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LEI Nº 556/2016
LEI Nº 556 DE 31 DE MARÇO DE 2016 Dispõe sobre a instituição do Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos servidores
pertencentes ao Quadro de Pessoal Permanente da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra e dá outras providências. O Prefeito Municipal
de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais,  ENCAMINHA  a Câmara Municipal para aprovação
e SANÇÃO do Prefeito a seguinte Lei: TITULO I   CAPITULO I   DAS DISPOSIÇÕES PREMILIMINARES Art. 1° – Fica instituído o Plano de
Carreiras, Cargos e Remuneração dos servidores pertencentes ao Quadro de Pessoal Permanente da Prefeitura Municipal de Presidente
Dutra. Art. 2° – O Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração de que trata esta Lei, tem como diretrizes: I – organizar os cargos de
provimento efetivo; II – garantir o desenvolvimento do servidor, objetivando sua valorização, a racionalização e a melhoria na qualidade
dos serviços; III – definir uma política salarial adequada.  CAPITULO II DOS CONCEITOS BÁSICOS  Art. 3° – Para fins desta Lei, são
considerados os seguintes conceitos básicos: I – Carreira é o agrupamento de cargos, estruturados em classes e níveis de acordo com a
natureza e a complexidade das atividades pertinentes a eles; II – Categoria Funcional é o conjunto de carreiras, agrupadas pela natureza
das atividades e grau de conhecimento exigível para o seu desempenho; III – Cargo Público é o conjunto de atribuições, deveres e
responsabilidades de natureza permanente cometidas a um servidor público, criado por lei, com denominação própria, quantidade certa,
pagamento pelos cofres públicos e provimento de caráter efetivo; IV – Classe é a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira; V – Nível é a posição do servidor no escalonamento horizontal dentro da mesma classe de uma carreira; VI – Cargo de
Provimento Efetivo é o conjunto de atribuições e responsabilidades definido de acordo com a estrutura organizacional da instituição, cuja
investidura dar-se-á mediante concurso público; VII – Quadro de Pessoal é o conjunto de cargos de provimento efetivo; VIII – Progressão é
a mudança do servidor de um nível para outro dentro da mesma classe; IX – Promoção é a passagem do servidor de uma classe para
outra, dentro da mesma carreira; X – Avaliação de Desempenho é um instrumento que tem como objetivo aferir o desempenho do servidor
em relação as suas atribuições e responsabilidades; XI – Avaliação de Desempenho no modelo 180° é a modalidade de avaliação em que o
chefe imediato e o servidor são avaliados simultaneamente; XII – Posicionamento é o ajuste do servidor na classe e nível inicial de cada
cargo. XII – Reposicionamento é o deslocamento do servidor da classe e nível inicial, considerando o tempo de serviço no cargo. TITULO II
DA ESTRUTURA DOS CARGOS  Art. 4° – A estrutura dos cargos de provimento efetivo, pertencentes ao Plano de Carreiras, Cargos e
Remuneração da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, é constituída de categorias funcionais e carreiras definidas no Anexo I.I –
Categorias Funcionais: a) Atividades profissionais b)Atividades técnicas c) Atividades operacionais II – Carreiras a) De suporte
especializado   b)De suporte técnico c) De suporte operacional   §1° – A carreira está organizada em quatro níveis para o suporte
especializado, três níveis para o suporte técnico e suporte operacional, com dez classes cada, com  ingresso na nível A, classe I. § 2° – A
Tabela de Correlação dos cargos pertencentes ao Quadro de Pessoal Permanente, as carreiras e os cargos organizados, constam no Anexo
I. §3° – Os profissionais de auxiliar de enfermagem, em virtude da extinção da função, terão o prazo de 3 ( três ) anos para realizarem curso
técnico profissionalizante para que possam migrar para a função de técnico em enfermagem. (EMENDA ) Art. 5° – O quantitativo de vagas
dos cargos que compõem a estrutura do Plano de Carreira, Cargos e Remuneração, está fixado no Anexo III.  TITULO III   DO
DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA  Art. 6° – O desenvolvimento na carreira dos servidores integrantes dos cargos pertencentes ao Plano
de Carreiras, Cargos e Remuneração do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, dar-se-á através dos institutos de
Progressão e Promoção. §1° – O servidor em estágio probatório será objeto de avaliação de desempenho específico, quando considerado
estável, obterá progressão para o Nível subsequente.§2° – A progressão entre os níveis para o Suporte Especializado acontecerá da
seguinte forma: a.. Nível A com diploma de graduação de ensino superior na sua respectiva área; b. Nível A para o Nível B dar-se-á com
diploma de especialização ou pós-graduação Latu-senso; c. Nível B para o Nível C dar-se-á com pós-graduação Stricto-senso ( Mestrado );
  d. Nível C para o Nível D dar-se-á com pós-graduação Stricto-senso ( Doutorado ).§3° – A progressão entre os níveis para o Suporte
Técnico acontecerá da seguinte forma: a. Nível A com certificado de ensino médio e/ou técnico equivalente a carreira; b. Nível A para o
Nível B dar-se-á com a apresentação de cursos adicionais na área de atuação com duração entre 60 e 120 horas; c. Nível B para o Nível C
dar-se-á com a apresentação de cursos adicionais na área de atuação com duração acima de 120 horas.§4° – A progressão entre os níveis
para o Suporte Operacional acontecerá da seguinte forma: a. Nível A com certificado de ensino fundamental; b. Nível A para o B dar-se-á
com a apresentação de certificado de ensino médio e/ou cursos adicionais na área de atuação com duração mínima de 60 horas; c. Nível B
para o Nível C dar-se-á com a apresentação de cursos adicionais na área de atuação acima de 120 horas. CAPITULO IDA PROGRESSÃO Art.
7° – A progressão dos servidores ocorrerá de quatro em quatro anos, com ressalva do período probatório que será de três anos, mediante
os critérios de Avaliação de Desempenho e Tempo de Serviço. Art. 8° – A efetivação da progressão dar-se-á sempre que o servidor
completar o interstício e obtiver Avaliação de Desempenho satisfatória. Art. 9 – A variação entre os classe é única e corresponde a 2,0% de
um nível para o outro. Art. 10 – Não fará jus à progressão o servidor: I – em estágio probatório; II – em disponibilidade; III- o servidor que
tive 12 ( doze ) ou mais faltas em um período de 12 ( doze ) meses, salvo os casos previstos em lei;IV – de licença para tratar de interesse
particular; V – respondendo a processo administrativo disciplinar, salvo em caso de absolvição o funcionário terá sua progressão
retroativa a data do protocolo; VI- ter sofrido punição de advertência por escrito no prazo de 06 (seis) meses; VII – em decorrente de
decisão judicial.  SEÇÃO   I     Art. 11 – O Desenvolvimento dos servidores ocupantes de cargos pertencentes ao Quadro de Pessoal
Permanente e outras normativas, inseridos no Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, será
regulamentado pelo Estatuto do Servidor e/ou em Decreto específico .TITULO IV DA REMUNERAÇÃO  Art. 12 – A remuneração dos
servidores que integram o Quadro de Pessoal da Prefeitura de Presidente Dutra é composta: I – vencimento base II – adicional noturno III
– risco de vida IV – insalubridade V – gratificação de serviços de saúde VI – gratificação de serviço extraordinário VII – compensação
orgânica VII- anuênio VIII- adicional de qualificação IX- gratificação de deslocamento  §1°- A Tabela de Vencimento Base dos integrantes
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dos cargos efetivos de que trata esta Lei é a estabelecida no Anexo VI. §2° – Gratificação de deslocamento – calculada sobre o
vencimento no Nível A I, para locomoção/deslocamento do ocupante do Quadro de Pessoal Permanente do Município de Presidente Dutra,
sem que resulte em fixação de nova residência no local de trabalho para que fora designado na ordem a seguir:  A. De 05 a 10 quilômetros
25% ( vinte e cinco por cento );B. De 10,1 a 20 quilômetro 30% ( trinta por cento );C. De 20,1 a 30 de quilômetros 35% ( trinta e cinco por
cento );D. Mais de 30 quilômetros 40% ( quarenta por cento ). §3° – Em se tratando do disposto nas alíneas a, b, c e d do paragrafo anterior
deste artigo, ficara fixado como referencia para o deslocamento do funcionário que mora na sede de Presidente Dutra a Praça São
Sebastião – Centro, como ponto de partida. Porém os funcionários que moram na zona rural ficará fixado a sua residência como ponto
referencial. Art. 13 – Fica instituído os pré-requisitos para a promoção destinada aos servidores em razão de ações de treinamento, títulos,
diplomas ou certificados de cursos de pós-graduação, mestre e doutor, em sentido amplo ou restrito em áreas de interesse da
instituição.§1° – A promoção de que trata este artigo não será concedido quando o curso constituir requisito para ingresso no cargo.§ 2° –
Para efeito do disposto no caput deste artigo, serão considerados somente os cursos e as instituições de ensino reconhecido e/ou
autorizados pelo Ministério da Educação, na forma da legislação vigente. §3° – Os cursos de pós-graduação lato senso, somente serão
aceitos com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas. § 4° – Os pedidos de promoção de nível serão implantados a partir do
mês da referida solicitação, sem retroação, com data limite ate o dia 20 do mês em curso. Art.14 – A promoção de nível incidirá sobre o
vencimento base do servidor, na seguinte forma: I  –    3% (três por  cento), para o nível B; II –     6% (seis por cento), para o nível C; III –
 10% (dez por cento), para o nível D; §1° – em nenhuma hipótese o servidor receberá cumulativamente mais de um percentual dentre os
previstos nos incisos de I a III. § 2° – A promoção de nível será devido a partir do mês imediato à apresentação do titulo, diploma ou
certificado, sem efeito retroativo. TITULO V  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS Art. 15 – A implantação do Plano de Carreiras,
Cargos e Remuneração dar-se-á, mediante Decreto de Posicionamento e Reposicionamento dos servidores nos cargos, classes e níveis,
obedecidos os requisitos de provimento dos cargos, cujas descrições e especificações estão dispostas no Anexo VI. §1º – Os atuais
servidores pertencentes ao quadro de pessoal Permanente da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra serão posicionados no nível e
classe inicial na nova estrutura de cargos criada por esta Lei. §2º – Após o posicionamento os servidores serão reposicionados, levando-
se em consideração o tempo de efetivo exercício no cargo, conforme Tabela de Correlação constante do Anexo VI. §3° –  Fica instituído o
mês de janeiro como data base para o reajuste, tendo como parâmetro o percentual de reajuste do salario mínimo. §4°- Fica instituído que
após a implantação deste Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração, que a carga horaria estabelecida será de 40 (quarenta) horas
semanais. Art. 16 – Caberá ao setor de Recursos Humanos a implantação, bem como a manutenção do Plano de Carreiras, Cargos e
Remuneração – PCCR, aprovado por esta Lei. Art. 17 – A presente Lei não se aplica aos servidores que integram os cargos pertencentes
ao Quadro Suplementar da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra. Art. 18 – As despesas decorrentes da implantação do Plano de
Carreiras, Cargos e Remuneração – PCCR correrão à conta do orçamento próprio da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra. Art. 19 – Os
Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias terão seu reajuste salarial conforme a alteração do piso nacional,
mantendo os mesmos direitos de progressão relacionados no suporte técnico. Art. 20 – Aos Servidores Públicos Municipais contemplados
neste plano ficam assegurados o regime de previdência que lhe dê todo amparo legal, conforme artigo 40 da constituição federal de 1988.
Art. 21 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA31 DE MARÇO DE
2016 JURAN CARVALHO DE SOUZA Prefeito Municipal

                                                                                               ANEXO I

                                                                                  TABELA DE CORRELAÇÃO

     

SITUAÇÃO ATUAL   SITUAÇÃO NOVA

CARGOS CARREIRAS CARGOS

Medico  SUPORTE
ESPECIALIZADO
I

Medico 

 

Medico Veterinario SUPORTE
ESPECIALIZADO
II

Medico Veterinario

Engenheiro Agronomo Engenheiro Agronomo
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Advogado SUPORTE
ESPECIALIZADO
III

Advogado

Assitente Social Assitente Social

Administrador Administrador

BIOQUIMICO BIOQUIMICO

ENFERMEIRO ENFERMEIRO

FISIOTERAPEUTA FISIOTERAPEUTA

FONOAUDIOLOGO FONOAUDIOLOGO

NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA

CIRUGIÃO DENTISTA CIRUGIÃO DENTISTA

PSICOLOGO PSICOLOGO

TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL

EDUCADOR FISICO EDUCADOR FISICO

ENGENHEIRO CIVIL ENGENHEIRO CIVIL

FARMACEUTICO FARMACEUTICO

 

Agente Administrativo SUPORTE
TECNICO

Agente Administrativo

Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Consultório Dental Auxiliar de Consultório Dental

Digitador Digitador

Fiscal de Obras Fiscal de Obras

Fiscal de Tributos Fiscal de Tributos

Operador de maquinas III Operador de maquinas III

Técnico em
Enfermagem/Auxiliar de
enfermagem

Técnico em Enfermagem
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Técnico em Laboratório e
Análises Clínicas

Técnico em Laboratório e
Análises Clínicas

tecnico em edificações tecnico em edificações

Agente comunitário de saúde Agente comunitário de saúde

Agente de combate de endemias Agente de combate de
endemias

tecnico em informatica tecnico em informatica

tecnico em segurança do
trabalho

tecnico em segurança do
trabalho

bombeiro hidraulico bombeiro hidraulico

eletricista eletricista

mecanico mecanico

atendente de unidade de saude atendente de unidade de
saude

fiscal de vigilancia sanitaria fiscal de vigilancia sanitaria

agente de saude agente de saude

agente de vigilacia
epdemiologica

agente de vigilacia
epdemiologica

Motorista III Motorista III

Técnico em Radiologia Técnico em Radiologia

 

Auxiliar Operacional de Serviços
Diversos

SUPORTE
OPERACIONAL

Auxiliar Operacional de
Serviços Diversos

Vigia Vigia

Operador de maquinas I e II Operador de maquinas I e II

Guarda Municipal Guarda Municipal

Telefonista Telefonista

Motorista I e II Motorista I e II
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ANEXO II

ESTRUTURA DE CARGOS

 

CATEGORIA
FUNCIONAIS

CARREIRAS CARGOS FAIXA SALARIAL

NIVEL CLASSE

ATIVIDADES
PROFICIONAIS

SUPORTE
ESPECIALIZADO

Medico  A  

Administrador  

Advogado  

Assitente Social  

BIOQUIMICO 1

CIRUGIÃO DENTISTA B 2

EDUCADOR FISICO 3

ENFERMEIRO 4

Engenheiro
Agronomo

5

ENGENHEIRO CIVIL C 6

FARMACEUTICO 7

FISIOTERAPEUTA 8

FONOAUDIOLOGO 9

Medico Veterinario D 10

NUTRICIONISTA  

PSICOLOGO  

TERAPEUTA
OCUPACIONAL
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CATEGORIA
FUNCIONAIS

CARREIRAS CARGOS FAIXA SALARIAL

NIVEL CLASSE

ATIVIDADES
TECNICAS

SUPORTE
TECNICO

Agente
Administrativo

A  

Agente comunitário
de saúde

 

Agente de combate
de endemias

 

agente de saude  

agente de vigilacia
epdemiologica

 

atendente de
unidade de saude

 

Auxiliar
Administrativo

 

Auxiliar de
Consultório Dental

B 1

bombeiro hidraulico 2

Digitador 3

eletricista 4

Fiscal de Obras 5

Fiscal de Tributos 6

fiscal de vigilancia
sanitaria

7

mecanico 8

Motorista III 9

Operador de
maquinas III

C 10
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tecnico em
edificações

 

Técnico em
Enfermagem

 

tecnico em
informatica

 

Técnico em
Laboratório e
Análises Clínicas

 

Técnico em
Radiologia

 

tecnico em
segurança do
trabalho

 

         

         

CATEGORIA
FUNCIONAIS

CARREIRAS CARGOS FAIXA SALARIAL

NIVEL CLASSE

ATIVIDADES
OPERACIONAIS

SUPORTE
OPERACIONAL

Auxiliar Operacional
de Serviços Diversos

A 1

Vigia 2

B 3

Operador de
maquinas I e II

4

5

Guarda Municipal C 6

7

Telefonista 8

Motorista I e II   9

10
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  ANEXO III

  QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGOS E VAGAS

   

CARREIRAS CARGOS EXISTENTES VAGOS

SUPORTE
ESPECIALIZADO
I

Medico  0 38

 

SUPORTE
ESPECIALIZADO
II

Medico Veterinario 2 0

Engenheiro Agronomo 0 1

     

SUPORTE
ESPECIALIZADO
III

Advogado 3 0

Assitente Social 1 0

Administrador 2 0

BIOQUIMICO 2 0

ENFERMEIRO 12 0

FISIOTERAPEUTA 2 0

FONOAUDIOLOGO 1 0

NUTRICIONISTA 0 1

CIRUGIÃO DENTISTA 4 0

PSICOLOGO 1 0

TERAPEUTA OCUPACIONAL 1 0

EDUCADOR FISICO 1 0

ENGENHEIRO CIVIL 0 1

FARMACEUTICO 1 0
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SUPORTE
TECNICO

Agente Administrativo 10 0

Auxiliar Administrativo 43 0

Auxiliar de Consultório Dental 5 0

Digitador 6 0

Fiscal de Obras 0 1

Fiscal de Tributos 2 0

Operador de maquinas III 1 0

Técnico em Enfermagem 24 0

Técnico em Laboratório e
Análises Clínicas

0 2

tecnico em edificações 0 1

tecnico em informatica 0 1

tecnico em segurança do
trabalho

0 1

bombeiro hidraulico 0 1

eletricista 0 1

Agente comunitário de saúde 118 0

Agente de combate de endemias 24 0

mecanico 1 0

atendente de unidade de saude 8 0

fiscal de vigilancia sanitaria 1 0

agente de saude 23 0

agente de vigilacia
epdemiologica

3 0

Motorista III 1 0

Técnico em Radiologia 1 0
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SUPORTE
OPERACIONAL

Auxiliar Operacional de Serviços
Diversos

148 0

Vigia 101  

Operador de maquinas I e II 0 1

Guarda Municipal 23  

Telefonista 2 0

Motorista I e II 2 0

  total 580 50

 

ANEXO IV

QUADRO DEMONSTRATIVO DE QUALIFICALÇAO PARA PROMOÇÃO

 

CATEGORIA
FUNCIONAIS

CARREIRAS CARGOS FAIXA SALARIAL

NIVEL A NIVEL B NIVEL C NIVEL D

ATIVIDADES
PROFICIONAIS

SUPORTE
ESPECIALIZADO

Medico  DIPLOMA DE
GRADUAÇÃO
DE ENSINO
SUPERIOR

DIPLOMA DE
ESPECIALIZA-
ÇÃO

DIPLOMA
DE
MESTRADO

DIPLOMA DE
DOUTORADO

Administrador

Advogado

Assitente Social

BIOQUIMICO

CIRUGIÃO
DENTISTA

EDUCADOR
FISICO

ENFERMEIRO
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Engenheiro
Agronomo

ENGENHEIRO
CIVIL

FARMACEUTICO

FISIOTERAPEUTA

FONOAUDIOLOGO

Medico
Veterinario

NUTRICIONISTA

PSICOLOGO

TERAPEUTA
OCUPACIONAL

             

             

CATEGORIA
FUNCIONAIS

CARREIRAS CARGOS FAIXA SALARIAL  

NIVEL A NIVEL B NIVEL C  

ATIVIDADES
TECNICAS

SUPORTE
TECNICO

Agente
Administrativo

CERTIFICA-DO
DE ENSINO
MEDIO E/OU
TECNICO
EQUIVA-LENTE

CURSOS
ADICIONAIS
NA AREA DE
ATUAÇÃO
COM
DURAÇÃO
ENTRE 60hs
E 120hs

CURSOS
ADICIONAIS
NA AREA
DE
ATUAÇÃO
COM
DURAÇÃO
ACIMA
120hs

 

Agente
comunitário de
saúde

 

Agente de
combate de
endemias

 

agente de saude  

agente de
vigilacia
epdemiologica

 

atendente de
unidade de saude
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Auxiliar
Administrativo

Auxiliar de
Consultório
Dental

 

bombeiro
hidraulico

 

Digitador  

eletricista  

Fiscal de Obras  

Fiscal de Tributos  

fiscal de
vigilancia
sanitaria

 

mecanico  

Motorista III  

Operador de
maquinas III

 

tecnico em
edificações

 

Técnico em
Enfermagem

 

tecnico em
informatica

 

Técnico em
Laboratório e
Análises Clínicas

 

Técnico em
Radiologia

 

tecnico em
segurança do
trabalho
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CATEGORIA
FUNCIONAIS

CARREIRAS CARGOS FAIXA SALARIAL  

NIVEL A NIVEL B NIVEL C  
ATIVIDADES
OPERACIONAIS

SUPORTE
OPERACIONAL

Auxiliar
Operacional de
Serviços Diversos

CERTIFICA-DO
DE ENSINO
FUNDAMENTAL

CURSOS
ADICIONAIS
NA AREA DE
ATUAÇÃO
COM
DURAÇÃO
MINIMA 60hs

CURSOS
ADICIONAIS
NA AREA
DE
ATUAÇÃO
COM
DURAÇÃO
ACIMA
120hs

 

 

Vigia  

Operador de
maquinas I e II

 

 

Guarda Municipal  

 

Telefonista  

Motorista I e II  

 

 

ANEXO V

   

CLASSE TEMPO DE SERVIÇO

1 De 0 ate 3 anos

2 de 3 anos e 01 dia até 7 anos

3 de 7 anos e 01 dia até 11 anos

   

4 de 11 anos e 01 dia até 15 anos

5 de 15 anos e 01 dia até 19 anos

6 de 19 anos e 01 dia até 23 anos

   

7 de 23 anos e 01 dia até 27 anos

8 de 27 anos e 01 dia até 31 anos

9 de 31 anos e 01 dia até 35 anos
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10 A partir de 35 anos e 01 dia


