necessite do contato direto com agentes biológicos e ergonômicos. 

c) Pintor, que desenvolve atividades permanentes de pintura, utilizando esmaltes, 
tintas e vernizes; 

d) Pedreiro, quando manuseia cal, cimento (argamassa/concreto); 

e) Farmacêutico/Bioquímico/Análise Clínica, quando realizam atividades técnicas em 
laboratório de análise clínica e histopatologia; 

f) Operador de Retroescavadeira, Motoniveladora, Trator Agrícola, de Máquinas 
pesadas, Mecânico de Autos e Caminhões e Marceneiro. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Estão excluídos da insalubridade os motoristas de caminhão, 
de ônibus e de veículos leves, por operarem dentro da normalidade de nível de 
ruído e que não estejam expostas a riscos biológicos. 

g) Jardineiro; Operários e Técnicos, quando em atividades de aplicação de inseticidas, 
fungicidas e herbicidas. 

Art. 43. O adicional de periculosidade será concedido aos servidores que, no exercício 
habitual e permanente de suas atividades, estiverem comprovadamente expostos a 
radiações ionizantes, inflamáveis, explosivos e aos eletricistas, quando desenvolverem 
atividades de instalação, substituição e reparos de braço, relé e cruzetas de iluminação 
pública e de outras atividades, desde que realizadas nos postos de rede elétrica de alta 
e baixa tensão. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os servidores que desenvolverem suas atividades em condições 
de periculosidade farão jus a percepção do adicional de periculosidade no valor de 
30% (trinta por cento) sobre o seu vencimento base. 

Art. 44. Os adicionais de insalubridade e periculosidade serão concedidos após laudo 
pericial de inspeção do local de trabalho e das atividades desempenhadas pelos 
servidores, emitido por médico ou engenheiro de Segurança do Trabalho que 
recomendará o seu deferimento ou indeferimento. 

Art. 45. O direito do servidor ao adicional de insalubridade e periculosidade 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 – Com a transferência do servidor para outro local de trabalho não considerado 
insalubre ou periculoso; 

IV – Quando detectado pela fiscalização da Unidade Administrativa competente, a não 
realização pelo servidor de atividades insalubres ou periculosa; 

V – Quando o servidor estiver atuando em desvio da função insalubre ou periculosa . 

 

Art. 46. É vedada a percepção cumulativa dos adicionais de insalubridade e 
periculosidade, fazendo jus o servidor perceber aquele de maior valor. 

 

Art. 47. O adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade ou risco vida não 
serão computados para efeito de quaisquer outras vantagens, nem se incorporam ao 
vencimento ou salário do servidor, inclusive para fins previdenciários. 

 

Art. 48.  A revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos de Lagoa Seca deverá 
ser efetuada anualmente por lei específica, sempre na mesma data e sem distinção de 
índices, conforme disposto no art. 37, inciso X da Constituição Federal, desde que não 
ultrapasse os limites da despesa com pessoal, segundo os dispositivos legais vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO – A revisão dos vencimentos mencionada no caput deste artigo 
ocorrerá concomitante com a data do reajuste do Salário Mínimo. 

 

Art. 49. As substituições funcionais serão pagas se ocorrerem por 15 (quinze) ou mais 
dias consecutivos e o pagamento calculado proporcionalmente ao período trabalhado 
com base no vencimento base do substituto. 

 

CAPÍTULO X 

Da Progressão Funcional 

 

Art. 50. A progressão funcional é o ato pelo qual o servidor integrante do Quadro 
Efetivo de Pessoal passa 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 05 (cinco) anos de 
efetivo exercício; 

III – Ocupará a referência III o servidor que tenha completado 10 (dez) anos de efetivo 
exercício; 

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

V – Integrará a referência V o servidor que tenha completado 20 (vinte) anos de 
efetivo exercício; 



VI – Ocupará a referência VI o servidor que tenha completado 25 (vinte e cinco) anos 
de efetivo exercício; 

VII – Passará para a referência VII o servidor que tenha completado 30 (trinta) anos de 
efetivo exercício. 

 

Art. 51. É assegurado a todos os servidores efetivos nomeados para cargos de 
provimento em comissão o direito à progressão funcional de que trata o presente 
Capítulo.   

CAPÍTULO X 

Dos Direitos 

SEÇÃO I 

Das Férias 

 

Art. 52. 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. 53. 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. 52 da presente Lei. 

 

SEÇÃO II 

Das Licenças 

 

Art. 54. Os servidores terão direito às licenças previstas no Estatuto do Servidor 
Público Municipal. 

 

CAPÍTULO XI 

Dos Deveres 

 

Art. 55. 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. 56. 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 XII 

Do Enquadramento 

 

Art. 57. Os atuais cargos e funções exercidas pelos servidores públicos da Prefeitura 
Municipal de Lagoa Seca ficam criados, extintos, transformados ou mantidos em 
conformidade com o disposto nos Anexos da presente Lei. 

PARÁGRAFO ÚNICO. O Chefe do Poder Executivo Municipal, por Decreto, fará o 
enquadramento dos servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo, quando 
transformados ou extintos, na conformidade dos Anexos da presente Lei. 

 

CAPÍTULO XIII 

Das Disposições finais 

 

Art. 58. A despesa com pessoal no âmbito da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca não 
poderá exceder os limites estabelecidos pela Constituição Federal e pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

 

Art. 59. 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, pelos órgãos da administração direta ou indireta da Prefeitura 
Municipal de Lagoa Seca, só poderão ser feitas: 

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. 60. A fixação do vencimento base e dos demais componentes do sistema 
remuneratório observará: 

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

II – Os requisitos para a investidura; 

§ 1º - Os Secretário Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado 
em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, 
prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. 

§ 2º - A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 
anterior, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a 
iniciativa privativa em cada caso, sempre na mesma data e sem distinção de índices. 

Art. 61. Os servidores públicos municipais ocupantes do quadro efetivo de pessoal são 
vinculados ao regime próprio de Previdência Social.  

Art. 62. A partir da vigência desta Lei, os cargos de Telefonista e Assistente Fazendário 
comporão o Quadro Suplementar dos servidores públicos municipais e serão extintos à 
medida que vagarem. 

 

Art. 63. Não há isonomia entre os servidores do Poder Executivo Municipal e do Poder 
Legislativo Municipal. 

 

Art. 64. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias 

. 

Art. 65. Fica revogada a Lei Complementar n° 001/06, de 20 de fevereiro de 2006, que 
dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos Municipais de Lagoa 
Seca. 

 

Art. 66. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Art. 67. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos 
financeiros a 1º de abril de 2010. 

 

Gabinete do Prefeito de Lagoa Seca-PB, 06 de maio de 2010. 

 
 
 

EDVARDO HERCULANO DE LIMA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

 



ANEXO I 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

GRUPO DE SERVIÇOS GERAIS 

CÓDIGO: GSG – 100 

 

Cargo Código Classe Referência 
Nº de 

Vagas 

Forma de 

Admissão 

Requisitos 

Essenciais 
Síntese das Atribuições 

Carga 

Horária 

Vencimento 

Base 

Auxiliar de 

Serviços 

Gerais 

GSG – 101 A 
I, II, III, IV, 

V, VI VII 
170 

Concurso 

Público 

Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

Executar serviços de limpeza em geral, copa e 

cozinha, preparar e servir merenda, lavar e 

guardar utensílios, auxiliar em atividades de 

apoio administrativo e executar outras tarefas 

relacionadas ao cargo 

40 horas 510,0 

Agente de 

Limpeza 

Urbana 

GSG – 102 A 
I, II, III, IV, 

V, VI VII 
60 

Concurso 

Público 

Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

Efetuar limpeza de ruas, parques, jardins e outros 

logradouros públicos; fazer a coleta e destinação 

do lixo urbano; executar outras tarefas 

compatíveis com a natureza do cargo 

40 horas 510,0 

Vigia 

Municipal 
GSG – 103 A 

I, II, III, IV, 

V, VI VII 
80 

Concurso 

Público 

Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

Fazer a guarda de prédios públicos e de outros 

bens que integram o patrimônio municipal; 

controlar a entrada e saída de pessoas e volumes 

em repartições municipais durante o expediente 

de trabalho; executar outras tarefas compatíveis 

com a natureza do cargo. 

40 horas 510,00 

Coveiro GSG – 104 A 
I, II, III, IV, 

V, VI VII 
04 

Concurso 

Público 

Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

Fazer a limpeza de Cemitérios públicos; efetuar a 

exumação de cadáver, sepultamento, abertura de 

sepultura; atender às normas de segurança e 

higiene do trabalho; executar outras tarefas 

compatíveis com a natureza do cargo. 

40 horas 510,00 

Jardineiro GSG – 105 A 
I, II, III, IV, 

V, VI VII 
02 

Concurso 

Público 

Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

Preparar o solo para plantio; plantar culturas 

diversas; efetuar preparos de mudas e sementes 

através da construção de viveiros e canteiros; 

executar outras tarefas compatíveis com o cargo. 

40 horas 510,00 

Monitor 

Social 
GSG – 106 A 

I, II, III, IV, 

V, VI VII 
20 

Concurso 

Público 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

Realizar atividades recreativas com alunos, 

pacientes e/ou outros grupos com os quais 

trabalha; coordenar setores de recreação; zelar 

pela manutenção de equipamentos e materiais à 

sua diposição; executar outras tarefas 

compatíveis com o cargo. 

40 horas 510,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

GRUPO DE SERVIÇO TÉCNICO OPERACIONAL 

CÓDIGO: GSTO – 200 
 

Cargo Código Classe Referência 
Nº de 

Vagas 

Forma de 

Admissão 

Requisitos Essenciais 
Síntese das Atribuições 

Carga 

Horária 

Vencimento 

Base 

Eletricista GSTO – 201 A 
I, II, III, IV, 

V, VI, VII 
03 

Concurso 

Público 

Ensino Fundamental 

Incompleto 

Realizar serviços de manutenção e instalação 

eletroeletrônica em prédios públicos; instalar 

sistemas e componentes eletroeletrônicos,  

realizar outras tarefas relativas ao cargo 

40 horas 510,00 

Mecânico de 

Autos e 

Caminhões 

GSTO – 202 A 
I, II, III, IV, 

V, VI, VII 
02 

Concurso 

Público 

Ensino Fundamental 

Incompleto 

Fazer conserto e manutenção de motores, 

sistemas e peças de veículos,, reparar e testar 

desempenho de componentes e sistemas de 

veículos; executar outras tarefas relativas ao 

cargo.  

40 horas 510,00 

Marceneiro GSTO – 203 A 
I, II, III, IV, 

V, VI, VII 
02 

Concurso 

Público 

Ensino Fundamental 

Incompleto 

Confeccionar e restaurar móveis e produtos de 

madeira e derivados,; executar outras tarefas 

compatíveis com o cargo.  

40 horas 510,00 

Motorista A GSTO – 204 A 
I, II, III, IV, 

V, VI, VII 
15 

Concurso 

Público 

Ensino Fundamental 

Completo com 

Habilitação B ou C 

Conduzir veículos de passageiros e cargas leves; 

providenciar conserto, abastecimento, 

lubrificação, limpeza e troca de peças; executar 

outras tarefas relativas ao cargo 

40 horas 510,00 

Motorista B GSTO - 205 B 
I,II,III,IV,V, 

VI,VII 
10 

Concurso 

Público 

Ensino Fundamental 

Completo com 

Habilitação D 

Conduzir veículo de passageiros e carga pesada;  

providenciar conserto, abastecimento, 

lubrificação, limpeza e reposição de peças; 

executar outras atividades relativas ao cargo  

40 horas 650,00 

Pedreiro GSTO – 206 B 
I, II, III, IV, 

V, VI, VII 
03 

Concurso 

Público 

Ensino Fundamental 

Incompleto 

Executar serviços de assentamento de Tijolo; 

manilha, azulejos, blocos, pedras; orientar ou 

executar a mistura de materiais para obtenção de 

argamassa;  executar outras tarefas compatíveis 

com o cargo. 

40 horas 650,00 

 

Operador de 

Máquinas 

Pesadas 

GSTO – 207 B 

I, II, III, IV, 

V, VI, VII 

 

 

03 
Concurso 

Público 

Ensino Fundamental 

Incompleto com CNH 

categoria C ou D 

Operar motoniveladora, trator de esteira, patrol, 

retroescavadeira; zelar pela manutenção das 

máquinas e equipamentos utilizados; executar 

outras tarefas relativas ao cargo. 

40 horas 650,00 

Pintor 
GSTO – 208 

 
A 

I, II, III, IV, 

V, VI, VII 
02 

Concurso 

Público 

Ensino Fundamental 

Incompleto 

Preparar e pintar prédios públicos; fazer 

revestimento de edificações com papel e 

materiais plásticos; executar outras tarefas 

compatíveis com o cargo. 

40 horas 510,00 

Agente de 

Trânsito 
GSTO – 209 A 

I, II, III, IV, 

V, VI, VII 
04 

Concurso 

Público 

Ensino Médio 

Completo 

Monitorar o trânsito; interagir em situações 

emergenciais, remover e/ou sinalizar obstáculos 

da via pública, criar rotas alternativas para o 

tráfego; sinalizar existência de obras nas vias 

públicas, abordar veículos para fiscalização; 

autuar infratores; documentar processo de 

remoção de veículos; etc.   

40 horas 510,00 

 

 



 

ANEXO I 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

GRUPO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO  

CÓDIGO: GFT – 300 

 

Cargo Código Classe Referência 
Nº de 

Vagas 

Forma de 

Admissão 

Requisitos 

Essenciais 
Síntese das Atribuições Carga Horária 

Venciment

o Base 

Fiscal de 

Tributos 
GFT – 301 B 

I, II, III, IV, 

V, VI, VII 
03 

Concurso 

Público 

Ensino Médio 

Completo 

Fazer cumprir a legislação tributária municipal; 

lavrar auto de infração para imposição de 

penalidade; informar sobre processo 

administrativo tributário; examinar e analisar 

livros fiscais, talonários, balanços e outros 

documentos do contribuinte, para efeito de 

cobrança de tributos municipais; executar outras 

tarefas compatíveis com a função 

40 horas 650,00 

Fiscal de 

Obras e 

Posturas 

GFT – 302 A 
I, II, III, IV, 

V, VI, VII 
03 

Concurso 

Público 

Ensino Médio 

Completo 

Fazer cumprir a legislação municipal relativa a 

edificações, parcelamentos, uso e ocupação do 

solo e demais disposições da legislação 

urbanística; desenvolver tarefas concernentes à 

fiscalização de obras particulares e posturas 

municipais; lavrar auto de infração e embargo de 

obras executadas em desacordo com o projeto 

aprovado ou em descumprimento à legislação 

pertinente; fazer cumprir a legislação de posturas 

e obras municipais; executar outras tarefas 

compatíveis com o cargo. 

40 horas 510,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

GRUPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

CÓDIGO: GTA – 400 

 

Cargo Código Classe Referência 
Nº de 

Vagas 

Forma de 

Admissão 

Requisitos 

Essenciais 
Síntese das Atribuições Carga Horária 

Venciment

o Base 

Agente 

Administrativo 
GTA – 401 A 

I, II, III, IV, 

V, VI, VII 
35 

Concurso 

Público 

Ensino Médio 

Completo 

Executar trabalhos de datilografia/digitação, 

registros em livros, fichas; redigir pareceres, 

ofícios, portarias, decretos, certidões, 

declarações, etc.; atender telefone, atualizar 

dados cadastrais e funcionais dos servidores; 

executar outras tarefas pertinentes ao cargo. 

40 horas 510,00 

Digitador GTA – 402 B 
I, II, III, IV, 

V, VI, VII 
15 

Concurso 

Público 

Ensino Médio 

Completo e curso de 

operador de 

microcomputador 

Executar tarefas de digitação e operação de 

microcomputador; zelar pela manutenção dos 

equipamentos de informática sob sua 

responsabilidade; executar outras tarefas 

pertinentes ao cargo. 

40 horas 600,00 

Secretário da 

Junta do Serviço 

Militar 

GTA – 403 A 
I, II, III, IV, 

V, VI, VII 
01 

Concurso 

Público 

Ensino Médio 

Completo 

Executar tarefas de datilografia/digitação, 

arquivamento de papéis e documentos; 

atendimento ao público; executar outras tarefas 

pertinentes ao cargo. 

40 horas 510,00 

Técnico 

Agrícola 
GTA – 404 C 

I, II, III, IV, 

V, VI, VII 
02 

Concurso 

Público 

Ensino Médio 

Completo e Curso 

de Técnico Agrícola 

Dar assistência técnica aos agricultores e 

agropecuarista; elaborar e executar programas 

de plantio de mudas, criação de viveiro e 

arborização urbana; executar outras atividades 

vinculadas ao cargo. 

40 horas 650,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

GRUPO DE SAÚDE BÁSICA 

CÓDIGO: GSB – 500 

 

Cargo Código Classe Referência 
Nº de 

Vagas 

Forma de 

Admissão 

Requisitos 

Essenciais 
Síntese das Atribuições Carga Horária 

Venciment

o Base 

Agente 

Comunitário 

de Saúde 

GSB – 501 B 
I, II, III, IV, 

V, VI, VII 
63 

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 581,00 

Agente de 

Vigilância 

Ambiental 

GSB – 502 A 
I, II, III, IV, 

V, VI, VII 
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 510,00 

Agente de 

Vigilância 

Sanitária 

GSB – 503 A 
I, II, III, IV, 

V, VI, VII 
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 510,00 

Auxiliar de 

Enfermagem 
GSB – 504 A 

I, II, III, IV, 

V, VI, VII 
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 510,00 

 

 



ANEXO I 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

GRUPO DE SAÚDE BÁSICA  

CÓDIGO: GSB – 500 - CONTINUAÇÃO 

 

 

Cargo Código Classe Referência 
Nº de 

Vagas 

Forma de 

Admissão 

Requisitos 

Essenciais 
Síntese das Atribuições 

Carga 

Horária 

Vencimento 

Base 

Auxiliar de 

Odontólogo 
GSB – 505 A 

I, II, III, IV, 

V, VI, VII 
15 

Concurso 

Público 

Ensino 

Fundamental 

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; inserir e 

condensar substâncias restauradoras; proceder à 

limpeza e à antisepsia do campo operatório antes 

e após atos cirúrgicos; remover suturas; preparar 

moldeiras, fluoterapia e executar outras tarefas 

compatíveis com o cargo. 

40 horas 

GSF 510,00 + 

Gratificação; 

Quadro 

Regular 

510,00 

Técnico em 

Enfermagem 
GSB – 506 C 

I, II, III, IV, 

V, VI, VII 
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 

GSF 650,00 + 

Gratificação; 

Quadro 

Regular 

650,00 

Técnico em 

Segurança 

do Trabalho 

GSB – 507 C 
I, II, III, IV, 

V, VI, VII 
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 650,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

GRUPO TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 

CÓDIGO: GTNS – 600 

 

CARGO CÓDIGO CLASSE REFERÊNCIA 
QUANT. 

VAGAS 

FORMA DE 

PROVIMENTO 

REQUISITOS 

ESSENCIAIS 

SÍNTESE DAS 

ATRIBUIÇÕES 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VENC. 

BÁSICO 

Arquiteto 
GTNS - 

601 
A 

I-II-III-IV-V-VI-
VII 

01 Concurso Público 
Curso Superior em 

Arquitetura e 
Registro no CREA 

Executar tarefas de elaboração de 
projetos arquitetônicos, paisagísticos e 
urbanísticos, realizar estudos e 
pesquisas para a adoção de normas 
municipais visando padronizar as 
construções; desenvolver outras 
atividades relacionadas ao cargo. 

20 horas 736,47 

Assistente 
Social 

GTNS- 
602 

A 
I-II-III-IV-V-VI-

VII 
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 736,47 

Bioquímico 
GTNS - 

603 
A 

I-II-III-IV-V-VI-
VII 

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 736,47 

Engenheiro 
Agrônomo 

GTNS - 
604 

A 
I-II-III-IV-V-VI-

VII 
01 Concurso Público 

Curso Superior em 
Agronomia e 

Registro no CREA 

Executar tarefas de supervisão, 
coordenação, elaboração ou execução 
de projetos na área correspondente, no 
que diz respeito à preservação e 
exploração dos recursos naturais, em 
geral; preservação e exploração de 
recursos naturais e outras atividades 
relacionadas ao cargo. 

20 horas 736,47 

Engenheiro 
Civil 

GTNS - 
605 

A 
I-II-III-IV-V-VI-

VII 
01 Concurso Público 

Curso Superior em 
Engenharia Civil e 
registro no CREA 

Elaborar, coordenar, supervisionar, e 
fiscalizar projetos de construção de 
obras de arte, edificações, construção e 
pavimentação de rodovias e vias 
urbanas; elaborar orçamentos de obras 
em geral e exercer outras atividades 
relacionadas ao cargo. 
 
 

20 horas 736,47 
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CARGO CÓDIGO CLASSE 
REFERÊNCI

A 

QUANT. 

VAGAS 

FORMA DE 

PROVIMENTO 

REQUISITOS 

ESSENCIAIS 

SÍNTESE DAS 

ATRIBUIÇÕES 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VENC. 

BÁSICO 

Fisioterapeuta GTNS - 606 A 
I-II-III-IV-V-

VI-VII 
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 736,47 

Cirurgião 

Dentista 
GTNS - 607 A 

I-II-III-IV-V 

-VI-VII 
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. 

GSF(40 

horas); 

Regular (20 

horas) 

GSF 736,47 + 

Gratificação; 

Quadro 

Regular 

736,47 

Psicólogo 

Clínico 
GTNS – 608 A 

I-II-III-IV-V-

VI-VII 
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 736,47 

Médico 

Plantonista 
GTNS - 609 A 

I-II-III-IV-V-

VI-VII 
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 
600,00 

Médico do 

GSF 
GTNS - 610 A 

I-II-III-IV-V-

VI-VII 
12 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 

736,47 

Gratificação 

do GSF 
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CARGO CÓDIGO CLASSE REFERÊNCIA 
QUANT. 

VAGAS 

FORMA DE 

PROVIMENTO 

REQUISITOS 

ESSENCIAIS 

SÍNTESE DAS 

ATRIBUIÇÕES 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VENC. 

BÁSICO 

Farmacêutico GTNS - 611 A 
I-II-III-IV-V-VI-

VII 
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 736,47 

Enfermeiro GTNS - 612 A 
I-II-III-IV-V-VI-

VII 
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.. 

GSF40 horas; 

Regular 20 

horas 

GSF 736,47 

+ 

Gratificação; 

Quadro 

Regular 

736,47 

Médico 

Veterinário 
GTNS - 613 A 

I-II-III-IV-V-VI-

VII 
01 Concurso Público 

Curso Superior em 

Medicina 

Veterinária 

Assistir os animais que estão sob a 

responsabilidade da unidade em que 

trabalha; acompanhar as condições de 

alimentação e procriação dos animais; 

promover e executar programas de nutrição 

animal; desenvolver outras atividades 

relacionadas ao cargo. 

20 horas 736,47 

Advogado GTNS - 614 A 
I- II- III- IV – V – 

VI - VII 
04 Concurso Público 

Curso Superior em 

Direito com registro 

na OAB 

Acompanhar e defender processos de 

natureza administrativa nas diversas varas 

judiciais emitir parecer sobre questões 

administrativas na área de competência e 

desenvolver outras funções correlatas ao 

cargo  

20 horas 736,47 

Nutricionista GTNS – 615  A 
I- II- III- IV – V – 

VI - VII 
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 736,47 

ANEXO I 

GRUPO TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 

CÓDIGO: GTNS – 600 – CONTINUAÇÃO 

CARGO CÓDIGO CLASSE REFERÊNCIA 
QUANT. 

VAGAS 

FORMA DE 

PROVIMENTO 

REQUISITOS 

ESSENCIAIS 

SÍNTESE DAS 

ATRIBUIÇÕES 

CARGA 

HORÁRIA 

VENC. 

BÁSICO 



SEMANAL 

Médico do 

Trabalho 
GTNS – 616 A 

I- II- III- IV – V – 

VI - VII 
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 736,47 

Enfermeiro do 

Trabalho 
GTNS - 617 A 

I- II- III- IV – V – 

VI - VII 
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 736,47 

Médico 

Psiquiatra 
GTNS - 618 A 

I-II-III-IV-V-VI-

VII 
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 736,47 

Médico 

Cirurgião 

Geral 

GTNS - 619 A 
1 – II – III – IV – 

V – VI - VII 
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 

 

20 horas 736,47 
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Médico 

Anestesista 
GTNS - 620 A 

I – II – III – IV – 

V– VI - VII 
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 

20 horas 736,47 

Médico 

Pediatra 
GTNS - 621 A 

I – II – III – IV – 

V – VI - VII 
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 736,47 

Médico 

Cardiologista 
GTNS - 622 A 

I – II – III – IV – 

V – VI - VII 
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 

20 horas 736,47 

Médico 

Ginecologista  
GTNS - 623 A 

I – II – III – IV – 

V – VI -  VII 
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 736,47 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

 

CARGO CÓDIGO QUANTIDADE DE 

VAGAS 

VENCIMENTO BÁSICO 

Administrador de Cemitério CC – 066 04 550,00 

Administrador do Ginásio de Esporte CC – 064 01 550,00 

Assessor Administrativo CC – 006 16 550,00 

Assessor de Comunicação CC – 008 02 600,00 

Assessor de Gabinete CC- 009 08 600,00 

Assessor Jurídico CC – 007 04 1.100,00 

Assessor Técnico CC – 005 07 650,00 

Chefe da Divisão de Ação Comunitária e Habitacional CC – 067 01 550,00 

Chefe da Divisão de Apoio Administrativo do Trânsito CC – 059 01 550,00 

Chefe da Divisão de Apoio às Escolas e aos Estudantes CC – 041 01 550,00 

Chefe da Divisão de Apoio Operacional de Compras CC – 060 01 550,00 

Chefe da Divisão de Arborização e Manutenção de Praças e Jardins CC – 074 01 550,00 

Chefe da Divisão de Assistência à Família CC – 046 01 550,00 

Chefe da Divisão de Assistência à Mulher, ao Idoso e ao Portador de Necessidades Especiais CC – 045 01 550,00 

Chefe da Divisão de Cadastro e Acompanhamento de Benefícios CC – 044 01 550,00 

Chefe da Divisão de Controle da Sanidade Animal CC – 049 01 550,00 

Chefe da Divisão de Escala e Manutenção dos Transportes CC – 043 01 550,00 

Chefe da Divisão de Escalonamento de Carros Pipas CC – 078 01 550,00 

Chefe da Divisão de Fiscalização e Acompanhamento de Obras CC – 047 01 550,00 

Chefe da Divisão de Iluminação Pública CC – 065 01 550,00 

Chefe da Divisão de Limpeza Urbana e Distrital CC – 042 01 550,00 

Chefe da Divisão de Manutenção de Estradas CC – 050 01 550,00 

Chefe da Divisão de Máquinas e Equipamentos CC – 048 01 550,00 

Chefe da Divisão de Operacionalização da Merenda Escolar CC – 070 01 550,00 

Chefe de Agência Comunitária de Correio CC – 093 04 550,00 

Chefe de Gabinete CC – 004 01 1.250,00 

Chefe do Almoxarifado CC – 055 01 550,00 

Chefe do Arquivo Geral CC – 051 01 550,00 

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

Coordenador Adjunto do PETI CC – 081 01 550,00 

Coordenador da Educação de Jovens e Adultos CC – 063 01 650,00 

Coordenador da Educação Infantil CC – 061 01 650,00 

Coordenador da Vigilância Ambiental CC – 057 01 650,00 

Coordenador da Vigilância em Saúde e Segurança do Trabalhador CC – 079 01 650,00 

Coordenador da Vigilância Epidemiológica CC – 038 01 650,00 

Coordenador da Vigilância Sanitária e Saneamento Básico CC – 037 01 650,00 

Coordenador de Apoio das Associações Comunitárias CC – 086 01 550,00 

Coordenador de Controle e Avaliação da Saúde CC – 089 01 1.500,00 
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Coordenador de Imunização CC – 039 01 650,00 

Coordenador do Artesanato CC – 080 01 550,00 

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

Coordenador do CRAS CC – 083 01 650,00 

Coordenador do Ensino Fundamental CC – 062 01 650,00 

Coordenador do PETI CC – 068 01 650,00 

Coordenador do Programa Bolsa Família CC – 087 01 650,00 

Coordenador do Programa de Saúde da Família CC – 071 01 2.200,00 

Coordenador do PROJOVEM CC - 082  01 650,00 

Coordenador do SESST CC – 085 01 650,00 

Diretor Adjunto do Hospital Municipal CC – 033 01 750,00 

Diretor Clínico do Hospital Municipal CC – 034 01 1.500,00 

Diretor da Banda Fanfarra Municipal CC – 035 01 550,00 

Diretor da Farmácia Básica Municipal CC – 073 01 550,00 

Diretor da Farmácia do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS CC – 091 01 650,00 

Diretor da Guarda Municipal CC – 040 01 600,00 

Diretor de Posto de Saúde CC – 054 10 600,00 

Diretor do Centro de Marcação de Consultas e Exames Especializados CC – 077 01 550,00 

Diretor do Departamento de Abastecimento CC – 031 01 650,00 

Diretor do Departamento de Agricultura CC – 029 01 650,00 

Diretor do Departamento de Assistência Social CC – 026 01 650,00 

Diretor do Departamento de Atenção Básica da Saúde CC – 027 01 650,00 

Diretor do Departamento de Compras CC – 016 01 650,00 

Diretor do Departamento de Comunicação e Marketing CC – 015 01 650,00 

Diretor do Departamento de Contabilidade CC – 056 01 650,00 

Diretor do Departamento de Cultura, Turismo e Lazer CC – 019 01 650,00 

Diretor do Departamento de Educação CC – 020 01 650,00 

Diretor do Departamento de Engenharia CC – 022 01 650,00 

Diretor do Departamento de Esporte CC – 018 01 650,00 

Diretor do Departamento de Estradas CC – 024 01 650,00 

Diretor do Departamento de Informática  CC – 011 01 650,00 

Diretor do Departamento de Infra-Estrutura CC – 088 01 650,00 

Diretor do Departamento de Limpeza Urbana CC – 023 01 650,00 

Diretor do Departamento de Obras e Urbanismo CC – 021 01 650,00 

Diretor do Departamento de Pecuária CC – 075 01 650,00 

Diretor do Departamento de Planejamento e Patrimônio  CC – 013 01 650,00 

Diretor do Departamento de Preservação do Meio Ambiente CC – 030 01 650,00 

Diretor do Departamento de Processamento dos Programas de Saúde CC – 069 01 650,00 

Diretor do Departamento de Recursos Humanos CC – 014 01 650,00 

Diretor do Departamento de Trânsito CC – 058 01 650,00 

Diretor do Departamento de Transportes CC – 025 01 650,00 

Diretor do Departamento de Tributação, Arrecadação e Fiscalização CC – 017 01 650,00 
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Diretor do Departamento de Vigilância da Saúde CC – 028 01 650,00 

Diretor do Departamento de Vigilância Municipal CC – 012 01 650,00 

Diretor do Estádio Municipal CC – 036 01 550,00 

Diretor do Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Municipal CC – 076 01 650,00 

Diretor do Matadouro Municipal CC – 052 01 600,00 

Diretor do Mercado Público Municipal CC – 053 01 600,00 

Diretor Geral do Hospital Municipal CC – 032 01 1.500,00 

Encarregado de Abastecimento de Água de Povoados CC – 094 04 550,00 

Médico Auditor dos Serviços de Saúde CC – 090 01 2.500,00 

Procurador CC – 003 01 2.500,00 

Procurador Geral do Município CC – 002 01 2.500,00 

Secretário Municipal CC – 001 07 2.500,00 

Tesoureiro CC – 010 01 850,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III 

QUADRO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 

 

FUNÇÃO GRATIFICADA CÓDIGO VAGAS 

Operador Técnico do Banco de Dados do Departamento de Recursos Humanos FG – 01 01 

Operador Técnico do Programa Bolsa Família FG - 02 01 

Operador Técnico do Serviço de Estatística da Secretaria de Educação  FG – 03 01 

Operador Técnico do Sistema de Emissão de Carteira de Trabalho FG – 04 01 

Operador Técnico do Sistema de Emissão de Identidade FG – 05 01 

Operador Técnico do Sistema de Folha de Pagamento FG – 06 01 

Operador Técnico do Sistema de Licitação e Contratos FG – 07 01 

Operador Técnico do Sistema de Processamento de Programas de Saúde FG – 08 01 

Operador Técnico do Sistema de Processamento de Programas Educacionais FG - 09 01 

Operador Técnico do Sistema de Tributação e Arrecadação FG – 010 01 

Operador Técnico do Sistema Empenhos FG – 011 01 

Pregoeiro Municipal FG – 012 01 

Secretário Executivo FG – 013 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV 

TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DO QUADRO SUPLEMENTAR 

 

 

CARGO QUANTIDADE DE VAGAS VENCIMENTO BASE (R$) 

Assistente Fazendário 05 510,00 

Telefonista 11 510,00 



 


