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ATOS DO EXECUTIVO 
 ATOS OFICIAIS  
LEI COMPLEMENTAR 

 
 Lei Complementar Nº 69/2023. 

 
“Dispõe sobre o Estatuto e Plano Geral de Cargos, 

Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério do 
Município de Coluna – MG e dá outras providências”. 

 
O Povo do Município de Coluna, Estado de Minas Gerais, 

por meio de seus representantes, Vereadores (as) componentes 
da Câmara Municipal, aprovou e eu, na qualidade de Prefeito, no 
uso de minhas atribuições legais, destacadamente as conferidas 
pela Lei Orgânica, em seu nome, sanciono a seguinte Lei 
Complementar. 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
DOS VALORES, CONCEITOS E OBJETIVOS  

 
 Art. 1º. Esta Lei Complementar institui o Estatuto e Plano 

de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais do 
Magistério do Município de Coluna – MG. 

 
Art. 2º. O exercício do magistério, inspirado no respeito 

aos direitos fundamentais da pessoa humana, objetiva a 
promoção dos seguintes valores: 

 
I. Amor à liberdade; 
II. Fé no poder da educação como instrumento para a 

formação do homem; 
III. Reconhecimento do significado social e econômico da 

educação para o desenvolvimento do cidadão e do País; 
IV. Participação na vida nacional mediante o cumprimento 

dos deveres profissionais; 
V. Constante auto-aperfeiçoamento como forma de 

realização pessoal e de serviço ao próximo; 
VI. Empenho pessoal pelo desenvolvimento do educando; 
VII. Respeito à personalidade e aos direitos fundamentais do 

educando; 
VIII. Participação efetiva na vida da escola e zelo por seu 

aprimoramento; 
IX. Mentalidade comunitária para que a escola seja o agente 

de integração e  progresso do ambiente social; 
X. Consciência cívica e respeito às tradições e ao patrimônio 

cultural do País. 
 
Art. 3º.  O presente Estatuto e Plano de Cargos e Salários 

apresenta os seguintes objetivos: 
 

I. Estruturar a carreira do quadro de funcionários da 
Educação Bàsica e   estabelecer seu regime jurídico; 

II.  Incentivar a profissionalização do servidor da educação 
básica, mediante a criação de condições que amparem e 
valorizem a concentração de seus esforços no 
desenvovimento do ensino; 

III.  Assegurar que o vencimento básico dos profissionais da 
Educação Básica seja condizente com a de outros 
profissionais de idêntico nível de formação; 

IV. Garantir a promoção na carreira dos profissionais de 
Educação Básica, de acordo com o aperfeiçoamento 
profissional, tempo de serviço, disciplina e condições de 
trabalho; 

V. Promover a gestão democrática da Educação Municipal; 
VI. Garantir o aprimoramento da qualidade do Ensino 

Municipal, objetivando eficiência e eficácia da educação. 
 

Art. 4º. O Ensino Público Municipal garantirá às crianças, 
jovens e adultos: 

 
I. Aprendizagem integrada e abrangente; 
II. Formação educacional, cultural e política; 
III. Igualdade de tratamento, sem nenhum tipo de 

discriminação; 
IV. Atendimento especializado às pessoas com 

necessidades especiais em   classes da rede regular de 
ensino e centros públicos de apoio a projetos. 
 
Art. 5º. Para fins de abrangência desta lei, consideram-se: 
 

I. Profissinais da Educação Básica: aqueles definidos nos 
termos da lei, desde que, ocupando cargos ou funções, 
no Órgão Municipal da Educação; 

II. Profissionais do Magistério da Educação: docentes, 
profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao 
exercício da docência, especialistas da educação, 
incluindo a direção ou administração escolar, 
planejamento, inspeção, supervisão, orientação 
educacional e coordenação pedagógica. 

III. Os profissionais da Educação Básica e os profissionais do 
Magistério da Educação são assim especificados:  

 
a) Docentes: Profissionais da educação com formação em 

nível superior - em curso de licenciatura, de graduação 
plena, conferidos em universidades, faculdades ou 
institutos superiores de educação; 
 

b) Especialistas em Educação: Profissionais que oferecem 
suporte pedagógico ao exercício da docência e que 
possui a respectiva qualificação para o desempenho das 
atividades de direção e administração escolar, 
planejamento, inspeção, supervisão, orientação 
educacional e coordenação pedagógica e outras funções 
similares, que abrange o universo da educação pública 
municipal; 
 

c) Nutricionista: Profissional essencial para a adequada 
execução do PNAE, responsável técnico (RT) pelas 
atividades de planejamento, coordenação, direção, 
supervisão e avaliação de todas as ações de alimentação 
e nutrição no âmbito da alimentação escolar; 
 

d) Psicólogo: Profissional responsável por identificar e 
orientar familiares e educadores em como lidar com 
determinados desafios e comportamentos causados por 
dificuldades emocionais e/ou sociais no contexto escolar 
e familiar, caso seja essa a situação; 

 
e) Assistente Social: Profissional responsável por orientar os 

diretores, coordenadores, professores, pais e alunos a 
seguirem e cumprirem um papel social importante para a 
escola, respeitando e entendendo os direitos que cada um 
possui e suas responsabilidades no meio educacional, 
tornando a família e a escola mais próximas, para que 
juntos possam contribuir na formação de novos cidadãos. 
 
Art. 6º. Para os fins desta Lei Complementar, consideram-
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se: 
 

I. Servidor Público: Ocupante de cargo público, nos termos 
desta Lei Complementar; 

II. Cargo: O conjunto de atribuições e responsabilidades 
conferidas ao profissional da educação básica; 

III. Classe: Conjunto de cargos, funções e atividade da 
mesma natureza e igual denominação; 

IV. Carreira: Conjunto de cargos da educação básica, de 
provimento efetivo, por concurso de provas e títulos, 
caracterizados pelo desempenho das atividades no 
sistema municipal de ensino; 

V. Quadro: Conjunto de cargos da educação básica de 
provimento efetivo e de provimento em comissão. 
 
 

CAPÍTULO II  
DOS  CARGOS, CLASSES E CARREIRA 

 
SEÇÃO I 

DOS CARGOS E CLASSES  
 
 

Art. 7º. Os cargos públicos são de provimento efetivo, 
mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, ou 
comissionados, de recrutamento amplo ou restrito, na forma da 
Lei Complementar. 

 
Parágrafo Único. As funções de confiança, exercidas 

exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os 
cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de 
carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos 
em lei, destinam-se apenas as atribuições de direção, chefia e 
assessoramento. 

 
Art. 8º. Os cargos públicos de provimento em comissão 

são de livre nomeação e exoneração, podendo ser de 
recrutamento amplo ou restrito, quais sejam:  

 
I. O provimento de cargo de recrutamento amplo far-se-á 

por livre escolha do Chefe do Poder Executivo Municipal, 
entre pessoas de comprovada idoneidade, qualificação e 
experiência; 

II. O provimento de cargo de recrutamento restrito far-se-á 
por livre escolha do Chefe do Poder Executivo Municipal, 
entre ocupantes de cargos de provimento efetivo;  

III. Em qualquer modalidade de recrutamento deverão ser 
atendidos os requisitos constantes da especificação do 
cargo. 

 
Art. 9º. As classes serão constituídas de profissionais 

docentes, especialistas da educação e de outros profissionais da 
educação básica. 

 
Parágrafo Único. As classes que compõem o Magistério 

se classificam em Cargos de Provimento Efetivo e Cargos de 
Provimento em Comissão, a saber: 

 
I. Cargos de Provimento Efetivo - Docentes: 
a)  Professor de Educação Básica I (PI); 
b)  Professor de Educação Básica II (PII); 
c)  Professor de Educação Fisica III (PIII). 
II. Cargos de Provimento Efetivo:  
a) Especialistas da Educação: Supervisor Escolar. 

b) Demais profissionais: Secretario Escolar. 
III. Cargos de Provimento em Comissão: 
a) Diretor de Escola; 
b) Coordenador  de Escola. 

 
Art. 10.  Os cargos de provimento em comissão 

especificados no Inciso III do artigo anterior serão designados 
dentre profissionais docentes ocupantes de cargo de provimento 
efetivo, observadas critérios e exigências estabelecidos em ato 
normativo do Poder Executivo. 

 
Parágrafo Único. Não preenchidas as vagas dentre os 

servidores efetivos, o Chefe do Poder Executivo procederá à 
nomeação por recrutamento amplo, observadas critérios e 
exigências em lei. 

 
Art. 11. Os anexos I e II estabelecem os respectivos 

requisitos de habilitação para o preenchimento dos cargos 
efetivos e comissionados do magistério.  

 
 

CAPÍTULO III 
DA INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO 

 
SEÇÃO I 

DO CONCURSO PÚBLICO 
 
 

Art. 12. A investidura em cargo público instituída por esta 
Lei Complementar dependerá de: 

 
I. Comprovação de habilitação e requisitos mínimos 

exigidos nos termos dos Anexos I e II; 
II. Aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo; 

III. Nomeações para cargos em comissão declarado em lei 
de livre nomeação e exoneração. 
 
Art. 13. O concurso público para investidura nos cargos 

instituídos por esta Lei Complementar será de caráter 
eliminatório e classificatório e poderá conter as seguintes etapas 
sucessivas: 
 
I. Provas ou provas e títulos; 
II. Prova de aptidão psicológica e psicotécnica, se 

necessário, na forma do Edital; 
III. Prova de condicionamento físico por testes específicos, 

se necessário, na forma do Edital. 
 
Parágrafo Único. As instruções reguladoras do concurso 

público serão publicadas em edital, tendo em vista as 
especificidades das atribuições do cargo, no mínimo: 
 

I. O número de vagas existentes; 
II. As matérias sobre as quais versarão as provas e seus 

respectivos programas; 
III. O desempenho mínimo exigido para aprovação nas 

provas; 
IV. O critério de avaliação dos títulos, se for o caso; 
V. O caráter eliminatório ou classificatório de cada etapa do 

concurso; 
VI. Os requisitos para a inscrição, com exigência mínima de 

comprovação pelo candidato; 
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VII. Escolaridade mínima exigida para o ingresso no cargo; 
VIII. A carga-horária de trabalho. 

 
Art. 14. Fica estabelecido o percentual de 05% (cinco por 

cento) das vagas oferecidas no concurso público destinadas a 
pessoas portadoras de deficiência, cujos critérios de sua 
admissão serão definidos em lei. 

 
Parágrafo Único. Não preenchidas as vagas reservadas 

às pessoas portadoras de deficiência de que trata o caput deste 
artigo, serão estas destinadas aos demais classificados no 
respectivo concurso. 

  
Art. 15. A homologação do concurso público deverá 

ocorrer dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua 
realização, salvo motivo de interesse público, justificado em 
despacho do Chefe do Poder Executivo Municipal. 

 
Art. 16. O resultado do concurso público, após a 

homologação pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, será 
publicado e divulgado no Diário Oficial do Município de Coluna. 

 
Art. 17.  O prazo de validade do concurso será de até 02 

(dois) anos, prorrogável uma única vez por igual período, e 
começará a contar a partir da data de sua homologação. 

 
Parágrafo Único. Durante o prazo improrrogável previsto 

no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público, 
de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade 
sobre novos concursados para assumir o cargo. 
 

CAPÍTULO IV  
DA NOMEAÇÃO, POSSE E EXERCÍCIO 

 
SEÇÃO I 

 DA NOMEAÇÃO 
 

Art. 18.  Nomeação é o ato de listar os nomes dos 
aprovados no concurso público, seguindo a lista de aprovados 
em ordem decrescente, sendo o melhor classificado o primeiro a 
ser nomeado. 

 
Art. 19. Concluído o concurso público e homologados os 

resultados, a nomeação dos candidatos aprovados obedecerá à 
ordem de classificação e ao prazo de validade do concurso, nos 
termos da Constituição Federal. 

 
Art. 20. A aprovação em concurso público gera o direito à 

nomeação, obedecendo o número de vagas previstas no edital 
do concurso e à ordem de classificação.  

 
Art. 21. A nomeação far-se-á para o cargo de provimento 

efetivo previsto no edital e no qual foi aprovado e classificado o 
candidato, sempre na classe inicial da respectiva carreira. 
 

SEÇÃO II 
 DA POSSE 

 
Art. 22. Posse é o ato que investe o candidado aprovado 

e classificado no concurso no cargo público para qual foi 
nomeado. 

 
Art. 23. Para a posse em cargo de provimento efetivo, o 

candidato aprovado deverá comprovar: 

 
I. Estar no gozo dos direitos políticos; 
II. Estar em dia com as obrigações militares; 
III. Escolaridade mínima exigida para o ingresso no cargo; 
IV. Idoneidade e conduta ilibada; 
V. Aptidão física e mental para o exercício do cargo, por meio 

de avaliação médica, nos termos da legislação vigente; 
VI. Declaração de bens; 
VII.  Declaração de exercício ou não de outro cargo, emprego 

ou função pública.   
                                                   
Art. 24. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo 

termo e preenchimento dos requisitos exigidos para provimento 
do cargo a ser ocupado. 

 
§ 1º. A posse ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da data da publicação do ato de nomeação. 
 
§ 2º. Antes de esgotado o prazo de que trata o parágrafo 

anterior, o interessado poderá requerer sua prorrogação por mais 
15 (quinze) dias. 

 
§ 3º. Tornar-se-á sem efeito o ato de nomeação, caso o 

servidor não entre em exercício no prazo previsto neste artigo. 
 
§ 4º. Em se tratando de candidato licenciado por motivo 

de doença, acidente do trabalho ou gestação, o prazo para posse 
será contado do término do impedimento, obedecendo os 
mesmos critérios e exigências para a posse. 

 
Art. 25. A posse poderá ocorrer mediante procuração 

pública, com constituição de poderes para tal finalidade. 
 
Art. 26. É de competência do Chefe do Poder Executivo 

Municipal dar posse ao servidor aprovado e classificado em 
concurso público e ao Diretor do Departamento Municipal de 
Educação, determinar o exercício. 

 
SEÇÃO III 

DO EXERCÍCIO 
 
Art. 27. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições 

do cargo, sendo o ato administrativo de competência do Diretor 
do Departamento Municipal de Educação. 

 
Art. 28.  Para fins de exercício no cargo empossado, 

haverá lotação dos servidores aprovados e classificados em 
concurso público, por ato normativo do Poder Executivo 
Municipal de acordo com sua classificação. 

 
Art. 29. O servidor empossado em cargo público do 

Quadro do Magistério, terá o prazo de 05 (cinco) dias para entrar 
em exercício,  contados da data da posse, quando: 

 
I. Nomeado para o exercício do cargo de provimento efetivo; 
II. Nomeado para o exercício do cargo de provimento em 

comissão; 
III. Ocorrer mudança de uma escola para outra ou para outro 

órgão do   Município de Coluna.  
 
§ 1º. O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado, 

por igual período, mediante solicitação fundamentada do 
interessado e despacho do Diretor do Departamento Municipal 
de Educação. 
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§ 2º. Será exonerado o servidor empossado que não 

entrar em exercício no prazo previsto neste artigo. 
 
Art. 30. O início, suspensão, interrupção e reinício do 

exercício serão registrados no assentamento individual do 
servidor. 

 
CAPÍTULO V 

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 
 

Art. 31. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para 
cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório 
por período de 03 (três) anos, durante o qual a sua aptidão e 
capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho das 
atribuições do cargo, observados os seguintes critérios: 

 
I. Qualidade no desempenho das funções; 
II. Produtividade no desempenho das funções; 
III. Iniciativa no desempenho das funções; 
IV. Presteza no desempenho das funções; 
V. Aproveitamento em programas de capacitação; 
VI. Assiduidade no desempenho das funções; 
VII. Pontualidade no desempenho das funções; 
VIII. Administração do tempo e tempestividade no 

desempenho das funções; 
IX. Uso adequado dos equipamentos e instalações de 

serviço; 
X. Aproveitamento dos recursos e racionalização de 

processos; 
XI. Capacidade de trabalho em equipe; 
XII. Urbanidade e presteza no atendimento ao público. 

 
§ 1º. Doze meses antes de findo o estágio probatório, a 

avaliação de desempenho do servidor, realizada de acordo com 
o que dispuser o regulamento, será submetida à homologação da 
autoridade competente, sem prejuízo da continuidade da 
apuração dos fatores enumerados nos incisos deste artigo. 

 
§ 2º. Uma vez demonstrada aptidão funcional, no prazo 

de que trata o parágrafo anterior, o servidor, 04 (quatro) meses 
antes do término do estágio, será submetido a avaliação final e, 
aprovado, terá homologado o estágio probatório. 

 
§ 3º. A avaliação de desempenho será promovida por 

Comissão Especial instituída para essa finalidade. 
 
§ 4º. O servidor não aprovado no estágio probatório será 

exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente 
ocupado. 

 
CAPÍTULO VI 

DA ESTABILIDADE 
 
Art. 32. A estabilidade no serviço público é a garantia de 

emprego ao servidor público após 03 (três) anos de efetivo 
exercício em cargo de provimento efetivo em virtude de concurso 
público.  

 
§ 1º. O servidor público estável só perderá o cargo: 
 

I. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 
II. Mediante processo administrativo no qual lhe seja 

assegurada ampla defesa e contraditório;  

III. Mediante procedimento de avaliação periódica de 
desempenho, na forma da lei, assegurada ampla defesa 
e contraditório. 
 
§ 2º. Como condição para aquisição da estabilidade, é 

obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão 
instituída para essa finalidade. 

 
CAPÍTULO VII 

DA AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO 
 

Art. 33. O servidor público titular de cargo de provimento 
efetivo do Quadro do Magistério será submetido anualmente à 
avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 
complementar, assegurada ampla defesa e contraditório. 

 
Art. 34. A avaliação periódica de desempenho a que se 

refere o artigo anterior, obedecerá aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, eficiência, publicidade, contraditório 
e ampla defesa, observados os seguintes critérios: 

 
I. Qualidade no desempenho das funções; 
II. Produtividade no desempenho das funções; 
III. Iniciativa no desempenho das funções; 
IV. Presteza no desempenho das funções; 
V. Aproveitamento em programas de capacitação; 
VI. Assiduidade no desempenho das funções; 
VII. Pontualidade no desempenho das funções; 
VIII. Administração do tempo e tempestividade no 

desempenho das funções; 
IX. Uso adequado dos equipamentos e instalações de 

serviço; 
X. Aproveitamento dos recursos e racionalização de 

processos; 
XI. Capacidade de trabalho em equipe; 
XII. Urbanidade e presteza no atendimento ao público. 

 
§ 1º. A aplicação dos critérios a que se referem os incisos 

do caput deste artigo será regulamentado por Lei Complementar, 
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir 
de sua publicação. 

 
§ 2º. Na avaliação periódica de desempenho de que trata 

este artigo, serão considerados os seguintes conceitos: 
 

I. Excelente: igual ou superior a 90% (noventa por cento) da 
pontuação máxima; 

II. Bom: igual ou superior a 70% (setenta por cento) e inferior 
a 90% (noventa por cento) da pontuação máxima; 

III. Regular: igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) e 
inferior a 70% (setenta por cento) da pontuação máxima; 

IV. Insatisfatório: inferior a 50% (cinquenta por cento) da 
pontuação máxima. 
 

§ 3º. A Divisão de Pessoal da Prefeitura Municipal de 
Coluna – MG dará ciência prévia ao servidor, das normas, 
critérios e conceitos a serem utilizados na avaliação periódica de 
desempenho de que trata este Capítulo. 

 
Art. 35. A avaliação periódica de desempenho será 

realizada por comissão composta de no mínimo 03 (três) 
servidores estáveis, de nível hierárquico não inferior ao do ser-
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vidor avaliado, sendo 01 (um) deles, preferencialmente, com 
lotação no órgão a que o servidor esteja vinculado. 

§ 1º. A avaliação periódica de desempenho será 
previamente homologada pela autoridade imediatamente 
superior ao servidor, e terá como instância de homologação 
máxima o Chefe do Poder Executivo Municipal, com ciência ao 
interessado. 

 
§ 2º. A avaliação periódica de desempenho será 

realizada exclusivamente com base nos critérios previstos neste 
Capítulo, sendo obrigatória a indicação dos critérios de 
avaliação, fatos, circunstâncias e demais elementos de convic-
ção no termo final de avaliação. 

 
§ 3º. A avaliação periódica de desempenho será 

obrigatoriamente instruída com relatório onde conste provas 
documentais, quando for assim necessário. 

 
§ 4º. Na composição da comissão de avaliação de 

desempenho verificar-se-á alternância a cada 02 (dois) anos, 
observados os mesmos critérios fixados no caput deste artigo. 

 
§ 5º. Havendo impedimentos dos membros que 

compõem a comissão, proceder-se-á à substituição dos 
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Capítulo. 

 
Art. 36. Fica assegurado ao servidor que esteja em 

processo de avaliação de desempenho, o direito de 
acompanhar todos os atos de instrução do processo. 

 
§ 1º. Durante o processo de avaliação de desempenho, 

o servidor poderá, mediante petição por escrito, apontar as 
condições de trabalho oferecidas pelo órgão onde encontra-se 
lotado, o que deverá ser considerado pela Comissão na 
aplicação dos conceitos previstos no § 2º do Art. 34 desta Lei 
Complementar. 

 
§ 2º. O processo de avaliação periódica de desempenho 

a que se refere este Capítulo poderá ser acompanhado por 
representante ou procurador designado pelo servidor, 
legalmente constituído, na forma prevista em Lei 
Complementar. 

 
§ 3º. O servidor será notificado do conceito anual que lhe 

for atribuído, cabendo pedido de reconsideração, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias à autoridade superior responsável pelo 
Departamento, a qual decidirá em igual prazo. 

 
§ 4º. Da decisão final do pedido de reconsideração, 

caberá, no prazo de 10 (dez) dias, recurso hierárquico com 
efeito suspensivo direcionado à autoridade máxima, o qual 
decidirá em igual prazo. 

 
Art. 37. Serão objeto de arquivamento em pasta ou base 

de dados individual do servidor, permitida consulta a qualquer 
tempo: 

 
I. Os conceitos anuais atribuídos ao servidor; 
II. Os instrumentos de avaliação e os respectivos resultados; 
III. A indicação dos elementos de convicção e das provas dos 

fatos relatados na avaliação; 
IV. Os recursos interpostos e suas decisões; 
V. As metodologias e os critérios utilizados na avaliação. 

 
Art. 38. A avaliação periódica de desempenho com 

conclusão pelo conceito insatisfatório ou regular do servidor 
efetivo, deverá ser instruída com relatório das deficiências 
identificadas e a indicação de correções necessárias. 

§ 1º. Para fins do disposto no caput deste artigo, serão 
consideradas e atendidas as necessidades de capacitação e 
treinamento do servidor, cujo desempenho tenha sido 
considerado insatisfatório. 

§ 2º. Para fins do disposto no caput deste artigo, serão 
consideradas e priorizadas as necessidades de capacitação e 
treinamento do servidor, cujo desempenho tenha sido 
considerado regular. 

Art. 39. A Prefeitura Municipal de Coluna - MG promoverá 
as ações necessárias para suprir as insuficiências de 
desempenho, promovendo cursos de treinamento e capacitação, 
dentre outras ações. 

 

CAPÍTULO VIII 
DA LOTAÇÃO E DA AUTORIZAÇÃO ESPECIAL 

 
SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 40.  A movimentação de pessoal do magistério é feita 

mediante lotação ou autorização especial, observada a 
conveniência administrativa. 

 
Paragrafo Único. O ato de mudança, quando a pedido do 

servidor será processado e efetivado no mês de janeiro, sempre 
observada conveniência administrativa  e a lista de classificação 
no concurso público.  

 
Art. 41. É vedada a movimentação e a disposição do 

servidor detentor de cargo de provimento efetivo: 
 

I. Quando se tratar de servidor não estável, excetuada a 
hipótese de mudança de lotação no interesse da  
Administração Municipal; 

II. Quando solicitada por ocupante de cargo do magistério 
que, nos 02 (dois) anos imediatamente anteriores, houver 
faltado ao serviço, injustificadamente, por pelo menos 15 
(quinze) dias, no mesmo ano letivo; 

III. Ex-ofício, no período previsto na legislação eleitoral, ou 
seja, no periodo de 06 (seis) meses anterior  e 03 (três)  
meses posterior. 
  
 

SEÇÃO II 
DA LOTAÇÃO 

 
Art. 42. O ocupante de cargo do magistério será lotado: 
 

I. Em Escola: o Professor e o Especialista em Educação; 
II. No Departamento Municipal de Educação: o Secretario 

Escolar. 
 
§1º. A determinação do local onde o Professor, o 

Especialista, o Professor de Educação Fisica exercerão as 
atribuições de seu cargo, será feita por ato de lotação, de acordo 
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com a classificação em concurso público. 
 
§2º. Fica assegurado aos Especialistas em Educação o 

acesso aos arquivos documentais dos alunos no Departamento 
Municipal de Educação. 

 
Art. 43. Os professores e especialistas de educação, 

aprovados em concurso público, respeitada a ordem de 
classificação, poderão optar pela escola em que serão lotados, 
no início de cada ano letivo.  

 
Art. 44.  A mudança de lotação pode ser feita: 
 

I. A pedido do servidor; 
II. Ex-ofício, por conveniência do ensino; 

 
Art. 45. Os pedidos de mudança de lotação devem ser 

protocolados no Departamento Municipal de Educação nos 
meses de outubro e novembro de cada ano e, deferidos ou 
indeferidos antes do início do ano letivo subseqüente. 

 
Art. 46. O atendimento das solicitações de mudança de 

lotação, quando a pedido de servidor, ficará condicionado à 
existência de vaga, à verificação da existência de interesse 
público, observados ainda os seguintes critérios:  

 
I. O servidor que possua maior tempo de serviço na escola; 
II. O servidor que possua maior tempo de serviço público 

municipal; 
III. O servidor com maior idade. 

 
Art. 47. Quando o requerimento de mudança de lotação 

nos moldes dos artigos anteriores, coincidirem com novas 
nomeações, aqueles terão prioridade sobre estes nas  lotações. 

 
Art. 48. Considera-se a vaga do servidor, para efeito de 

lotação em escola ou em outro órgão do Quadro do Magistério: 
 

I. Preenchida nos casos de autorização especial, exercício 
do cargo de Diretor e/ou Coordenador de Escola ou em 
virtude de qualquer afastamento legal com ou sem 
remuneração; 

II. Vaga, no caso de exoneração; 
III. Vaga, nos casos de mudança de lotação, disposição, 

licença para tratar de interesses particulares ou em virtude 
de qualquer afastamento legal sem a remuneração do 
cargo. 
 
Art. 49. Nenhuma lotação pode ser efetuada em prejuízo 

do regime especial de trabalho já atribuído a outro ocupante de 
cargo do magistério. 

 
Art. 50. Quando o número de servidores do Quadro do 

Magistério for superior às necessidades do ensino na unidade 
escolar, serão remanejados os excedentes para outra unidade 
escolar ou órgão do Magistério, por ato administrativo do Diretor 
do Departamento Municipal de Educação e do Chefe do Poder 
Executivo Municipal. 

 
Parágrafo Único. Na hipótese deste artigo, será 

remanejado o servidor de menor tempo de serviço na escola em 
que tiver exercício, assegurando-se ao mais antigo o direito de 
preferência. 

 

SEÇÃO III 
DA AUTORIZAÇÃO ESPECIAL 

 
Art. 51.  A autorização especial, respeitada a conveniência 

do Departamento Municipal de Educação poderá ser concedida 
ao servidor estavél, para fins de: 

 
I. Participar de congressos, simpósios, seminários, etc; 
II. Participar, como docente ou discente, de curso de 

especialização, extensão, aperfeiçoamento ou 
atualização; 

III. Freqüentar curso de habilitação para atender a 
programação de iniciativa da Rede Municipal de Ensino. 
 
§ 1º. Para fins de autorização especial, consideram-se os 

seguintes prazos: 
 

I. Para fins do inciso I: até 05 (cinco) dias em cada ano 
letivo; 

II. Para fins do inciso II: até 06 (seis) meses, prorrogável por 
mais 06 (seis) meses, exigido o interstício de 02 (dois) 
anos para nova autorização, quando se tratar de discente; 

III.  Para fins do inciso III: pelo tempo suficiente para o 
término do curso. 
 
§ 2º. A concessão de autorização especial tem como 

contrapartida a obrigatoriedade da permanência do beneficiado 
em serviço por período igual ou superior ao do afastamento. 

 
§ 3º. Não se aplica a autorização especial ao servidor do 

Quadro do Magistério que estiver em cumprimento de estágio 
probatório.  

 
Art. 52. O ato administrativo de autorização especial é de 

competência do Chefe do Poder Executivo Municipal, observada 
sempre a conveniência da administração pública.  

 
Parágrafo Único. Para fins de autorização especial, a 

Administração Pública Municipal poderá simultaneamente, 
liberar até, no máximo, 5% (cinco por cento) do pessoal do 
Quadro do Magistério. 

 
Art. 53.  O Professor ou Especialista em Educação, em 

regime de autorização especial, tem direito ao vencimento e 
vantagens do seu cargo efetivo, desde que os fins a que se 
destina a autorização especial estejam diretamente ligados à sua 
área de atuação e devidamente comprovado o aproveitamento 
nas atribuições de seu cargo.  

 
CAPÍTULO IX 

DA READAPTAÇÃO, REINTEGRAÇÃO, RECONDUÇÃO, 
DISPONIBILIDADE E APROVEITAMENTO E REVERSÃO 

 
SEÇÃO I 

DA READAPTAÇÃO 
 
Art. 54. A readaptação funcional é a investidura do 

servidor em cargo de atribuições e responsabilidades 
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua 
capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica 
oficial.  

 
Art. 55.  A readaptação depende de laudo médico oficial, 

expedido por junta oficial do Município que conclua pelo 
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afastamento temporário ou definitivo do servidor do exercício das 
atribuições específicas de seu cargo. 

 
Art. 56.  A readaptação é feita ex-ofício, e consiste em 

atribuição de encargo especial, compatível com a limitação do 
servidor. 

 
Art. 57. Para fins do disposto nessa seção, o 

procedimento de readaptação será normatizado por Ato 
Administrativo do Podor Executivo Municipal. 

 
SEÇÃO II 

DA REINTEGRAÇÃO 
 

Art. 58.  A reintegração é o ato pelo qual o servidor 
demitido reingressa no serviço público, com ressarcimento dos 
vencimentos e vantagens próprios do cargo.   

 
§ 1º. A reintegração decorrerá de decisão administrativa 

ou de sentença judicial transitada em julgado. 
 
§ 2º. A reintegração será feita no cargo anteriormente 

ocupado e, se este houver sido transformado, o servidor será 
reintegrado no cargo resultante da transformação. 

 
§ 3º. Se o cargo anteriormente ocupado se encontrar 

provido ou extinto, o servidor será reintegrado em cargo de 
natureza, vencimento ou remuneração equivalente, respeitada a 
habilitação profissional. 

 
§ 4º. Não sendo possível a reintegração pela forma 

prescrita nos parágrafos anteriores, será o servidor posto em 
disponibilidade no cargo que exercia, com a respectiva 
remuneração. 

 
SEÇÃO III 

DA RECONDUÇÃO 
 
Art. 59.  A recondução é um processo de devolução, isto 

é, de retorno do servidor que já tenha adquirido o direito de 
estabilidade na função de origem. 

 
§ 1º. A recondução poderá ocorrer nas seguintes 

hipóteses: 
 
I. Inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo; 
II. Reintegração do anterior ocupante. 

 
§ 2º. Encontrando-se provido o cargo de origem, o 

servidor será aproveitado em outro, observados os critérios de 
disponibilidade. 

 
SEÇÃO IV 

DA DISPONIBILIDADE E DO APROVEITAMENTO 
 
Art. 60. Disponibilidade no Serviço Público é um 

instrumento que protege o vínculo do servidor estável com a 
Administração quando seu cargo é extinto ou declarado 
desnecessário.  

 
Art. 61. O retorno à atividade de servidor em 

disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em 
cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o 
anteriormente ocupado. 

 
Art. 62. O retorno à atividade do servidor em 

disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em 
cargo ou função de atribuições e vencimentos compatíveis com 
o cargo anteriormente ocupado. 

 
Art. 63. Poderá ocorrer a disponibilidade com 

remuneração proporcional ao tempo de serviço quando extinto o 
cargo efetivo, ou declarada a sua desnecessidade, desde que 
não seja possível atribuir, de imediato, ao servidor, cargo ou 
função compatível. 

 
Art. 64. Tornar-se-á sem efeito o aproveitamento e a 

disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo 
legal, salvo em caso de doença comprovada por junta médica 
oficial. 
 

SEÇÃO V 
DA REVERSÃO 

 
Art. 65. Reversão é o ato pelo qual o aposentado por 

invalidez reingressa no serviço público, após verificação por junta 
médica oficial do Regime Geral de Previdência Social, de que 
não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. 

 
§ 1º. A reversão far-se-á a pedido ou de ofício. 
 
§ 2º. O aposentado não poderá reverter à atividade se 

contar mais de 70 (setenta) anos de idade. 
 
§ 3º. Será cassada a aposentadoria do servidor que, após 

a reversão, não entrar em exercício no prazo de 30 (trinta) dias a 
contar da publicação do respectivo ato. 

 
Art. 66. A reversão far-se-á no mesmo cargo efetivo ou no 

cargo resultante de sua transformação. 
 
Parágrafo Único. Encontrando-se provido o cargo, o 

servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a 
ocorrência de vaga. 

 
Art. 67. O servidor que retornar à atividade após a 

cessação dos motivos que causaram a sua aposentadoria por 
invalidez terá direito, para todos os fins, salvo para promoção e 
progressão, à contagem do tempo relativo ao período de 
afastamento. 

 
CAPÍTULO X 

DA SUPLÊNCIA, SUBSTITUIÇÃO E CONVOCAÇÃO 
 

SEÇÃO I 
DA SUPLÊNCIA 

 
Art. 68. Suplência é o exercício temporário das atribuições 

específicas do cargo do magistério durante a ausência do 
respectivo titular ou, em caso de vacância, até o provimento do 
cargo. 

 
Art.  69. A suplência dar-se-á: 
 

I. Por substituição; 
II. Por convocação. 

 
Art. 70. A autoridade escolar responsável pela 



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICIPIO 

DE COLUNA – MG 

https://coluna.mg.gov.br ANO VI - Edição n°17 Terça-Feira, 0 7  d e  m a rç o   de 2023 

 

8  

convocação ou substituição, ou com ela consentir, com 
desrespeito ao disposto neste Capítulo, responderá 
administrativamente pelo seu ato, sujeitando-se ainda ao 
ressarcimento dos prejuízos dele decorrentes. 

 
SEÇÃO II 

DA SUBSTITUIÇÃO 
 
Art. 71. Substituição é o cometimento a um ocupante de 

cargo do magistério das atribuição que competiam a outro que se 
encontre ausente, sem perda de sua lotação na escola. 

 
Art. 72.  Nos casos de regência, a substituição será 

exercida: 
 

I. Por professor da  mesma disciplina, áreas de ensino ou 
atividade especializada, respeitando rigorosamente a 
classificação em concurso público; 

II. Facultativamente, com remuneração correspondente ao 
regime especial, na seguinte ordem de preferência: 

 
a)     por professor de mesma titulação, em regime básico de 

trabalho, quando as circunstâncias da substituição for 
incompatível com o previsto no inciso I  deste artigo, de 
acordo com a conveniência da Administração; 

b)   por professor de outra titulação, que tenha também 
habilitação para o exercício das atribuições do cargo 
vago; 

c)        por professor com habilitação igual à do substituído. 
 

SEÇÃO III 
DA CONVOCAÇÃO 

 
Art. 73. A convocação é o chamamento de pessoas 

pertencentes ou não ao Quadro do Magistério para assumir a 
regência de turma ou aulas, ou exercer função de Especialista da 
Educação. 

 
Art. 74. Do ato de convocação deverá constar: 
 

I. A atividade, área de ensino ou disciplina; 
II. O prazo da convocação, incluído o período proporcional 

de férias; 
III. A remuneração. 

 
Parágrafo Único. O prazo a que se refere o inciso II deste 

artigo não pode exceder ao ano letivo. 
 
Art. 75.  A convocação de professor habilitado para a 

regência de turma ou aulas far-se-á na forma de regulamentação 
própria, observada a ordem de classificação em concurso 
público, caso ainda não tenha sido nomeado. 

 
CAPÍTULO XI 

DA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 
 

SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 76. São formas de movimentação de pessoal: 
 

I. Remoção; 
II. Redistribuição; 
III. Disposição. 

 
SEÇÃO II 

DA REMOÇÃO 
 
Art. 77. Remoção é o deslocamento do servidor de um 

órgão para outro, a pedido ou de ofício, podendo dar-se sob a 
forma de permuta. 

 
SEÇÃO III 

DA REDISTRIBUIÇÃO 
 
Art. 78. Dar-se-á a redistribuição para ajustamento de 

quadro de pessoal às necessidades dos serviços, inclusive nos 
casos de reorganização, extinção ou criação de órgão. 

 
Parágrafo Único. Nos casos de extinção de órgão, os 

servidores estáveis que não puderem ser redistribuídos na forma 
deste artigo, serão colocados em disponibilidade, até seu 
aproveitamento na forma prevista nesta Lei. 

 
SEÇÃO IV 

DA DISPOSIÇÃO 
 

Art. 79. Disposição é a cessão do servidor para ter 
exercício, por prazo determinado, em órgão ou entidade diversa 
do quadro em que se encontrar lotado seu cargo, observada a 
conveniência do serviço público. 

 
Art. 80. O ocupante de cargo do magistério somente 

poderá ser colocado à disposição de órgão ou entidade diversa 
da administração direta ou indireta da União, do Estado, e de 
outros Municípios, sem ônus para o Município de Coluna, em 
situações excepcionais, através de convênio, após solicitação 
dos respectivos órgãos cessionário e cedente. 

 
§ 1º. A disposição que decorra do cumprimento de 

requisição prevista em Lei Federal, será com ônus para o 
Município, se a lei específica assim o determinar, mediante 
convênio. 

 
§ 2º. A Autoridade cessionária comunicará ao 

Departamento Municipal de Educação o início, interrupção e 
término do exercício do profissional cedido. 

 
§ 3º. Fica vedado abono de faltas no período da cessão. 
 
Art. 81. O servidor do Quadro do Magistério, colocado à 

disposição nos termos do artigo anterior, ficará temporariamente 
desvinculado do Quadro do Magistério e sujeito: 

 
I. À suspensão   dos   direitos,   vantagens  e  incentivos  da  

carreira  do  Magistério  do Município de  Coluna; 
II. Ao cancelamento do regime especial de trabalho instituído 

por esta Lei; 
III. À suspensão de contagem de tempo de serviço, para fins 

de vantagens e progressão previstos nesta Lei 
Complementar; 

IV. Ao cancelamento temporário de sua lotação. 
 

Art. 82. Havendo interesse público justificado, ao 
ocupante de cargo de Magistério é permitido o  exercício    
temporário   de   função   alheia   às   de  seu  respectivo  cargo,  
seja na Administração Pública Municipal ou em outro ente, 
conforme cessão prevista nesta Lei Complementar. 
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Art. 83. O ato administrativo de disposição é de 

competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal, 
não podendo haver delegação. 

 
CAPÍTULO XII 

DO REGIME DE TRABALHO 
 

SEÇÃO I 
DO REGIME NORMAL 

 
Art. 84.  A jornada de trabalho dos profissionais do Quadro 

do Magistério se dará conforme preconizado no § 4º do art. 2º da 
Lei Federal nº 11.738/2008, observado o limite máximo de 2/3 
(dois terços) para as atividades de interação com os educandos 
e direito às atividades docentes à razão de 1/3 (um terço) extra-
classe. 

 
Art. 85. O regime de trabalho normal do profissional 

docente é de 27 (vinte e sete) horas semanais, organizado em 
módulos 1 e 2. 

 
§ 1º. Para cumprimento da carga-horária no Módulo 1, a  

Regência Efetiva deverá ser cumprida com jornada de 18 
(dezoito) horas de trabalho semanais, em atividades de interação 
direta com alunos e 09 (nove) horas semanais em atividades sem 
interação com alunos. 

 
§ 2º. Para cumprimento da carga-horária total 

correspondente às atividades extra-classe, deverá haver o 
cumprimento da seguinte forma: 

 
I. 01 (uma) hora e 15 (quinze) minutos semanais, destinada 

ao recreio; 
II. 02 (duas) horas semanais na escola, em atividades 

pedagógicas, durante o período de aulas especificas de 
Educação Física, ministradas por Professor especifico; 

III. 05 (cinco) horas e 45 (quarenta e cinco) minutos 
destinadas ao Módulo 2, com atividades de: 
 

a) Capacitação; 
b) Planejamento; 
c) Avaliação; 
d) Reuniões; 
e) Preenchimento de diários, formulários, e etc.; 
f) Outras atribuições do cargo.   

 
Art. 86. O Módulo 2 é constituído exclusivamente para as 

atividades previstas no § 2º, inciso II do art. 85, sendo vedada a 
utilização para substituição eventual de professores, 
monitoramento de recreio, intervenção pedagógica ou qualquer 
outra atividade de interação com aluno.  

 
Art. 87.  O regime de trabalho do Especialista em 

Educação será exercido com jornada de 20 (vinte) horas 
semanais, distribuída em atividades pedagógicas e 
administrativas. 

 
 

SEÇÃO II 
DO REGIME ESPECIAL 

 
Art. 88.  A jornada de trabalho dos profissionais do Quadro 

do Magistério poderá ser realizada facultativamente em Regime 

Especial de 40 (quarenta) horas semanais, a ser realizada em 
uma única unidade escolar com dedicação exclusiva. 

 
Art. 89. O Regime Especial de trabalho deverá ser 

aprovado anualmente, pelo Departamento Municipal de 
Educação e pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. 

 
Art. 90. O regime especial de trabalho poderá ser proposto 

exclusivamente ao profissional do Quadro do Magistério, 
detentor de cargo de provimento efetivo de Professor e 
Especialista da Educação, quando em efetivo exercício nas 
funções de seu cargo, observado: 

 
§ 1º. O interesse do profissional em aceitar ou não o 

regime especial de trabalho. 
 
§ 2º. Caso haja interesse por parte de mais de um 

profissional pelo regime especial que trata o caput deste artigo, 
será observado os seguintes critérios para a escolha: 

 
I. Para o cargo de Professor: 
 

a)     Que desempenhe atividades iguais na mesma área de 
estudo ou disciplina; 

b)         Em casos de profissional de Magistério com outra titulação, 
deverá ser habilitado também para a área na qual existe 
a vaga. 
 
§ 3º. Caso haja mais de um profissional que se enquadre 

em todos os critérios, o desempate ocorrerá da seguinte forma: 
 

I. Melhor desempenho na escola observado nas avaliacões 
de desempenho; 

II. Maior titulação; 
III. Maior tempo de serviço na Unidade Escolar;  
IV. Maior tempo de serviço no quadro do Magistério no 

Município; 
V. Maior idade.    

 
§ 4º. O valor do vencimento básico dos profissionais do 

Quadro do Magistério que fizerem opção pela dedicação 
exclusiva, para uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais 
terá como referência o Piso Salarial integral, estabelecido no Piso 
Nacinal da categoria. 

 
Art. 91 O regime especial de 40 (quarenta) horas 

semanais de trabalho poderá ser adotado para: 
 

I. Regência de turma dos 05 (cinco) primeiros anos do 
ensino fundamental, em turno diferente;  

II. Preenchimento temporário de vaga de Especialista em 
Educação, quando efetuado sem prejuízo das atribuições 
já exercidas pelo ocupante de cargo do Magistério; 

III.  Exercício de substituição, nos termos desta Lei. 
 
Art. 92.  No regime especial de trabalho, as aulas a serem 

atribuídas a um professor deverão corresponder, no máximo,  
fixando-se as horas de trabalho do Módulo 2 dentro das 40 
(quarenta) horas semanais. 

 
Art. 93. O valor correspondente à redução ou aumento de 

horas-aula será calculado proporcionalmente à  jornada normal 
do cargo. 
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CAPÍTULO XIII 
DA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS TURMAS 

 
Art. 94. Para fins de organização, as turmas terão, 

preferencialmente, os seguintes parâmetros de ocupação: 
 

I. Creche - de 0 a 03 anos - Educação Infantil – 15 (quinze) 
alunos por turma; 

II. Pré-escola - Educação Infantil – 20 (vinte) alunos por 
turma; 

III. De 1º ano a 5º ano – Anos iniciais do Ensino Fundamental 
- até 25 (vinte e cinco) alunos por turma. 
 
Parágrafo Único. O número de alunos por turma nas 

escolas multisseriadas será definido pelo Departamento 
Municipal de Educação. 

 
Art. 95. Para cada 06 (seis) turmas dos anos iniciais do 

ensino fundamental, creche e educação infantil, haverá por turno, 
01 (um) professor eventual. 

 
CAPÍTULO XIV 

DA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 

Art. 96. Para atender à necessidade de excepcional 
interesse público, poderá haver, mediante autorização do Chefe 
do Poder Executivo, contratação de pessoal por prazo 
determinado, nos termos da Constituição Federal. 

 
Parágrafo Único. O contrato firmado com base neste 

artigo somente gera efeitos a partir da sua publicação no Diário 
Oficial do Município, sob a forma de extrato. 

 
Art. 97. Considera-se necessidade temporária de 

excepcional interesse público: 

I. Assistência a situações de calamidade pública; 
II. Assistência a emergências em saúde pública;              
III. Admissão de professor e demais profissionais do Quadro 

do Magistério para suprir a falta de profissionais 
ocupantes de cargo efetivo, decorrente de afastamentos 
previstos em lei; 

IV. Combate a emergências ambientais, na hipótese de 
declaração por Decreto do Poder Executivo Municipal. 

V. Admissão de professor para suprir demandas decorrentes 
da expansão das escolas municipais, respeitados os 
limites e as condições fixados pelo Departamento 
Municipal de Educação, Departamento Municipal de 
Administração e Fazenda e Superintendência Regional de 
Ensino; 

VI. Admissão de profissional de nível superior especializado 
para atendimento a pessoas com deficiência, nos termos 
da legislação, matriculadas regularmente na Rede 
Municipal de Ensino. 

§ 1º. A contratação de professor substituto de que trata o 
inciso III do caput poderá ocorrer para suprir a falta de professor 
efetivo em razão de:  

I. Vacância do cargo; 
II. Afastamento ou licença, na forma do regulamento; 
III. Nomeação para ocupar cargos comissionados ou funções 

de confiança. 

 
§ 2º. O número total de professores de que trata o inciso 

III do caput não poderá ultrapassar 20% (vinte por cento) do total 
de docentes efetivos em exercício na Rede de Ensino 
Municipal.    

 
§ 3º. Ato do Poder Executivo disporá, para efeitos desta 

Lei, sobre a declaração de calamidade e emergência em saúde 
pública. 

 
§ 4º.  A contratação dos professores e demais 

profissionais do Quadro do Magistério substitutos fica limitada ao 
regime de trabalho disposto aos profissionais efetivos.  

 
Art. 98. O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos 

termos desta Lei, será feito mediante processo seletivo 
simplificado sujeito a divulgação, inclusive através do Diário 
Oficial do Município. 

 
Art. 99. As contratações serão feitas por tempo 

determinado, observados os seguintes prazos máximos: 

I. 06 (seis) meses, nos casos dos incisos I e II do Art. 97 
desta Lei; 

II. 01 (um) ano, nos casos dos incisos III, IV, V e VI do Art. 
97 desta Lei. 
 
Parágrafo Único. É admitida a prorrogação dos contratos 

no mesmo prazo previsto nos incisos anteriores. 
 
Art. 100.  As contratações somente poderão ser feitas com 

observância da dotação orçamentária específica e mediante 
prévia autorização do Chefe do Poder Executivo Municipal. 

 
Art. 101. É proibida a contratação, nos termos desta Lei 

Complementar, de servidores da Administração direta ou indireta 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem 
como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e 
controladas. 

 
Art. 102. Nas contratações por tempo determinado, serão 

observados os padrões de vencimento do plano de cargos, 
vencimentos e salários do órgão ou contratante. 

 
Art. 103. O contrato firmado de acordo com esta Lei 

extinguir-se-á, sem direito a indenizações: 

I. Pelo término do prazo contratual; 
II. Por iniciativa do contratado; 
III. Por iniciativa do contratante, fundamentada em razões de 

interesse público ou conveniência administrativa; 
IV.  Por descumprimento de cláusulas contratuais. 

§ 1º.  A extinção do contrato, nos casos dos incisos II e III, 
será comunicada com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias.         

§ 2º. A extinção do contrato, no caso do inciso I será 
automática e no caso do inciso IV será imediata. 

 
Art. 104. O tempo de serviço prestado em virtude de 

contratação nos termos desta Lei será contado para todos os 
efeitos, excetuando-se os direitos a progressão e vantagens 
assegurados somente aos servidores ocupantes de cargo de 
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provimento efetivo. 
 
Art. 105. Fica garantido aos servidores contratados a título 

temporário os direitos previstos no § 4º do art. 83 da Lei Orgânica 
Municipal. 

 
CAPÍTULO XV 

DOS DIREITOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS 
 

SEÇÃO I 
DO VENCIMENTO E REMUNERAÇÃO 

 
Art. 106. Vencimento é a retribuição pecuniária fixada em 

lei, a que tem direito o servidor pelo exercício de cargo público. 
 
§ 1º. O vencimento dos profissionais do Quadro do 

Magistério será fixado por lei que regulamenta o Piso Salarial 
Nacional do Magistério, assegurada a observância das 
disposições constantes da Lei que regulamenta o Fundo 
Nacional da Educação Básica – FUNDEB. 

 
§ 2º. Os vencimentos dos cargos e empregos públicos é 

irredutível, observado o disposto no art. 37, inciso XV da 
Constituição Federal. 

 
§ 3º. O vencimento dos servidores somente poderá ser 

fixado ou alterado por lei específica, assegurada a revisão geral 
anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. 

 
§ 4º. Fica determinado como data base para o reajuste 

salarial dos profissionais do Quadro do Magistério o mês de 
fevereiro de cada ano. 

 
Art. 107. Remuneração é o vencimento do cargo, 

acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou 
temporárias estabelecidas em lei. 

 
Art. 108. A remuneração do servidor público municipal, 

percebida cumulativamente ou não, incluídas as vantagens 
pessoais ou qualquer natureza, não poderá exceder o subsídio 
mensal, em espécie, do Chefe do Poder Executivo Municipal. 

 
SEÇÃO II 

DOS DIREITOS 
 

Art. 109.  Além do vencimento, fazem jus os servidores 
públicos municipais do Quadro do Magistério aos seguintes 
direitos: 

 
I. Indenizações; 
II. Gratificações; 
III. Adicionais; 
IV. Abono-Família; 
V. Férias normais; 
VI. Férias prêmio; 
VII. Licenças e concessões. 

 
Art. 110. As indenizações são de caráter eventual e não 

se incorporam ao vencimento para qualquer efeito. 
 
Art. 111.  As gratificações e os adicionais incorporam-se 

ao vencimento, nos casos e condições indicados em lei. 
 

SEÇÃO III 

DAS INDENIZAÇÕES 
 
Art. 112. Constituem indenizações ao servidor: 
 

I.    Diária; 
II.   Transporte; 
III.  Outras que a lei dispuser. 

 
Art. 113. Os valores das indenizações e as condições para 

a sua concessão serão estabelecidos em regulamento, 
observados os limites previstos nesta Lei Complementar. 

 
SUBSEÇÃO I 
DAS DIÁRIAS 

 
Art. 114. O servidor que, a serviço e com autorização de 

seu chefe imediato, se afastar do Município em caráter eventual 
ou transitório, para outro ponto do território nacional, fará jus a 
transporte e diárias, para cobrir as despesas de pousada, 
alimentação e locomoção urbana. 

 
§ 1º. A diária será concedida por dia de afastamento, 

sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir 
pernoite fora do Município. 

 
§ 2º. A diária será paga antecipadamente e, em qualquer 

caso, estará sujeita a posterior comprovação. 
 
Art. 115. O servidor que receber diária e não se afastar do 

Município, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-la 
integralmente, no prazo de 03 (três) dias. 

 
Parágrafo Único. Na hipótese de o servidor retornar ao 

Município em prazo menor do que o previsto para o seu 
afastamento, restituirá a diária recebida em excesso, no prazo 
estabelecido no artigo. 

 
SUBSEÇÃO II 

DA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 
 

Art. 116. Poderá ser concedida indenização ao servidor 
que realizar despesas com transporte para a execução de 
serviços fora da sede, em situações inadiáveis e excepcionais 
autorizadas pelo chefe imediato, conforme se dispuser em lei. 

 
Art. 117. O professor que se deslocar de sua residência a 

uma distância entre 08 a 12 km até a escola onde se encontra 
lotado, fará jus a uma gratificação de 05% (cinco por cento) sobre 
o vencimento básico e acima de 12 km, fará jus a uma 
gratificação de 10% (dez por cento) sobre o vencimento básico, 
quando não utilizar do transporte público, durante o mês.  

 
SEÇÃO IV 

DAS GRATIFICAÇÕES 
 
Art. 118.  Os servidores públicos do Quadro do Magistério 

fazem jus às seguintes gratificações: 
 

I. Pelo exercício de cargo de direção, chefia e 
assessoramento; 

II. Por Titulação “stricto sensu” ou “lato sensu”; 
III. Natalina; 
IV. Outras que forem criadas por lei. 
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Art. 119. A gratificação por titulação é um acréscimo ao 
vencimento base vigente dos profissionais do Magistério da 
Educação Básica do Município, tendo como objetivo a 
valorização da qualificação profissional, sendo concedida uma 
única vez. 

 
§ 1°.  A titulação corresponde a um aumento de 10% (dez 

por cento) sobre o vencimento base vigente do servidor, 
mediante comprovação de conclusão de especialização “stricto 
sensu” ou “lato sensu”. 

 
§ 2°. Os profissionais do Magistério da Educação Básica 

Municipal poderão apresentar requerimento de progressão 
funcional por titulação, devidamente fundamentado, com as 
informações e comprovações, junto ao Departamento Municipal 
de Educação e Divisão de Pessoal, os quais serão responsáveis 
pela análise e conferência dos mesmos. 

 
§ 3°. Fica assegurado o direito adquirido aos servidores 

públicos municipais do Magistério ao recebimento de gratificação 
por titulação concedida por graduação, adquirida anteriormente 
a esta lei complementar. 

 
Art. 120. A gratificação natalina corresponde a 1/12 (uns 

doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de 
dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. 

 
§ 1º. Considera-se mês integral a fração igual ou superior 

a 15 (quinze) dias. 
 
§ 2º. A gratificação natalina será paga até o mês de 

dezembro de cada ano. 
 
Art. 121. O servidor exonerado perceberá a gratificação 

natalina, proporcionalmente aos meses de exercício, calculada 
sobre a remuneração do mês da exoneração. 

 
Art. 122. A gratificação natalina não será considerada 

para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. 
 
Art. 123. As gratificações previstas nos incisos I, e II do 

artigo 118 serão disciplinadas por ato normativo. 
 

SEÇÃO V 
DOS ADICIONAIS 

 
Art. 124.  Serão deferidos ao servidor, na forma da lei, os 

seguintes adicionais: 
 

I.   Pela prestação de serviço extraordinário; 
II.  Pelo gozo de férias. 

 
SUBSEÇÃO I 

DO ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO 
 

Art. 125. O serviço extraordinário será remunerado com 
acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação ao valor da 
hora normal de trabalho. 

 
§ 1º. Somente será permitido serviço extraordinário, na 

forma da lei, para atender a situações excepcionais e 
temporárias, respeitado o limite máximo de 02 (duas) horas 
diárias, podendo ser prorrogado por igual período, diante de 
situações inadiáveis, cuja inexecução possa acarretar prejuízos 

irreparáveis. 
 
§ 2º. O adicional por serviço extraordinário não integra a 

remuneração, nem serve de base de cálculo para nenhum efeito, 
salvo nos casos em que a lei dispuser em contrário. 

 
§ 3º. Não poderá receber gratificação por serviço 

extraordinário: 
 

I. Ocupante de cargo em comissão ou função de confiança; 
II. O servidor que, por qualquer motivo, não se encontre no 

exercício do cargo. 
 

SUBSEÇÃO II 
DO ADICIONAL DE FÉRIAS 

 
Art. 126. Será pago adicional correspondente a 1/3 (um 

terço) ao servidor público por ocasião do gozo de férias. 
 
Parágrafo Único. O adicional de 1/3 (um terço) de férias 

será pago aos docentes no mês de fevereiro de cada ano. 
 

SEÇÃO VI 
DO ABONO-FAMÍLIA 

 
Art. 127. O abono-família é devido ao servidor público 

municipal, por dependente econômico, atualizado anualmente 
por ato normativo próprio do Ministério do Trabalho e 
Previdência. 

 
Art. 128. Quando pai e mãe forem servidores públicos, o 

abono-família será pago a um deles, e, se separados, as cotas a 
que faziam jus serão atribuídas àquele a cujo cargo ficar a guarda 
do dependente. 

 
Parágrafo Único. Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto 

e madrasta, e, na falta deles, os representantes legais dos 
menores. 

 
Art. 129. O abono-família não está sujeito a quaisquer 

tributos, nem servirá de base para qualquer cálculo, inclusive 
para a contribuição da seguridade social. 

 
SEÇÃO VII 

FÉRIAS NORMAIS 
 
Art. 130. As férias normais, período de descanso que 

deve ser concedido ao empregado após o exercício de atividades 
por 12 (doze) meses, período este denominado aquisitivo. 

 
Art. 131.  O servidor público ocupante do Quadro do 

Magistério terá direito a férias, de acordo com o calendário 
escolar, da seguinte forma: 

 
I. Serão concedidos 60 (sessenta) dias de férias normais 

aos profissionais do magistério em efetivo exercício nas 
unidades escolares, distribuídos nos períodos de férias e 
recesso, conforme calendário escolar; 

 
II. Serão concedidos  30 (trinta) dias de férias normais aos 

demais servidores ocupantes do Quadro dos Servidores 
da Educação, de acordo com escala organizada pelo 
órgão de lotação, sempre observado a conveniência do 
serviço público, e quando possível a data mais 
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conveniente para o servidor. 
 
§1º. Para a concessão de férias normais aos docentes, 

serão observados os seguintes critérios: 
 

I. Serão concedidos 60 (sessenta) dias de férias normais ao 
servidor, durante o ano letivo e de acordo com o 
calendário escolar, àquele que não contar com faltas ao 
serviço acima de 05 (cinco) dias, sem a devida 
comprovação legal; 

II. Serão concedidos 54 (cinquenta e quatro) dias de férias 
normais ao servidor, durante o ano letivo e de acordo com 
o calendário escolar, àquele que contar com faltas ao 
serviço entre  06 (seis) a 14 (quatorze) dias, sem a devida 
comprovação legal; 

III. Serão concedidos 48 (quarenta e oito) dias de férias 
normais ao servidor, durante o ano letivo e de acordo com 
o calendário escolar, àquele que contar com faltas ao 
serviço entre 15 (quinze) a 23 (vinte e três) dias, sem a 
devida comprovação legal; 

IV. Serão concedidos 42 (quarenta e dois) dias de férias 
normais ao servidor, durante o ano letivo e de acordo com 
o calendário escolar, àquele que contar com faltas ao 
serviço entre  24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) dias, 
sem a devida comprovação legal. 

 
§ 2º. Perderá o direito às férias normais, o servidor que 

durante o ano letivo, contar com faltas superiores a 32 (trinta e 
dois) dias, sem a devida comprovação legal. 

 
§ 3º. Para a concessão de férias anuais aos demais 

servidores do Quadro do Magistério, serão observados os 
seguintes critérios: 

 

I. Serão concedidos 30 (trinta) dias de férias normais ao 
servidor, àquele que não contar com faltas ao serviço 
superiores a 05 (cinco) dias, sem a devida comprovação 
legal; 

II. Serão concedidos  24 (vinte e quatro) dias de férias 
normais ao servidor, àquele que contar com faltas ao 
serviço entre 06 (seis) a 14 (quatorze) dias, sem a devida 
comprovação legal; 

III. Serão concedidos 18 (dezoito) dias de férias normais ao 
servidor, àquele que contar com faltas ao serviço entre 15 
(quinze) a  23 (vinte e três) dias, sem a devida 
comprovação legal; 

IV. Será concedido 12 (doze) dias de férias normais ao 
servidor, àquele que contar com faltas ao serviço entre 24 
(vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) dias, sem a devida 
comprovação legal. 

 
§ 4º. Acima de 32 (trinta e duas) faltas o servidor perderá 

direito às férias.  
 
§ 5°. Para o primeiro período aquisitivo de férias serão 

exigidos 12 (doze) meses de efetivo exercício.   
 
§ 6º. Durante as férias o servidor terá direito à 

remuneração do cargo em que estiver investido, referente ao mês 

em que tiver início o seu gozo, acrescida do adicional de 1/3 (um 
terço) de férias.  

 
§ 7º. Em caso de exoneração ou demissão do servidor, 

ser-lhe-á pago a remuneração correspondente ao período de 
férias, cujo direito tenha adquirido. 

 
§ 8º. Será permitida a conversão de até 10 (dez) dias das 

férias em dinheiro, mediante requerimento do servidor e 
disponibilidade financeira do Município, devendo tal 
requerimento ser apresentado com até 30 (trinta) dias de 
antecedência ao dia do seu início, vedada qualquer outra 
hipótese de conversão. 

 
§ 9°. Mediante necessidade do serviço, devidamente 

justificada, ou por requerimento do interessado e atendida a 
conveniência do serviço, o gozo de férias pelo servidor poderá 
ser parcelado em até 03 (três) períodos, sendo que deles não 
poderá ser inferior a 10 (dez) dias consecutivos, hipótese em que 
receberá o valor do adicional de 1/3 (um terço) de férias, de forma 
integral, pago em um único período.  

 
§ 10. É proibida a acumulação de férias, salvo por 

imperiosa necessidade do serviço e pelo máximo de 02 (dois) 
períodos, atestada a necessidade pelo chefe imediato do 
servidor, hipótese em que poderá o servidor converter o terceiro 
período subsequente em pecúnia.  

 
Art. 132.  Não será concedido férias ao servidor que no 

período aquisitivo fizer gozo das licenças a que se referem os 
incisos I, III, V, VI, VII e VIII do artigo 143, por período superior a 
120 (cento e vinte) dias.  

 
Art. 133. O servidor que dentro do período aquisitivo de 

férias for exonerado de cargo comissionado, retornando ao cargo 
efetivo, terá a remuneração das férias calculada com base na 
remuneração dos 02 (dois) cargos, proporcionalmente ao tempo 
de exercício de cada um.  

 
Art. 134. Será permitida a conversão de somente 10 (dez) 

dias de férias em espécie, mediante requerimento do servidor e 
disponibilidade financeira do Município. 

 
Parágrafo Único. Para fins do descrito no caput deste 

artigo, o servidor deverá apresentar requerimento à Divisão de 
Pessoal, com antecedência de 30 (trinta) dias de ao início de 
suas férias. 

 
Art. 135. Ao servidor estudante, regularmente matriculado 

e frequente às aulas, e sempre observada a conveniência da 
administração, será concedido o direito de gozo de suas férias 
normais coincidente com as férias escolares.  

 
Art. 136. Poderá ocorrer interrupção das férias normais do 

servidor, por motivo de excepcional interesse público. 
 
Art. 137. Poderá ocorrer transferência do servidor durante 

o gozo de férias normais, quando então o mesmo ficará obrigado 
a se apresentar somente ao final de suas férias. 

 
SEÇÃO VIII 

FÉRIAS PRÊMIO 
 

Art. 138. Férias prêmio é o direito concedido ao servidor 
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público municipal em efetivo exercício de afastamento 
remunerado. 

 
Art. 139. Fica concedido aos servidores do Quadro Efetivo 

dos Profissionais do Magistério, o direito a férias prêmio de 90 
(noventa) dias a cada período de 05 (cinco) anos de efetivo 
exercício: 
 
I. As férias prêmio poderá ser concedidas, a pedido do 

servidor, de forma fracionada, em até 02 (dois) períodos, 
ou acumulada até o limite de 02 (duas) para gozo em até 
180 (cento e oitenta) dias consecutivos; 

II. A concessão das férias prêmio ficará condicionada a 
requerimento do servidor, com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias da data desejada, após cumprido o prazo 
exigido, bem como à conveniência do serviço; 

III. Poderá ser concedida a conversão de 1/3 (um terço) do 
período das férias prêmio em pecúnia, mediante 
requerimento do servidor, com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias, condicionado à existência de 
disponibilidade financeira do Município. 

 
SEÇÃO IX 

DOS AFASTAMENTOS 
 
Art. 140. O servidor do quadro do Magistério será afastado 

do cargo público de provimento efetivo para: 
 

I. Exercício de cargo de provimento em comissão; 
II. Exercício de mandato eletivo; 
III. Atividade político-partidária. 

 
SUBSEÇÃO I 

DO AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO DE CARGO EM 
COMISSÃO 

 
Art. 141. O servidor do quadro do Magistério investido em 

cargo de provimento em comissão da administração direta, fica 
automaticamente afastado do exercício de seu cargo, enquanto 
durar o comissionamento. 

 
SUBSEÇÃO II 

DO AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO 
ELETIVO 

 
Art. 142. Ao servidor público do quadro do Magistério da 

administração direta, autárquica ou fundacional investido em 
mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições: 

 
I. Tratando-se de mandato federal ou estadual, ficará 

afastado do cargo; 
II. Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, 

sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração; 
III. Investido no mandato de Vereador: 
 
a)   havendo compatibilidade de horário, manter-se-á em 

exercício e perceberá as vantagens do seu cargo, sem 
prejuízo do subsídio do cargo eletivo; 

b)        não havendo compatibilidade de horário, será afastado do 
cargo ou função   sendo-lhe facultado optar pela sua 
remuneração. 
 
Parágrafo Único. Em qualquer caso que exija o 

afastamento do servidor para exercício de mandato eletivo, o seu 

tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais. 
 

SUBSEÇÃO III 
DO AFASTAMENTO PARA ATIVIDADE POLÍTICO-

PARTIDÁRIA 
 
Art. 143. O afastamento do servidor que se candidatar a 

cargo eletivo observará o que dispuser a legislação eleitoral. 
 
Parágrafo Único. Configurada fraude no afastamento de 

que trata o artigo, o servidor devolverá aos cofres públicos a 
remuneração que tenha recebido durante o afastamento, sem 
prejuízo de outras sanções cabíveis. 

 
SEÇÃO X 

DAS LICENÇAS 
 

Art. 144.  Conceder-se-á licença ao servidor: 
 

I. Para tratamento de saúde; 
II. Quando acidentado no exercício de suas atribuições ou 

acometido de doença profissional; 
III. Por motivo de doença em pessoa de sua família; 
IV. Por motivo de gestação, adoção, guarda judicial ou em 

razão de paternidade; 
V. Para serviço militar; 
VI.  Para tratar de interesses particulares; 
VII. Para desempenho de mandato eletivo em diretoria de 

entidade sindical. 
 

 Art. 145. O servidor não poderá permanecer em 
licença da mesma espécie por prazo superior a 24 (vinte e 
quatro) meses, salvo nos casos dos incisos V e VII, do artigo 
anterior. 

 
Parágrafo Único. Finda a licença, o servidor reassumirá, 

imediatamente, o exercício do cargo. 
 
Art. 146. É vedado o exercício de atividade remunerada 

durante o período das licenças previstas nos incisos I, II, III e IV 
do artigo 144. 

 
Art. 147. As licenças concedidas dentro de 30 (trinta) dias 

contados do término da anterior serão considerados prorrogação. 
 

SUBSEÇÃO I 
DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 
 
Art. 148. Será concedida ao servidor licença para 

tratamento de saúde, por motivo de doença, acidente em serviço 
ou moléstia profissional, a pedido ou de ofício, com base em 
perícia médica realizada pelo órgão competente municipal ou do 
Regime Geral de Previdência Social – INSS, sem prejuízo da 
remuneração, e pelo prazo indicado no laudo ou atestado médico 
oficial. 

 
§ 1º. Em qualquer hipótese, é indispensável, para a 

concessão da licença, a inspeção médica oficial. 
 
§ 2º. Estando o servidor impossibilitado de locomover-se, 

a inspeção médica oficial será realizada em sua residência ou no 
hospital onde esteja em tratamento. 

 
§ 3º. O servidor licenciado para tratamento de saúde, não 
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poderá dedicar-se a qualquer atividade remunerada, sob pena de 
ter cassada a licença. 

 
§ 4º. O exame para a concessão da licença será feito por 

médico da rede oficial do Município, em se tratando de licença 
concedida até 15 (quinze) dias, e por médico oficial do Regime 
Geral de Previdência Social – INSS, em se tratando de licença 
por período superior a 15 (quinze) dias. 

 
§ 5º. No curso da licença, poderá o servidor requerer 

exame médico, caso se julgue em condições de reassumir o 
exercício. 

 
Art. 149. A licença para tratamento de saúde será 

disciplinada em ato normativo do Poder Executivo Municipal. 
 

SUBSEÇÃO II 
DA LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA 

FAMÍLIA 
 

Art. 150. Poderá ser concedida licença ao servidor do 
quadro do Magistério por motivo de doença do cônjuge ou 
companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e 
enteado, ou dependente que viva a suas expensas e conste do 
seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia 
médica oficial. 

 
 § 1º. A licença de que trata esta subseção somente será 

deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e 
não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do 
cargo ou mediante compensação de horário. 

 
 § 2º. A licença de que trata esta subseção, incluídas as 

prorrogações, poderá ser concedida a cada período de 12 (doze) 
meses nas seguintes condições:  
 
I. Por até 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, mantida 

a remuneração do servidor;  
II. Acima de 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, sem 

remuneração.  
 
§ 3º. O início do interstício de 12 (doze) meses será 

contado a partir da data do deferimento da primeira licença 
concedida. 

 
 § 4º. A soma das licenças remuneradas e das licenças 

não remuneradas, incluídas as respectivas prorrogações, 
concedidas em um mesmo período de 12 (doze) meses, 
observado o disposto no § 3º, não poderá ultrapassar os limites 
estabelecidos nos incisos I e II do § 2º. 
 

 
SUBSEÇÃO III 

DA LICENÇA À GESTANTE, ADOTANTE E DA LICENÇA-
PATERNIDADE 

 
Art. 151. A licença-maternidade se refere ao tempo que a 

servidora pública municipal do quadro do Magistério ficará 
afastada de suas atividades profissionais, com o nascimento do 
filho. 

 
 Art. 152. Para fins do disposto no artigo anterior, fica 

concedido às servidoras públicas municipais, licença 
maternidade a ser gozada por período de 180 (cento e oitenta) 

dias. 
 
§ 1º. A licença a que se refere o caput deste artigo poderá 

ter início no 1º (primeiro) dia do 9º (nono) mês de gestação, salvo 
antecipação por prescrição médica. 

 
§ 2º. No caso de nascimento prematuro, a licença terá 

início a partir do parto.  
 
§ 3º. No caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do 

evento, a servidora será submetida a exame médico, e se julgada 
apta, reassumirá o exercício. 

 
 § 4º. No caso de aborto atestado por médico oficial, a 

servidora terá direito a 30 (trinta) dias de repouso remunerado. 
 
Art. 153. Afastamento remunerado concedido à servidora 

pública municipal que adotar ou obtiver guarda judicial de 
criança até 08 (oito) anos de idade, de acordo com os períodos 
estipulados em lei: 

I. 120 (cento e vinte) dias, se a criança tiver até 01 (um) 
ano de idade; 

II. 60 (sessenta) dias, se a criança tiver mais de 01 (um) e 
menos de 04 (quatro) anos de idade; 

III. 30 (trinta) dias, se a criança tiver de 04 (quatro) a 08 
(oito) anos de idade. 

Parágrafo Único. No período da licença maternidade de 
que trata a esta Lei a servidora não poderá exercer qualquer 
atividade remunerada e a criança não poderá ser mantida em 
creche ou organização similar.  

 
Art. 154. A licença a que se refere o artigo anterior, será 

concedida uma única vez, quando da formalização da guarda 
judicial ou da adoção, cuja vigência será a partir da data do 
protocolo do requerimento da servidora. 

 
Art. 155. A licença paternidade vem possibilitar, mesmo 

que efemeramente, o contato entre pai e filho recém-nascido e 
os cuidados com a mãe durante o puerpério. 

 
Parágrafo Único. A licença paternidade concedida a 

servidor público municipal será de 10 (dez) dias corridos, 
contados a partir da data do nascimento do filho.  

 
 

SUBSEÇÃO IV 
DA LICENÇA PARA O SERVIÇO MILITAR 

 
Art. 156. Ao servidor convocado para o serviço militar será 

concedida licença, na forma e condições previstas na legislação 
específica.  

 
Parágrafo Único. Concluído o serviço militar, o servidor 

terá até 30 (trinta) dias sem remuneração para reassumir o 
exercício do cargo. 

 
SUBSEÇÃO V 

DA LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES 
PARTICULARES 

 
Art. 157. Após 03 (três) anos de efetivo exercício, o 
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servidor efetivo poderá, a critério da administração, obter licença 
sem remuneração, para tratar de interesses particulares, pelo 
prazo de até 02 (dois) anos consecutivos. 

 
§ 1º. A licença de que trata o caput deste artigo poderá 

ser prorrogada uma única vez, por igual período, a critério da 
Administração, sendo que deverá ser apresentado requerimento 
junto à Divisão de Pessoal, pessoalmente ou por procuração ao 
final dos 02 (dois) anos. 

 
§ 2º. Vencido o prazo previsto no caput deste artigo e não 

sendo requerida a sua prorrogação, deverá o servidor se 
apresentar no local de serviço que estiver lotado no momento do 
afastamento.  

 
Art. 158.  A licença poderá ser interrompida, a qualquer 

tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. 
 
Art. 159. Ao servidor que tenha gozado do prazo previsto 

no caput deste artigo e sua prorrogação, somente será concedida 
de nova licença após 04 (quatro) anos de efetivo exercício, 
contados do término da licença anterior. 

  
Art. 160. Não se concederá licença prevista nesta 

subseção ao servidor que: 
 

I. Esteja sujeito a indenização ou devolução de valores aos 
cofres públicos; 

II. Esteja ocupando cargo de provimento em comissão, salvo 
se requerer exoneração; 

III.  Esteja respondendo a processo administrativo disciplinar. 
 

SUBSEÇÃO VI 
DA LICENÇA PARA DESEMPENHO DE MANDATO 

SINDICAL  
 
Art. 161. É assegurado ao servidor público do quadro 

Magistério o direito à licença para o exercício de mandato eletivo 
em diretoria de entidade sindical ou representação, sem prejuízo 
da remuneração de seu cargo, na forma de regulamento. 

 
§ 1º. Somente poderão ser licenciados servidores eleitos 

para cargos de direção nas referidas entidades, até o máximo de 
02 (dois) por entidade. 

 
§ 2º.  A licença terá duração igual à do mandato, podendo 

ser prorrogada, no caso de reeleição. 
 

SEÇÃO XI 
DAS CONCESSÕES 

 
Art. 162. Sem prejuízo da remuneração, poderá o servidor 

do quadro do Magistério ausentar-se do serviço: 
 

I. Por 01 (um) dia ao mês, em caso de doação de sangue; 
II. Por 01 (um) dia, a fim de se alistar eleitor; 
III. Por 07 (sete) dias consecutivos em razão de: 
a)        Casamento; 
b)         Falecimento do cônjuge, companheiro, pai, mãe, avô, avó, 

filho, irmão, madrasta ou padrasto, enteados, menor sob 
guarda ou tutela. 
 
Art. 163. Será concedido horário especial ao servidor 

estudante do quadro do Magistério, quando comprovada a 

incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem 
prejuízo do exercício do cargo.  

 
§ 1º. Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a 

compensação de horário no órgão ou entidade que tiver 
exercício, respeitada a duração semanal do trabalho. 

 
 § 2º. Também será concedido horário especial ao 

servidor portador de deficiência, quando comprovada a 
necessidade por junta médica oficial, independentemente de 
compensação de horário.  

 
§ 3º. As disposições constantes do § 2º são extensivas ao 

servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.  
 

CAPÍTULO XVI 
DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO 

 
Art. 164. A carreira do servidor do Magistério desenvolver-

se-á por progressão horizontal, que é a promoção do servidor 
detentor de cargo de provimento efetivo ao grau imediato da 
mesma classe. 

 
Art. 165. A progressão horizontal depende de apuração 

do efetivo exercício do servidor no mesmo grau, pelo período de 
02 (dois) anos, e da avaliação de desempenho, conforme 
regulamentação por decreto.  

 
Art. 166. A progressão horizontal, nos graus da classe 

corresponde a um acréscimo de 06% (seis por cento) no 
vencimento básico vigente do servidor, a cada período de 
apuração. 

 
CAPÍTULO XVII 

DA DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SERVIÇO PEDAGÓGICO  
 

SEÇÃO I 
DO DIRETOR E COORDENADOR 

 
Art. 167. Os cargos em comissão de Diretor e 

Coordenador de Escolas Municipais, de livre nomeação e 
exoneração do Poder Executivo Municipal serão exercidos por 
servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo do quadro 
Docente do Magistério Municipal, respeitada a graduação em 
nível superior.  

 
§ 1°. Os critérios para nomeação de Diretor de Escola 

Municipal serão definidos em ato normativo do Poder Executivo 
Municipal, respeitado as diretrizes de Lei Federal, com carga 
horaria de 40 (quarenta) horas semanais. 

 
§ 2°. O servidor nomeado para o Cargo de Diretor de 

Escola Municipal, no regime especial de trabalho, poderá optar 
pela remuneração de seu cargo efetivo. 

 
§ 3°. O cargo de Diretor de Escola Municipal será exigido 

somente para Escolas Municipais com mais de 06 (seis) turmas.  
 
§ 4°. O cargo de Coordenador de Escolas Municipais 

exercerá a função de Diretor nas Escolas Municipais com número 
igual ou inferior a 06 (seis) turmas. 

 
§5º. Não preenchidas as vagas dentre os servidores 

efetivos do Quadro Docente, o Chefe do Poder Executivo 
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procederá à nomeação por recrutamento amplo, observadas 
critérios e exigências em lei. 

 
Art. 168. A função gratificada de Coordenador de Escola 

será exercida por servidor do Magistério Público Municipal 
preferencialmente ocupante de cargo de provimento efetivo do 
quadro do Magistério.  

 
§ 1°. Para exercício da função gratificada de 

Coordenador, o servidor nomeado deverá ser graduado em nível 
superior, em regime de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas 
semanais, com uma gratificação de 10% (dez por cento) 
incidente sobre seu vencimento básico. 

 
§ 2°. Será permitida a junção de Escolas Municipais com 

número de turmas igual ou inferior a 06 (seis) turmas, sob a 
direção de um único Coordenador. 

 
SEÇÃO II 

DO SERVIÇO PEDAGÓGICO 
 

Art. 169. A função de Especialista da Educação será 
exercida por servidor graduado em nível superior em Pedagogia, 
em regime de 20 (vinte) horas semanais, com acréscimo de 20% 
(vinte por cento) sobre o vencimento básico do cargo de 
professor. 

 
§ 1°. O Especialista da Educação atuará em grupo de 

turmas divididas proporcionalmente pelo Departamento 
Municipal de Educação, cujo critério de escolha será a 
classificação no concurso público. 

 
§ 2°. O Especialista da Educação exercerá suas 

atividades em escola determinada pelo Departamento Municipal 
de Educação, com visitas obrigatórias e quinzenais “in loco” nas 
escolas da Rede Municipal. 

 
§ 3°. As visitas especificas no § 2° serão realizadas 

conforme cronograma de visitas, com elaboração de relatórios de 
trabalhos mensais apresentados pelos especialistas. 

 
CAPÍTULO XVIII 

DO DIREITO DE PETIÇÃO E RECURSOS 
 

SEÇÃO I 
DO DIREITO DE PETIÇÃO 

 
Art. 170. É assegurado ao servidor o direito de requerer 

ao Poder Público Municipal, em defesa de direito ou interesse 
legítimo.  

 
Art. 171. O requerimento será dirigido à autoridade 

competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio 
daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente.  

 
Art. 172. Caberá pedido de reconsideração à autoridade 

que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não 
podendo ser renovado. 

 
Parágrafo Único. O prazo para interposição do pedido de 

reconsideração é de 15 (quinze) dias a contar da publicação ou 
da ciência da decisão. 

 
Art. 173. É assegurado ao servidor ou ao procurador por 

ele constituído: 
 

I. Vista de processo ou documento na repartição; 
II. Conhecimento de informações relativas à sua pessoa, 

constantes de registros ou bancos de dados do órgão. 
 
Art. 174. O direito de requerer prescreve: 

 
I. Em 05 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão ou de 

disponibilidade; 
II. Em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos, salvo 

quando outro prazo for fixado em lei. 
 
Parágrafo Único. O prazo de prescrição será contado da 

data da publicação do ato impugnado ou da ciência pelo 
interessado, quando o ato não for publicado. 

 
Art. 175. O pedido de reconsideração e o recurso, quando 

cabíveis, interrompem a prescrição. 
 
Art. 176. A prescrição é de ordem pública, não podendo 

ser relevada pela administração. 
 

SEÇÃO II 
DOS RECURSOS 

 
Art. 177. Das decisões são cabíveis os seguintes 

recursos: 
 

I. De revisão; 
II. De revisão extraordinária. 

 
Parágrafo Único. O prazo para interpor recurso é de 15 

(quinze) dias a contar da publicação ou da ciência da decisão 
recorrida. 

 
Art. 178. Caberá recurso de revisão: 

 
I. Do indeferimento do pedido; 
II. Do indeferimento do pedido de reconsideração; 
III.  Das decisões sobre os recursos sucessivamente 

interpostos. 
 
§ 1º. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente 

superior à que tiver expedido o ato ou proferido a decisão. 
 
§ 2º.  Não caberá recurso contra ato ou decisão do 

Prefeito Municipal. 
 
Art. 179. Caberá recurso de revisão extraordinária ao 

Chefe do Poder Executivo: 
 
I. Das decisões proferidas por Diretor do Departamento; 
II. Das decisões proferidas pelo órgão correcional. 

 
Parágrafo Único. Na hipótese do inciso II do caput deste 

artigo, o recurso poderá ser interposto: 
 

I. Pelo servidor, quando o órgão correcional houver negado 
o seu pedido; 

II. Pelo Diretor do Departamento quando acolhido o pedido 
do servidor. 
 
Art. 180. O recurso poderá ser recebido com efeito 
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suspensivo, a juízo da autoridade competente, caso em que, 
provido, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato 
impugnado. 

 
Art. 181. São improrrogáveis os prazos estabelecidos 

nesta seção, salvo motivo de força maior. 
 

CAPÍTULO XIX 
DOS DEVERES, PROIBIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 
SEÇÃO I 

DOS DEVERES 
 

Art. 182. São deveres do servidor, além dos que lhe 
cabem em virtude de seu cargo ou função e dos que decorrem, 
em geral, da sua condição de agente público: 

 
I. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; 
II. Ser leal às instituições a que servir; 
III. Observar as normas legais e regulamentares; 
IV. Cumprir as ordens superiores, exceto quando 

manifestamente ilegais; 
V. Atender com presteza: 
a)        aos alunos, aos pais de alunos, aos colegas de serviço, 

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; 

VI. Levar ao conhecimento da autoridade superior as 
irregularidades de que tenha ciência em razão do cargo; 

VII. Zelar pela economia do material e pela conservação do 
patrimônio público; 

VIII. Guardar sigilo sobre assuntos da unidade de ensino e do 
Departamento de Educação; 

IX. Manter conduta compatível com a moralidade 
administrativa; 

X. Ser assíduo e pontual ao serviço; 
XI. Tratar com urbanidade as pessoas; 
XII. Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de 

poder. 
 
Parágrafo Único. Nas hipóteses de descumprimento dos 

deveres previstos nos incisos do caput deste artigo, aportando 
reclamação à chefia imediata, poderá haver aplicação de 
sanções disciplinares, assegurado o princípio da ampla defesa e 
contraditório, nos termos desta Lei Complementar.  

 
SEÇÃO II 

DAS PROIBIÇÕES 
  
Art. 183. Ao servidor é proibido: 
 

I. Ausentar-se, injustificadamente, do serviço durante o 
expediente; 

II. Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, 
qualquer documento ou objeto da repartição; 

III. Recusar fé a documento público; 
IV. Opor resistência injustificada ao andamento de 

documento ou processo; 
V. Promover manifestação de apreço ou desapreço no 

recinto da repartição; 
VI. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos 

previstos em lei, o desempenho de atribuições que sejam 
de sua responsabilidade ou de seu subordinado; 

VII. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a 
associação profissional ou sindical, ou a partido político; 

VIII. Manter sob sua chefia imediata, em cargo de confiança, 
cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil; 

IX.       Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de 
outrem, em   detrimento da dignidade do cargo; 

X. .       Atuar, como procurador ou intermediário, junto a 
repartição pública, salvo quando se tratar de benefícios 
previdenciários ou assistenciais de parentes até o 
segundo grau, e de cônjuge ou companheiro; 

XI.       Receber vantagem de qualquer espécie, em razão de 
suas atribuições; 

XII.      Praticar usura sob quaisquer de suas modalidades; 
XIII.   Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em 

serviços ou atividades particulares; 
XIV. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo 

que ocupa, exceto em    situações de emergência e 
transitórias; 

XV. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis 
com o exercício do cargo e com o horário de trabalho. 
 
Parágrafo Único. O disposto no parágrafo único do artigo 

anterior aplica-se, no que couber, ao servidor que infringir as 
normas deste artigo. 
 

SEÇÃO III 
DAS RESPONSABILIDADES 

 
Art. 184. O servidor responde civil, penal e 

administrativamente pelo exercício irregular das atribuições de 
seu cargo.  

 
Art. 185. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo 

ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao 
erário público ou a terceiros.  

 
§ 1º. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao 

erário público será liquidada na forma prevista em ato normativo.  
 
§ 2º. Tratando-se de dano causado a terceiros, 

responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação 
regressiva.  

 
§ 3º. A obrigação de reparar o dano estende-se aos 

sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor da 
respectiva herança. 

 
Art. 186. A sanções civis, penais e administrativas 

poderão acumular-se, sendo independentes entre si.  
 
Art. 187. A responsabilidade administrativa do servidor 

será considerada inexistente no caso de absolvição criminal que 
negue a existência do fato ou sua autoria. 

 
CAPÍTULO XX 

DA ACUMULAÇÃO 
 

Art. 188. É vedada a acumulação remunerada de cargos 
públicos no Quadro do Magistério, exceto: 

 
I. A de 02 (dois) cargos de professor; 
II. A de 01 (um) cargo de professor com outro técnico ou 

científico; 
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§ 1º. A proibição de acumular estende-se a cargos, 
empregos e funções em autarquias, fundações públicas, 
empresas públicas, sociedade de economia mista, suas 
subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente, da 
União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos 
Municípios. 

 
§ 2º. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica 

condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. 
 
Art. 189. O servidor que acumular licitamente 02 (dois) 

cargos, empregos ou funções quando investido em cargo de 
provimento em comissão, ficará afastado de ambos, podendo 
optar pela remuneração destes, ou a do comissionamento.  

 
Art. 190. Constitui infração grave, passível de aplicação 

da pena de demissão, a acumulação remunerada de cargos, 
empregos e funções públicas, vedada pela Constituição Federal, 
estendendo-se às autarquias, empresas públicas, sociedades de 
economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, e fundações mantidas pelo Poder Público. 

 
Art. 191.  Os servidores públicos municipais são obrigados 

a declarar, no ato de investidura e sob as penas da lei, quais os 
cargos públicos, empregos e funções que exercem, abrangidos 
ou não pela vedação constitucional, devendo fazer prova de 
exoneração ou demissão, na data da investidura, na hipótese de 
acumulação constitucionalmente vedada. 

 
§ 1º. Todos os servidores públicos municipais deverão 

apresentar ao respectivo órgão de pessoal, no prazo 
estabelecido pelo Poder Executivo, a declaração a que se refere 
o caput deste artigo. 

 
§ 2º. Caberá ao órgão de pessoal fazer a verificação da 

incidência ou não da acumulação vedada pela Constituição 
Federal. 

 
§ 3º.  Verificada, a qualquer tempo, a incidência da 

acumulação vedada, assim como a não apresentação, pelo 
servidor, no prazo a que se refere o § 1º deste artigo, da 
respectiva declaração de acumulação de que trata o caput, a 
autoridade competente promoverá a imediata instauração do 
processo administrativo para a apuração da infração disciplinar, 
nos termos desta lei, sob pena de destituição do cargo.  

 
CAPÍTULO XXI 

DAS PENALIDADES 
 

Art. 192. São penalidades disciplinares: 
 

I. Advertência;  
II. Suspensão; 
III. Demissão; 
IV. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade; 
V. Destituição de cargo em comissão, ou função de 

confiança. 
 
Art. 193. Na aplicação das penalidades serão 

consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os 
danos que dela provierem para o serviço público, as 
circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes 
funcionais.  

 

Art. 194. São faltas administrativas, puníveis com a pena 
de advertência por escrito: 

 
I. Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia 

autorização do superior imediato; 
II. Recusar fé a documentos públicos; 
III. Delegar a pessoa estranha à repartição, exceto nos casos 

previstos em lei, atribuição que seja de sua competência 
e responsabilidade ou de seus subordinados. 
 
Art. 195. São faltas administrativas, puníveis com a pena 

de suspensão por até 90 (noventa) dias, cumulada, se couber, 
com a destituição do cargo em comissão: 

I. Retirar, sem prévia autorização, por escrito, da autoridade 
competente, qualquer documento ou objeto da repartição; 

II. Opor resistência ao andamento de documento, processo 
ou à execução de serviço; 

III.  Atuar como procurador ou intermediário junto a 
repartições públicas; 

IV. Atribuir a outro servidor público funções ou atividades 
estranhas às do cargo, emprego ou função que ocupa, 
exceto em situação de emergência e transitoriedade; 

V. Manter sob a sua chefia imediata cônjuge, companheiro 
ou parente até o segundo grau civil; 

VI. Praticar comércio de compra e venda de bens ou serviços 
no recinto da repartição, ainda que fora do horário normal 
de expediente. 

Art. 196. São faltas administrativas, puníveis com a pena 
de demissão, a bem do serviço público: 

I. Valer-se, ou permitir dolosamente que terceiros tirem 
proveito de informação, prestígio ou influência, obtidos em 
função do cargo, para lograr, direta ou indiretamente, 
proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da 
dignidade da função pública; 

II. Exercer comércio ou participar de sociedade comercial, 
exceto como acionista, cotista ou comanditário; 

III.    Participar da gerência ou da administração de empresa 
privada e, nessa condição, transacionar com o Município; 

IV. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em 
serviços ou atividades particulares; 

V. Exercer quaisquer atividades incompatíveis com o cargo 
ou a função pública, ou, ainda, com horário de trabalho; 

VI. Abandonar o cargo, caracterizando-se o abandono pela 
ausência injustificada do servidor público ao serviço, por 
mais de 30 (trinta) dias consecutivos; 

VII. Apresentar a assiduidade habitual, assim entendida a falta 
ao serviço, por 20 (vinte) dias, interpoladamente, sem 
causa justificada no período de seis meses; 

VIII. Aceitar ou prometer aceitar propinas ou presentes, de 
qualquer tipo ou valor, bem como empréstimos pessoais 
ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas 
atribuições. 

Parágrafo Único. A penalidade de demissão também será 
aplicada nos seguintes casos: 

I. Improbidade administrativa; 
II. Insubordinação grave em serviço; 
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III. Ofensa física, em serviço, a servidor público ou a 
particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem; 

IV. Procedimento desidioso, assim entendido a falta ao dever 
de diligência no cumprimento de suas atribuições; 

V. Revelação de segredo de que teve conhecimento em 
função do cargo ou emprego. 

Art. 197.  As penalidades disciplinares serão aplicadas: 

I. Pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, quando se 
tratar de demissão, suspensão e cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade de servidor; 

II. Pelo Diretor de Departamento quando se tratar de 
penalidade de advertência. 

Art. 198.  A ação disciplinar prescreverá: 

I.  Em 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com 
demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade 
e destituição de cargo em comissão; 

II. Em 02 (dois) anos, quanto à suspensão; 
III. Em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência. 

§ 1º. O prazo de prescrição começa a correr da data em 
que o fato se tornou conhecido. 

§ 2º. A abertura de sindicância ou a instauração de 
processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final 
proferida por autoridade competente. 

§ 3º.  Interrompido o curso da prescrição, o prazo 
começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. 

 
CAPÍTULO XXII 

DOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE 
NO SERVIÇO PÚBLICO 

 
Art. 199.  A autoridade que tiver ciência de irregularidade 

no serviço público é obrigada a promover a sua apuração 
imediata, mediante sindicância ou processo administrativo 
disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa e contraditório. 

 
Parágrafo Único. A apuração de que trata o caput, por 

solicitação da autoridade a que se refere, poderá ser promovida 
por autoridade de órgão ou entidade diverso daquele em que 
tenha ocorrido a irregularidade, mediante competência específica 
para tal finalidade, delegada em caráter permanente ou 
temporário pelo Chefe do Poder Executivo, preservadas as 
competências para o julgamento que se seguir à apuração.     

      
Art. 200.  As denúncias sobre irregularidades serão objeto 

de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço 
do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a 
autenticidade. 

 
Parágrafo Único.  Quando o fato narrado não configurar 

evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será 
arquivada, por falta de objeto. 

 
SEÇÃO I 

DA SINDICÂNCIA 
 

Art. 201. A Sindicância é uma investigação prévia. É 
nesse processo que serão analisados os casos mais simples, 
aqueles que tem como punição máxima a penalidade de 
advertência ou de suspensão por até 30 (trinta) dias. 

 
Art. 202. O processo de sindicância será dividido em 02 

(duas) fases: 
 

I. Fase investigativa: Fase em que se investiga 
irregularidades no serviço público e identifica o servidor 
público que a praticou; 

II. Fase punitiva: Fase em que já apurada a autoria, aplica-
se punição ao servidor público. 
 
Art. 203.  Sempre que o ilícito praticado pelo servidor 

ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 
(trinta) dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será 
obrigatória a instauração de processo disciplinar. 

 
Art. 204. O prazo de conclusão do processo de 

sindicância será de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período.  
 
Art. 205. Para fins do disposto nesta seção, será 

designada comissão temporária para apuração do Processo de 
Sindicância, composta por 03 (três) servidores efetivos, 
designados pelo Chefe do Poder Executivo. 

 
Parágrafo Único. Não poderá participar de comissão de 

sindicância ou de inquérito, cônjuge, companheiro ou parente do 
indiciado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 
terceiro grau. 

 
Art. 206.  O Processo de Sindicância é dividido em 03 

(três) fases: 
 

I. Instauração: Fase que se inicia com a publicação no 
Órgão Oficial do Município, do ato que designa a 
comissão do processo; 

II. Inquérito: Fase realizada pela comissão que inclui 
instrução, defesa e relatório; 

III. Julgamento: Fase na qual o Chefe do Poder Executivo, de 
posse do relatório final, conclui ou não pela aplicação da 
penalidade. 
 
Art. 207. Do Processo de Sindicância poderá resultar: 
 

I. Arquivamento dos autos; 
II. Aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de 

até 30 (trinta) dias; 
III. Instauração de processo disciplinar. 

 
SEÇÃO II 

DO PROCESSO SUMÁRIO  
 

Art. 208.  O Processo Sumário tem relação direta com os 
casos de demissão, de fácil comprovação do ilícito, sendo 
aplicável na apuração das seguintes situações, cabíveis de 
arquivamento e pena de demissão: 
 
I. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções 

públicas; 
II. Abandono de cargo; 
III. Inassiduidade habitual. 

https://concursos.adv.br/o-que-e-sindicancia/
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Art. 209. O prazo máximo para conclusão do processo 

sumário será de 45 (quarenta e cinco) dias. 
 
Art. 210. Para fins do disposto nesta seção, será 

designada comissão temporária para apuração do Processo de 
Sumário, composta por 02 (dois) servidores efetivos, designados 
pelo Chefe do Poder Executivo. 

 
Parágrafo Único. Não poderá participar de comissão de 

sindicância ou de inquérito, cônjuge, companheiro ou parente do 
indiciado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 
terceiro grau. 

 
SEÇÃO III 

DO AFASTAMENTO PREVENTIVO 
 

Art. 211.  Como medida cautelar e a fim de que o servidor 
não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade 
instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu 
afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 
(sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração. 

 
Parágrafo Único. O afastamento poderá ser prorrogado 

por igual prazo, findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que 
não concluído o processo. 

 
SEÇÃO IV 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
 
Art. 212. O processo administrativo disciplinar é o 

instrumento destinado a apurar responsabilidades de servidor 
por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que 
tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre 
investido.  

 
Art. 213. O Processo Administrativo Disciplinar é dividido 

em 03 (três) fases: 
 

I. Instauração: Fase que se inicia com a publicação no 
Órgão Oficial do Município, do ato que designa a 
comissão do processo; 

II. Inquérito: Fase realizada pela comissão que inclui 
instrução, defesa e relatório; 

III. Julgamento: Fase na qual o Chefe do Poder Executivo, de 
posse do relatório final, conclui ou não pela aplicação da 
penalidade. 
 
Art. 214. O Processo Administrativo Disciplinar obedecerá 

ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla 
defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em 
direito, garantida, na forma da lei, a presença de advogado 
constituído ou de defensor público. 

 
Art. 215. O Processo Administrativo Disciplinar será 

conduzido por comissão composta de 03 (três) servidores 
estáveis designados pela autoridade competente, que indicará, 
dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo 
efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade 
igual ou superior ao do indiciado.  

            
§ 1º.  A Comissão terá como secretário servidor 

designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair em 
um de seus membros. 

 
§ 2º.  Não poderá participar de comissão de sindicância 

ou de inquérito, cônjuge, companheiro ou parente do acusado, 
consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro 
grau. 

 
Art. 216.  A Comissão exercerá suas atividades com 

independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário 
à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. 

 
Parágrafo Único.  As reuniões e as audiências das 

comissões terão caráter reservado. 
 
Art. 217. O prazo para a conclusão do processo disciplinar 

não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação 
do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por 
igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. 

 
§ 1º. Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo 

integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados 
do ponto, até a entrega do relatório final. 

 
§ 2º.  As reuniões da comissão serão registradas em atas 

que deverão detalhar as deliberações adotadas. 
 

SEÇÃO V 
DO INQUÉRITO 

 
Art. 218.  O inquérito administrativo obedecerá ao 

princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, 
com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. 

 
Art. 219.  Os autos da sindicância integrarão o processo 

disciplinar, como peça informativa da instrução. 
 
Parágrafo Único.  Na hipótese de o relatório da 

sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito 
penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao 
Ministério Público, independentemente da imediata instauração 
do processo disciplinar. 

 
Art. 220.  Na fase do inquérito, a comissão promoverá a 

tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências 
cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando 
necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa 
elucidação dos fatos. 

 
Art. 221.  É assegurado ao servidor o direito de 

acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de 
procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e 
contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova 
pericial. 

 
§ 1º. O presidente da comissão poderá denegar pedidos 

considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de 
nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. 

 
§ 2º. Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a 

comprovação do fato independer de conhecimento especial de 
perito. 

 
Art. 222.  As testemunhas serão intimadas a depor 

mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, 
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devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser 
anexado aos autos. 

 
Parágrafo Único.  Se a testemunha for servidor público, a 

expedição do mandado será imediatamente comunicada ao 
chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora 
marcados para inquirição. 

 
Art. 223.  O depoimento será prestado oralmente e 

reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por 
escrito. 

 
§ 1º. As testemunhas serão inquiridas separadamente. 
 
§ 2º. Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que 

se infirmem, proceder-se-á à acareação entre os depoentes. 
 
Art. 224.  Concluída a inquirição das testemunhas, a 

comissão promoverá o interrogatório do acusado, observados os 
procedimentos previstos nesta Lei Complementar. 

 
§ 1º. No caso de mais de um acusado, cada um deles será 

ouvido separadamente, e sempre que divergirem em suas 
declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a 
acareação entre eles. 

 
§ 2º. O procurador do acusado poderá assistir ao 

interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-
lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se 
lhe, porém, reinquiri-las, por intermédio do presidente da 
comissão. 

 
Art. 225.  Quando houver dúvida sobre a sanidade mental 

do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que 
ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual 
participe pelo menos um médico psiquiatra. 

 
Parágrafo Único.  O incidente de sanidade mental será 

processado em auto apartado e apenso ao processo principal, 
após a expedição do laudo pericial. 

 
Art. 226.  Tipificada a infração disciplinar, será formulada 

a indicação do servidor, com a especificação dos fatos a ele 
imputados e das respectivas provas. 

 
§ 1º.  O indiciado será citado por mandado expedido pelo 

presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo 
de 10 (dez) dias, assegurando-se lhe vista do processo na 
repartição. 

 
§ 2º. Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será 

comum e de 20 (vinte) dias. 
 
§ 3º.  O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo 

dobro, para diligências reputadas indispensáveis. 
 
§ 4º.  No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na 

cópia da citação, o prazo para defesa contar-se-á da data 
declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão que fez 
a citação, com a assinatura de 02 (duas) testemunhas. 

 
Art. 227.  O indiciado que mudar de residência fica 

obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser 
encontrado. 

 
Art. 228.  Achando-se o indiciado em lugar incerto e não 

sabido, será citado por edital, publicado no Diário Oficial do 
Município, para apresentar defesa. 

 
Parágrafo Único.  Na hipótese deste artigo, o prazo para 

defesa será de 15 (quinze) dias a partir da publicação do edital. 
Art. 229.  Considerar-se-á revel o indiciado que, 

regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. 
 
§ 1º. A revelia será declarada, por termo, nos autos do 

processo e devolverá o prazo para a defesa. 
 
§ 2º.  Para defender o indiciado revel, a autoridade 

instauradora do processo designará um servidor como defensor 
dativo, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de 
mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do 
indiciado.     

 
 Art. 230.  Apreciada a defesa, a comissão elaborará 

relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos 
e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua 
convicção. 

 
§ 1º. O relatório será sempre conclusivo quanto à 

inocência ou à responsabilidade do servidor. 
 
§ 2º. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a 

comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar 
transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou 
atenuantes. 

 
Art. 231.  O processo disciplinar, com o relatório da 

comissão, será remetido à autoridade que determinou a sua 
instauração, para julgamento. 

 
SEÇÃO VI 

DO JULGAMENTO 
 

Art. 232. No prazo de 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua 
decisão. 

 
§ 1º. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da 

autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à 
autoridade competente, que decidirá em igual prazo. 

 
§ 2º. Havendo mais de um indiciado e diversidade de 

sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a 
imposição da pena mais grave. 

 
§ 3º. Se a penalidade prevista for a demissão ou cassação 

de aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento caberá às 
autoridades de que trata esta Lei Complementar. 

 
§ 4º. Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, 

a autoridade instauradora do processo determinará o seu 
arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova dos 
autos.   

 
Art. 233.  O julgamento acatará o relatório da comissão, 

salvo quando contrário às provas dos autos. 
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Parágrafo único.  Quando o relatório da comissão 
contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, 
motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou 
isentar o servidor de responsabilidade. 

 
Art. 234.  Verificada a ocorrência de vício insanável, a 

autoridade que determinou a instauração do processo ou outra 
de hierarquia superior declarará a sua nulidade, total ou parcial, 
e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra comissão para 
instauração de novo processo.  

          
§ 1º. O julgamento fora do prazo legal não implica 

nulidade do processo. 
 
§ 2º.  A autoridade julgadora que der causa à prescrição 

de que trata esta Lei Complementar, será responsabilizada na 
forma da lei. 

 
Art. 235.  Extinta a punibilidade pela prescrição, a 

autoridade julgadora determinará o registro do fato nos 
assentamentos individuais do servidor. 

 
Art. 236.  Quando a infração estiver capitulada como 

crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público 
para instauração da ação penal, ficando trasladado na repartição. 

 
Art. 237.  O servidor que responder a processo disciplinar 

só poderá ser exonerado a pedido, ou aposentado 
voluntariamente, após a conclusão do processo e o cumprimento 
da penalidade, acaso aplicada. 

 
Parágrafo Único.  Ocorrida a exoneração por motivos de 

não satisfação das condições do estágio probatório, o ato será 
convertido em demissão, se for o caso. 

 
SEÇÃO VII 

DA REVISÃO DO PROCESSO 
 

Art. 238.  O processo disciplinar poderá ser revisto, a 
qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos 
novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do 
punido ou a inadequação da penalidade aplicada. 

 
§ 1º. Em caso de falecimento, ausência ou 

desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá 
requerer a revisão do processo. 

 
§ 2º. No caso de incapacidade mental do servidor, a 

revisão será requerida pelo respectivo curador.  
 
Art. 239.  No processo revisional, o ônus da prova cabe 

ao requerente. 
 
Art. 240.  A simples alegação de injustiça da penalidade 

não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos 
novos, ainda não apreciados no processo originário. 

 
Art. 241.  O requerimento de revisão do processo será 

dirigido ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que, se autorizar 
a revisão, encaminhará o pedido ao dirigente do órgão ou 
entidade onde se originou o processo disciplinar. 

 

Parágrafo Único.  Deferida a petição, a autoridade 
competente providenciará a constituição de comissão, nas 
mesmas condições do processo disciplinar. 

 
Art. 242.  A revisão correrá em apenso ao processo 

originário. 
 
Parágrafo Único. Na petição inicial, o requerente pedirá 

dia e hora para a produção de provas e inquirição das 
testemunhas que arrolar. 

 
Art. 243.  A comissão revisora terá 60 (sessenta) dias 

para a conclusão dos trabalhos. 
 
Art. 244.  Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, 

no que couber, as normas e procedimentos próprios da comissão 
do processo disciplinar. 

 
Art. 245.  O julgamento caberá à autoridade que aplicou a 

penalidade, nos termos desta Lei Complementar. 
 
Parágrafo Único.  O prazo para julgamento será de 30 

(trinta) dias, contados do recebimento do processo, no curso do 
qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências. 

 
Art. 246.  Julgada procedente a revisão, será declarada 

sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os 
direitos do servidor, exceto em relação à destituição do cargo em 
comissão, que será convertida em exoneração. 

 
Parágrafo Único.  Da revisão do processo não poderá 

resultar agravamento de penalidade. 
 

CAPÍTULO XXIII 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 
Art. 247. Aplica-se subsidiariamente a esta Lei, em casos 

omissos, o Estatuto Geral dos Servidores Públicos do Município 
de Coluna e legislações complementares. 

 
Art. 248. As disposições de Lei que necessitem de 

regulamentação complementar serão normatizadas pelo Poder 
Executivo Municipal.  

 
Art. 249. A administração deverá rever seus atos, a 

qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade. 
 
 Art. 250. No dia 28 (vinte e oito) de outubro comemora-

se “O Dia do Servidor Público”, sendo considerado ponto 
facultativo. 

 
Art. 251. Será assegurado ao servidor, quando no 

exercício do mandato de Prefeito Municipal, o direito de optar 
pelo vencimento de seu cargo efetivo. 

 
Art. 252.  Ao servidor público civil é assegurado, nos 

termos da Constituição da República e da Lei Orgânica do 
Município, o direito à livre associação sindical, dentre outros dela 
decorrentes. 

 
Art. 253. O servidor não poderá ser privado de quaisquer 

direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, nem se 
eximir do cumprimento de seus deveres, por motivos de crença 
religiosa ou de convicção filosófica ou política. 
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Art. 254. Fica assegurado aos servidores efetivos em 

concursos anteriores o direito de preferência na escolha de 
turmas, seguindo a classificação. 

 
Art. 255. Fica assegurado aos servidores efetivos o direito 

de preferência de escolha das vagas de professor de educação 
especial, desde que atendam aos requisitos exigidos, observada 
a classificação em concurso público. 

 
Parágrafo Único. Não preenchidas as vagas de professor 

de educação especial por servidores efetivos, o Departamento 
Municipal de Educação procederá à contratação temporária para 
preenchimento das vagas, observados os requisitos exigidos. 

 
Art. 256. Os prazos previstos nesta Lei serão contados em 

dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do 
vencimento, ficando prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, 
o prazo que se iniciar ou vencer em dia em que não haja 
expediente. 

 
Art. 257. Revogadas as disposições em contrário, em 

especial a Lei Complementar nº 013/2010 e alterações 
posteriores, esta Lei Complementar entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
Coluna, 07 de Março de 2023. 
Sady Ribeiro Damas 
Prefeito Municipal 

 
 

ANEXO I 
CARREIRA DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

 

Classe de 
cargo 

Vencimento 

Básico (R$) 

Nº de 

cargos 

Escolaridade/ 
Requisitos 

Carga 
horária 

semanal 

Assistente 
Social 

2.641,44 01 

Nível superior/ 
graduação em 

Assistência 
Social 

40 horas 

Especialista 
da Educação 

3.114,96 06 
Nível superior/ 
graduação em 

Pedagogia 
20 horas 

Pedagogo 2.595,80 01 
Nível Superior 
em Pedagogia 

27 horas 

Monitor 
Escolar 

1.280,00 04 
Nível médio 

completo 
40 horas 

Nutricionista 2.250,00 02 
Nível superior/ 
graduação em 
Nutricionista 

30 horas 

Professor de 

Educação 
Especial 

2.595,80 04 

Nível superior/ 
graduação em 

Pedagogia e pós 
graduado em 

Educação 
Especial 

27 horas 

Professor I 2.595,80 13 
Nível superior/ 
graduação em 

Pedagogia 
27 horas 

Professor II 2.595,80 55 
Nível superior/ 
graduação em 

Pedagogia 
27 horas 

Professor III 2.595,80 05 
Nível superior/ 
graduação em 

Educação Física 
27 horas 

Psicólogo 2.641,44 01 
Nível superior/ 
graduação em 

Psicologia 
40 horas 

Secretário 
Escolar 

2.076,64 05 Nível superior 30 horas 

Auxiliar de 
Creche 

1.400,00 02 
Nível Médio 
Completo  

40 horas 

 
 

ANEXO II 
CARREIRA DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

 

Classe de 
cargo 

Vencimento 
Básico (R$) 

Nº de 
cargos 

Escolaridade/ 
Requisitos 

Carga 
horária 

semanal 

Diretor 
Escolar 

3.845,63 03 

Nível superior/ 
Graduação na 

Área da 
Educação 

40 horas 

Coordenador 
Escolar 

2.595,80 04 

Nível superior/ 
Graduação na 

Área da 
Educação 

27 horas 

 
 

ANEXO III -  
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO 

EFETIVO 
 

Cargo: Assistente Social – Escolaridade/ Requisitos: 
Nível superior/Graduação em Assistência Social 

 Garantir o acesso e permanência na educação; 
atuar para garantir a gestão coletiva e a qualidade da 
educação; Realizar abordagens individuais e coletivas em 
ações com familiares, docentes, gestores (as), movimentos 
sociais, entre outros; atuar na implementação e execução da 
Política de Educação, operando em programas, projetos e 
ações afirmativas; defender as condições de acesso à 
educação como condição necessária à sua consolidação 
como política pública e direito social; procurar outros 
significados para a educação, atuando na garantia da 
alfabetização; atuar profissionalmente considerando a 
dimensão ética, política, teórica junto à técnica; compreender 
as desigualdades que atravessam a política educacional e 
reconhecer sujeitos coletivos e de processos de luta no 
campo para criar articulações; seguir as diretrizes do Código 
de Ética Profissional que rege a área e as orientações das 
Diretrizes Curriculares da ABEPSS; executar outras tarefas 
correlatas a sua área de atuação. 

 

Cargo: Especialista da Educação – Escolaridade/ 
Requisitos: Nível superior/Graduação em Pedagogia 

Planejar e coordenar, em conjunto com a direção, 
as atividades escolares no que concerne a calendário escolar, 
escolhas de livros didáticos, recreio pedagógico, dentre 
outros; assegurar a autenticidade, guarda, preservação e o 
sigilo de todos os documentos que tramitam no 

https://blog.portabilis.com.br/gestao-de-escolas-publicas/
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estabelecimento de ensino; articular, facilitar, mediar e 
motivar o processo de autodesenvolvimento da equipe 
docente, através das ações que promovam a evolução 
positiva no desenvolvimento pedagógico, nas relações de 
trabalho e nas atitudes frentes a suas funções; promover 
ações, em articulação com a direção, que estimulem a 
utilização dos espaços físicos da escola, com as salas de 
aula, de informática, laboratório, sala de leitura, biblioteca e 
outros; elaborar e manter atualizados os registros e 
informações estatísticas, analisando, interpretando e 
divulgando os índices de desempenhos da escola, como 
aprovação, reprovação, frequência e evasão a fim de 
estabelecer novas metas para alcançar a eficiência 
institucional; zelar pelo cumprimento das normas da escola ou 
centro de educação infantil, bem como o cumprimento das 
atribuições registradas no plano da unidade escolar; facilitar 
e participar do processo de integração escola-família-
comunidade, através de reuniões, festividades e eventos; 
emitir relatórios administrativos relacionados ao andamento 
da unidade de ensino; participar na elaboração, execução, 
acompanhamento e avaliação do projeto político pedagógico, 
de planos, programas e projetos eficazes de qualificação do 
processo ensino-aprendizagem; planejar, coordenar e /ou 
participar de projetos, planos e programas, objetivando 
atender as necessidades apresentadas pelos professores, 
bem como acompanhar o aluno no que se refere aos aspectos 
sócio-psico-pedagógicos; participar na elaboração do 
Planejamento Curricular da Unidade Escolar; realizar o 
planejamento e coordenação das atividades de orientação 
educacional na Unidade Escolar em que atua; propiciar ações 
educativas que estabeleçam o inter-relacionamento entre 
alunos, professores, família, serviços especializados e outros 
da comunidade escolar, participando da coordenação 
educacional da unidade Escolar e Regimento Interno; 
contribuir com a elaboração e/ou reformulação dos 
dispositivos de regimento interno da Unidade Escolar; orientar 
o trabalho do professor para a elaboração de um currículo 
escolar contextualizado, que garanta a adoção de 
conhecimentos atualizados, relevantes e adequados à 
legislação vigente; avaliar juntamente com os professores, os 
resultados de atividades pedagógica, analisando o 
desempenho escolar e propondo novas oportunidades de 
aprendizagem aos alunos que apresentam dificuldades, 
objetivando a superação das mesmas; participar do processo 
de caracterização da clientela escolar, bem como da 
identificação das características básicas da comunidade; 
atender as necessidades dos professores, pais e alunos 
esclarecendo dúvidas e identificando as causas que dificultam 
o processo de ensino aprendizagem, tendo em vista a ação 
interdisciplinar; facilitar o desenvolvimento do aluno no 
processo de ensino aprendizagem, promovendo o 
intercâmbio de informações estabelecendo uma comunicação 
adequada entre todos os seguimentos da comunidade 
escolar; coordenar e sistematizar as informações necessárias 
ao conhecimento global do educando, atendendo as 
consultas e solicitações dos pais e/ou responsáveis 
participando de reuniões de avaliação dos alunos, em temas 
relacionados ao processo ensino-aprendizagem; realizar o 
processo de acompanhamentos dos alunos, encaminhando-
os a outros especialistas, quando identificada as 
necessidades; promover programas de orientação familiar, 
troca de experiências e informações sobre os orientandos, 
visando ao atendimento preventivo e/ou terapêutico no que se 
refere ao processo educativo;  participar na orientação de 

programas culturais, de lazer ou outros, visando o 
desenvolvimento da comunidade escolar; orientar, 
acompanhar e avaliar os professores no desenvolvimento de 
todas as atividades que envolvem o processo de ensino-
aprendizagem, planejando as reuniões junto à direção, 
esclarecendo os objetivos do Plano Anual de Ensino, 
coordenando atividades para o aperfeiçoamento do corpo 
docente; assegurar o cumprimento da função precípua da 
escola pública quanto á garantia do acesso, da permanência 
e êxito no percurso escolar do aluno; articular, facilitar, mediar 
e motivar o processo de autodesenvolvimento da equipe 
docente, através das ações que promovam evolução positiva 
no desenvolvimento pedagógico, nas relações de trabalho e 
nas atitudes frente as suas funções; estimular o 
aperfeiçoamento e atualização do corpo docente, 
incentivando a participação em cursos de formação, grupos 
de estudos, reuniões, palestras, simpósios, seminários e 
fórum, a fim de contribuir para crescimento pessoal e 
profissional; integrar os professores novos na organização e 
funcionamento da escola, orientando-os adequadamente; 
elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e 
indicadores da área, visando fornecer subsídios para 
decisões me correções de políticas ou procedimentos de sua 
área de atuação; manter atualizados os indicadores e 
informações pertinentes à área de atuação, observando os 
procedimentos internos e legislação aplicável, visando a 
adequada e imediata disponibilidade dos mesmos; zelar pela 
limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho; 
atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando 
o constante alinhamento ao planejamento estratégico do 
Município; executar outras tarefas correlatas as acimas 
descritas a critério de seu supervisor imediato e/ou conforme 

demanda. 

Cargo: Pedagogo – Escolaridade/ Requisitos:  
Nível Superior/ Graduação em Pedagogia 

Coordenar, em conjunto com a equipe diretiva, a 
elaboração, efetivação, avaliação e realimentação do Projeto 
Político Pedagógico e Regimento da unidade; orientar e 
acompanhar os/as professores/as em relação ao 
planejamento, execução e avaliação do trabalho educativo, 
de acordo com o Projeto Político-Pedagógico da unidade; 
orientar, junto à equipe diretiva, o trabalho pedagógico dos 
profissionais não docentes da unidade, de acordo com o 
Projeto Político-Pedagógico da unidade;  promover a 
participação das famílias no desenvolvimento do Projeto 
Político Pedagógico da unidade efetivando a gestão 
democrática da educação, potencializando os diferentes 
espaços de participação; elaborar, em conjunto com a 
comunidade educativa, o plano de ação da unidade; 
coordenar o planejamento curricular, junto à equipe docente, 
procedendo à avaliação continua do mesmo; coordenar e 
orientar os processos de seleção e utilização de materiais 
didático pedagógicos, respeitando critérios previamente 
estabelecidos; organizar e coordenar, em conjunto com a 
equipe diretiva, reuniões pedagógico administrativas, 
conforme calendário da unidade; planejar e coordenar, em 
conjunto com profissionais da unidade, os processos de 
formação continuada em serviço, possibilitando momentos de 
estudo, planejamento, reflexão e compartilhamento das 
experiências; participar dos processos de formação 
continuada ofertada pelo Departamento Municipal de 
Educação, de acordo com as necessidades da unidade, 
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compartilhando as experiências com os(as) profissionais da 
unidade; coordenar processos de avaliação da aprendizagem 
visando o atendimento às necessidades pedagógicas 
específicas dos/as educandos/as; identificar e acompanhar, 
junto aos profissionais da unidade, casos de educandos(as) 
que apresentem necessidades pedagógicas específicas, 
realizando encaminhamentos necessários junto aos 
responsáveis; articular ações que visem à garantia do 
atendimento das necessidades educacionais específicas 
dos/as educandos/as com deficiência; orientar e acompanhar 
a elaboração e execução do plano de apoio pedagógico 
individualizado dos(as) educandos, conforme suas 
potencialidades e necessidades; orientar e acompanhar, em 
conjunto com os/as profissionais da unidade, os processos e 
registros de avaliação da aprendizagem e desenvolvimento 
dos(as) educandos(as) conforme necessidades da etapa e 
modalidade; coordenar, em conjunto com a equipe diretiva da 
unidade, o conselho de classe, definindo, com os demais 
participantes do conselho, os encaminhamentos pedagógicos 
necessários para a garantia do direito à educação; assegurar 
que os(as) responsáveis pelos(as) educandos(as) sejam 
comunicados sobre o trabalho pedagógico realizado e sobre 
as aprendizagens e desenvolvimento integral dos(as) 
educandos(as); coordenar e orientar o processo de 
adaptação, classificação e reclassificação de educandos, 
conforme a legislação vigente; identificar e conhecer as 
características das famílias e da comunidade na qual a 
unidade educacional está inserida, nos âmbitos 
socioeconômico e cultural, propondo formas de atuação que 
qualifiquem o processo pedagógico; promover ações, junto à 
comunidade educativa, voltadas à proteção, promoção, 
defesa e reparação dos direitos humanos; assegurar, junto à 
comunidade educativa, ações com vistas à garantia dos 
direitos dos(as) educandos(as), realizando as articulações 
necessárias com os órgãos competentes; coordenar, em 
conjunto com a equipe diretiva e com anuência do Conselho 
da unidade, os processos de distribuição das funções dos(as) 
profissionais em conformidade com diretrizes estabelecidas 
pelo Departamento Municipal da Educação; manter-se 
atualizada em relação às normativas vigentes acerca do 
trabalho pedagógico nas unidades educacionais; identificar 
as demandas e promover a formação continuada dos/as 
docentes nas áreas do currículo escolar, de forma articulada 
com as equipes técnicas de ensino e de normatização da 
Secretaria Estadual de Educação; desenvolver outras 
atividades concernentes a seu cargo e área de atuação, 
relacionadas ao sumário de atribuições. 

 

Cargo: Monitor Escolar – Escolaridade/ Requisitos:  

Nível médio completo 

 Zelar pela segurança e conforto das crianças no 
interior de cada veículo escolar; acompanhar alunos desde 
o embarque no transporte escolar até seu desembarque na 
escola de destino, assim como acompanhar os alunos 
desde o embarque, no final do expediente escolar, até o 
desembarque nos pontos próprios; verificar se todos os 
alunos estão assentados adequadamente dentro do veículo 
de transporte escolar; orientar e auxiliar os alunos, quando 
necessário a colocarem o cinto de segurança; orientar os 
alunos quanto ao risco de acidente, evitando colocar partes 
do corpo para fora da janela; realizar limpeza e conservação 
do veículo; identificar a instituição de ensino dos respectivos 

alunos e deixá-los dentro do local; ajudar os alunos a subir 
e descer as escadas dos transportes; verificar a segurança 
dos alunos no momento do embarque e do desembarque; 
verificar os horários dos transportes, informando aos pais e 
alunos; conferir se todos os alunos frequentes no dia estão 
retornando para os lares; ajudar os pais de alunos com 
necessidades especiais na locomoção dos alunos; tratar os 
alunos com urbanidade e respeito, comunicar casos de 
conflito ao responsável pelo transporte de alunos; ser 
pontual, ter postura ética e apresentar-se com vestimentas 
confortáveis e adequadas para o melhor atendimento às 
necessidades dos alunos; entregar aos escolares, no prazo 
máximo de 01 (um) dia útil, qualquer objeto esquecido no 
veículo, quando estiverem sob sua guarda; prestar socorro 
aos usuários, em caso de acidente; não permitir o embarque 
de pessoas estranhas ou não autorizadas, no interior dos 
ônibus; autorizar o transporte de alunos somente no horário 
das aulas; orientar os alunos quanto às normas da unidade 
escolar; organizar a entrada e saída dos alunos; zelar pela 
disciplina dos alunos dentro e fora das salas de aula; 
executar outras tarefas correlatas que lhe forem 
determinadas pelo superior imediato. 

 

Cargo: Nutricionista – Escolaridade/ Requisitos:  
Nível superior/ Graduação em Nutrição 

 
             Realizar o diagnóstico e o acompanhamento do 
estado nutricional, calculando os parâmetros nutricionais 
para atendimento da clientela (educação básica: educação 
infantil- creche e pré-escola, ensino fundamental, EJA – 
Educação de Jovens e Adultos) com base no resultado da 
avaliação nutricional, e em consonância com os parâmetros 
definidos em normativas do FNDE; estimular a identificação 
de indivíduos com necessidades nutricionais especificas, 
para que recebam o atendimento adequado no Programa 
de Alimentação Escolar (PAE); planejar, elaborar, 
acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar, 
com base no diagnostico nutricional e nas referências 
nutricionais, observando: adequação às faixas etárias e aos 
perfis epidemiológicos e das populações atendida, para 
definir a quantidade e a qualidade dos alimentos; respeito 
aos hábitos alimentares e à cultura alimentar de cada 
localidade, à sua vocação agrícola e à alimentação 
saudável e adequada; utilização dos produtos da Agricultura 
Familiar e dos Empreendedores Familiares Rurais, 
priorizando, sempre que possível, os alimentos orgânicos 
e/ou agroecológicos: local, regional, territorial, estadual ou 
nacional, nesta ordem de prioridade; propor e realizar ações 
de educação alimentar e nutricional para a comunidade 
escolar, inclusive promovendo a consciência ecológica e 
ambiental, articulando-se com a direção e com a 
coordenação pedagógica da escola para o planejamento de 
atividades com o conteúdo de alimentação e nutrição; 
elaborar fichas técnicas das preparações que compõem o 
cardápio; planejar, orientar e supervisionar as atividades de 
seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição 
dos alimentos, zelando pela quantidade, qualidade e 
conservação dos produtos, observas sempre as boas 
práticas higiênico-sanitárias; planejar, coordenar e 
supervisionar a aplicação de testes de aceitabilidade junto 
à clientela, sempre que ocorrer no cardápio a introdução de 
alimento novo ou quaisquer outras alterações inovadoras, 
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no que diz respeito no preparo, ou para avaliar a aceitação 
dos cardápios praticados frequentemente. Para tão devem 
ser observados parâmetros técnicos, científicos e sensoriais 
reconhecidos, estabelecidos em normativa do programa.  O 
registro de dará no Relatório Anual de Gestão do PNAE, 
conforme estabelecido pelo FNDE; interagir com os 
agricultores familiares e empreendedores familiares rurais e 
suas organizações, de forma a conhecer a produção local 
inserindo esses produtos na alimentação escolar; participar 
do processo de licitação e da compra direta da agricultura 
familiar para aquisição de gêneros alimentícios no que se 
refere à parte técnica (especificações, quantitativos, entre 
outros); orientar e supervisionar as atividades de 
higienização de ambientes, armazenamento de alimentos, 
veículos de transporte de alimentos, equipamentos e 
utensílios da instituição; elaborar e implantar o Manual de 
Boas Práticas para Serviços de Alimentação e de 
Fabricação e Controle para UAN (Unidade de Alimentação 
Nutricional); elaborar o Plano Anual de Trabalho do PAE, 
contemplando os procedimentos adotados para o 
desenvolvimento das atribuições; assessorar o CAE no que 
diz respeito à execução técnica do PAE; coordenar, 
supervisionar e executar ações de educação permanente 
em alimentação e nutrição para a comunidade escolar; 
participar do processo de avaliação técnica dos 
fornecedores de gêneros alimentícios, a fim de emitir 
parecer técnico, com o objetivo de estabelecer critérios 
qualitativos para a participação dos mesmos no processo de 
aquisição dos alimentos; participar da avaliação técnica no 
processo de aquisição de utensílios e equipamentos, 
produtos de limpeza e desinfecção, bem como na 
contratação de prestadores de serviços que interfiram na 
execução do PAE; participar do recrutamento, seleção e 
capacitação de pessoal que atue diretamente na execução 
do PAE; participar de equipes multidisciplinares destinadas 
a planejar, implantar, implementar, controlar e executar 
políticas, programas, cursos, pesquisas e eventos na área 
de alimentação escolar; contribuir na elaboração e revisão 
das normas reguladoras próprias da área de alimentação e 
nutrição; colaborar na formação de profissionais na área de 
alimentação e nutrição, supervisionando estagiários e 
participando de programas de aperfeiçoamento, 
qualificação e capacitação; comunicar os responsáveis 
legais e, caso necessário, a autoridade competente, quando 
da existência de condições do PAE impeditivas de boa 
prática profissional ou que sejam prejudiciais à saúde e à 
vida da coletividade; capacitara e coordenar as ações das 
equipes de supervisores das unidades da entidade 
executora relativas ao PAE; executar outras atribuições, de 
acordo com a necessidade do serviço e disponibilidade da 
estrutura operacional do PAE; executar outras tarefas 
correlatas que lhe forem determinadas pelo superior 
imediato. 

 

 

 

 

 
 

Cargo: Professor de Educação Especial – 
Escolaridade/Requisitos: Nível superior/Graduação em 

Pedagogia/ Especialização em Educação Especial. 

Tomar conhecimento antecipado do planejamento do (s) 
professor (es) para organizar ou propor adequação 
curriculares e procedimento metodológicos diferencias, 
para as atividades pedagógicas planejadas pelo (s) 
professor (es) regente (s); participar do conselho de classe; 
participar com o (s) professor (es) regente (s) das 
orientações (assessórias) prestadas pelo professor do 
atendimento educacional especializado e pelos 
profissionais que atuam no atendimento especializado de 
caráter reabilitatório e habilitatório; cumprir a carga horária 
de trabalho, permanecendo e participando em sala de aula, 
mesmo na eventual ausência de aluno(s) com deficiência; 
participar de capacitações na área de educação; auxiliar 
o(s) professor(es) regente(s) em todas as disciplinas e nas 
atividades extraclasses promovidas pela escola; participar 
da elaboração e avaliação do Projeto Político Pedagógico 
da escola; elaborar relatório pedagógico descritivo do aluno 
de acordo com as normas e procedimentos da Unidade 
Escolar; atuar no recreio dirigido, troca de fraldas, 
alimentação, uso do banheiro, segurança, mobilidade, etc.; 
atuar na perspectiva da educação inclusiva evitando 
atendimento (s) individualizado (s) ou fora do espaço da 
turma do ensino regular; realizar avaliação inicial do aluno 
para planejamento do atendimento; identificar o nível de 
desenvolvimento real do aluno, quanto à estrutura da 
percepção, atenção, pensamento e linguagem; identificar os 
recursos de acessibilidade utilizados pelo aluno, bem como 
as competências para a realização das atividades de vida 
prática escolar; elaborar e executar planejamento de 
atividades, conforme as especificidades dos alunos; 
elaborar relatório pedagógico descritivo do desenvolvimento 
de cada aluno; realizar avaliação processual para analisar o 
desenvolvimento do aluno e revisão do planejamento; 
avaliar juntamente com a equipe multiprofissional, o 
desenvolvimento e desligamento ou não do (s) aluno (s) 
deste serviço; registrar por escrito as orientações realizadas 
durante a avaliação, deixando uma cópia com a escola e 
outra no arquivo do aluno no atendimento educacional 
especializado; realizar reuniões juntamente com a equipe 
multiprofissional e com as famílias, com o objetivo de 
informar sobre a finalidade do atendimento e orientar sobre 
a importância da participação da família neste trabalho; 
realizar registros escritos das orientações realizadas com a 
família, devendo conter a assinatura de todos os envolvidos; 
participar de reuniões e conselhos de classes na unidade 
escolar onde o aluno está matriculado; participar da 
elaboração do projeto político-pedagógico; orientar o 
professor da classe regular quanto às adequações 
curriculares no contexto da metodologia e avaliação. 

 

Cargo: Professor I – Escolaridade/ Requisitos:  
Nível superior/Graduação em Pedagogia. 

Recepcionar as crianças e anotar as informações 
fornecidas pela mãe; participar no planejamento e execução 
de atividade de estimulação psicomotoras; participar da 
elaboração do político-pedagógico da instituição de ensino; 
elaborar e cumprir planos de trabalho segundo as diretrizes 
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do projeto político-pedagógico da instituição de ensino; 
zelar pela aprendizagem do aluno; estabelecer estratégias 
de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de 
participar integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, a cursos, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; colaborar com as atividades de articulação da 
escola, com as famílias e a comunidade; preparar material 
didático adequado às atividades a serem desenvolvidas; 
acompanhar desenvolvimento das crianças, observando 
seu comportamento e reações, para encaminhá-los à 
orientação e/ou tratamento adequado quando detectada a 
existência de problemas; executar tarefas pertinentes à 
área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 
programas de informática; regência efetiva de turmas; 
atividades extraclasse; elaboração de programas e planos 
de trabalho; controle e avaliação do rendimento escolar; 
participar de pesquisas educacionais e cooperação, no 
âmbito da escola, para aprimoramento tanto do processo 
ensino-aprendizagem, como da ação educacional e 
participação efetiva na vida comunitária da escola; executar 
outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do 
setor, inerentes à sua função. 

 

Cargo: Professor II – Escolaridade/ Requisitos:  
Nível superior/Graduação em Pedagogia. 

Recepcionar as crianças e anotar as informações 
fornecidas pela mãe; participar no planejamento e execução 
de atividade de estimulação psicomotoras; participar da 
elaboração do político-pedagógico da instituição de ensino; 
elaborar e cumprir planos de trabalho segundo as diretrizes 
do projeto político-pedagógico da instituição de ensino; 
zelar pela aprendizagem do aluno; estabelecer estratégias 
de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de 
participar integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, a cursos, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; colaborar com as atividades de articulação da 
escola, com as famílias e a comunidade; preparar material 
didático adequado às atividades a serem desenvolvidas; 
acompanhar desenvolvimento das crianças, observando 
seu comportamento e reações, para encaminhá-los à 
orientação e/ou tratamento adequado quando detectada a 
existência de problemas; executar tarefas pertinentes à 
área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 
programas de informática; regência efetiva de turmas; 
atividades extraclasse; elaboração de programas e planos 
de trabalho; controle e avaliação do rendimento escolar; 
participar de pesquisas educacionais e cooperação, no 
âmbito da escola, para aprimoramento tanto do processo 
ensino-aprendizagem, como da ação educacional e 
participação efetiva na vida comunitária da escola; executar 
outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do 

setor, inerentes à sua função. 

 

 

 

Cargo: Professor III – Escolaridade/ Requisitos:  
Nível superior/Graduação em Pedagogia. 

Recepcionar as crianças e anotar as informações 
fornecidas pela mãe; participar no planejamento e execução 
de atividade de estimulação psicomotoras; participar da 
elaboração do político-pedagógico da instituição de ensino; 
elaborar e cumprir planos de trabalho segundo as diretrizes 
do projeto político-pedagógico da instituição de ensino; 
zelar pela aprendizagem do aluno; ministrar os dias letivos 
e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a 
cursos, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação da escola, com 
as famílias e a comunidade; preparar material didático 
adequado às atividades a serem desenvolvidas; 
acompanhar desenvolvimento das crianças, observando 
seu comportamento e reações, para encaminhá-los à 
orientação e/ou tratamento adequado quando detectada a 
existência de problemas; executar tarefas pertinentes à 
área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 
programas de informática; atividades extraclasse; 
elaboração de programas e planos de trabalho; controle e 
avaliação do rendimento escolar; participar de pesquisas 
educacionais e cooperação, no âmbito da escola, para 
aprimoramento tanto do processo ensino-aprendizagem, 
como da ação educacional e participação efetiva na vida 
comunitária da escola; organizar e realizar a docência na 
área de conhecimento escolar, denominada Educação 
Física, responsável pelo tratamento pedagógico da cultura 
corporal de movimento produzida historicamente com 
alunos (as) portadores ou não de necessidades especiais; 
organizar, coordenar, realizar, supervisionar e avaliar 
atividades que envolvam tema da cultura corporal de 
movimento (esporte, danças, jogos, brincadeiras, 
ginasticas, lutas, etc.), tais como: jogos e competições 
escolares, cursos, mostras, festivais, torneios, gincanas e 
excursões; auxiliar, pedagogicamente o planejamento, a 
construção, a reforma e/ou a ampliação de instalações 
destinadas à Educação Física; auxiliar e assessorar órgãos 
públicos na elaboração, implantação, implementação e 
avaliação de políticas que envolvam a Educação Física, 
como área de conhecimento escolar; executar outras 
tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, 
inerentes à sua função. 

 

 
 

Cargo: Psicologia – Escolaridade/ Requisitos:  
Nível superior/Graduação em Psicologia 

Participar das reuniões do Conselho Municipal de 
Educação; colaborar com a adequação, por parte dos 
educadores, de conhecimentos da Psicologia que lhes 
sejam úteis na consecução crítica e reflexiva de seus 
papéis; desenvolver trabalhos com professores e 
funcionários e atividades direcionadas com alunos, visando 
a explicitação e a superação de entraves institucionais e de 
aprendizagem ao funcionamento produtivo das equipes e 
ao crescimento individual de seus integrantes; desenvolver 
com os participantes do trabalho escolar (pais, alunos, 
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diretores, professores, técnicos, pessoal administrativo, 
servidores), atividades visando prevenir, identificar e 
resolver problemas psicossociais que possam bloquear, na 
escola, o desenvolvimento de potencialidades, a auto 
realização e o exercício da cidadania consciente; elaborar e 
executar procedimentos destinados ao conhecimento da 
relação professor- aluno, em situações escolares 
específicas, visando, através de uma ação coletiva e 
interdisciplinar a implementação de uma metodologia de 
ensino que favoreça a aprendizagem e o desenvolvimento; 
planejar, executar e/ou participar de pesquisas relacionadas 
a compreensão de processo ensino- aprendizagem e 
conhecimento das características Psicossociais da 
clientela, visando a atualização e reconstrução do Projeto 
Político Pedagógico (PPP) da escola, relevante para o 
ensino, bem como suas condições de desenvolvimento e 
aprendizagem, com a finalidade de fundamentar a atuação 
crítica do Psicólogo, dos professores e usuários e de criar 
programas educacionais completos, alternativos, ou 
complementares; participar do trabalho das equipes de 
planejamento pedagógico, currículo e políticas 
educacionais, concentrando sua ação naqueles aspectos 
que digam respeito aos processos de desenvolvimento 
humano, de aprendizagem e das relações interpessoais, 
bem como participar da constante avaliação e do 
redirecionamento dos planos, e práticas educacionais 
implementados; desenvolver programas de orientação 
profissional para os alunos da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), visando um melhor aproveitamento e 
desenvolvimento do potencial humano, fundamentados no 
conhecimento psicológico e numa visão crítica do trabalho 
e das relações do mercado de trabalho; diagnosticar as 
dificuldades dos alunos dentro do sistema educacional e 
encaminhar aos serviços de atendimento da comunidade, 
aqueles que requeiram diagnóstico e tratamento de 
problemas psicológicos específicos, cuja natureza 
transcenda a possibilidade de solução na escola, buscando 
sempre a atuação integrada entre escola e a comunidade; 
supervisionar, orientar e executar trabalhos na área de 
Psicologia Educacional; executar procedimentos 
profissionais para escuta qualificada individual ou em grupo 
para ouvir as queixas e mediar com a solução para o 
problema de alunos (s) ou servidor (es) da educação, 
direcionar e mediar um tratamento adequado; desenvolver 
técnicas inclusivas; desenvolver programas e projetos para 
alunos com dificuldades de aprendizagem e/ou 
comportamento para o desenvolvimento de habilidades 
sociais; desenvolver ações de caráter de prevenção com 
diretores, coordenadores, professores, especialistas da 
educação, servidores, pais e alunos para avaliação, 
diagnóstico, acompanhamento e orientação psicológica; 
atuar na busca de soluções para problemas já 
diagnosticados, visando transformar as situações 
deficitárias em formas que beneficiem o cumprimento dos 
objetivos educacionais; promover projetos e campanhas 
solidárias e visitas a entidades filantrópicas com finalidade 
de desenvolvera responsabilidade social nos alunos; 
promover e realizar palestras e realizar palestras com 
alunos, professores, pais e servidores com temas 
específicos para cada problemática (prevenção de usos de 
drogas, sexualidade, agressividade, ética, autoestima, 
indisciplina, adolescência, valores humanos, etc.); elaborar 
e executar oficinas pedagógicas com professores de acordo 
com as demandas e problemáticas levantadas; promover 

projetos que trabalham questões sobre convivência, 
interação adaptação dos alunos novatos e adaptação para 
os alunos que irão concluir o 6° Ano – Anos finais do Ensino 
Fundamental; auxiliar o educadora conhecer e refletir sobre 
sua família para melhor compreender a dinâmica familiar de 
seus alunos e novos perfis familiares; auxiliar o educador a 
conhecer e refletir sobre desenvolvimento humano e os 
processos ensino/aprendizagem com base nos 
fundamentos teóricos que sustentam sua prática, 
possibilitando que ele possa compreender e encaminhar 
com clareza, o percurso de escolarização de seus alunos 
evitando os excessivos encaminhamentos a sessões 
psicopedagógicos.  

 
 

Cargo: Secretário Escolar – Escolaridade/ Requisitos:  
Nível superior 

Recolher, selecionar, classificar, codificar e 
catalogar todos os documentos que circulam ou que já 
devam ser arquivados definitivamente; organizar os 
arquivos de modo racional e simples, mantendo-os sob sua 
guarda com o máximo sigilo; garantir a perfeita conservação 
e restauração dos documentos recolhidos; organizar as 
fontes de pesquisas ou as pastas de procura de modo que 
qualquer documento exigido seja, rapidamente, localizado; 
manter em dia a escrituração da Escola com o máximo de 
qualidade e o mínimo possível de esforço; manter 
atualizada a documentação escolar, zelando pela sua 
fidedignidade, de modo a poder ser utilizada por ocasião de 
coleta de dados ou para subsidiar os trabalhos de inspeção, 
supervisão e orientação; trazer em dia as legislações, 
regulamentos, instruções circulares, resoluções, e normas 
que dizem respeito às atividades do estabelecimento; 
identificar, interpretar e aplicar a legislação em vigor 
pertinente à organização da unidade escolar; divulgar todas 
as normas procedentes de órgãos superiores, estimulando 
o pessoal em exercício na escola a respeitá-las e agir, 
corretamente, de acordo com as mesmas; planejar seu 
trabalho, de acordo com as necessidades da escola; 
elaborar cronograma de atividades de Secretaria, tendo em 
vista a racionalização do trabalho e sua execução em tempo 
hábil; executar, controlar e avaliar as atividades planejadas 
e, se necessário, relampejar, a fim de adequar seu trabalho 
à realidade da Escola; participar da elaboração do 
planejamento e da avaliação das atividades da Escola, 
quando convocado; participar das reuniões como 
representante do estabelecimento, quando solicitado pelo 
Diretor; participar da elaboração do Regimento e cumprir as 
disposições contidas no mesmo; responder, perante ao 
Diretor, pelo expediente e pelos serviços gerais da 
Secretaria e auxilia-los, dando-lhe assistência, executando 
ou fazendo executar suas determinações; atender e auxiliar 
o Inspetor Escolar em suas visitas à Escola, apresentando-
lhe a documentação solicitada; atender à Superintendência 
Regional de Ensino, pais e/ou responsáveis e comunidade, 
para prestar os esclarecimentos solicitados; solicitar 
informações ao Inspetor Escolar para esclarecimento de 
dúvidas; orientar seus auxiliares; supervisionar o trabalho 
administrativo, evitando o desperdício de materiais e tempo 
do pessoal envolvido; contribuir para o aumento de esforço 
individual, criatividade e satisfação do pessoal envolvido no 
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trabalho; utilizar-se de equipamentos e sistemas de 
informática; executar outras tarefas correlatas as acimas 
descritas a critério de seu supervisor imediato e/ou 
conforme demanda. 

Cargo: Auxiliar de Creche – Escolaridade/ Requisitos:  
Nível Médio Completo  

Participação nas atividades propostas: manter-se 
participativo e inteirado de todas as atividades 
desenvolvidas pelo educador ou pela equipe de trabalho em 
sala de aula e até mesmo fora dela; participação nas 
reuniões pedagógicas: marcar presença e contribuir em 
grupos de estudos, eventos da instituição e atividades 
referentes; alinhamento com as diretrizes: a atuação deve 
acompanhar as orientações do Departamento Municipal de 
Educação – DEMEC assim como as normas da supervisão 
da Unidade Educativa; monitoramento: abrir e fechar o CEI 
na companhia do professor todos os dias; participação na 
confecção: auxiliar a elaboração de materiais pedagógicos 
indicado pelos educadores, como por exemplo, jogos, 
materiais recicláveis e etc; cuidado com o ambiente: 
propiciar ambiente de respeito mútuo e cooperação, tanto 
em relação às crianças entre si, quanto em relação às 
crianças e os demais profissionais da creche; se alinhar à 
proposta de Educação Infantil: informar-se sobre e 
obedecer à proposta de funções do trabalho da Educação 
Infantil disposta na rede de ensino; zelar pela segurança das 
crianças: cuidar dos pequenos sempre atento às suas 
necessidades;  observação e registro: observar e anotar na 
agenda ou diário, sempre sob a supervisão do educador de 
referência, os acontecimentos do dia para manter uma 
comunicação transparente com a família e priorizar o bem-
estar da criança;  comunicação com os superiores: 
comunicar ao professor e/ou à direção, situações que o 
profissional entende que necessitam de uma atenção 
especial, ou até mesmo adversidades no processo de 
trabalho; participação na adaptação da criança: participar 
ativamente do processo de adaptação que todas as 
crianças passam quando começam sua jornada na creche; 
.atendimento às necessidades das crianças: atender os 
pequenos em suas necessidades rotineiras, incluindo o ato 
de estimular, cuidar e orientar a aquisição de hábitos de 
higiene como na troca de fraldas, necessidades fisiológicas, 
banho e escovação dos dentes; participação no processo 
de integração: o auxiliar deve ser parte presente e 
participante da forte integração formada pela unidade 
educativa, família e comunidade;  participação na 
construção do material didático: auxiliar o educador durante 
a produção do material didático e nos pós que envolve a 
organização, higienização e manutenção deste material; 
conhecimento do processo de desenvolvimento infantil: 
compreender com propriedade o processo de evolução da 
criança, mantendo-se atualizado, através de leituras, 
cursos, formação continuada, seminários, palestras e outros 
eventos; acompanhamento e zelo pelas crianças durante o 
repouso: a “hora do soninho” na sala de descanso também 
deve ser acompanhada pelo auxiliar e ele deve permanecer 
vigilante durante todo o período do repouso; organização do 
ambiente e de tudo que há nele: organizar e zelar pelo uso 
adequado do ambiente, dos materiais e dos brinquedos que 
ficam nesse espaço; cuidado com a alimentação da criança: 
estimular bons hábitos alimentares e garantir esses hábitos 

através do acompanhamento e orientação da criança 
durante as refeições, bem como o auxílio integral para as 
crianças mais novas; cuidado com a alimentação do bebê: 
preparar, oferecer e higienizar a mamadeira do bebê, com 
atenção especial aos cuidados que essas atividades 
exigem; cuidado com os materiais: zelar pela conservação, 
organização e armazenamento dos materiais e 
equipamentos do ambiente de trabalho; auxílio ao 
atendimento: assessorar o educador no momento do 
atendimento às crianças para garantir a segurança, o bem-
estar e o desenvolvimento delas; auxílio na execução das 
atividades: assessorar os educadores responsáveis durante 
a execução das atividades pedagógicas e recreativas 
diárias; atendimento às necessidades da escola: colocar-se 
à disposição da equipe gestora, quando for solicitado a 
atuação do profissional nas diferentes salas de aula da 
instituição; realização de atividades variadas: realizar outras 
atividades diversas que estejam correlatas com a função do 
auxiliar de creche; atenção às necessidades: estar pronto 
para ocasionais atendimentos relacionados a saúde, 
higiene e segurança do trabalho; atenção total às crianças 
e às atividades: durante o exercício das funções de auxiliar 
de creche, o profissional não deve dirigir a sua atenção para 
outras atividades que não fazem parte da rotina como, 
conversas fora de hora com outras pessoas ou conversa no 
celular. Situações como essas dificultam ou impossibilitam 
a atenção à criança; executar outras tarefas correlatas que 
lhe forem determinadas pelo superior imediato. 

 

 
ANEXO IV - 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM 
COMISSÃO 

 

Cargo: Diretor Escolar – Escolaridade/ Requisitos:  
Nível superior/Graduação em Pedagogia 

Administrar o patrimônio da escola, que 
compreende as instalações físicas, os equipamentos e 
materiais; manter atualizado o inventário dos materiais e 
bens existentes na escola; zelar pela adequada utilização e 
preservação dos bens móveis da escola; racionalizar o uso 
dos bens e materiais de consumo da escola; tomar 
providências necessárias à manutenção, conservação e 
reforma do prédio, dos equipamentos e mobiliário da escola; 
coordenar a administração de pessoal; definir o quadro de 
distribuição de tarefas e assegurar o seu cumprimento; fazer 
cumprir o regime disciplinar previsto na legislação 
específica; assegurar a atualização das fichas funcionais 
dos servidores da escola; gerenciar ações de 
desenvolvimento dos recursos humanos da escola: 
participar junto à Direção do levantamento de necessidade 
de capacitação do pessoal da escola; participar das ações 
de capacitação dos profissionais da escola, tendo em vista 
as necessidades identificadas; participar da Articulação com 
instituições e pessoas, visando à sua participação nas 
atividades de capacitação do pessoal da escola; 
encaminhar à Direção demanda de cursos aos órgãos 
competentes, quando necessário; orientar o funcionamento 
da secretaria da escola; estabelecer a rotina de 
funcionamento da secretaria, garantindo a regularidade das 
atividades e informações; orientar a secretaria da escola 
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sobre as normas e procedimentos referentes a escrituração 
escolar e à situação funcional dos servidores; organizar 
arquivo de legislação referente à educação; supervisionar a 
análise de processos de regularização de vida escolar; 
participar do atendimento escolar no Município; colaborar 
na realização do cadastro escolar; participar de 
levantamentos relacionados à expansão de níveis e 
modalidades de ensino, com base nas necessidades da 
comunidade; promover a regularização do fluxo escolar, 
para tomada de medidas que visem à redução da evasão e 
de reprovação escolar; representar a escola junto aos 
demais órgãos e agências sociais dentro e fora do 
Município; participar da elaboração, implementação e 
avaliação do plano de desenvolvimento da escola; conduzir 
os interesses da escola inibindo comportamento 
discriminatório e outras condutas que caracterizem práticas 
inadequadas ao ambiente escolar; restringir, nos limites da 
escola, atividades comerciais, práticas ilícitas e contrárias à 
sua missão institucional; estimular a participação e o 
desenvolvimento dos pais e/ou responsáveis na vida 
escolar; tornar a escola aberta aos interesses da 
comunidade, para a realização de atividades artísticas, 
culturais e de lazer dos alunos e suas famílias; apoiar a 
busca de parcerias com instituições e voluntários que 
contribuam para a melhoria do ambiente escolar, do 
atendimento aos alunos, da qualidade do ensino e do 
desenvolvimento da Proposta Pedagógica da Escola; 
acompanhar a frequência dos alunos, comunicando à 
família sobre as ausências e, configurada a omissão dos 
pais ou responsáveis, acionar o Conselho Tutelar e o 
Ministério Público; garantir a legalidade, a regularidade e a 
autenticidade da vida escolar dos alunos, com 
arquivamento dos documentos próprios; observar e cumprir 
a legislação que dispõe sobre os direitos da criança e do 
adolescente; determinar atividades e organizar turnos e 
horários de trabalho da equipe da escola; acompanhar a 
frequência dos servidores, repassando ao DEMEC, em 
tempo hábil, as informações necessárias para o 
processamento do pagamento dos vencimentos, direitos e 
vantagens do servidor; comparecer à escola nos diferentes 
turnos, garantindo unidade do seu funcionamento; 
identificar as necessidades de formação ou qualificação dos 
servidores da escola e encaminhá-las ao DEMEC; participar 
da elaboração da Proposta Pedagógica, do Regime Escolar 
e do Plano de Desenvolvimento da Escola- PDE, e 
acompanhar a sua implementação; encaminhar medidas 
que visem sanar deficiências apontadas pelas avaliações 
externas (PROEB/ SIMAVE/ SAEB) e pelas avaliações 
realizadas pela própria escola; cumprir, zelar pelo 
cumprimento e dar conhecimento à comunidade escolar das 
diretrizes e normas emanadas dos sistemas de ensino 
nacional, estadual e municipal; fornecer os dados 
requeridos pelo DEMEC, observando a sua fidedignidade e 
os prazos estabelecidos; zelar pelos bens patrimoniais e 
manter atualizado o tombamento dos bens públicos; zelar 
pela conservação do prédio e mobiliário escolar informando 
ao DEMEC sobre a necessidade de manutenção, reformas 
e ampliações; assegurar a regularidade do funcionamento 
da Caixa Escolar; prestar contas das ações realizadas 
durante o período em que exercer a direção da escola; zelar 
para que a escola municipal eleve gradativamente, os 
padrões de aprendizagem escolar de seus alunos e 
contribua para a formação da cidadania; executar outras 
tarefas correlatas as acimas descritas a critério de seu 

supervisor imediato e/ou conforme demanda. 

 

Cargo: Coordenador Escolar – Escolaridade/ Requisitos:  
Nível superior/Graduação em Pedagogia 

Dirigir, orientar, coordenar e controlar as 
atividades da escola; promover o aperfeiçoamento dos 
serviços próprios da unidade escolar; transmitir instruções e 
orientar os servidores na execução das tarefas relativas a 
unidade escolar; fiscalizar a presença dos servidores na 
unidade escolar; responsabilizar-se pela documentação do 
corpo discente; executar outras tarefas correlatas as acimas 
descritas a critério de seu supervisor imediato e/ou 
conforme demanda. 

 
 
 

Lei Complementar Nº 70/2023. 
 
“Dispõe sobre o Plano de Cargos e Vencimentos dos 
Profissionais da Saúde do Município de Coluna – MG e dá 
outras providências”. 

 

O Povo do Município de Coluna, Estado de Minas Gerais, 
por meio de seus representantes, Vereadores (as) componentes 
da Câmara Municipal, aprovou e eu, na qualidade de Prefeito, no 
uso de minhas atribuições legais, destacadamente as conferidas 
pela Lei Orgânica, em seu nome, sanciono a seguinte Lei 
Complementar. 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º. Ficam instituídas, na forma desta Lei, as carreiras 

do Grupo de Atividades que integram a área de saúde do 
Município de Coluna - MG. 

 
Parágrafo Único. A estrutura dos cargos instituídos por esta 

Lei Complementar, o número de cargos, nomenclatura, 
vencimento básico, carga - horária, nível de escolaridade e 
atribuições de cada um são os constantes dos Anexos desta Lei 
Complementar; 

 
Art. 2º. Para os efeitos desta Lei Complementar, 

consideram-se: 
 

I. Grupo de atividades os conjuntos de cargos agrupados 
segundo sua área de atuação; 

II. Carreira a trajetória do servidor desde o seu ingresso no 
cargo até o seu desligamento, regida por regras especificas 
de ingresso, desenvolvimento profissional, remuneração e 
avaliação de desempenho; 

III. Cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação 
funcional do quadro de pessoal privativas de servidor 
público efetivo, com criação, remuneração, quantitativo, 
atribuições e responsabilidades definidos em lei, direitos e 
deveres de natureza estatutária estabelecidos em Lei 
Complementar; 
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IV. Quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento 
efetivo e de provimento em comissão de cada órgão; 
 
Art. 3º. Os cargos instituídos por esta Lei Complementar 

são lotados na área de Saúde dos órgãos do Poder Executivo de 
Coluna - MG. 

 
Art. 4º. As atribuições sumárias dos cargos instituídos por 

esta Lei Complementar são as constantes nos Anexos I, II, III e IV. 
 
Parágrafo Único. As atribuições atinentes aos cargos 

instituídos por esta Lei Complementar, que demandarem 
conhecimento específico serão desempenhadas, exclusivamente, 
por servidor público legalmente habilitados para seu exercício. 

 
Art. 5º. As mudanças de lotação de cargos de servidores 

entre órgãos do Poder Executivo somente serão permitidas, desde 
que nas mesmas funções do cargo. 

 
Parágrafo Único. A lotação de servidor nos termos do caput 

deste artigo fica condicionada à existência de vaga, nos termos da 
legislação vigente, respeitada a carga-horária do cargo ocupado 
pelo servidor. 

 
 

CAPÍTULO II 
DA INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO 

 
Art. 6º. A investidura em cargo público instituído por esta 

Lei Complementar dependerá de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza 
e a complexidade do cargo, ressalvadas as nomeações para 
cargos em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração. 

 
Art. 7º. A investidura em cargo público instituído por esta 

Lei Complementar dependerá da comprovação de habilitação e 
requisitos mínimos exigidos, nos termos dos Anexos I, II, II e IV, 
que acompanham e integram esta Lei Complementar. 

 
Art. 8º. O concurso público para investidura nos cargos 

instituídos por esta Lei Complementar será de caráter eliminatório 
e classificatório e poderá conter as seguintes etapas sucessivas: 

 
I. Provas ou provas e títulos; 
II. Prova de aptidão psicológica e psicotécnica, se necessário, 

na forma do Edital; 
III. Prova de condicionamento físico por testes específicos, se 

necessário, na forma do Edital. 
 
Parágrafo Único. As instruções reguladoras do concurso 

público serão publicadas em edital, que conterão, tendo em vista 
as especificidades das atribuições do cargo, no mínimo: 

 
I. O número de vagas a serem preenchidas; 
II. As matérias sobre as quais versarão as provas e seus 

respectivos programas; 
III. O desempenho mínimo exigido para aprovação nas 

provas; 
IV. O critério de avaliação dos títulos, se for o caso; 
V. O caráter eliminatório ou classificatório de cada etapa do 

concurso; 
VI. Os requisitos para a inscrição, com exigência mínima de 

comprovação pelo candidato: 

a) De estar no gozo dos direitos políticos; 
b) De estar em dia com as obrigações militares; 
VII. Escolaridade mínima exigida para o ingresso no cargo; 
VIII. A carga - horária de trabalho. 

 
Art. 9º.  Concluído o concurso público e homologados os 

resultados, a nomeação dos candidatos aprovados obedecerão à 
ordem de classificação e ao prazo de validade do concurso, nos 
termos da Constituição Federal. 

 
Parágrafo Único. O prazo de validade do concurso será 

contado a partir da data de sua homologação, respeitados os 
limites constitucionais. 

 
Art. 10. Para a posse em cargo de provimento efetivo, o 

candidato aprovado deverá comprovar: 
 
I. Cumprimento dos requisitos constantes nos incisos VI e VII 

do parágrafo único do art. 8º; 
II. Idoneidade e conduta ilibada; 
III. Aptidão física e mental para o exercício do cargo, por meio 

de avaliação médica, nos termos da legislação vigente; 
IV. Declaração de bens. 

 
CAPÍTULO III 

DOS VENCIMENTOS E DAS GRATIFICAÇÕES 
 
Art. 11. Os vencimentos correspondentes a cada cargo 

previsto nesta Lei Complementar estão previstos nos Anexos I, II, 
III e IV, que fazem parte integrante desta Lei Complementar. 

 
Art. 12.    A duração do trabalho normal do servidor público, 

estabelecida em lei ou regulamento, não poderá exceder a 08 
(oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 

 
§ 1º. A prorrogação ou redução da jornada de trabalho terá 

como base de cálculo o vencimento correspondente a uma 
jornada normal de trabalho. 

 
§ 2º. A duração normal do trabalho diário poderá ser 

acrescida de horas extras, em número não excedente de 02 
(duas), desde que necessárias e imprescindíveis à realização de 
serviços inadiáveis e mediante autorização expressa do Chefe do 
Poder Executivo. 

 
§ 3º. O número de horas previsto no parágrafo supra pode 

ser prorrogado por igual período diante de situações excepcionais 
e cuja inexecução de tarefas possa acarretar prejuízos 
irreparáveis. 

 
§ 4º. O serviço extraordinário será remunerado com 

acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação ao valor da 
hora normal de trabalho. 

 
§ 5º. O adicional por serviço extraordinário não integra a 

remuneração, nem serve de base de cálculo para nenhum efeito, 
salvo nos casos de expediente em regime de plantão. 

 
Art. 13. Fica a critério da Administração Pública a adoção 

de jornada sob o regime de plantão, com escala de 12x36 horas, 
respeitando-se o limite constitucional previsto. 

 
§ 1º.  A jornada prevista no caput deste artigo poderá ser 

fixada para os cargos lotados no Hospital Municipal Agostinha 



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICIPIO 

DE COLUNA – MG 

https://coluna.mg.gov.br ANO VI - Edição n°17 Terça-Feira, 0 7  d e  m a rç o   de 2023 

 

33  

Alcântara de Aguiar e nas Unidades Básicas de Saúde – UBS, a 
saber:  

 
a) Cargos de Médicos; 
b) Cargos de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem; 
c) Cargos de Técnico de Raio X; 
d) Cargos de Auxiliar de Laboratório; 
e) Cargos de Motoristas e Motoristas de Ambulâncias. 

 
§ 2º. Na adoção da jornada prevista no caput deste artigo, 

desde que respeitado o limite constitucional, não terá incidência 
de adicional de serviço extraordinário. 

 
§ 3º. Na adoção da jornada prevista no caput deste artigo, 

poderá ocorrer a prorrogação da carga-horária, desde que haja 
necessidade, com a devida autorização do Chefe do Poder 
Executivo Municipal. 

 
§ 4º. No caso de ocorrência de situação prevista no 

parágrafo anterior, poderá haver incidência de adicional de serviço 
extraordinário, respeitados os limites constitucionais. 

 
Art. 14.  O servidor poderá receber outras vantagens 

pecuniárias estabelecidas no Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais, além das previstas nesta Lei Complementar. 

 
Art. 15.  As vantagens pecuniárias devidas ao servidor 

terão seu valor calculado de acordo com o vencimento em vigor 
no mês do pagamento, salvo se houver atraso por parte do próprio 
servidor. 

 
Art. 16. O servidor investido em cargo de direção ou chefia 

poderá ter substituto indicado na forma do Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais. 

 
Parágrafo Único. O substituto a que se refere o caput deste 

artigo, fará jus à remuneração correspondente ao cargo em que 
se der a substituição. 

 
Art. 17.  O ocupante de cargo de provimento em comissão, 

poderá optar pela remuneração referente ao seu cargo efetivo, 
acrescido de 20% (vinte por cento) incidentes sobre o seu 
vencimento básico. 

 
Art. 18.  O profissional nomeado para o exercício da função 

de Responsável Técnico da área de Enfermagem do Hospital 
Municipal Agostinha Alcântara de Aguiar, fará juz ao adicional de 
20% (vinte por cento) sobre seu vencimento base. 

 
Art. 19. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente, 

pelo exercício de cargo público, vencimento inferior ao salário 
mínimo vigente no País, observada a jornada normal de trabalho. 

 
Art. 20.  Fica estabelecido o dia 1° (primeiro) de maio de 

cada ano, como data-base para concessão de reajuste geral 
anual, desde que haja disponibilidade financeira e orçamentária, 
atendidas as exigências constitucionais e infraconstitucionais. 

 
Art. 21.  Aos Servidores Públicos pertencentes ao Quadro 

Efetivo que compõem a área de saúde do Município de Coluna – 
MG, será concedido, a cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, 
adicional quinquenal, no percentual de 10% (dez por cento) 
incidentes sobre seu vencimento-base. 

 

Art. 22. Aos Servidores Públicos pertencentes ao Quadro 
Efetivo que compõem a área de saúde do Município de Coluna – 
MG, será concedido a cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, 
adicional bienal, no percentual de 02% (dois por cento) incidentes 
sobre seu vencimento-base. 

 
Art. 23. Aos Servidores Públicos pertencentes ao Quadro 

Efetivo que compõem a área de saúde do Município de Coluna – 
MG, será concedido a cada 30 (trinta) anos de efetivo exercício, 
adicional trintenário, no percentual de 10% (dez por cento) 
incidentes sobre seu vencimento base. 

 
Art. 24. Aos Servidores Públicos pertencentes ao Quadro 

Efetivo que compõem a área de saúde do Município de Coluna – 
MG, será concedido férias-prêmio de 90 (noventa) dias a cada 05 
(cinco) anos de efetivo exercício. 

 
§ 1º. As férias-prêmio que dispõe o caput deste artigo 

poderão ser concedidas, a pedido do servidor, de forma 
fracionada, bem como podendo ser acumuladas. 

 
§ 2º.  A concessão da férias-prêmio que dispõe o caput 

deste artigo, ficarão condicionadas a requerimento do servidor, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista para 
o gozo, sempre observada a conveniência do serviço público. 

 
CAPÍTULO IV 

DA AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO 
 
 Art. 25. O servidor público titular de cargo de provimento 

efetivo será submetido anualmente à avaliação periódica de 
desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla 
defesa e contraditório. 

 
 Art. 26. A avaliação periódica de desempenho a que se 

refere o artigo anterior, obedecerá aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, eficiência, publicidade, contraditório 
e ampla defesa, observados os seguintes critérios: 

 

I. Qualidade no desempenho das funções; 

II. Produtividade no desempenho das funções; 

III. Iniciativa no desempenho das funções; 

IV. Presteza no desempenho das funções; 

V. Aproveitamento em programas de capacitação; 

VI. Assiduidade no desempenho das funções; 

VII. Pontualidade no desempenho das funções; 

VIII. Administração do tempo e tempestividade no desempenho 
das   funções; 

IX. Uso adequado dos equipamentos e instalações de serviço; 

X. Aproveitamento dos recursos e racionalização de 
processos; 

XI. Capacidade de trabalho em equipe; 

XII. Urbanidade e presteza no atendimento ao público. 
 
§ 1º. A aplicação dos critérios a que se referem os incisos 

do caput deste artigo será regulamentado por Lei Complementar, 
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir 
de sua publicação. 

§ 2º. Na avaliação periódica de desempenho de que trata 
este artigo, serão considerados os seguintes conceitos: 
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I. Excelente: igual ou superior a 90% (noventa por cento) da 

pontuação máxima; 
II. Bom: igual ou superior a 70% (setenta por cento) e inferior 

a 90% (noventa por cento) da pontuação máxima; 
III. Regular: igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) e 

inferior a 70% (setenta por cento) da pontuação máxima;  
IV. Insatisfatório: inferior a 50% (cinquenta por cento) da 

pontuação máxima. 
 
§ 3º. A Divisão de Pessoal da Prefeitura Municipal de 

Coluna – MG dará ciência prévia ao servidor, das normas, critérios 
e conceitos a serem utilizados na avaliação periódica de 
desempenho de que trata este Capítulo. 

 
Art. 27. A avaliação periódica de desempenho será 

realizada por comissão composta de no mínimo 03 (três) 
servidores estáveis, de nível hierárquico não inferior ao do servidor 
avaliado, sendo 01 (um) deles, preferencialmente, com lotação no 
órgão a que o servidor esteja vinculado. 

 
§ 1º. A avaliação periódica de desempenho será 

previamente homologada pela autoridade imediatamente superior 
ao servidor, e terá como instância de homologação máxima o 
Chefe do Poder Executivo Municipal, dela dando ciência ao 
interessado. 

 
§ 2º. A avaliação periódica de desempenho será realizada 

exclusivamente com base nos critérios previstos neste Capítulo, 
sendo obrigatória a indicação dos critérios de avaliação, fatos, 
circunstâncias e demais elementos de convicção no termo final de 
avaliação. 

 
§ 3º. A avaliação periódica de desempenho será 

obrigatoriamente instruída com relatório onde conste provas 
documentais, quando for assim necessário. 

 
§ 4º. Na composição da comissão de avaliação periódica 

de desempenho verificar-se-á alternância a cada 02 (dois) anos, 
observados os mesmos critérios fixados no caput deste artigo. 

 
§ 5º.  Havendo impedimentos dos membros que compõem 

a comissão, proceder-se-á à substituição dos mesmos, de acordo 
com o estabelecido neste Capítulo. 

 
Art. 28. Fica assegurado ao servidor o direito de 

acompanhar todos os atos de instrução do processo que tenha por 
objeto a avaliação de seu desempenho. 

 
           § 1º. Durante o processo de avaliação de desempenho, o 
servidor poderá, mediante petição por escrito, apontar as 
condições de trabalho oferecidas pelo órgão onde encontra-se 
lotado, o que deverá ser considerado pela Comissão na aplicação 
dos conceitos previstos no § 2º do Art. 26 desta Lei Complementar. 

§ 2º. O processo de avaliação periódica de desempenho a 
que se refere este Capítulo poderá ser acompanhado por repre-
sentante ou procurador do servidor, legalmente constituído, na 
forma prevista em Lei. 

§ 3º. O servidor será notificado do conceito anual que lhe 
for atribuído, cabendo-lhe pedido de reconsideração, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias  

à autoridade superior responsável pelo Departamento, a qual 
decidirá em igual prazo. 

§ 4º. Da decisão final do pedido de reconsideração, caberá, 
no prazo de 10 (dez) dias, recurso hierárquico, com efeito 
suspensivo à autoridade máxima, o qual decidirá em igual prazo. 

 
Art. 29. Serão objeto de arquivamento em pasta ou base 

de dados individual do servidor, permitida consulta a qualquer 
tempo: 

 
I. Os conceitos anuais atribuídos ao servidor; 
II. Os instrumentos de avaliação e os respectivos resultados; 
III. A indicação dos elementos de convicção e das provas dos 

fatos relatados na avaliação; 
IV. Os recursos interpostos; 
V. As metodologias e os critérios utilizados na avaliação. 

 
Art. 30.  A avaliação periódica de desempenho anual com 

conclusão pelo conceito insatisfatório ou regular do servidor 
efetivo, deverá constar relatório das deficiências identificadas e a 
indicação de correções necessárias. 

 
§ 1º.  Para fins do disposto no caput deste artigo, serão 

consideradas e atendidas as necessidades de capacitação e 
treinamento do servidor, cujo desempenho tenha sido considerado 
insatisfatório. 

 
§ 2º. Para fins do disposto no caput deste artigo, serão 

consideradas e priorizadas as necessidades de capacitação e 
treinamento do servidor, cujo desempenho tenha sido considerado 
regular. 

 
Art. 31.  O Departamento Municipal de Saúde, em conjunto 

com a Prefeitura Municipal de Coluna - MG promoverá as ações 
necessárias para suprir as insuficiências de desempenho, 
promovendo cursos de treinamento e capacitação, dentre outras 
ações. 

 
CAPÍTULO V 

DA CAPACITAÇÃO 
 
 Art. 32. O Departamento Municipal de Saúde, em 

conjunto com a Prefeitura Municipal de Coluna - MG deverá 
instituir, como atividade permanente, a capacitação de seus 
servidores, tendo como objetivo: 
 
I. Criar e desenvolver hábitos, valores e comportamentos 

adequados ao digno exercício da função pública; 
II. Capacitar o servidor para o desempenho de suas 

atribuições específicas, orientando - o no sentido de obter 
os resultados desejados pela Administração; 

III. Estimular o desenvolvimento funcional, criando condições 
propícias ao constante aperfeiçoamento dos servidores; 

IV. Integrar os objetivos pessoais de cada servidor, no 
exercício de suas atribuições às finalidades da 
Administração como um todo. 
 
 Art. 33.  Para fins do disposto neste Capítulo, dividem-se 

os tipos de capacitação em 03 (três) categorias, a saber: 
 

I. De integração, tendo como finalidade integrar o servidor no 
ambiente de trabalho, através de informações sobre a 
organização e funcionamento da área de saúde do 
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Municipal de Coluna – MG, inerente às suas funções; 
II. De aperfeiçoamento, objetivando dotar o servidor de 

conhecimentos e técnicas referentes às atribuições que 
desempenha, mantendo-o permanentemente atualizado e 
preparando-o para a execução de tarefas mais complexas; 

III. De adaptação, com a finalidade de preparar o servidor para 
o exercício de novas funções, quando a tecnologia 
absorver ou tornar obsoletas aquelas que vinha exercendo 
até o momento. 
 
Art. 34. A capacitação a que dispõe este Capítulo terá 

sempre caráter objetivo e prático e será ministrada, direta ou 
indiretamente pelo Departamento Municipal de Saúde, em 
conjunto com a Prefeitura Municipal de Coluna - MG, atendidos os 
seguintes critérios: 

 
I. Capacitação ministrada por monitores locais; 
II. Capacitação fora do Município, ministrada por especialista 

ou instituições especializadas; 
III. Capacitação ministrada no Município, por especialistas ou 

instituições especializadas; 
 
Art. 35. Para fins do disposto neste Capítulo, os titulares 

dos órgãos e das unidades organizacionais participarão dos 
programas de treinamento: 

 
I. Identificando e analisando, no âmbito de cada órgão, as 

necessidades de capacitação e treinamento, 
estabelecendo programas prioritários e propondo medidas 
necessárias ao atendimento das carências identificadas e 
à execução dos programas propostos; 
 

II. Facilitando a participação de seus subordinados nos 
programas de capacitação e tomando as medidas 
necessárias para que os afastamentos, quando ocorrerem, 
não causem prejuízos ao funcionamento regular da 
unidade administrativa; 
 

III. Desempenhando, dentro dos programas de treinamento e 
capacitação aprovados, atividades de instrutor; 
 

IV. Submetendo-se a programas de treinamento e capacitação  
relacionados às suas atribuições. 
 
Art. 36. Os programas de capacitação e treinamento que 

dispõe este Capítulo serão elaborados anualmente com previsão 
na Lei Orçamentária de recursos indispensáveis à sua im-
plementação. 

 
Art. 37. Independentemente dos programas previstos, o 

Diretor de Departamento Municipal de Saúde desenvolverá em 
conjunto com seus servidores, atividades de treinamento em 
serviço, em consonância com o programa de capacitação, 
consubstanciados em: 

 
I. Reuniões para estudo e discussão de assuntos 

relacionados ao serviço; 
II. Divulgação de normas legais e aspectos técnicos relativos 

ao trabalho exercido e orientação quanto ao seu 
cumprimento, aplicação e execução; 

III. Discussão sobre programas de trabalho do órgão e de sua 
contribuição para o sistema administrativo; 

IV. Utilização de rodízio e de outros métodos de capacitação 
em serviço, adequados para cada caso. 

 
CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 Art. 38. Os cargos de provimento efetivo constante dos 

Anexos I, II, III desta Lei serão preenchidos pelo enquadramento 
dos atuais servidores já empossados e estáveis, conforme as 
normas estabelecidas nesta Lei e por nomeação e posse, 
precedida de concurso público e processo seletivo, de prova ou de 
prova e títulos, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal e 
pelas demais formas previstas no Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Coluna – MG. 

 
 Art. 39. Os servidores empossados nos cargos de 

provimento efetivo com lotação no Departamento Municipal de 
Saúde, Programas Estratégia Saúde da Família- ESF e Atenção 
Básica – AB, com provimento mediante Processo Seletivo, terão 
estabilidade enquanto durar os Programas, tendo seus vínculos 
extintos caso haja extinção dos mesmos. 

 
 Art. 40. Ficam extintos os cargos de provimento em 

comissão, descritos na Lei Complementar nº 004/2003 e suas 
alterações posteriores, conforme se especifica: 

 
I.   Faturista: cargo extinto; 
II.   Coordenador de Saúde Bucal: cargo extinto; 

 
Art. 41. Ficam extintos os cargos de provimento efetivo, 

descritos na Lei Complementar nº 004/2003 e suas alterações 
posteriores, conforme se especifica: 

I. Terapeuta Ocupacional: cargo extinto; 
II. Psicólogo: cargo extinto; 
III. Assistente Social: cargo extinto; 
IV. Técnico de Fiscalização Sanitária: cargo extinto; 
V. Técnico de Higiene Dental: cargo extinto; 
VI. Técnico em Nutrição: cargo extinto; 
VII. Técnico de Laboratório: cargo extinto; 
VIII. Auxiliar de Saúde: cargo extinto; 
IX. Biólogo: cargo extinto. 

 
 Art. 42. Ficam extintos os cargos de provimento em 

processo seletivo, descritos na Lei Complementar nº 004/2003 e 
suas alterações posteriores, conforme se especifica: 

I.   Fiscal de Vigilância Sanitária: cargo extinto; 
II.   Médico de Família: cargo extinto. 

 
 Art. 43. Ficam alteradas as nomenclaturas dos cargos de 

provimento em comissão e de provimento efetivo, conforme se 
especifica: 
 

Nomenclatura anterior Nomenclatura atual 

Coordenador de PSF 
Coordenador da Atenção 

Primária 

Farmacêutico/ Bioquímico Farmacêutico 

 
 Art. 44. Ficam alterados o número de cargos de 

provimento efetivo por concurso público e processo seletivo e 
cargos de provimento em comissão, conforme se especifica: 
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Nomenclatura 
Nº de cargos 

anteriores 
Nº de cargos 

atual 

Médico 05 01 

Dentista 03 02 

Farmacêutico 02 03 

Enfermeiro 04 06 

Fisioterapeuta 02 01 

Técnico de Enfermagem 05 12 

Técnico de Raio X 04 05 

Auxiliar de Consultório 
Dentário 

03 01 

Auxiliar de Enfermagem 29 17 

Auxiliar de Farmácia 05 03 

Agente Comunitário de 
Saúde 

10 09 

Enfermeiro - ESF 03 04 

Dentista - ESF 02 04 

Agente Comunitário de 
Saúde 

20 15 

Agente Combate a 
Endemias 

06 05 

 
 Art. 45. A identificação nominal dos servidores 

atualmente ocupantes de cargos de provimento efetivo por meio 
de concurso público e processo seletivo, cujos cargos foram 
alcançados pela alteração de nomenclatura, nos termos desta Lei 
Complementar, será realizada por Decreto, no prazo de 30 (trinta) 
dias da publicação desta Lei Complementar. 

 
 Parágrafo Único. O Decreto a que se refere o caput deste 

artigo, constará em cada pasta funcional do servidor titular 
ocupante do cargo de provimento efetivo, cuja nomenclatura fora 
alterada. 

 
 Art. 46. Assegurado o direito adquirido, a escolaridade 

exigida nos anexos I, II, III, não se aplica aos servidores já 
ocupantes de cargos efetivos e estáveis abrangidos por esta Lei 
Complementar. 

 
            Art. 47. Fazem parte integrante da presente Lei 
Complementar, os Anexos: 

 
I. Anexo I: Cargos de Provimento Efetivo – Provimento 

mediante Concurso Público; 
II. Anexo II: Cargos de Provimento Efetivo – Programa ESF – 

Estratégia Saúde da Família - Provimento mediante 
Processo Seletivo; 

III. Anexo III: Cargos de Provimento Efetivo – Programa de 

Atenção Básica - Provimento mediante Processo Seletivo; 
IV. Anexo IV: Cargos de Provimento em Comissão; 
V. Anexo V: Das atribuições dos cargos de Provimento 

Efetivo; 
VI. Anexo VI: Das atribuições dos cargos de Provimento 

Efetivo - Programa ESF – Estratégia Saúde da Família; 
VII. Anexo VII: Das atribuições dos cargos de Provimento 

Efetivo - Programa de Atenção Básica; 
VIII. Anexo VIII: Das atribuições dos cargos de Provimento em 

Comissão. 
 

           Art. 48. Fica assegurado aos servidores ocupantes do 
cargo efetivo de Auxiliar de Enfermagem a equiparação salarial e 
funcional ao cargo efetivo de Técnico de Enfermagem. 

 
Parágrafo Único. Para fins do disposto do caput deste 

artigo, os profissionais ocupantes do cargo efetivo de Auxiliar de 
Enfermagem deverão ter a qualificação de “Técnico de 
Enfermagem” e o devido registro no órgão profissional 
competente. 
 

Art. 49. Revogadas as disposições em contrário, em 
especial a Lei Complementar nº 004 de 31 de março de 2003 e 
suas alterações posteriores, esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação, nos termos da Lei Orgânica e da Lei Municipal nº 
797/2017. 

 
Coluna, em 07 de Março de 2023. 
Sady Ribeiro Damas 
Prefeito Municipal 
 

 
ANEXO I 

 
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

PROVIMENTO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO 
 

Classe de 
cargo 

Venciment
o Básico 

(R$) 

Nº de 
cargos 

Escolaridade/Requi
sitos 

Carga 
horária 

semanal 

Médico 4.127,25 01 
Nível 

Superior/Graduação 
em Medicina 

20 horas 

Dentista 1.595,87 02 
Nível 

Superior/Graduação 
em Odontologia 

20 horas 

Farmacêutico 2.971,62 03 
Nível 

Superior/Graduação 
em Farmácia 

40 horas 

Bioquímico 2.641,44 01 
Nível 

Superior/Graduação 
em Bioquímica 

40 horas 

Enfermeiro 3.191,74 05 
Nível 

Superior/Graduação 
em Enfermagem 

40 horas 

Fisioterapeut
a 

3.301,80 01 
Nível 

Superior/Graduação 
em Fisioterapia 

40 horas 

Nutricionista 2.250,00 01 
Nível 

Superior/Graduação 
em Nutrição 

30 horas 

Técnico de 
Enfermagem 

1.460,00 10 
Curso Técnico de 

Enfermagem 
Completo 

Jornada 
12x36 
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Técnico de 
Enfermagem 

1.460,00 02 
Curso Técnico de 

Enfermagem 
Completo 

40 horas 

Técnico de 
Raio X 

1.460,00 05 
Curso Técnico Em 

Raio X 
20 horas 

Auxiliar de 
Laboratório 

1.400,00 05 

Nível Médio 
Completo/ 

Curso de Auxiliar de 
Laboratório 

40 horas 

Auxiliar de 
Enfermagem 

1.460,00 17 

Nível Médio 
Completo/ 

Curso de Auxiliar de 
Enfermagem 

Jornada 
12x36 

Auxiliar de 
Farmácia 

1.400,00 03 
Nível Médio 

Completo/ Curso de 
Auxiliar de Farmácia 

40 horas 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

2.424,00 09 
Nível Médio 
Completo 

40 horas 

Fiscal 
Sanitário 

1.460,00 02 
Nível Médio 
Completo 

40 horas 

Faturista 1.480,00 01 
Nível Médio 
Completo 

40 horas 

 
 

ANEXO II 
 

CARGOS DE PROCESSO SELETIVO  
PROGRAMA ESF – ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

PROVIMENTO MEDIANTE PROCESSO SELETIVO 
(ENQUANTO DURAR O PROGRAMA). 

 

Classe 
de cargo 

Venciment
o Básico 

(R$) 

Nº de 
cargo

s 

Escolaridade/Requisit
os 

Carga 
horária 
semana

l 

Enfermeiro 3.191,74 04 
Nível 

Superior/Graduação em 
Enfermagem 

40 
horas 

Dentista 3.191,74 04 
Nível 

Superior/Graduaçã
o em Odontologia 

40 
horas 

Técnico de 
Higiene 
Bucal 

1.460,00 03 
Técnico em Higiene 

Bucal 
40 

horas 

Técnico de 
Enfermage

m 
1.460,00 08 

Curso Técnico em 
Enfermagem 

40 
horas 

Agente 
Comunitári
o de Saúde 

2.424,00 15 Nível Médio Completo 
40 

horas 

Agente de 
Combate a 
Endemias 

2.424,00 05 Nível Médio Completo 
40 

horas 

 
ANEXO III 

 
CARGOS DE PROCESSO SELETIVO  
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA 

PROVIMENTO MEDIANTE PROCESSO SELETIVO 
(ENQUANTO DURAR O PROGRAMA). 

 

Classe de 
cargo 

Vencimento 
Básico (R$) 

Nº de 
cargos 

Escolaridade/Re
quisitos 

Carga 
horária 

semanal 

Nutricionista 1.650,90 01 
Nível 

Superior/Graduaç
ão em Nutrição 

20 horas 

Educador 
Físico 

1.650,90 01 

Nível 
Superior/Graduaç
ão em Educação 

Física 

20 horas 

Psicólogo 2.641,44 01 
Nível 

Superior/Graduaç
ão em Psicologia 

40 horas 

Fisioterapeuta 1.650,90 01 

Nível 
Superior/Graduaç

ão em 
Fisioterapia 

20 horas 

 
 
 
 
 

ANEXO IV 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 
LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO 

 

Classe de 
cargo 

Vencimento 
Básico (R$) 

Nº de 
cargos 

Escolaridade/Requ
isitos 

Carga 
horária 

semanal 

Diretor 
Administrativo 

Hospitalar 
3.097,40 01 

Nível Superior 
Completo/ 

Graduado em 
Administração 

Hospitalar 

40 horas 

Coordenador 
da Atenção 

Básica 
3.191,74 01 

Nível Superior/ 
Graduação em 
Enfermagem 

40 horas 

Gerente da 
Atenção 
Básica 

3.191,74 01 
Nível 

Superior/Graduação 
em Enfermagem 

40 horas 

 
ANEXO V  

 
DAS ATRIBUIÇÕES  

 CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
PROVIMENTO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO 

 

Cargo: Médico – Escolaridade/ Requisitos: Nível 
Superior/ Graduação em Medicina 

Examinar pacientes, fazer diagnósticos, prescrever e 
realizar tratamentos clínicos, cirúrgicos e de natureza 
profilática relativos às diversas especializações médicas; 
requisitar, realizar e interpretar exames de laboratórios e 
Raio-X; atuar no controle de moléstias transmissíveis, na 
realização de inquéritos epidemiológicos e em trabalhos de 
educação sanitária; estudar, orientar, implantar, coordenar 
e executar projetos e programas especiais de saúde 
pública; orientar e controlar atividades desenvolvidas em 
pequenas unidades médicas; realizar exames clínicos 
individuais, fazer diagnósticos, prescrever tratamentos a 
pacientes, bem como realizar pequenas cirurgias; emitir 
guias de internação e fazer triagens de pacientes, 
encaminhando-se as clínicas especializadas, se assim fizer 
necessário; exercer medicina preventiva: incentivar 
vacinação, controle de puericultura mensal: controle de 
pré-natal mensal, controle de pacientes com patologias 
mais comuns dentre a posologia prevalecente (outros 
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programas); estimular e participar de debates sobre saúde 
com grupos de pacientes e grupos organizados, pela 
Secretaria Municipal de Saúde ou pela comunidade em 
geral; participar do Planejamento da Assistência à Saúde, 
articulando-se com outras instituições para implementação 
de ações integradas; integrar equipe multiprofissional para 
assegurar o efetivo atendimento às necessidades da 
população; realizar outras tarefas de acordo com as 
atribuições próprias da Unidade Administrativa e da 
natureza do seu trabalho; notificar doenças consideradas 
para “ notificação compulsória” pelos órgãos institucionais 
de saúde pública; notificar doenças ou outras situações 
bem definidas pela política de saúde do Município; 
participar ativamente de inquéritos epidemiológicos 
quando definidos pela política municipal de saúde; quando 
exigido, exercer as atividades inerentes ao cargo de 
médico, desde que especializado em uma das áreas da 
medicina, cujas atribuições e graduações serão 
especializadas em edital de concurso, observadas em 
qualquer caso, as especialidades reconhecidas pelo 
Conselho Federal de Medicina; exercer outras atribuições 
que lhes sejam designadas pelo gestor municipal, de 
acordo com suas competências.  

 

Cargo: Dentista – Escolaridade/ Requisitos: Nível 
Superior/ Graduação em Odontologia 

Examinar estomatologicamente os pacientes para fins de 
diagnóstico; realizar obturações de diversos tipos, 
restaurações e outros tratamentos com alveolotomia, 
suturas, incisões de abcessos e avulsão de tártaro; aplicar 
anestesia local, regional ou troncular; realizar intervenções 
cirúrgico-bucais; tirar e interpretar radiografias; realizar 
trabalhos de ortodontia; visitar gabinetes dentários, oficinas 
de prótese e laboratórios de raio x, para fiscalização do 
exercício profissional; exercer outras atribuições de acordo 
com suas competências.  

 

Cargo: Farmacêutico  – Escolaridade/ Requisitos: Nível 
Superior/ Graduação em Farmácia 

Realizar trabalhos de manipulação e dispensação de 
medicamentos; atender portadores de receitas médicas, 
orientando-os quanto ao uso de medicamentos; controlar 
receituário e consumo de drogas atendendo a exigência 
legal; manter atualizado o estoque de medicamentos; 
planejar, coordenar e executar as atividades de assistência 
farmacêutica no âmbito do programa Farmácia de Minas; 
gerenciar o setor de medicamentos (selecionar, programar, 
receber, armazenar, distribuir e dispensar medicamentos e 
insumos), com garantia da qualidade dos produtos e 
serviços; treinar e capacitar os recursos humanos 
envolvidos na assistência farmacêutica; orientar a 
população sobre a utilização de medicamentos para evitar 
os usos incorretos; alimentar e manter atualizados os 
programas específicos; exercer outras funções que sejam 
de responsabilidade na sua área de atuação. 

 

Cargo: Bioquímico  – Escolaridade/ Requisitos: Nível 
Superior/ Graduação em Bioquímica 

Supervisionar, orientar exames hematológicos, 
imunológicos e outros, empregando aparelhos e 
reagentes apropriados; - Interpretar, avaliar e liberar os 

resultados dos exames para fins de diagnóstico clínico; - 
Verificar sistematicamente os aparelhos a serem 
utilizados nas análises, ajustando-os e calibrando-os 
quando necessário, a fim de garantir funcionamento e a 
qualidade dos resultados; - Controlar a qualidade dos 
produtos e reagentes utilizados, bem como dos resultados 
das análises; - Efetuar os registros necessários para 
controle dos exames realizados; - Elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios para implantação, 
desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades em 
sua área de atuação; - Participar das atividades 
administrativas de controle e apoio referentes à sua área 
de atuação; - Realizar estudos de pesquisas 
microbiológicas, imunológicas, químicas, físico-químicas 
relativas a quaisquer substâncias ou produto de interesse 
de saúde pública; - Validar método de análise, produtos, 
processos e equipamentos; - Participar das atividades de 
treinamento e aperfeiçoamento do pessoal auxiliar, 
realizando treinamento em serviço ou ministrando aulas e 
palestras para contribuir com o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua área de 
atuação; - Participar de grupos de trabalhos e/ ou reuniões 
com dirigentes das unidades da Prefeitura e de entidades 
públicas e particulares para fins de formulação e diretrizes, 
planos e programas concernentes ao Município; - 
Executar outras atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 

 

Cargo: Enfermeiro – Escolaridade/ Requisitos: Nível 
Superior/ Graduação em Enfermagem 

Distribuir, instruir e controlar serviços executados por 
técnicos e auxiliares, clínica médica referentes a 
enfermagem, cuidados de higiene, vigilância e distribuição 
de medicamentos, roupas e alimentos a doentes; verificar 
os dados vitais de pacientes; fazer transfusões de sangue 
em geral; auxiliar cirurgiões, como instrumentador, 
durante as cirurgias; fazer curativos pós-operatórios 
delicados e retirar pontos; auxiliar médicos na assistência 
a gestante em partos normais ou em casos operatórios; 
prestar os primeiros cuidados aos recém-nascidos; 
estabelecer rotinas e protocolos para o atendimento de 
enfermagem; supervisionar as áreas de trabalho sob sua 
responsabilidade; realizar procedimentos de enfermagem 
mais complexos; exercer outras funções que sejam de 
responsabilidade na sua área de atuação; coordenar, 
alimentar e manter atualizados os programas específicos 
no âmbito da saúde municipal (SUS fácil, dentre outros); 
realizar acompanhamento na transferência de pacientes 
internos, em casos de urgência e emergência, à outras 
instituições de saúde, municipais ou intermunicipais; 
exercer outras funções que sejam de responsabilidade na 
sua área de atuação. 

 

Cargo: Fisioterapeuta – Escolaridade/ Requisitos: Nível 
Superior/ Graduação em Fisioterapia 

Examinar pacientes, fazer diagnósticos e realizar 
tratamentos de fisioterapia; requisitar, realizar e interpretar 
exames; realizar atendimentos domiciliares, de acordo 
com a prescrição médica e necessidade do paciente; 
exercer outras funções que sejam de responsabilidade na 
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sua área de atuação. 

 

Cargo: Nutricionista – Escolaridade/ Requisitos: Nível 
Superior/ Graduação em Nutrição 

Visar a segurança alimentar, prevenção, manutenção ou 
tratamento de saúde, de acordo com a necessidade dos 
pacientes internados; fornecer assistência dietética e 
promover educação nutricional aos pacientes internados; 
fazer triagem afim de identificar pacientes com perda de 
peso, redução do apetite, patologia e cuidados específicos 
com a alimentação; participar do processo de produção de 
alimentos e solicitação de dietas; monitorar o estado 
nutricional e garantir cuidado personalizado, sempre em 
atuação com uma equipe multidisciplinar formada por 
Médico, Farmacêutico, Enfermeiro e outros; manter 
sempre o equilíbrio entre a ingestão e a necessidade de 
nutrientes dos pacientes; incentivar os pacientes a se 
alimentarem adequadamente, dentro do hospital e após a 
alta hospitalar, frisando a importância da boa alimentação, 
para a redução das chances de reinternação; elaborar 
cardápio de pacientes e lista de compras; capacitar os 
profissionais da cozinha na preparação, armazenamento 
e distribuição de alimentos; acompanhar a forma de 
conservação, manutenção e validade dos alimentos 
perecíveis e não perecíveis; exercer outras funções que 
sejam de responsabilidade na sua área de atuação. 

 

 

Cargo: Técnico de Enfermagem – Escolaridade/ 
Requisitos: Curso Técnico em Enfermagem 

Assistir ao Enfermeiro: no planejamento, programação, 
orientação e supervisão de assistência de enfermagem; 
na prestação de cuidados diretos de enfermagem a 
pacientes em estado grave; executar diversas tarefas de 
enfermagem, como administração de sangue em geral, 
controle de pressão venosa, monitorização e aplicação de 
respiradores artificiais; aplicação de diálise peritoneal, 
gasoterapia, cateterismos, instilações, lavagens de 
estômago, vesicais e outros tratamentos, valendo-se de 
seus conhecimentos técnicos para proporcionar o maior 
grau de bem-estar físico, mental e social aos pacientes; 
prestação de cuidados de conforto, movimentação ativa e 
passiva e de higiene pessoal de pacientes; efetuar testes 
de sensibilidade, aplicando substancias alergênicas e 
fazendo leitura das reações, para obter subsídios e 
diagnósticos; fazer curativos, empregando técnicas usuais 
ou específicas, para atenuar as consequências dessas 
situações; adaptar o paciente ao ambiente hospitalar e 
aos métodos terapêuticos que lhe são aplicados, 
realizando entrevista de admissão, visitas diárias e 
orientando para reduzir sua sensação de insegurança, 
sofrimento e obter sua colaboração no tratamento; prestar 
cuidados pós-morte: a identificação do corpo, a limpeza e 
preservação da aparência natural do corpo, retirada de 
sondas, cateteres, cânulas e equipamentos conectados 
ao corpo, alinhamento dos membros superiores e 
inferiores, colocação de próteses dentárias (se houver), 
fechamento dos olhos, tamponamento dos orifícios 
naturais ou orifícios realizados em decorrência da 
assistência multiprofissional para evitar a saída de gazes, 
odores e secreções, elevar a cabeceira da cama para 

evitar acúmulo de líquido na cabeça, avisar os 
departamentos e funcionários (conforme a política da 
instituição de saúde), etiquetar os pertences do paciente e 
colocá-los em local adequado, facilitar e oferecer apoio à 
visão do corpo pela família, oferecer privacidade e apoio 
aos familiares, responder às perguntas sobre doação de 
órgãos e transferência do corpo para o necrotério; 
registrar as observações, tratamentos executados e 
ocorrências verificadas em relação a pacientes, anotando-
as no prontuário hospitalar, ficha de ambulatório, relatório 
de enfermagem da unidade ou relatório geral, para 
documentar a evolução da doença e possibilitar o controle 
da saúde; realizar acompanhamento na transferência de 
pacientes internos, à outras instituições de saúde, 
municipais ou intermunicipais, de acordo com a orientação 
médica; executar tarefas pertinentes à área de atuação, 
utilizando-se de equipamentos e programas de informática 
e assistência à saúde (SUS Fácil, dentre outros); exercer 
outras funções que sejam de responsabilidade na sua 
área de atuação. 

 

Cargo: Auxiliar de Laboratório – Escolaridade/ 
Requisitos: Nível Médio Completo/ curso de Auxiliar de 

Laboratório 

Fazer assepsia de material de laboratório em geral; realizar 
o enchimento de embalagem, rotulação de materiais e 
equipamentos valendo-se de procedimentos 
aconselháveis para acondiciona-los conforme protocolos 
estabelecidos; fazer coletas de amostras de material de 
pacientes internos e externos, utilizando técnica especial, 
instrumentos e recipientes apropriados, para possibilitar 
exames dessas substancias; executar exames e outros 
trabalhos de natureza simples, que não exijam 
interpretação técnica dos resultados, afim de obter 
subsídios para diagnósticos clínicos; auxiliar nas análises 
de urina, fezes, escarro, sangue e outros, valendo-se de 
seus conhecimentos e seguindo orientação superior, 
utilizando aparelhagem e reagentes adequados; registrar e 
arquivar cópia dos resultados de exames; conservar e 
manter limpo o laboratório; proceder a limpeza e/ou 
desinfecção de utensílios e instalação do laboratório; 
auxiliar no preparo do material de laboratório para auxiliar 
as pesquisas; auxiliar nas pesagens, misturas e filtrações 
de material segundo processos recomendados; controlar 
os estoques de material usado no laboratório; utilizar 
recursos de informática; executar outras tarefas de mesma 
natura e nível de complexidade associada ao ambiente 
organizacional. 

 
 

Cargo: Auxiliar de Enfermagem – Escolaridade/ 
Requisitos: Nível Médio Completo/ curso de Auxiliar 

de Enfermagem 

Assistir ao Enfermeiro: no planejamento, programação, 
orientação e supervisão de assistência de enfermagem; na 
prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes 
em estado grave; executar diversas tarefas de 
enfermagem, como administração de sangue em geral, 
controle de pressão venosa, monitorização e aplicação de 
respiradores artificiais; aplicação de diálise peritoneal, 
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gasoterapia, cateterismos, instilações, lavagens de 
estômago, vesicais e outros tratamentos, valendo-se de 
seus conhecimentos técnicos para proporcionar o maior 
grau de bem-estar físico, mental e social aos pacientes; 
prestação de cuidados de conforto, movimentação ativa e 
passiva e de higiene pessoal de pacientes; efetuar testes 
de sensibilidade, aplicando substancias alergênicas e 
fazendo leitura das reações, para obter subsídios e 
diagnósticos; fazer curativos, empregando técnicas usuais 
ou específicas, para atenuar as consequências dessas 
situações; adaptar o paciente ao ambiente hospitalar e aos 
métodos terapêuticos que lhe são aplicados, realizando 
entrevista de admissão, visitas diárias e orientando para 
reduzir sua sensação de insegurança, sofrimento e obter 
sua colaboração no tratamento; prestar cuidados pós-
morte: a identificação do corpo, a limpeza e preservação 
da aparência natural do corpo, retirada de sondas, 
cateteres, cânulas e equipamentos conectados ao corpo, 
alinhamento dos membros superiores e inferiores, 
colocação de próteses dentárias (se houver), fechamento 
dos olhos, tamponamento dos orifícios naturais ou orifícios 
realizados em decorrência da assistência multiprofissional 
para evitar a saída de gazes, odores e secreções, elevar a 
cabeceira da cama para evitar acúmulo de líquido na 
cabeça, avisar os departamentos e funcionários (conforme 
a política da instituição de saúde), etiquetar os pertences 
do paciente e colocá-los em local adequado, facilitar e 
oferecer apoio à visão do corpo pela família, oferecer 
privacidade e apoio aos familiares, responder às perguntas 
sobre doação de órgãos e transferência do corpo para o 
necrotério; registrar as observações, tratamentos 
executados e ocorrências verificadas em relação a 
pacientes, anotando-as no prontuário hospitalar, ficha de 
ambulatório, relatório de enfermagem da unidade ou 
relatório geral, para documentar a evolução da doença e 
possibilitar o controle da saúde; realizar acompanhamento 
na transferência de pacientes internos, à outras instituições 
de saúde, municipais ou intermunicipais, de acordo com a 
orientação médica; executar tarefas pertinentes à área de 
atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de 
informática e assistência à saúde (SUS Fácil, dentre 
outros); exercer outras funções que sejam de 
responsabilidade na sua área de atuação. 

 
 
 
 

Cargo: Auxiliar de Farmácia  – Escolaridade/ Requisitos: 
Nível Médio Completo/Curso de Auxiliar de Farmácia 

Realizar tarefas simples, organizando, identificando e 
estocando os medicamentos, de acordo com a orientação 
do Farmacêutico; auxiliar no controle de estoque dos 
medicamentos; instruir o paciente quanto ao uso e 
armazenamentos de medicamentos e correlatos; 
dispensação de medicamentos de acordo com a 
prescrição médica; registrar de entradas e saídas de 
medicamentos e correlatos da farmácia; auxiliar no 
controle de validade dos medicamentos; comunicar ao 
Farmacêutico qualquer dificuldade na leitura das 
prescrições; comunicar ao Farmacêutico qualquer perda 
(quebra, embalagem danificada, dentre outros); não 
permitir a entrada de estranhos nos locais de acesso 
exclusivo para funcionários; utilizar boas práticas de 
dispensação e fracionamento de medicamentos; verificar 
e anotar a temperatura da geladeira, zelar pela limpeza 
das prateleiras, balcões e outras áreas de trabalho, para 
mantê-los em boas condições de uso; utilizar-se de 
recursos de informática; executar outras tarefas de 
mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 
ambiente organizacional; executar outras tarefas de 
mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 
ambiente organizacional. 

Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Escolaridade/ 
Requisitos: Nível Médio Completo 

Utilizar instrumentos para coletas de informações que 
apoiem no diagnostico demográfico e sociocultural da 
comunidade; registrar, para fins de planejamento e 
acompanhamento das ações de saúde os dados de 
nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, 
garantindo o sigilo ético; desenvolver ações que busquem 
a integração entre a equipe de saúde e a população 
adstrita à UBS, considerando as características e as 
finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos 
e grupos sociais ou coletividades; informar os usuários 
sobre as datas e horários de consultas e exames 
agendados; participar dos processos de regulação a partir 
da Atenção Básica para acompanhamento das 
necessidades dos usuários no que diz respeito a 
agendamentos e desistências de consultas e exames 
solicitados; aferir pressão arterial, inclusive no domicílio, 
com o objetivo de promover saúde e prevenir doenças e 
agravos; realizar a medição da glicemia capilar inclusive no 
domicílio, para o acompanhamento dos casos 
diagnosticados de diabetes mellitus e segundo projeto 
terapêutico prescritos das equipes que atuam na Atenção 
Básica; aferição da temperatura axilar, durante a visita 
domiciliar; realizar técnicas limpas de curativos que serão 
realizadas com arterial limpo, agua corrente ou soro 
fisiológico e cobertura estéril, com uso de coberturas 
passivas que somente cobre a ferida; indicar a 
necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, 
mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da 
pessoa; realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, 
ambiental, epidemiológico e sanitário do território em que 
atuam contribuindo para o processo de territorialização e 
mapeamento da área de atuação da equipe; desenvolver 
atividade de promoção da saúde, de prevenção de 
doenças e agravos, em especial aqueles mais prevalentes 
no território e de vigilância em saúde, por meio de visitas 
domiciliares regulares e de ações educativas individuais e 
coletivas, na UBS, no domicílio e outros espaços da 
comunidade, incluindo a investigação epidemiológicas em 
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casos suspeitos de doenças e agravo, juntos a outros 
profissionais da equipe quando necessário; realizar visitas 
domiciliares com periodicidade estabelecida no 
planejamento da equipe e conforme as necessidades de 
saúde da população, para o monitoramento da saúde das 
famílias e indivíduos do território, com especial atenção às 
pessoas com agravos e condições que necessitam de 
maior número de visitas domiciliares; identificar e registrar 
situações que interfiram no curso das doenças ou que 
tenham importância epidemiológica relacionada aos 
fatores ambientais, realizando, quando necessários, 
bloqueio de transmissão de doenças infecciosas e 
agravos;  orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e 
agentes transmissores de doenças e medicas de 
prevenção individual e coletiva; identificar casos suspeitos 
de doenças e agravos, encaminhas os usuários para a 
unidade de saúde de referência, registrar e comunicar o 
fato à autoridade de saúde responsável pelo território; 
informar e mobilizar a comunidade para desenvolver 
medidas simples de manejo ambiental e outras formas de 
intervenção no ambiente para controle de vetores; 
conhecer o funcionamento das ações e serviços de saúde 
se seu território e orientar as pessoas quanto à utilização 
dos serviços de saúde disponíveis; estimular a participação 
da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área 
da saúde; identificar parceiros e recursos na comunidade 
que possam potencializar ações intersetoriais de 
relevância para a promoção da qualidade de vida da 
população, com ações e programas de educação, esporte 
e lazer, assistência social, entre outros; exercer outras 
atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação 
específica da categoria ou outra normativa instituída pelo 
órgão gestor, federal, estadual, municipal ou do Distrito 
Federal. 

 

Cargo: Fiscal Sanitário – Escolaridade/ Requisitos: 
Nível Médio Completo 

Visitar domicílios; dialogar com a população; observar o 
ambiente físico, avaliar as condições de higiene; verificar a 
existência de animais; observar o relacionamento entre os 
membros da família; detectar problemas (saúde e social); 
acompanhar doentes, portadores de doenças crônicas 
degenerativas, encaminhar para o serviço de saúde; 
verificar obediência à prescrição médica e controlar as 
condições de armazenamento de medicamentos no 
domicílios; aferir pressão arterial  (em alguns casos); 
identificar casos de violência doméstica e avaliar as 
condições de saúde dos animais; orientar a comunidade 
para a promoção da saúde; orientar o paciente sobre o 
tratamento médico, orientar família sobre cuidados com 
pacientes, orientar família sobre vacinas; orientar a família 
na prevenção de acidentes domésticos; orientar família 
sobre alimentação; orientar sobre direitos e órgãos 
competentes; assistir aos pacientes; acionar os 
profissionais de saúde quando necessário; marcar 
consultas para os pacientes; acionar os órgão públicos em 
casos de negligência; acompanhar vista do médico; 
acompanhar pacientes nos deslocamentos internos e 
externos; encaminhar dieta para diabéticos e hipertensos; 
recepcionar pacientes na unidade de saúde; rastrear focos 
de doenças especificas; visitar o local do foco (casa, escola 
e bairro), verificando as condições do local, fontes de risco, 

chegar informações, informar os órgãos competentes; 
informar à coordenação situações adversas para que 
quando necessário acione a fiscalização sanitária; coletar 
material e dados in loco para análise (água), monitorar 
resultados de exames e convocar pacientes; promover 
educação sanitária e ambiental; orientar sobre o uso da 
agua, condições de higiene, conservação de alimentos, 
tratamento e limpeza de caixa d’agua, construção de foça, 
disposição de lixo e coleta seletiva e conscientizar sobre a 
criação de animais; participar de campanhas preventivas; 
participar das campanhas de vacinação, preparar material 
de apoio, distribuir material educativo, preservativos, 
material preventivo (cloro e escova de dentes), realizar 
cloração de água (preparo para colocação nos poços); 
convidar para participação de palestras; incentivar 
atividades comunitárias; organizar grupos de apoio; 
participar de reuniões profissionais, com profissionais da 
saúde, treinamentos específicos (coragem de água, banco 
de leite e outros), grupo de estudo (projetos e/ou temas 
específicos), assistir aos cursos de capacitação; executar 
tarefas administrativas; utilizar recursos de informática; 
cadastrar as famílias; planejar roteiro de visitas e realizar 
mapeamentos da área; executar outras tarefas de mesma 
natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 
organizacional. 

 

Cargo: Faturista – Escolaridade/ Requisitos: Nível Médio 
Completo 

Organizar, controlar, analisar e faturar as contas da 
instituição; conferir e analisar a composição da ficha e 
prontuário do paciente (documentos obrigatórios e 
preenchimento); conferir o preenchimento médico referente 
ao laudo de autorização de internação hospitalar; executar 
o faturamento codificando, digitando os procedimentos de 
acordo com o convênio (SUS ou particular); analisar a 
codificação conforme tabela do convênio em vigor, 
identificando a compatibilidade do procedimento solicitado e 
tratamento realizado; organizar e finalizar o fechamento 
mensal das contas hospitalares de acordo com as normas 
do convênio; analisar e validar uso de OPME (órtese, 
prótese e materiais especiais), conforme contrato de 
convênio; analisar e validar a documentação proveniente de 
exames e cirurgias realizadas por terceiros, verificando se o 
mesmo estão compatíveis com a solicitação do prontuário 
do paciente; orientar os profissionais envolvidos no 
faturamento quanto à composição e preenchimento das 
fichas e prontuários; organizar e enviar as fichas e 
prontuários faturados ao SAME (Serviço de Atendimento 
Médico Especializado), conforme protocolo; adotar 
rotinas/procedimentos ou processos que garantam o sigilo 
sobre o conteúdo dos prontuários e demais documentos sob 
sua guarda pertencentes à instituição; cumprir políticas, 
normas, regulamentos e manual de gestão do hospital; 
realizar e manter atualizado o cadastro de usuários; realizar 
e manter atualizado o cadastro de estabelecimento e 
profissionais de saúde; participar da elaboração e revisão 
periódica da programação Pactuada e Integrada 
Intermunicipal e Interestadual; avaliar as ações e os 
estabelecimentos de saúde, por meio de indicadores e 
padrões de conformidade, instituídos pelo Programa 
Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde – PNASS; 
processar a produção dos estabelecimentos de saúde 
próprios, contratados e conveniados; manter equipes e 
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profissionais cadastrados no SCNES; executar outras 
tarefas correlatas à área;  

 
ANEXO VI 

 
DAS ATRIBUIÇÕES  

 CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO PROGRAMA:  
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF  

PROVIMENTO MEDIANTE PROCESSO SELETIVO   
 

Cargo: Enfermeiro – Escolaridade/ Requisitos: Nível 
Superior/ Graduação em Enfermagem 

Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias vinculas 
às equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio 
e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações, entre outros), em todos os ciclos de vida; 
realizar consulta de enfermagem, procedimentos, solicitar 
exames complementares, prescrever medicações conforme 
protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, ou outras 
normativas técnicas estabelecidas pelo gestor, federal, 
estadual, municipal ou Distrito Federal, observadas as 
disposições legais da profissão; realizar e/ou supervisionar 
acolhimento com escuta qualificada e classificação de risco, 
de acordo com protocolos estabelecidos; realizar 
estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as 
pessoas que possuem condições crônicas no território, 
juntos aos demais membros da equipe; realizar atividades 
em grupo e encaminhar, quando necessário, usuários a 
outros serviços, conforme fluxo estabelecido pela rede local; 
planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos 
técnicos/ auxiliares de enfermagem, ACS e ACE, em 
conjunto com outros membros da equipe; supervisionar as 
ações dos técnicos/ auxiliares de enfermagem, ACS e ACE; 
implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e 
fluxos relacionados a sua área de competência na UBS; 
exercer outras atribuições conforme legislação profissional, 
e que sejam de responsabilidade na sua área de atuação. 

 

Cargo: Dentista – Escolaridade/ Requisitos: Nível 
Superior/ Graduação em Odontologia 

Realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção 
da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 
acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) 
individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e 
grupos específicos, atividades em grupos na UBS e, quando 
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais 
espaços comunitários (escolas, associações entre outros), 
de acordo com o planejamento da equipe, com 
resolubilidade e em conformidade com protocolos, diretrizes 
clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas 
técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, 
municipal ou do Distrito federal, observadas as disposições 
as disposições legais da profissão; realizar  diagnóstico com 
a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o 
planejamento e a programação em saúde bucal no território; 
realizar os procedimentos clínicos e cirúrgicos da Atenção 
Básica  AB em saúde bucal, incluindo atendimento das 
urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e 
procedimentos relacionados com as fases clínicas e 

moldagem, adaptação e acompanhamento de próteses 
dentárias (elementar, total e parcial removível); coordenar e 
participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde 
e à prevenção de doenças bucais; acompanhar e apoiar e 
desenvolver atividades referentes à saúde com os demais 
membros da equipe, buscando aproximar saúde bucal e 
integrar ações de forma multidisciplinar; realizar supervisão 
do técnico em saúde bucal (TSB) e auxiliar em saúde bucal 
(ASB); planejar, gerenciar e avaliar a ações desenvolvidas 
pelos ACS e ACE em conjunto com os outros membros da 
equipe; realizar estratificação de risco e elaborar plano de 
cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas 
no território, junto aos demais membros da equipe; exercer 
outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua 
área de atuação. 

 

Cargo: Técnico de Higiene Bucal – Escolaridade/ 
Requisitos: Técnico em Higiene Bucal 

Realizar à atenção em saúde bucal individual e coletiva das 
famílias, indivíduos e a grupos específicos, atividades em 
grupo na UBS e, quando indicado ou necessário no 
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações, entre outros), segundo programação e de 
acordo com suas competências técnicas e legais; coordenar 
a manutenção e conservação dos equipamentos 
odontológicos; acompanhar, apoiar e desenvolver 
atividades referentes à saúde bucal com os demais 
membros da equipe, buscando aproximar e integrar ações 
de saúde de forma multidisciplinar; apoiar as atividades dos 
ASB e dos ACS, nas ações de prevenção e promoção da 
saúde bucal; participar do treinamento e capacitação de 
auxiliar de saúde bucal e de agentes multiplicadores das 
ações de promoção à saúde; participar das ações 
educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção 
das doenças bucais; participar da realização de 
levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na 
categoria de examinador; realizar o acolhimento do paciente 
nos serviços de saúde bucal; fazer remoção de biofilme de 
acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião 
dentista; realizar fotografias e tomadas de uso 
odontológicos exclusivamente e consultórios ou clínicas 
odontológicas do Município; inserir e distribuir no preparo 
cavitário materiais odontológicos na restauração dentária 
direta, sendo vedado o uso de materiais e instrumentos não 
indicados pelo cirurgião dentista, auxiliar e instrumentar o 
cirurgião dentista nas intervenções clínicas e procedimentos 
demandados pelo mesmo; realizar a remoção de sutura 
conforme a indicação do cirurgião dentista; executar a 
organização, limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização  
do instrumental, dos equipamentos odontológicos e do 
ambiente de trabalho; proceder à limpeza e à antissepsia do 
campo operatório, antes e após atos cirúrgicos; aplicar 
medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e 
descarte de produto e resíduos odontológicos; processar 
filme radiológico; selecionar moldeiras; preparar modelos 
em gesso; manipular materiais odontológicos; exercer 
outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua 
área de atuação. 
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Cargo: Técnico de Enfermagem – Escolaridade/ 
Requisitos: Técnico em Enfermagem 

Participar das atividades de atenção à saúde realizando 
procedimentos regulamentados no exercício de profissão 
na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou 
nos demais espaços comunitários; realizar procedimentos 
de enfermagem como curativos, administração de 
medicamentos, vacinas, coleta de material para exames, 
lavagem, preparação e esterilização de materiais, entre 
outras atividades delegadas pelo enfermeiro, de acordo 
com sua área de atuação e regulamentação; exercer outras 
atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de 
atuação; executar outras tarefas de mesma natureza e nível 
de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

 

Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Escolaridade/ 
Requisitos: Nível Médio Completo 

Utilizar instrumentos para coletas de informações que 
apoiem no diagnostico demográfico e sociocultural da 
comunidade; registrar, para fins de planejamento e 
acompanhamento das ações de saúde os dados de 
nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, 
garantindo o sigilo ético; desenvolver ações que busquem a 
integração entre a equipe de saúde e a população adstrita 
à UBS, considerando as características e as finalidades do 
trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos 
sociais ou coletividades; informar os usuários sobre as 
datas e horários de consultas e exames agendados; 
participar dos processos de regulação a parti da Atenção 
Básica para acompanhamento das necessidades dos 
usuários no que diz respeito a agendamentos e desistências 
de consultas e exames solicitados; aferir pressão arterial, 
inclusive no domicílio, com o objetivo de promover saúde e 
prevenir doenças e agravos; realizar a medição da glicemia 
capilar inclusive no domicílio, para o acompanhamento dos 
casos diagnosticados de diabetes mellitus e segundo 
projeto terapêutico prescritos das equipes que atuam na 
Atenção Básica; aferição da temperatura axilar, durante a 
visita domiciliar; realizar técnicas limpas de curativos que 
serão realizadas com arterial limpo, agua corrente ou soro 
fisiológico e cobertura estéril, com uso de coberturas 
passivas que somente cobre a ferida; indicar a necessidade 
de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 
responsabilização pelo acompanhamento da pessoa; 
realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, 
epidemiológico e sanitário do território em que atuam 
contribuindo para o processo de territorialização e 
mapeamento da área de atuação da equipe; desenvolver 
atividade de promoção da saúde, de prevenção de doenças 
e agravos, em especial aqueles mais prevalentes no 
território e de vigilância em saúde, por meio de visitas 
domiciliares regulares e de ações educativas individuais e 
coletivas, na UBS, no domicílio e outros espaços da 
comunidade, incluindo a investigação epidemiológicas em 
casos suspeitos de doenças e agravo, juntos a outros 
profissionais da equipe quando necessário; realizar visitas 
domiciliares com periodicidade estabelecida no 
planejamento da equipe e conforme as necessidades de 
saúde da população, para o monitoramento da saúde das 
famílias e indivíduos do território, com especial atenção às 
pessoas com agravos e condições que necessitam de maior 

número de visitas domiciliares; identificar e registrar 
situações que interfiram no curso das doenças ou que 
tenham importância epidemiológica relacionada aos fatores 
ambientais, realizando, quando necessários, bloqueio de 
transmissão de doenças infecciosas e agravos;  orientar a 
comunidade sobre sintomas, riscos e agentes 
transmissores de doenças e medicas de prevenção 
individual e coletiva; identificar casos suspeitos de doenças 
e agravos, encaminhas os usuários para a unidade de 
saúde de referência, registrar e comunicar o fato à 
autoridade de saúde responsável pelo território; informar e 
mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples 
de manejo ambiental e outras formas de intervenção no 
ambiente para controle de vetores; conhecer o 
funcionamento das ações e serviços de saúde se seu 
território e orientar as pessoas quanto à utilização dos 
serviços de saúde disponíveis; estimular a participação da 
comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da 
saúde; identificar parceiros e recursos na comunidade que 
possam potencializar ações Inter setoriais de relevância 
para a promoção da qualidade de vida da população, com 
ações e programas de educação, esporte e lazer, 
assistência social, entre outros; exercer outras atribuições 
que lhes sejam atribuídas por legislação específica da 
categoria ou outra normativa instituída pelo órgão gestor, 
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. 

 

Cargo: Agente de Combate a Endemias – Escolaridade/ 
Requisitos: Nível Médio Completo 

Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, 
ambiental, epidemiológico e sanitário do território em que 
atuam contribuindo para o processo de territorialização e 
mapeamento da área de atuação da equipe; desenvolver 
atividade de promoção da saúde, de prevenção de doenças 
e agravos, em especial aqueles mais prevalentes no 
território e de vigilância em saúde, por meio de visitas 
domiciliares regulares e de ações educativas individuais e 
coletivas, na UBS, no domicílio e outros espaços da 
comunidade, incluindo a investigação epidemiológicas em 
casos suspeitos de doenças e agravo, juntos a outros 
profissionais da equipe quando necessário; realizar visitas 
domiciliares com periodicidade estabelecida no 
planejamento da equipe e conforme as necessidades de 
saúde da população, para o monitoramento da saúde das 
famílias e indivíduos do território, com especial atenção às 
pessoas com agravos e condições que necessitam de maior 
número de visitas domiciliares; identificar e registrar 
situações que interfiram no curso das doenças ou que 
tenham importância epidemiológica relacionada aos fatores 
ambientais, realizando, quando necessários, bloqueio de 
transmissão de doenças infecciosas e agravos; orientar a 
comunidade sobre sintomas, riscos e agentes 
transmissores de doenças e medicas de prevenção 
individual e coletiva; identificar casos suspeitos de doenças 
e agravos, encaminhas os usuários para a unidade de 
saúde de referência, registrar e comunicar o fato à 
autoridade de saúde responsável pelo território; informar e 
mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples 
de manejo ambiental e outras formas de intervenção no 
ambiente para controle de vetores; conhecer o 
funcionamento das ações e serviços de saúde se seu 
território e orientar as pessoas quanto à utilização dos 
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serviços de saúde disponíveis; estimular a participação da 
comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da 
saúde; identificar parceiros e recursos na comunidade que 
possam potencializar ações inter setoriais de relevância 
para a promoção da qualidade de vida da população, com 
ações e programas de educação, esporte e lazer, 
assistência social, entre outros; exercer outras atribuições 
que lhes sejam atribuídas por legislação específica da 
categoria ou outra normativa instituída pelo órgão gestor, 
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal 

 
ANEXO VII  

 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO 

EFETIVO PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - AB  
PROVIMENTO MEDIANTE PROCESSO SELETIVO   

 

Cargo: Nutricionista – Escolaridade/ Requisitos: Nível 
Superior/ Graduação em Nutrição 

Participar da elaboração e implementação da Política 
Municipal de Alimentação e Nutrição e da Política 
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional; participar 
do planejamento e programação das ações, metas, 
objetivos, indicadores e recursos financeiros que serão 
aplicados nas ações de diagnósticos e cuidados nutricional 
na Atenção Básica de Saúde com base nos CADERNOS 
DE ATENÇÃO BÁSICA territorial, envolvendo também as 
equipes Saúde da Família – SF; elabora, revisar, adaptar e 
padronizar os procedimentos, processos e protocolos de 
atenção e cuidado relativos à área de alimentação e 
nutrição; fortalecer e consolidar os sistemas: Vigilância 
Alimentar e Nutricional, Vigilância Epidemiológica e 
Vigilância Sanitária, relativos à área de abrangência; 
apoiar, monitorar e avaliar os programas de prevenção de 
deficiência de micronutrientes como o  Programa Nacional 
de Suplementação de Ferro para gestantes e crianças e o 
Programa de Suplementação de Vitamina A para crianças 
e puérperas; fortalecer o papel do setor de saúde no 
sistema de segurança alimentar e nutricional na área de 
abrangência, principalmente em relação a vigilância 
alimentar e nutricional, à promoção da alimentação 
saudável e à vigilância sanitária dos alimentos em 
consonância com as orientações municipal, estaduais e 
federais; apoiar o Gestor Municipal na organização do fluxo 
de referência para programas de assistência alimentar e 
proteção social e no estabelecimento de procedimentos, 
estratégias e parâmetros de articulação da rede de saúde 
com a rede de apoio comunitário; articular os serviços de 
saúde com instituições e entidade locais, escolas e ONGs 
para desenvolvimento de ações de alimentação e nutrição 
na sua área de abrangência, mediante participação em 
rede inter setoriais  e interinstitucionais ( serviços, 
comunidade, equipamento sociais e sociedade civil 
organizada) para promoção de mobilização, participação 
da comunidade, identificação de parceiros e recursos na 
comunidade, incluindo produção e comercialização local 
de alimentos; participar das atividade de avaliação, 
monitoramento e elaborar relatório de atividade relativos ao 
alcance de metas e indicadores de alimentação e nutrição 
previsto a área de abrangência, nas ações de alimentação 
e nutrição sob jurisdição da Secretaria Municipal de Saúde; 
avaliar a resolubilidade das ações de alimentação e 

nutrição e assistidas pelas equipes de Saúde da Família na 
sua área de abrangência, por meio de indicadores 
previamente estabelecidos pela Secretaria Municipal de 
Saúde aprimorando as ações quando necessário; 
organizar e mobilizar a coleta de dados para o sistema de 
informação em saúde, como SISVAN, bem como colaborar 
na análise dos dados gerados e avaliar os resultados das 
ações de alimentação e nutrição na área de abrangência e 
revisar sempre que necessário; participar e propor estudos 
e pesquisas na área de abrangência com base no 
diagnóstico local; definir temas e pontos críticos na 
formação e atuação bem como apoio à educação 
continuada dos profissionais das equipes de Saúde da 
Família – SF dentro e fora da Secretaria Municipal de 
Saúde, em temas relacionados com alimentação e 
nutrição, com vista à proposição de conteúdos nas 
atividades de educação permanente, bem como diretrizes 
para encaminhamentos das pessoas em situação de 
vulnerabilidade nutricional para atendimento em 
programas de assistência alimentar e ação social ou 
transferência de renda; articular com a Secretaria 
Municipal de Saúde para replicação dos cursos de 
educação permanente ou de capacitação para os demais 
profissionais de saúde da área de abrangência com 
responsabilização por conteúdos relacionados à 
alimentação e nutrição Direito Humano à Alimentação 
Adequada e Segurança Alimentar e Nutricional; identificar 
a estrutura comunitária de equipamentos sociais públicos 
e privados de apoio às famílias ou segmentos 
populacionais em situação de vulnerabilidade; contribuir 
para o levantamento das necessidades em recursos 
humanos, equipamentos e etc. das equipes de Saúde da 
Família para o adequado cuidado nutricional; apoiar a 
análise do desempenho das equipes de saúde da famílias 
nas ações de alimentação e nutrição; exercer outras 
atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação 
específica da categoria ou outra normativa instituída pelo 
órgão gestor, federal, estadual, municipal ou do Distrito 
Federal. 

 

Cargo: Educador Físico – Escolaridade/ Requisitos: 
Nível superior/ Graduação em Educação Física 

Proporcionar educação permanente por meio de ações 
próprias do seu campo de intervenção, juntamente com as 
equipes de Saúde da Família (ESF), sob a forma de 
coparticipação, acompanhamento e supervisão, discursão 
de casos e métodos da aprendizagem em serviço; 
incentivar a criação de espaços de inclusão social, com 
ações que ampliem o sentimento de pertencimento social 
nas comunidades, por meio da atividade física regular, do 
esporte, das práticas corporais de qualquer natureza e do 
lazer ativo; promover ações ligadas aos exercícios/ 
atividades físicas próprias de seu corpo de intervenção 
junto aos órgãos públicos e na comunidade; articular 
parcerias com setores da área administrativa junto com a 
ESF e a população, visando o melhor uso dos espaços 
públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis 
para a prática de exercícios/ atividades físicas próprias de 
seu campo de intervenção; promover eventos que 
estimulem e valorizem a prática de exercícios/atividades 
físicas próprias de seu campo de intervenção, objetivando 
a saúde da população; aferir e interpretar os resultados de 
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respostas fisiológicas durante o repouso e durante o 
exercício; coletar dados e interpretar informações 
relacionadas com prontidão para atividade física, fatores 
de risco, qualidade de vida e nível de atividade física; 
aplicar escalas de percepção subjetiva do esforço; 
manusear ergômetros (esteira, ciclo – ergômetro, etc) e 
equipamentos utilizados em programas de exercício físico; 
manusear equipamentos usados para avaliação de 
parâmetros fisiológicos específicos; conhecer, aplicar e 
interpretar testes de laboratório e de campo utilizado em 
avaliação física; realizar testes de avaliação postural e de 
avaliações antropométrica; prescrever exercícios físicos 
baseados em testes de aptidão física, desempenho motor 
específico, avaliação postural, índices antropométricos e 
na percepção subjetiva de esforço; trabalhar equipe 
multiprofissional; executar outras tarefas de mesma 
natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 
organizacional. 

 

Cargo: Psicólogo – Escolaridade/ Requisitos: Nível 
superior/ Graduação em Psicologia 

Realizar avalição e diagnóstico psicológicos de 
entrevistas, observação, testes e dinâmica de grupo, com 
vistas à prevenção e tratamento de problemas psíquicos; 
realizar atendimentos psicoterapêutico individual ou em 
grupo, adequado as diversas faixas etárias, em 
instituições de prestação de serviços de saúde; realizar 
atendimento familiar e/ou de casal para orientação ou 
acompanhamento psicoterapêutico; realizar atendimento 
a crianças com problemas emocionais, psicomotores e 
psicopedagógicos; acompanhar psicologicamente 
gestantes durante a gravidez, parto e puerpério, 
procurando integrar suas vivências emocionais e 
corporais, bem como incluir o parceiro com apoio 
necessário em todo esse processo; participar da 
elaboração de programas de pesquisa sobre a saúde 
mental da população, bem como sobre a adequação das 
estratégias diagnósticas e terapêuticas da realidade 
psicossocial da população; criar, coordenar e 
acompanhar, individualmente ou em equipe 
multiprofissional, tecnologias próprias ao treinamento em 
saúde, particularmente em saúde mental, com o objetivo 
de qualificar desempenho de várias equipes; participar e 
acompanhar a elaboração de programas educativos e de 
treinamento em saúde mental, a nível de Atenção 
Primária; colaborar, em equipe multiprofissional, no 
planejamento das políticas de saúde, em nível de macro e 
microssistemas; realizar pesquisas visando a construção 
e ampliação do conhecimento teórico e aplicado, no 
campo da saúde mental; atuar junto à equipe 
multiprofissionais no sentido de levá-las a identificar e 
compreender os fatos emocionais que intervém na saúde 
geral do indivíduo, nas unidades básicas de saúde; atuar 
como facilitador no processo de integração e adaptação 
do indivíduo à instituição; orientar e acompanhar 
pacientes, familiares, técnicos e demais agentes que 
participam, diretamente ou indiretamente dos 
atendimentos; participar dos planejamentos e realizar 
atividades culturais, terapêuticas e de lazer, com o 
objetivo de propiciar a reinserção social de pacientes 
egressos de instituição; participar de programas de 
atenção primária em centros, postos de saúde ou na 

comunidade, organizando grupos específicos, visando a 
prevenção de doenças ou do agravamento dos fatores 
emocionais que comprometam o espaço psicológico; 
realizar triagens e encaminhamentos para comunidade, 
sempre que necessário; participar da elaboração, 
execução e análise da instituição, realizando programas, 
projetos e planos de atendimento em equipes 
multiprofissionais, com os objetivos e detectar 
necessidades, perceber limitações, desenvolver 
potencialidade do pessoal envolvido no trabalho da 
instituição, tanto nas atividades fim, quanto nas atividades 
meio; executar outras tarefas de mesma natureza e nível 
de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

 

Cargo: Fisioterapeuta – Escolaridade/ Requisitos: Nível 
superior/ Graduação em Fisioterapia 

Participar de equipes multiprofissionais destinadas a 
planejar, implementar, controlar e executar políticas, 
programas, cursos, pesquisas ou eventos em Saúde 
Pública; contribuir no planejamento, investigação e 
estudos epidemiológicos; promover e participar de 
estudos e pesquisas relacionados a sua área de atuação; 
integrar os órgãos colegiados de controle social; participar 
de câmaras técnicas de padronização de procedimentos 
em saúde coletiva; participar de equipes multiprofissionais 
destinadas ao planejamento, implementação, controle e 
execução de projetos e programas de ações básicas de 
saúde; participar do planejamento e execução de 
treinamentos e reciclagens de recursos humanos em 
saúde; promover ações terapêuticas preventivas a 
instalações de processos que levam a incapacidade 
funcional laborativa; analisar os fatores ambientais, 
contributivos ao conhecimento dos distúrbios funcionais 
laborativas; desenvolver programas coletivos, 
contributivos à diminuição dos riscos de acidente de 
trabalho; integrar a equipe de Vigilância Sanitária; cumprir 
e fazer cumprir a legislação de Vigilância Sanitária; 
encaminhar à autoridades de fiscalização profissional, 
relatórios sobre condições e prática inadequadas à saúde 
coletiva e/ou impeditivas da boa prática profissional; 
integrar Comissões Técnicas de regulamentação e 
procedimentos relativos a qualidade, a eficiência e aos 
riscos sanitários dos equipamentos de uso em 
Fisioterapia; verificar as condições técnicas sanitárias das 
empresas que ofereçam assistência fisioterapêutica à 
coletividade; realizar atendimentos domiciliares em 
pacientes portadores de enfermidades crônicas e/ou 
degenerativas, pacientes acamados ou impossibilitados, 
encaminhando-a a serviços de maior complexidade 
quando julgar necessário; prestar atendimento pediátrico 
a pacientes portadores de doenças neurológicas com 
retardo no DNPM (desenvolvimento neuropsicomotor), 
malformações congênitas, distúrbio nutricionais, afecções 
respiratórias, deformidades posturais; pois com os 
procedimentos ou recursos fisioterápicos o número de 
hospitalização pode ser reduzido, a progressão das 
lesões pode ser evitada ou acentuada e/ou 
desenvolvimento motor normal pode ser estimulado; 
orientar os pais ou responsáveis, pois qualquer tratamento 
ou procedimento realizado em pediatria deve contar com 
a dedicação e a colaboração da família, para que este seja 
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completo e eficaz; realizar técnicas de relaxamento, 
prevenção e analgesia para diminuição e/ou alívio da dor, 
nas diversas patologia ginecológicas; realizar orientações 
as gestantes sobre condicionamento físico, exercícios de 
relaxamento e como proceder no pré-natal e no puerpério, 
para que possam retornar as suas atividades 
normalmente; orientar as pacientes quanto a prevenção 
no diagnóstico precoce de câncer, Papanicolau e 
autoexame das mamas; realizar procedimentos ou 
técnicas fisioterápica afim de evitar as complicações da 
histerectomia e da mastectómica, incluindo drenagem 
linfática como forma de tratamento; realizar programas de 
atividades físicas e psicossociais com objetivo de aliviar 
os sintomas dessa faz da vida da mulher, onde ela passa 
da fase reprodutiva para a não reprodutiva (climatério); 
desenvolver atividades físicas e culturais para a terceira 
idade, para que o idoso consiga realizar suas atividades 
diárias de forma independente, melhorando sua qualidade 
de vida e prevenindo as complicações da idade avançada; 
orientar a família ou responsável, quanto aos cuidados 
com o idoso ou paciente acamado; desenvolver 
programas de atividades físicas, condicionamento 
cardiorrespiratórias e orientações nutricionais para o 
obeso, prevenindo com isso a instalação de enfermidades 
relacionadas a obesidade; orientar os pacientes em 
patologias específicas como a Hipertensão Arterial 
Sistêmica, Diabetes melitus, Tuberculose e Hanseníase  ; 
prescrever atividades físicas, principalmente exercícios 
aeróbicos, afim de prevenir e evitar complicações 
recorrentes, prescrever exercícios/ técnicas respiratórias 
para diminuir o tempo de internação hospitalar e prevenir 
deformidades que levam às incapacidades; atuar de forma 
integral às famílias, através de ações interdisciplinares e 
Inter setoriais, visando assistência e a inclusão social das 
pessoal portadores de deficiências, incapacitadas e 
desassistidas; executar outras tarefas de mesma natureza 
e nível de complexidade associadas ao ambiente 
organizacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VIII 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM 

COMISSÃO 
 

Cargo: Diretor Administrativo Hospitalar – Escolaridade/ 
Requisitos: Nível Superior/ Graduação em Administração 

Hospitalar 

Planejar, programar, coordenar e avaliar as atividades 
inerentes à gestão da documentação administrativa, do 
apoio logístico, de recursos humanos, de tecnologia de 
informação e dos assuntos econômico financeiro, 
observando as normas, rotinas e diretrizes técnico 
administrativas; gerenciar os recursos alocados nas 
gerências; implantar e gerir mecanismos de garantia da 
qualidade dos serviços afetos ás gerências; manter um 
vínculo estreito entre as diversas unidades da gerência, 
de forma que as atividades aconteçam interdependente, 
objetivando a eficácia, a eficiência e a afetividade da 
gestão administrativa financeira; cooperar no 
estabelecimento de planos, diretrizes e estratégias 
referentes aos sistemas administrativo e econômico do 
HMAA; solicitar á chefia imediata e viabilizar a 
participação dos profissionais em simpósios, seminário, 
cursos de atualização e/ou aprimoramento técnico, a partir 
das necessidades identificadas, mantendo a equipe 
atualizada; opinar em atividades, procedimentos e atos 
que envolvam outras equipes, obedecendo ás normas e 
medidas específicas preconizadas para o HMAA, com 
rigorosa observância aos preceitos éticos; cumprir e fazer 
cumprir o horário regulamentar de trabalho, bem como as 
normas vigentes emanadas dos níveis hierárquicos 
superiores; delegar competência para a prática dos 
serviços inerentes aos cargos, com prévio conhecimento 
dos níveis hierárquicos superiores; informar processos 
administrativos e apurar irregularidades, adotando, nos 
limites de sua competência, as medidas cabíveis, 
conforme o que for apurado. 
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Cargo: Coordenador da Atenção Básica – Escolaridade/ 
Requisitos:  

Nível superior/ Graduação em Enfermagem 

Promover a Atenção Primária como modelo assistencial 
ordenador das Redes de Atenção; formular e promover 
estratégia, diretrizes e normas para implementação das 
políticas de                                                                                                                                
Atenção Primária no âmbito do Distrito Federal; coordenar 
o processo de organização e desenvolvimento dos 
serviços na Atenção Primária com ênfase na Estratégia de 
Saúde da Família; promover e apoiar a implantação da 
regulação da atenção ambulatorial especializada a partir 
da Atenção Primária a Saúde; coordenar o processo de 
implementação das Políticas de Saúde relacionadas às 
áreas estratégicas da Atenção Primária a partir das linhas 
de cuidado; coordenar o desenvolvimento dos programas 
e estratégias no âmbito da Atenção Primária, propostos 
por Instituições Governamentais e não Governamentais; 
propor normas e critérios para criação, reestruturação de 
serviços assistenciais no âmbito da Atenção Primária, com 
ênfase nas linhas de cuidado; coordenar o processo de 
planejamento em saúde e planejamento orçamentário na 
Atenção Primária, em consonância com as diretrizes da 
Secretaria; definir os indicadores e avaliar as informações 
relacionadas a Atenção Primária, a partir dos instrumentos 
de planejamento de saúde e planejamento orçamentário; 
acompanhar e avaliar a execução dos recursos 
orçamentários destinados à Atenção Primária; orientar e 
apoiar as Superintendências da Região de Saúde no 
processo de implementação e qualificação da Atenção 
Primária e no processo de ampliação e consolidação da 
Estratégia de Saúde da Família; promover a participação 
do processo de incorporação de tecnologias e inovação 
em saúde relacionadas à Atenção Primária; coordenar e 
participar dos Colegiados e respectivas Câmaras 
Técnicas dentro de sua área de atuação, em conjunto com 
a Coordenação de Atenção Especializada à Saúde; 
desenvolver outras atividades que lhe forem atribuída na 
sua área de atuação. 

Cargo: Gerente da Atenção Básica – Escolaridade/ 
Requisitos: Nível superior/ Graduação: Gestão em Saúde 

Pública 

Conhecer e divulgar, junto aos demais profissionais, as 
diretrizes e normas que incidem sobre a Atenção Primária 
em âmbito nacional, estadual, municipal e Distrito Federal, 
com ênfase na Política Nacional de Atenção Básica, de 
modo a orientar a organização do processo de trabalho na 
UBS; participar e orientar o processo de territorialização, 
diagnóstico situacional, planejamento e programação das 
equipes, avaliando resultados e propondo estratégias para 
o alcance de metas da saúde, junto aos demais 
profissionais; acompanhar, orientar e monitorar os 
processos de trabalho das equipes que atuam na Atenção 
Primária sob sua gerência, contribuindo para 
implementação de políticas, estratégias e programas de 
saúde, bem como para mediação de conflitos e resolução 
de problemas; mitigar a cultura na qual as equipes, 
profissionais envolvidos, e gestores assumem 
responsabilidades pela sua própria segurança, de seus 
colegas, pacientes e familiares, encorajando a 
identificação, notificação e a resolução dos problemas 
relacionados à segurança; assegurar a adequada 
alimentação de dados nos sistemas de informação da 
Atenção Primária vigente, por parte dos profissionais, 
verificando sua consistência, estimulando a utilização para 
análise e planejamento das ações, e divulgando os 
resultados obtidos; estimular o vínculo entre os 
profissionais favorecendo o trabalho em equipe; 
potencializar a utilização de recursos físicos, tecnológicos 
e equipamentos existentes na UBS, apoiando os 
processos de cuidados a partir da orientação à equipe 
sobre a correta utilização desses recursos; qualificar a 
gestão da infraestrutura e dos insumos (manutenção, 
logística dos materiais, ambiência da UBS), zelando pelo 
bom uso dos recursos e evitando o desabastecimento; 
representar o serviço sob sua gerência em todas as 
instâncias necessárias e articular com demais atores da 
gestão e do território com vistas à qualificação do trabalho 
e da atenção à saúde realizada na UBS; conhecer a Rede 
de Assistência à Saúde, participar e fomentar a 
participação dos profissionais na organização dos fluxos 
de usuários, com base em protocolos, diretrizes clínicas e 
terapêuticas, apoiando a referência e contra referência 
entre equipes que atuam na Atenção Primária e nos 
diferentes pontos de atenção, com garantia de 
encaminhamentos responsáveis; conhecer a rede de 
serviços e equipamentos sociais do território e estimular a 
atuação inter setorial, com atenção diferenciada para as 
vulnerabilidades existentes no território; identificar as 
necessidades de formação/qualificação dos profissionais 
em conjuntos com a equipe, visando melhorias no 
processo de trabalho, na qualidade e resolutividade da 
atenção, e promover a Educação Permanente, seja 
mobilizando saberes na própria UBS, ou com parceiros; 
desenvolver gestão participativa e estimular a participação 
dos profissionais e usuários em instâncias de controle 
social; tomar as providências cabíveis no menor prazo 
possível quanto a ocorrência que interfiram no 
funcionamento da unidade;  exercer outras atribuições que 
lhes sejam designadas pelo gestor municipal, de acordo 
com suas competências.  
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Cargo: Coordenador de Vigilância em Saúde – 
Escolaridade/ Requisitos: Nível superior 

Promover a integração das ações de Vigilância Sanitária e 
Vigilância Epidemiológica, conforme diretrizes e preceitos 
legais; fomentar a construção dos Sistemas Municipais e 
Microrregionais de vigilância e proteção à saúde; trabalhar 
em função de resultados, de forma alinhada com as áreas 
temáticas de Políticas e Ações de Saúde e Regulação em 
Saúde; gerir os processos de trabalho da vigilância em 
saúde, buscando fortalecer o Sistema Municipal de Vigilância 
em Saúde; monitorar avaliar o desempenho do Sistema 
Municipal de Vigilância em Saúde; qualificar e ordenar o 
planejamento do Sistema Municipal de Vigilância em Saúde; 
promover a integração da Vigilância em Saúde com a rede 
assistencial, bem como setores correlatos à saúde; 
coordenar as atividades de gestão administrativa destinadas 
à execução das ações de vigilância em saúde; implementar 
e atuar nas redes de Vigilância em Saúde om o objetivo de 
controlar doenças e agravos por meio de apoio matricial em 
seu escopo de atuação municipal; gerenciar respostas às 
emergências de saúde pública no âmbito municipal; elaborar 
e disseminar análise de situação de saúde municipal, em 
conjunto com NUVEPI (Núcleo de Vigilância Epidemiológica) 
e NUVISA (Núcleo de Vigilância Sanitária) subsidiando o 
planejamento das ações e políticas de saúde no âmbito 
municipal; acompanhar, monitorar e avaliar indicadores da 
saúde e de interesses da saúde visando o planejamento das 
ações de saúde no âmbito municipal, por meio de sala de 
situação de saúde; coordenar o NUVISA e NUVEPI, ambos 
integrantes da CVS (Coordenação da Vigilância em Saúde); 
exercer outras atribuições que lhes sejam designadas pelo 
gestor municipal, de acordo com suas competências.  

 
 

Lei Complementar Nº 71/2023. 

"Dispõe sobre o Plano Geral de Cargos, Carreiras e 
Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais de Coluna 

- MG e dá outras providências". 

O Povo do Município de Coluna, Estado de Minas Gerais, 
por meio de seus representantes, Vereadores (as) componentes 
da Câmara Municipal, aprovou e eu, na qualidade de Prefeito, 
no uso de minhas atribuições legais, destacadamente as 
conferidas pela Lei Orgânica, em seu nome, sanciono a seguinte 
Lei Complementar. 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 1º.  Ficam instituídas, na forma desta Lei, as carreiras 

do Grupo de Atividades de Gabinete do Prefeito, Administração 
e Fazenda, Esportes e Lazer, Cultura e Turismo, Assistência 
Social, Transportes, Obras Públicas e Urbanismo, Agricultura e 
Meio Ambiente, Compras, Licitações e Contratos do Poder 
Executivo do Município de Coluna - MG. 

 
Parágrafo Único. A estrutura dos cargos instituídos por 

esta Lei Complementar, o número de cargos, nomenclatura do 

cargo, vencimento básico, carga-horária, nível de escolaridade 
e atribuições de cada um são os constantes dos Anexos desta 
Lei Complementar. 

 
Art. 2º. Para os efeitos desta Lei Complementar, 

consideram-se: 
 

l.       Grupo de atividades os conjuntos de cargos agrupados 
segundo sua área de atuação; 

 

II.       Carreira a trajetória do servidor desde o seu ingresso no 
cargo até o seu desligamento, regida por regras 
especificas de ingresso, desenvolvimento profissional, 
remuneração e avaliação de desempenho; 
 

III.    Cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação 
funcional do quadro de pessoal privativas de servidor 
público efetivo, com criação, remuneração, quantitativo, 
atribuições e responsabilidades definidos em lei, direitos 
e deveres de natureza estatutária estabelecidos em Lei 
Complementar; 
 

IV.     Quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento 
efetivo e de provimento em comissão de cada órgão. 
 
Art. 3º.  Os cargos públicos instituídos por esta Lei 

Complementar são lotados nos órgãos do Poder Executivo de 
Coluna - MG. 

 
Art. 4º.  As atribuições sumárias dos cargos públicos 

instituídos por esta Lei Complementar são as constantes nos 
ANEXOS desta Lei. 

 
Parágrafo Único. As atribuições atinentes aos cargos 

públicos instituídos por esta Lei Complementar, que 
demandarem conhecimento específico serão desempenhadas 
exclusivamente, por servidor público legalmente habilitados para 
seu exercício. 

 
Art. 5º. As mudanças de lotação de cargos de servidores 

entre órgãos do Poder Executivo somente serão permitidas 
dentro do mesmo cargo. 

 
Parágrafo Único. A lotação de servidor nos termos do 

caput deste artigo fica condicionada à existência de vaga, nos 
termos da legislação vigente, respeitada a carga horária do 
cargo ocupado pelo servidor. 

 
CAPÍTULO II 

DA INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO 
 
Art. 6º. A investidura em cargo público instituído por esta 

Lei Complementar dependerá de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 
natureza e a complexidade do cargo, ressalvadas as nomeações 
para cargos em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração. 

 
Art. 7º. A investidura em cargo público instituído por esta 

Lei Complementar dependerá da comprovação de habilitação e 
requisitos mínimos exigidos, nos termos dos Anexos que 
acompanham e integram esta Lei Complementar. 

 
Art. 8º. O concurso público para investidura nos cargos 
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instituídos por esta Lei Complementar será de caráter 
eliminatório e classificatório e poderá conter as seguintes etapas 
sucessivas: 

 
I. Provas ou provas e títulos  
II. Prova de aptidão psicológica e psicotécnica, se 

necessário, na forma do Edital; 
III. Prova de condicionamento físico por testes específicos, 

se necessário, na forma do Edital. 
 

Parágrafo Único. As instruções reguladoras do concurso 
público serão publicadas em edital, que conterão, tendo em vista 
as especificidades das atribuições do cargo, no mínimo: 

 
I. O número de vagas existentes; 
II. As matérias sobre as quais versarão as provas e seus 

respectivos programas; 
III. O desempenho mínimo exigido para aprovação nas 

provas; 
IV. O critério de avaliação dos títulos se for o caso; 
V. O caráter eliminatório ou classificatório de cada etapa do 

concurso; 
VI. Os requisitos para a inscrição, com exigência mínima de 

comprovação pelo candidato. 
 

a) De estar no gozo dos direitos políticos; 

b) De estar em dia com as obrigações militares; 
 
IX. Escolaridade mínima exigida para o ingresso no cargo; 
X. A carga-horária de trabalho. 

 
Art. 9º.  Concluído o concurso público e homologados os 

resultados, a nomeação dos candidatos aprovados obedecerão 
à ordem de classificação e ao prazo de validade do concurso, 
nos termos da Constituição Federal. 

 
Parágrafo Único. O prazo de validade do concurso será 

contado a partir da data de sua homologação, respeitados os 
limites constitucionais. 

 
Art. 10. Para a posse em cargo de provimento efetivo, o 

candidato aprovado deverá comprovar: 
 

I. Cumprimento dos requisitos constantes nos incisos VI e 
VII do parágrafo único do art. 8º; 

II. Idoneidade e conduta ilibada; 
III. Aptidão física e mental para o exercício do cargo, por 

meio de avaliação médica, nos termos da legislação 
vigente; 

IV. Declaração de bens. 
 

CAPÍTULO III 
DOS VENCIMENTOS E DAS GRATIFICAÇÕES 

 

Art. 11. Os vencimentos correspondentes a cada cargo 
previsto nesta Lei Complementar estão previstos no ANEXOS, 
que fazem parte integrante desta Lei Complementar. 

Art. 12. A duração do trabalho normal do servidor público, 
estabelecida em lei ou regulamento, não poderá exceder a 08 
(oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 

 
§ 1º. A prorrogação ou redução da jornada de trabalho 

terá como base de cálculo o vencimento correspondente a uma 

jornada normal de trabalho. 
 
§ 2º. A duração normal do trabalho diário poderá ser 

acrescida de horas extras, em número não excedente de 02 
(duas), desde que necessárias e imprescindíveis à realização de 
serviços inadiáveis e mediante autorização expressa do Chefe 
do Poder Executivo. 

 
§ 3º. O número de horas previsto no parágrafo supra 

pode ser prorrogado por igual período diante de situações 
excepcionais e cuja inexecução de tarefas possa acarretar 
prejuízos irreparáveis. 

 
§ 4º. O serviço extraordinário será remunerado com 

acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação ao valor da 
hora normal de trabalho. 

 
§ 5º. O adicional por serviço extraordinário não integra a 

remuneração, nem serve de base de cálculo para nenhum efeito, 
salvo nos casos de expediente em regime de plantão. 

 
Art. 13. Fica a critério da Administração Pública a adoção 

de jornada sob o regime de plantão, com escala de 12x36 horas, 
respeitando-se o limite constitucional previsto. 

 
§ 1º.  A jornada prevista no caput deste artigo poderá ser 

fixada para os cargos lotados no Hospital Municipal Agostinha 
Alcântara de Aguiar, no Abrigo Institucional Recomeço, a saber:  

 
a)  Cargos de Auxiliar de Serviços Gerais; 
b)  Cargos de Educador/Cuidador; 
c)  Cargos de Auxiliar de Educador/Cuidador; 
d)  Cargos de Vigia. 

 
§ 2º. Na adoção da jornada prevista no caput deste artigo, 

desde que respeitado o limite constitucional, não terá incidência 
de adicional de serviço extraordinário. 

 
§ 3º. Na adoção da jornada prevista no caput deste artigo, 

poderá ocorrer a prorrogação da carga-horária, desde que haja 
necessidade, com a devida autorização do Chefe do Poder 
Executivo Municipal. 

 
§ 4º. No caso de ocorrência de situação prevista no 

parágrafo anterior, poderá haver incidência de adicional de 
serviço extraordinário, respeitados os limites constitucionais. 

 
Art. 14.  O servidor poderá receber outras vantagens 

pecuniárias estabelecidas no Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais, além das previstas nesta Lei Complementar. 

 
Art. 15.  As vantagens pecuniárias devidas ao servidor 

terão seu valor calculado de acordo com o vencimento em vigor 
no mês do pagamento, salvo se houver atraso por parte do 
próprio servidor. 

 
Art. 16. O servidor investido em cargo de direção ou 

chefia poderá ter substituto indicado na forma do Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais. 

 
Parágrafo Único. O substituto a que se refere o caput 

deste artigo, fará jus à remuneração correspondente ao cargo 
em que se der a substituição. 
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Art. 17.  O ocupante de cargo de provimento em 
comissão, poderá optar pela remuneração referente ao seu 
cargo efetivo, acrescido de 20% (vinte por cento) incidentes 
sobre o seu vencimento básico. 

 
Art. 18.  Fica concedido aos servidores efetivos 

designados para compor a Equipe de Apoio à Licitação, 
gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre seu 
vencimento base. 

 
 Art. 19. Nenhum servidor poderá receber mensalmente, 

pelo exercício do cargo público, vencimento inferior ao salário 
mínimo vigente no País, observada a jornada normal de 
trabalho. 

 
Art. 20. Fica estabelecido o dia 1º (primeiro) de maio de 

cada ano, como data-base para concessão de reajuste geral 
anual, desde que haja disponibilidade orçamentária e financeira, 
atendidas as exigências constitucionais e infraconstitucionais. 

 
Art. 21.  Aos Servidores Públicos pertencentes ao Quadro 

Geral do Município de Coluna – MG, será concedido, a cada 05 
(cinco) anos de efetivo exercício, adicional quinquenal, no 
percentual de 10% (dez por cento) incidentes sobre seu 
vencimento-base. 

 
Art. 22. Aos Servidores Públicos pertencentes ao Quadro 

Geral do Município de Coluna - MG, será concedido a cada 02 
(dois) anos de efetivo exercício, adicional bienal, no percentual 
de 02% (dois por cento) incidentes sobre seu vencimento-base. 

 
Art. 23. Aos Servidores Públicos pertencentes ao Quadro 

Geral do Município de Coluna - MG, será concedido a cada 30 
(trinta) anos de efetivo exercício, adicional trintenário, no 
percentual de 10% (dez por cento) incidentes sobre seu 
vencimento base. 

 
Art. 24. Aos Servidores Públicos pertencentes ao Quadro 

Geral do Município de Coluna - MG, será concedido férias-
prêmio de 90 (noventa) dias a cada 05 (cinco) anos de efetivo 
exercício. 

 
§ 1º. As férias-prêmio que dispõe o caput deste artigo 

poderão ser concedidas, a pedido do servidor, de forma 
fracionada, bem como podendo ser acumuladas. 

 
§ 2º.  A concessão de férias-prêmio que dispõe o caput e 

§ 1º ficará condicionada a requerimento do servidor, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista, bem 
como observada a conveniência do serviço público. 

 
Art. 25. Fica concedido aos Servidores Públicos do 

Quadro Geral do Município de Coluna - MG, o adicional de 
titulação, correspondente a 10% (dez por cento), calculado 
sobre o vencimento básico, quando titulado com 01 (uma) ou 
mais pós-graduações em área específica de atuação das 
funções de seu cargo. 

 
CAPÍTULO IV 

DA AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO 

Art. 26. O servidor público titular de cargo de provimento 
efetivo, será submetido anualmente à avaliação periódica de 

desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla 
defesa. 

 
Art. 27. A avaliação periódica de desempenho a que se 

refere o artigo anterior, obedecerá aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, eficiência, publicidade, 
contraditório e ampla defesa, observados os seguintes critérios: 

 
XIII. Qualidade no desempenho das funções; 
XIV. Produtividade no desempenho das funções; 
XV. Iniciativa no desempenho das funções; 
XVI. Presteza no desempenho das funções; 
XVII. Aproveitamento em programas de capacitação; 
XVIII. Assiduidade no desempenho das funções; 
XIX. Pontualidade no desempenho das funções; 
XX. Administração do tempo e tempestividade no 

desempenho das funções; 
XXI. Uso adequado dos equipamentos e instalações de 

serviço; 
XXII. Aproveitamento dos recursos e racionalização de 

processos; 
XXIII. Capacidade de trabalho em equipe; 
XXIV. Urbanidade e presteza no atendimento ao público. 

 
§ 1º. A aplicação dos critérios a que se referem os incisos 

do caput deste artigo será regulamentado por Lei 
Complementar, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados a partir de sua publicação. 

§ 2º. Na avaliação periódica de desempenho de que trata 
este artigo, serão considerados os seguintes conceitos: 

I. Excelente: igual ou superior a 90% (noventa por cento) 
da pontuação máxima; 

II. Bom: igual ou superior a 70% (setenta por cento) e 
inferior a 90% (noventa por cento) da pontuação máxima; 

III. Regular: igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) e 
inferior a 70% (setenta por cento) da pontuação máxima; 

IV. Insatisfatório: inferior a 50% (cinquenta por cento) da 
pontuação máxima. 
 

§ 3º. A Divisão de Pessoal da Prefeitura Municipal de 
Coluna – MG dará ciência prévia ao servidor, das normas, 
critérios e conceitos a serem utilizados na avaliação periódica de 
desempenho de que trata este Capítulo. 

 
 Art. 28. A avaliação periódica de desempenho será 

realizada por comissão composta de no mínimo 03 (três) 
servidores estáveis, de nível hierárquico não inferior ao do ser-
vidor avaliado, sendo 01 (um) deles, preferencialmente, com 
lotação no órgão a que o servidor esteja vinculado. 

 
§ 1º. A avaliação periódica de desempenho será 

previamente homologada pela autoridade imediatamente 
superior ao servidor, e terá como instância de homologação 
máxima o Chefe do Poder Executivo Municipal, dela dando 
ciência ao interessado. 

 
§ 2º. A avaliação periódica de desempenho será 

realizada exclusivamente com base nos critérios previstos neste 
Capítulo, sendo obrigatória a indicação dos critérios de 
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avaliação, fatos, circunstâncias e demais elementos de convic-
ção no termo final de avaliação. 

 
§ 3º. A avaliação periódica de desempenho será 

obrigatoriamente instruída com relatório onde conste provas 
documentais, quando for assim necessário. 

 
§ 4º. Na composição da comissão de avaliação de 

desempenho verificar-se-á alternância a cada 02 (dois) anos, 
observados os mesmos critérios fixados no caput deste artigo. 

 
§ 5º. Havendo impedimentos dos membros que 

compõem a comissão, proceder-se-á à substituição dos 
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Capítulo. 

 
Art. 29. Fica assegurado ao servidor o direito de 

acompanhar todos os atos de instrução do processo que tenha 
por objeto a avaliação de seu desempenho. 

 
§ 1º. Durante o processo de avaliação de desempenho, o 

servidor poderá, mediante petição por escrito, apontar as 
condições de trabalho oferecidas pelo órgão onde encontra-se 
lotado, o que deverá ser considerado pela Comissão na 
aplicação dos conceitos previstos no § 2º do Art. 27 desta Lei 
Complementar. 

 
§ 2º. O processo de avaliação periódica de desempenho 

a que se refere este Capítulo poderá ser acompanhado por 
representante ou procurador do servidor, legalmente constituído, 
na forma prevista em Lei Complementar. 

 
§ 3º. O servidor será notificado do conceito anual que lhe 

for atribuído, cabendo pedido de reconsideração, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias  
à autoridade superior responsável pelo Departamento, a qual 
decidirá em igual prazo. 

 
§ 4º. Da decisão final do pedido de reconsideração, 

caberá, no prazo de 10 (dez) dias, recurso hierárquico, com 
efeito suspensivo à autoridade máxima, o qual decidirá em igual 
prazo. 

 
Art. 30. Serão objeto de arquivamento em pasta ou base 

de dados individual do servidor, permitida consulta a qualquer 
tempo: 
 
I. Os conceitos anuais atribuídos ao servidor; 
II. Os instrumentos de avaliação e os respectivos 

resultados; 
III. A indicação dos elementos de convicção e das provas 

dos fatos relatados na avaliação; 
IV. Os recursos interpostos; 
V. As metodologias e os critérios utilizados na avaliação. 

 
Art. 31. A avaliação periódica de desempenho com 

conclusão pelo conceito insatisfatório ou regular do servidor 
efetivo, deverá constar relatório das deficiências identificadas e 
a indicação de correções necessárias. 

 
§ 1º. Para fins do disposto no caput deste artigo, serão 

consideradas e atendidas as necessidades de capacitação e 
treinamento do servidor, cujo desempenho tenha sido 
considerado insatisfatório. 

 

§ 2º. Para fins do disposto no caput deste artigo, serão 
consideradas e priorizadas as necessidades de capacitação e 
treinamento do servidor, cujo desempenho tenha sido 
considerado regular. 

 
Art. 32. A Prefeitura Municipal de Coluna - MG promoverá 

as ações necessárias para suprir as insuficiências de 
desempenho, promovendo cursos de treinamento e 
capacitação, dentre outras ações. 

 
CAPÍTULO V 

DA CAPACITAÇÃO 

Art. 33. A Prefeitura Municipal de Coluna - MG deverá 
instituir, como atividade permanente, a capacitação de seus 
servidores, tendo como objetivo: 

 
I. Criar e desenvolver hábitos, valores e comportamentos 

adequados ao digno exercício da função pública; 
II. Capacitar o servidor para o desempenho de suas 

atribuições específicas, orientando-o no sentido de obter 
os resultados desejados pela Administração; 

III.  Estimular o desenvolvimento funcional, criando 
condições propícias ao constante aperfeiçoamento dos 
servidores; 

IV. Integrar os objetivos pessoais de cada servidor, no 
exercício de suas atribuições às finalidades da 
Administração como um todo. 
 
Art. 34.  Para fins do disposto neste Capítulo, dividem-se 

os tipos de capacitação em 03 (três) categorias, a saber: 
 
I. De integração, tendo como finalidade integrar o servidor 

no ambiente de trabalho, através de informações sobre a 
organização e funcionamento dos serviços atinentes à 
área junto à Prefeitura Municipal de Coluna – MG, 
inerente às suas funções; 

 
II. De aperfeiçoamento, objetivando dotar o servidor de 

conhecimentos e técnicas referentes às atribuições que 
desempenha, mantendo-o permanentemente atualizado 
e preparando-o para a execução de tarefas mais 
complexas; 

 
III. De adaptação, com a finalidade de preparar o servidor 

para o exercício de novas funções, quando a tecnologia 
absorver ou tornar obsoletas aquelas que vinha 
exercendo até o momento. 

 
 
 Art. 35. A capacitação a que dispõe este Capítulo terá 

sempre caráter objetivo e prático e será ministrada, direta ou 
indiretamente pelo Departamento Municipal competente, em 
conjunto com a Prefeitura Municipal de Coluna - MG, atendidos 
os seguintes critérios: 

 
I. Capacitação ministrada por monitores locais; 
II. Capacitação fora do Município, ministrada por 

especialista ou instituições especializadas; 
III. Capacitação ministrada no Município, por especialistas 

ou instituições especializadas. 
 

Art. 36. Para fins do disposto neste Capítulo, os 
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titulares dos órgãos e das unidades organizacionais 
participarão dos programas de treinamento: 

 
I. Identificando e analisando, no âmbito de cada órgão, as 

necessidades de capacitação e treinamento, 
estabelecendo programas prioritários e propondo 
medidas necessárias ao atendimento das carências 
identificadas e à execução dos programas propostos; 

II. Facilitando a participação de seus subordinados nos 
programas de capacitação e tomando as medidas 
necessárias para que os afastamentos, quando 
ocorrerem, não causem prejuízos ao funcionamento 
regular da unidade administrativa; 

III. Desempenhando, dentro dos programas de treinamento 
e capacitação aprovados, atividades de instrutor; 

IV. Submetendo-se a programas de treinamento e 
capacitação relacionados às suas atribuições. 

 
Art. 37. Os programas de capacitação e treinamento que 

dispõe este Capítulo serão elaborados anualmente com 
previsão na Lei Orçamentária de recursos indispensáveis à sua 
implementação. 

 
Art. 38. Independentemente dos programas previstos, o 

Diretor de Departamento Municipal competente, desenvolverá 
em conjunto com seus servidores, atividades de treinamento em 
serviço, em consonância com o programa de capacitação, 
consubstanciados em: 

 
I. Reuniões para estudo e discussão de assuntos 

relacionados ao serviço; 
II. Divulgação de normas legais e aspectos técnicos 

relativos ao trabalho exercido e orientação quanto ao seu 
cumprimento, aplicação e execução; 

III. Discussão sobre programas de trabalho do órgão e de 
sua contribuição para o sistema administrativo; 

IV. Utilização de rodízio e de outros métodos de capacitação 
em serviço, adequados para cada caso. 

 
CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 39. Os cargos de provimento efetivo constante dos 
Anexos desta Lei, serão preenchidos pelo enquadramento dos 
atuais servidores já empossados e estáveis, conforme as 
normas estabelecidas nesta Lei e por nomeação e posse, 
precedida de concurso público e processo seletivo, de prova ou 
de prova e títulos, nos termos do art. 37, II da Constituição 
Federal e pelas demais formas previstas no Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Coluna – MG. 

 
Art. 40. Os servidores empossados nos cargos de 

provimento efetivo com lotação no Departamento Municipal de 
Assistência Social, programas Gestão do SUAS, Gestão do 
Cadastro Único, Proteção Social Especial, com provimento 
mediante Processo Seletivo, terão estabilidade enquanto durar 
os Programas, tendo seus vínculos extintos caso haja extinção 
dos mesmos. 

 
Art. 41. Ficam extintos os cargos de provimento em 

comissão, descritos na Lei Complementar nº 002/2003 e suas 
alterações posteriores, conforme se especifica: 
 
I. Eletricista: cargo extinto; 

II. Técnico em Contabilidade: cargo extinto; 
III. Técnico em Agropecuária: cargo extinto; 
IV. Técnico em Tributação: cargo extinto; 
V. Técnico de Referência: cargo extinto; 
VI. Agente Administrativo: cargo extinto; 
VII. Mestre de Obras: cargo extinto; 
VIII. Engenheiro Civil: cargo extinto;  
IX. Facilitador de Oficinas: cargo extinto;  
X. Administrador: cargo extinto;  
XI. Advogado: cargo extinto. 

 
Art. 42. Ficam alteradas as nomenclaturas dos cargos de 

provimento efetivo, conforme se especifica: 
 

Nomenclatura anterior Nomenclatura atual 

Servente Contínuo Auxiliar de Serviços Gerais 

Mecânico Mecânico/Borracheiro 

Auxiliar de comunicação Recepcionista 

 
Art. 43. A identificação nominal dos servidores 

atualmente ocupantes de cargos de provimento efetivo por meio 
de concurso público e processo seletivo, cujos cargos foram 
alcançados pela alteração de nomenclatura, nos termos desta 
Lei Complementar, será realizada por Decreto, no prazo de 30 
(trinta) dias da publicação desta Lei Complementar. 

 
Parágrafo Único. O Decreto a que se refere o caput deste 

artigo, constará em cada pasta funcional do servidor titular 
ocupante do cargo de provimento efetivo, cuja nomenclatura fora 
alterada  

 
Art. 44. Assegurado o direito adquirido, a escolaridade 

exigida nos anexos desta Lei, não se aplica aos servidores já 
ocupantes de cargos efetivos e estáveis abrangidos por esta Lei 
Complementar. 

 
Art. 45. Fica alterado o nível de escolaridade/requisitos e 

vencimento do cargo comissionado de Ouvidor Geral, conforme 
especificado em Anexo desta Lei Complementar. 

 
Parágrafo Único. Para fins do disposto no caput deste 

artigo ficam alteradas as redações do caput e parágrafo 2º do 
Art.8º da Lei Complementar no 50/2019 e revogado o parágrafo 
1º do Art.8º da Lei Complementar nº 50/2019, os quais passam 
a vigorar com a seguinte redação:  

 
“Art. 8º. Fica criado 01 (um) cargo comissionado de 

recrutamento amplo de Ouvidor-Geral do Município de 
Coluna/MG, com vencimento mensal de R$ 1.871,02 (Um mil 
oitocentos e setenta e um reais e dois centavos), conforme 
especificado no Anexo desta Lei Complementar”. 

 
§ 1º. (Revogado). 
 
“§ 2º. Para provimento do cargo de Ouvidor-Geral do 

Município de Coluna/MG, são exigidos os seguintes requisitos: 
 

I. Idade mínima de 21 (vinte e um) anos; 
II. Reputação ilibada; 
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III. Nível médio completo”. 
 

Art. 46. Fica alterada a forma de provimento e o nível de 
escolaridade/requisitos do cargo de Agente de Contratação, 
conforme especificado em Anexo desta Lei Complementar. 

 
Parágrafo Único. Para fins do disposto no caput deste 

artigo fica revogado o Parágrafo Único do Art. 1° da Lei 
Complementar no 064/2022  

 
Art. 47. Fazem parte integrante da presente Lei 

Complementar, os Anexos: 
 

I. Anexo l: Cargos de provimento efetivo; 
II. Anexo II: Cargos de processo seletivo — Assistência 

Social — Gestão do SUAS (enquanto durar o programa); 
III. Anexo III:  Cargos de processo seletivo — Assistência 

Social — Gestão do Cadastro Único (enquanto durar o 
programa); 

IV.  Anexo IV: Cargos de processo seletivo — CRAS — 
Proteção Social Básica (enquanto durar o programa); 

V. Anexo V: Cargos de processo seletivo — Assistência 
Social — Proteção Social Especial (enquanto durar o 
programa); 

VI. Anexo VI: Cargos de Contratação Temporária — CRAS 
— Programa Criança Feliz (enquanto durar o programa); 

VII. Anexo VII: Cargos de Provimento em Comissão; 
VIII. Anexo VIII: Das atribuições dos cargos de provimento 

efetivo; 
IX. Anexo IX: Das atribuições dos cargos de Processo 

Seletivo (Programas); 
X. Anexo X: Das atribuições dos cargos de provimento em 

comissão. 
 

Art. 48. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei 
Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Coluna, 03 de Março de 2023. 

Sady Ribeiro Damas 
Prefeito Municipal 

 

ANEXO I 
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

 

Classe de cargo 

Venciment
o 

Básico 
(R$) 

N° de 
cargos 

Escolaridade/ 
Requisitos 

Carga 
horária 

semanal 

Fiscal de Tributos 1.800,00 02 
Nível superior 

completo 
40 horas 

Técnico em 
Administração 

1.460,00 02 
Nível Técnico 

completo 
40 horas 

Auxiliar de Biblioteca 1.400,00 01 
Nível Médio 

completo 
40 horas 

Auxiliar Administrativo 1.400,00 25 
Nível Médio 

completo 
40 horas 

Auxiliar de Contabilidade 1.400,00 03 
Nível Médio 

completo 
40 horas 

Auxiliar de Tributação 1.400,00 03 
Nível Médio 

completo 
40 horas 

Auxiliar de Almoxarifado 1.400,00 02 
Nível Médio 

completo 
40 horas 

Agente de Defesa Civil 1.400,00 01 
Nível Médio 

completo 
40 horas 

Recepcionista 1.400,00 05 
Nível Médio 

completo 
40 horas 

Ajudante de Obras e 
Serviços 

1.280,00 14 Nível Elementar 40 horas 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

1.280,00 14 Nível Elementar 40 horas 

Coveiro 1.280,00 02 Nível Elementar 40 horas 

Gari 1.280,00 36 Nível Elementar 40 horas 

Operador de Máquinas 
Leves 

1.500,00 04 Nível Elementar 40 horas 

Operador de Máquinas 
Pesadas 

1.650,90 05 Nível Elementar 40 horas 

Motorista de Ambulância 1.400,00 05 
Nível 

Fundamental 
40 horas 

Motorista D 1.400,00 36 Nível Elementar 40 horas 

Mecânico/Borracheiro 1.400,00 02 
Nível 

Fundamental 
40 horas 

Servente Escolar 1.280,00 32 Nível Elementar 40 horas 

Vigia 1.280,00 09 Nível Elementar 40 horas 

Pedreiro 1.330,00 02 
Nível 

Fundamental 
40 horas 

 
ANEXO II 

 
CARGOS DE PROCESSO SELETIVO 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS 
 

Classe de cargo 
Vencimento 

Básico (R$) 

N° de 

cargos 

Escolaridade/ 

Requisitos 

Carga 

horária 

semanal 

Assistente Social 1.871,00 01 
Graduação em 

Assistência Social 
30 horas 

Secretário Executivo 

Dos Conselhos 
1.400,00 01 

Nível Médio 

completo e 

conhecimento de 

informática 

30 horas 

 
ANEXO III 

CARGOS DE PROCESSO SELETIVO 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO 

 

Classe de cargo 
Vencimento 

Básico (R$) 

N° de 
cargos 

Escolaridade/ 
Requisitos 

Carga 
horária 

semanal 

Entrevistador 
Cadastro Único 

1.280,00 02 

Nível Médio 
completo e 

conhecimento 
de informática 

40 horas 
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ANEXO IV 
 

CARGOS DE PROCESSO SELETIVO 
CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

Classe de 
cargo 

Vencimento 
Básico (R$) 

N° de 
cargos 

Escolaridade/ 
Requisitos 

Carga 
horária 

semanal 

Psicólogo 1.871,02 02 
Graduação em 

Psicologia 
30 horas 

Assistente 
Social 

1.871,02 02 
Graduação em 

Assistência Social 
30 horas 

Orientador 
Social 

1.330,00 04 

Nível Médio 
completo e 

conhecimento de 
informática 

40 horas 

 
ANEXO V 

 
CARGOS DE PROCESSO SELETIVO 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÄO SOCIAL ESPECIAL 
 

Classe de cargo 
Vencimento 

Básico (R$) 

N° de 
cargos 

Escolaridade/ 
Requisitos 

Carga horária 
semanal 

Psicólogo 1.871,00 02 
Graduação em 

Psicologia 
30 horas 

Assistente Social 1.871,00 02 
Graduação em 

Assistência 
Social 

30 horas 

Educador/cuidador 1.400,00 05 
Nível Médio 

completo 
40 horas 

Auxiliar 
educador/cuidador 

1.400,00 04 
Nível 

Fundamental 
completo 

40 horas 

 
ANEXO VI 

 
CARGOS DE PROCESSO SELETIVO 
CRAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 

 

Classe de 
cargo 

Vencimento 
Básico 

N° de 
cargos 

Escolaridade/ 
Requisitos 

Carga horária 
semanal 

Visitador 1.280,00 03 

Nível Médio 
completo e 

conhecimento 
de informática 

40 horas 

 
 

ANEXO VII 
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

 

Classe de 
cargo 

Venciment
o Básico 

N° de 
cargos 

Escolaridade
/ Requisitos 

Carga horária 
semanal 

Diretor de            
Departamento 

 

3.097,40 11 
Nível médio 

completo 
40 horas 

Chefe de 
Gabinete 

3.097,40 01 
Nível  médio 

completo 
40 horas 

Assessor Chefe 
de      Controle 

Interno 
3.097,40 01 Nível superior 

40 horas 

Assessor Jurídico 
3.097,40 

01 Nível superior 
40 horas 

Agente de 
Contratação 

2.800,00 01 

Nível médio 
completo + 

Curso 
Específico na 

Área 

40 horas 

Controlador de 
Frotas 

1.540,84 01 Nível superior 40 horas 

Coordenador 
Defesa Civil 

1.871,02 01 Nível superior 40 horas 

Coordenador 
CRAS 

1.871,02 01 Nível superior 40 horas 

Coordenador 
Abrigo 

1.871,02 01 Nível superior 40 horas 

Chefe de Divisão 1.548,70 16 
Nível médio 

completo 
40 horas 

Encarregado de 
Serviços 

1.400,00 03 
Nível médio 

completo 
40 horas 

Encarregado de 
Turma 

1.350,00 01 
Nível médio 

completo 
40 horas 

Gestor do 
Cadastro Único 

1.330,00 01 
Nível médio 

completo 
40 horas 

Supervisor 
Programa 

Criança Feliz 

1.871,02 01 Nível superior 30 horas 

Gestor de 
Convênios 

1.871,02 01 
Nível médio 

completo 
40 horas 

Ouvidor Geral 1.871,02 01 
Nível médio 

completo 
40 horas 

 

 
ANEXO VIII  

 

DAS ATRIBUIÇÕES 
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

 

Cargo: Fiscal de Tributos - Escolaridade/ Requisitos: Nível superior completo 

Constituir crédito tributário, mediante lançamento por homologação, 
declaração, de ofício, inclusive por emissão eletrônica e demais modalidades; 
proceder revisão de ofício e homologar, quando for o caso, nos termos da 
legislação tributária; aplicar as penalidades previstas na legislação e proceder ao 
exame e à revisão das declarações efetuadas pelo sujeito passivo; lavrar 
intimação, auto de infração, notificação e demais termos que se fizerem 
necessários ao desempenho da atividade fiscal; atuar em plantão fiscal para 
atendimento e orientação do contribuinte quanto à interpretação da legislação 
tributária, bem como outras atividades afins; realizar as atividades de lançamento, 
fiscalização, cobrança de tributos instituídos por outros entes federados e o 
contencioso administrativo, na forma da lei ou convênio; emitir informações, 
pareceres, proferir pronunciamento nos pedidos de consultas diversos, participar 
de perícias e assistência técnica tributária ou fiscal, em processos administrativos 
ou judiciais; compor o Conselho e presidir, quando designado, o Conselho 
Municipal de Contribuintes, órgão competente para julgar, em segunda instância, 
os recursos em matéria tributária; rever o lançamento e modificá-lo, quando for o 
caso, nos termos da legislação tributária; estimar e arbitrar a base de cálculo dos 
impostos municipais; promover o acompanhamento e a apuração do Valor 
Adicional Fiscal - VAF, para fins de determinação do índice de participação do 
Município da parcela dos 25% do ICMS destinado aos municípios; participar de 
palestras, cursos, seminários, congressos e programas de treinamento e de 
aperfeiçoamento, de interesse da Administração Tributária; apresentar estudos e 
sugestões para o aperfeiçoamento da legislação tributária municipal e para o 
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aprimoramento ou implantação de novas rotinas e procedimentos, sistemas 
informatizados e atividades de inteligência fiscal; participar, quando designado, 
como gestor ou fiscal de contratos, na sua área de atuação; atuar em comissões, 
juntas e como preposto, na sua área de atuação, quando designado; elaborar 
pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, 
fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; elaborar pareceres 
técnicos em processos administrativos tributários, quando designado; solicitar e 
auxiliar nas atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua 
área de atuação, quando na ausência ou impedimento de servidor responsável, 
e por determinação da autoridade superior; participar das atividades de 
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em 
serviço ou ministrando palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos 
de trabalho e/ou reuniões com unidades da Administração Direta e outros órgãos 
e entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou 
fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, 
oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para 
fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao 
Município; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade 
associadas ao seu cargo ou ambiente organizacional. 

Cargo: Técnico em Administração - Escolaridade/Requisitos: Nível 
Técnico Completo 

Efetuar levantamentos sobre condições e métodos de trabalhos nos 
órgãos municipais; auxiliar na execução de análises de trabalho; executar 
trabalhos complexos de administração de pessoal, material, orçamento e 
financeiro; acompanhar a legislação e a jurisprudência relacionadas com as suas 
atribuições; estudar processos complexos; elaborar exposições de motivos, 
informações, pareceres e outros expedientes, decorrentes do desenvolvimento 
dos trabalhos; colaborar no recrutamento e seleção de pessoal; orientar e 
controlar a preparação de serviços próprios da unidade, mas fora da rotina 
normal; fazer conferir cálculos complexos e colaborar no levantamento de 
quadros e mapas estatísticos, referentes às atividades da unidade; desempenhar 
tarefas afins. 

Cargo: Auxiliar de Biblioteca - Escolaridade/Requisitos: Nível Médio 
Completo 

Atender aos leitores, prestando-lhes informações sobre as publicações 
existentes na biblioteca; realizar e controlar empréstimos domiciliares de livros; 
organizar e manter atualizados fichários simples da classificação dos livros e dos 
leitores;  receber e conferir livros adquiridos e fazer seu tombamento; desdobrar 
ou agrupar fichas de livros, periódicos e outras publicações, tendo por modelo 
fichas matrizes; conferir os livros nas estantes para verificar se estão nos devidos 
lugares; manter o silêncio nas salas de leitura; desempenhar tarefas afins. 

Cargo: Auxiliar Administrativo - Escolaridade/Requisitos: Nível Médio 
Completo 

Redigir correspondência e expedientes de rotina, geralmente 
padronizados; examinar processos e papéis avulsos e dar informações sumárias; 
fazer e conferir cálculos aritméticos segundo critérios já definidos; escriturar livros 
e fichas, e fazer síntese de assuntos; preencher guias, requisições, 
conhecimentos e outros impressos; selecionar, classificar e arquivar 
documentos; conferir serviços executados na unidade; fazer pesquisas e 
levantamentos de dados destinados a instruir processos, organizar quadros 
demonstrativos, relatórios, balancetes e estudos diversos; participar de trabalhos 
relacionados com a organização de serviços de escritório que envolvam 
conhecimento das atribuições da unidade; executar trabalhos de datilografia e 
digitação; atender o público em geral; desempenhar tarefas afins. 

Cargo: Auxiliar de Contabilidade - Escolaridade/ Requisitos: Nível médio 
completo 

Organizar documentos e efetuar sua classificação contábil sobre 
orientação do contador; apoiar na elaboração de informações sobre atos e fatos 
administrativos e movimentação financeira; apoiar na função de lançamento 
contábil, conciliação de contas e preenchimento de guias e solicitações; apoiar 
na elaboração de empenhos de acordo com o orçamento anual; apoiar na 
movimentação financeira, na elaboração de fluxos de caixa e programação 
financeira; auxiliar no levantamento de dados necessários à elaboração de 
relatórios da situação econômica- financeira, na construção dos instrumentos de 
planejamento (PPA, LDO e LOA); organizar, classificar, registrar, tramitar e 
arquivar documentos de execução contábil financeira e fiscal em razão do seu 
conteúdo e das normas vigentes; apoiar na elaboração dos demonstrativos de 

execução orçamentária e financeira para fins de monitoramento e controle, e, 
ainda, para prestação de contas; desempenhar tarefas afins. 

Cargo: Auxiliar de Tributação - Escolaridade/ Requisitos: Nível médio completo 

         Atender o contribuinte e orienta-lo no tocante à observância as normas 
tributárias; emitir guias e expedir certidões; auxiliar nas atividades de fiscalização 
do comércio, da indústria e postura auxiliar nas atividades de fiscalização de 
terrenos e áreas públicas, para aplicação da legislação pertinente, visando 
organizar o exercício dos direitos individuais e coletivos para o bem-estar geral; 
desempenhar tarefas afins. 

Cargo: Auxiliar de Almoxarifado - Escolaridade/ Requisitos: Nível médio 
completo 

Enviar e receber materiais; controlar a entrada e saída de produtos, 
materiais e insumos; solicitar com antecedência e ou escrito a reposição de 
materiais; distribuir os EPIS aos colaboradores; realizar a cobrança e 
responsabilizar-se pelo recebimento das relações de compras dos demais 
setores responsabilizar-se pela entrega ao setor competente a relação ou lista 
de compras dos setores de sua lotação; cuidar da limpeza e organização do 
almoxarifado; manter organizado o estoque de produtos, materiais e insumos no 
almoxarifado; organizar e catalogar os produtos, materiais e insumos no 
almoxarifado executar tarefas afins.. 

Cargo: Agente de Defesa Civil - Escolaridade/ Requisitos: Nível médio completo 

Auxiliar nas atividades para a redução e danos sofridos pela população 
em casos de desastre; auxiliar na atuação de ações preventivas, durante e pós 
desastres, por meio de ações distintas e inter-relacionadas: Prevenção, 
Mitigação, Resposta e Recuperação; auxiliar nas ações de prevenção de 
incêndios; auxiliar na elaboração de levantamentos e mapeamentos das áreas 
de risco do Município; realizar atendimentos à população afetada por vendavais, 
enchentes, deslizamentos e chuva de granizo; realizar cadastro e treinamento de 
voluntários; executar campanhas preventivas e educativas; executar campanhas 
junto a população; realizar levantamento e cadastro de abrigos públicos; realizar 
outras tarefas afins  

Cargo: Recepcionista - Escolaridade/ Requisitos: Nível médio completo 

Receber, prestar informações ao público; receber, protocolar e 
encaminhar expedientes, efetuar ligações internar e externas; prestar 
informações relacionadas com a unidade executar atividades de encadernação 
de documentos; realizar atividades de digitação, digitalização e impressão de 
documentos; realizar agendamentos relacionados de atendimento ao público em 
geral; responsabilizar-se pelo recebimento, triagem e distribuição de 
correspondências recebidas, bem como pela postagem de correspondências 
diversas nos correios; desempenhar tarefas afins. 

Cargo: Ajudante de Obras e Serviços - Escolaridade/ Requisitos: Nível 
fundamental completo. 

Executar tarefas elementares, tais como manutenção dos logradouros 
públicos, roçadura e capinas de estradas vicinais; manutenção, limpeza e 
açoreamento de córregos e rios do Município; manutenção, limpeza, 
conservação e reparos em redes de esgoto; manutenção, limpeza, conservação 
e reparos em redes pluviais do Município; manutenção, limpeza conservação e 
reparos em mata-burros; manutenção, limpeza, conservação e reparos em 
pontes; manutenção, limpeza, conservação e reparos em calçamentos; 
manutenção, conservação e reparos de estradas vicinais (cascalhamento de 
estradas, dentre outros); manutenção, limpeza, conservação e reparos em 
prédios públicos; manutenção, limpeza, conserva ao e reparos de praças e 
jardins públicos; apontamento e controle de ferramentas; desempenhar tarefas 
afins. 

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais - Escolaridade/ Requisitos: Nível 
fundamental completo 
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        Executar serviços de limpeza e conservação diversas na unidade de 
lotação; preparar e servir alimentos na unidade de lotação; limpeza e 
conservação de utensílios na unidade de lotação, auxiliar na mudança de móveis 
e utensílios na unidade de lotação; coleta, transporte de roupas para o processo 
de lavagem e secagem, em sua unidade de lotação; passagem, separação de 
roupas para organização dentro da unidade de lotação; desempenhar tarefas 
afins. 

Cargo: Motorista de Ambulância - Escolaridade/ Requisitos: Nível fundamental 
completo 

Transportar pacientes, acompanhantes e servidores dentro ou fora do 
Município; auxiliar na locomoção de macas para o interior de hospitais; comunicar 
aos superiores sobre a necessidade de manutenções preventivas ou corretivas 
a serem feitas no veículo; zelar pela limpeza e conservação dos veículos; 
desempenhar tarefas afins. 

Cargo: Motorista Categoria D - Escolaridade/ Requisitos: Nível fundamental 
completo 

Dirigir veículos de pequeno e grande porte, ônibus, caminhão, dentro ou 
fora do Município; transportar pacientes, usuários de serviços públicos e 
servidores públicos do Município; auxiliar pessoas com dificuldade de locomoção 
na entrada e saída do veículo; transportar cargas, entregando-as nos locais de 
serviço ou depósitos municipais; comunicar aos superiores sobre a necessidade 
de manutenções preventivas ou corretivas a serem feitas no veículo; zelar pela 
limpeza e conservação dos veículos; desempenhar tarefas afins. 

Cargo: Mecânico/ Borracheiro - Escolaridade/ Requisitos: Nível 
fundamental completo 

Montar e desmontar veículos de pequeno e grande porte, maquinas leves 
e pesadas; instalação de pinos de centro, roldanas, arruelas e buchas, parafusos 
e porcas diversas; manutenção em sistemas de freios da linha leve e Pesada; 
manutenção e pequenos reparos em instalações elétricas e hidráulicas de 
veículos em geral e maquinas leves e pesadas; substituir peças desgastadas ou 
quebradas; executar a manutenção, limpeza e lubrificação de veículos e 
maquinas diversas; executar testes em veículos e maquinas após a realização 
de reparos; executar montagem e desmontagem de pneus de veículos em geral 
e maquinas leves e pesadas, executar remendos em câmaras de ar de veículos 
em geral e maquinas leves e pesadas. Desempenhar tarefas afins.   

Cargo: Servente Escolar - Escolaridade/ Requisitos: Nível fundamental 
completo 

Executar serviços de limpeza e conservação nas escolas municipais; 
preparar e servir a merenda escolar, de acordo com o cardápio elaborado; 
executar limpeza de utensílios de uso na cantina escolar; auxiliar na disciplina 
dos estudantes nos corredores, nos recreios e na entrada e saída das aulas; 
auxiliar na limpeza e ornamentação do estabelecimento em dias de festa; 
sinalização para início, intervalo para recreio e término do horário escolar; 
separar e organizar os produtos alimentícios destinados a merenda escolar; 
separar e organizar os produtos alimentícios para recolhimento no período de 
férias escolares; manter organizados os produtos de higiene e limpeza a serem 
utilizados na escola; comparecer às reuniões quando convocado pelo diretor; 
comparecer às capacitações quando convocado; limpeza, manutenção e 
conservação de hortas e jardins; manutenção e conservação de pátios, quadras 
de esportes e demais dependências da escola; desempenhar tarefas afins. 

Cargo: Coveiro - Escolaridade / Requisitos: Nível fundamental completo 

Executar a limpeza em todas as dependências do cemitério; abertura de 
covas e sepulturas em conformidade com os parâmetros legais, após os trâmites 
legais; manter sempre a sequência de numeração de jazidos, covas e sepulturas 
disponíveis; manutenção, limpeza, conservação de jazidos e sepulturas; zelar 
pela manutenção de todas as dependências do cemitério desempenhar tarefas 
afins, 

Cargo: Gari - Escolaridade / Requisitos: Nível fundamental completo 

Executar tarefas elementares, sem complexidade, tais como capina e 
varredura dos logradouros públicos, apontamento e controle de ferramentas da 
unidade; coleta de lixo dos logradouros públicos; recebimento, triagem, prensa e 
descarte final de resíduos; conservação da limpeza dos logradouros públicos; 
coleta e transporte de resíduos de domicílios e logradouros públicos; coleta de 
resíduos dos logradouros públicos, e transporte em carrinho manual até os 
pontos de coletas para destinação final; desempenhar tarefas afins. 

Cargo: Operador de máquinas leves - Escolaridade / Requisitos: Nível 
fundamental completo 

Conduzir tratores agrícolas e outras máquinas e veículos considerados 
leves; zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das 
operações e garantindo a correta execução; seguir as normas de segurança e 
higiene, para a operação de máquinas, evitando possíveis acidentes; comunicar 
aos superiores sobre a necessidade de manutenções preventivas ou corretivas 
a serem feitas nas máquinas; zelar pela limpeza e conservação das máquinas, 
executar destocamentos, aragens "gradagens", adubações, plantios, capinas, 
irrigações, colheitas e roçadeiras com máquinas e acessórios adequados para 
cada operação; montar e desmontar implementos; desempenhar tarefas afins. 

 

Cargo: Operador de máquinas pesadas - Escolaridade/ Requisitos: Nível 
fundamental completo 

 
Conduzir máquinas pesadas e veículos leves ou pesados; realizar 

aberturas de ruas, estradas procedendo a terraplanagem, desmontes, aterros e 
desaterros, cortes e nivelamentos solidificação de asfalto e calçamento 
poliédrico; zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das 
operações e garantindo a correta execução; seguir as normas de segurança e 
higiene, para a operação de máquinas, evitando possíveis acidentes; comunicar 
aos superiores sobre a necessidade de manutenções preventivas ou corretivas 
a serem feitas nas máquinas, zelar pela limpeza e conservação das máquinas; 
executar destocamentos, aragens "gradagens" adubações, plantios, capinas, 
irrigações, colheitas e roçadeiras com máquinas e acessórios adequado para 
cada operação; montar e desmontar implementos; desempenhar tarefas afins. 

 

Cargo: Vigia - Escolaridade/ Requisitos: Nível fundamental completo 

 
Fazer ronda no prédio, depósito de materiais e em áreas pré-determinadas 

para prevenção de furtos, roubos, incêndios e depredações; percorrer as 
dependências internas apagando luzes fechando torneiras e desligando 
aparelhos quando não estiverem em uso; abrir e fechar portas e portões; 
responsabilizar-se pelas chaves das dependências do estabelecimento; auxiliar, 
fiscalizar e controlar a entrada e saída de pessoas; acompanhar as visitas dentro 
de horários estabelecidos; comunicar ao superior eventuais anormalidades 
observadas nas dependências da unidade; desempenhar tarefas afins. 

 

Cargo: Pedreiro - Escolaridade / Requisitos: Nível Fundamental Completo 

Orientar aos seus ajudantes sobre a composição de mistura, cimento, 
areias, pedra, e dosagem das quantidades; assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias 
e materiais afins; construir alicerces, levantar paredes, muros e construções 
similares; rebocar estruturas construídas; realizar manutenção corretiva em 
prédios públicos, calçadas e estruturas municipais semelhantes; armar e 
desmontar andaimes para execução das obras desejadas; operar betoneiras e 
outros equipamentos quando necessário; construção, manutenção e 

conservação de pontes quando necessário; desempenhar tarefas afins. 

 

ANEXO IX 
 

DAS ATRIBUIÇÕES 
CARGOS DE PROCESSO SELETIVO 

 
I. GESTÃO DO SUAS 

Cargo: Assistente Social - Escolaridade / Requisitos: Nível superior 
completo, com graduação em Assistência Social. 
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Elaboração, em conjunto com o/a coordenador (a) e demais 
colaboradores, do projeto político-pedagógico do serviço; acompanhamento 
psicossocial dos usuários e suas respectivas famílias, com vistas à 
reintegração familiar; apoio na seleção dos cuidadores/educadores e demais 
funcionários; capacitação e acompanhamento dos cuidadores/educadores e 
demais funcionários; encaminhamento e discussão / planejamento conjunto 
com outros atores da rede de serviços e do Sistema de Garantia de Direitos 
das intervenções necessárias ao acompanhamento das crianças e 
adolescentes e suas famílias elaboração, encaminhamento e discussão com 
a autoridade judiciária e Ministério Público de relatórios periódicos sobre a 
situação de cada criança e adolescente apontando. possibilidades de 
reintegração familiar; necessidade de aplicação de novas medidas; quando 
esgotados os recursos de manutenção na família de origem, a necessidade 
de encaminhamento para adoção; preparação, da criança / adolescente para 
o desligamento (em parceria com o cuidador/educador de referência); 
mediação, em parceria com o cuidador/educador de referência, do processo 
de aproximação e fortalecimento ou construção do vínculo com a família de 
origem ou adotiva, quando for o caso; apoiar, orientar e acompanhar as 
famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça e violação 
de direitos, acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e 
oferta de informações e orientações; elaboração, junto com as 
famílias/indivíduos, do Plano de acompanhamento Individual elou Familiar, 
considerando as especificidades e particularidades de cada um; realização de 
acompanhamento especializado, por meio de atendimentos familiar, 
individuais e em grupo; realização de visitas domiciliares às famílias 
acompanhadas pela PSE (Proteção Social Especial), quando necessário; 
realização de encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial, 
demais políticas públicas setoriais e órgãos de defesa de direito; alimentação 
de registros e sistemas de informação sobre das ações desenvolvidas; 
participação nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos 
processos de trabalho; participação das atividades de capacitação e formação 
continuada da equipe do PSE (Proteção Social Especial), reuniões de equipe, 
estudos de casos, e demais atividades correlatas; participação de reuniões 
para avaliação das ações e resultados atingidos e para planejamento das 
ações a serem desenvolvidas; para a definição de fluxos; instituição de rotina 
de atendimento e acompanhamento dos usuários; organização dos 
encaminhamentos, fluxos de informação e procedimentos. 

Cargo: Secretário Executivo dos Conselhos - Escolaridade/ Requisitos: 
Nível superior completo. 

                  Redigir atas e resoluções em casos de eventuais necessidades; 
assistir ao Presidente no desempenho de suas funções promovendo os atos 
de gestão administrativa e de natureza técnica necessária às atividades dos 
conselhos; organizar, apoiar e executar atividades técnicas e administrativas 
relacionadas com a competência do conselho; obter dados e sistematizar 
informações que permitam ao conselho tomar decisões previstas em lei, 
coordenar eventos relacionados a capacitação e atualização de recursos 
humanos envolvidos na prestação de serviços de assistência social; manter 
atualizada a documentação dos conselhos; expedir correspondências e 
arquivar documentos; auxiliar na elaboração de prestação de contas; informar 
aos conselheiros e a presidência os compromissos agendados Informar aos 
conselheiros sobre as reuniões e pautas a serem discutidas; elaborar e 
apresentar anualmente, relatório das atividades dos conselhos; receber 
previamente relatórios e documentos a serem apresentados na reunião, para 
fim de processamento e inclusão na pauta; publicar quando necessário os atos 
dos Conselhos no Diário Oficial do Município; exercer outras funções correlatas 
que lhe sejam atribuídas pelo Presidente elou Superior. 

 
II. GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO 

Cargo: Entrevistador Cadastro Único - Escolaridade/ Requisitos: Nível 
médio completo. 

Entrevistar e coletar dados e informações necessárias para o 
preenchimento dos formulários referentes ao CadÚnico, em domicílios das 
famílias, nos postos de atendimento e em ações itinerantes; incluir dados no 
sistema do CadÚnico; executar manutenção das informações constantes na base 
do CadÚnico; orientar a população sobre a importância da atualização anual dos 
dados cadastrais; manter organizado e atualizado a documentação referente às 
famílias cadastradas; prestar informações relacionadas ao CadÚnico e seus 
benefícios; visitar, juntamente com a Equipe Técnica, as famílias cadastradas, 
quando necessário; disponibilizar informações à Equipe Técnica, para auxiliar na 
identificação de famílias em situação de vulnerabilidade; participar de reuniões, 
fóruns, capacitações e treinamentos referentes ao serviço prestado; fazer 
levantamento mensal dos materiais utilizados e repassar para os superiores, para 
que não falte; manter sigilo sobre as informações, documentos e formulários 
referentes ao CadÚnico; solicitar aos entrevistados que preencha e assine o 
ateste de recebimento do comprovante de prestação de informações; 
desempenhar tarefas afins. 

 

III.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

 

Cargo: Psicólogo - Escolaridade/ Requisitos: Nível superior completo, com 
graduação em Psicologia. 

Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos às 
famílias usuárias do CRAS; planejamento e implementação do PAIF, de acordo 
com as características do território de abrangência do CRAS; mediação de 
grupos de famílias do PAIF; realização de atendimento particularizados e visitas 
domiciliares às famílias referenciadas ao CRAS desenvolvimento de atividades 
coletivas e comunitárias no território; apoio técnico continuado aos profissionais 
responsáveis pelo (s) serviço (s) de convivência e fortalecimento de vínculos 
desenvolvidos no território ou no CRAS; acompanhamento de famílias 
encaminhadas pelos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos 
ofertados no território ou no CRAS realização da busca ativa no território de 
abrangência do CRAS e desenvolvimento de projetos que visam prevenir 
aumento de incidência de situações de risco; acompanhamento das famílias em 
descumprimento de condicionalidades; alimentação de sistema de informação, 
registro das ações desenvolvidas e planejadas do trabalho de forma coletiva; 
articulação de ações que potencializarem as boas experiências no território de 
abrangência; realização de encaminhamento, com acompanhamento, para a 
rede socioassistencial; realização de encaminhamentos para serviços setoriais; 
participação das reuniões preparatórias ao planejamento municipal; participação 
de reuniões sistemáticas no CRAS, para planejamento das ações semanais a 
serem desenvolvidas; definição de fluxos, instituição de rotina de atendimento e 
acolhimento dos usuários; organização dos encaminhamentos; fluxo de 
informações com outros setores, procedimentos, estratégias de resposta às 
demandas e de fortalecimento das potencialidades do território; executar outras 
tarefas afins. 

Cargo: Assistente Social - Escolaridade/ Requisitos: Nível superior 
completo, com graduação em Assistência Social. 

Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos às 
famílias usuárias do CRAS; planejamento e implementação do PAIF, de acordo 
com as características do território de abrangência do CRAS; mediação de 
grupos de famílias do PAIF; realização de atendimento particularizados e visitas 
domiciliares às famílias referenciadas ao CRAS; desenvolvimento de atividades 
coletivas e comunitárias no território; apoio técnico continuado aos profissionais 
responsáveis pelo (s) serviço (s) de convivência e fortalecimento de vínculos 
desenvolvidos no território ou no CRAS; acompanhamento de famílias 
encaminhadas pelos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos-
ofertados no território ou no CRAS; realização da busca ativa no território de 
abrangência do CRAS e desenvolvimento de projetos que visam prevenir 
aumento de incidência de situações de risco; acompanhamento das famílias em 
descumprimento de condicionalidades; alimentação de sistema de informação, 
registro das ações desenvolvidas e planejadas do trabalho de forma coletiva; 
articulação de ações que potencializarem as boas experiências no território de 
abrangência; realização de encaminhamento, com acompanhamento, para a 
rede socioassistencial; realização de encaminhamentos para serviços setoriais; 
participação das reuniões preparatórias ao planejamento municipal; participação 
de reuniões sistemáticas no CRAS, para planejamento das ações semanais a 
serem desenvolvidas; definição de fluxos, instituição de rotina de atendimento e 
acolhimento dos usuários; organização dos encaminhamentos; fluxo de 
informações com outros setores, procedimentos, estratégias de resposta às 
demandas e de fortalecimento das potencialidades do território; executar outras 
tarefas afins. 

Cargo: Orientador Social - Escolaridade/ Requisitos: Nível médio 
completo 
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Apoio ao trabalho dos técnicos de nível superior da equipe de referência 
do CRAS, em especial no que se refere às funções administrativas; participação 
de reuniões sistemáticas de planejamento de atividades e de avaliação do 
processo de trabalho com a equipe de referência do CRAS; participação das 
atividades de capacitação (ou formação continuada) da equipe de referência do 
CRAS; receptação e oferta de informações às famílias usuárias do CRAS 
mediação dos processos grupais, próprios dos serviços de convivência e 
fortalecimento de vínculos, ofertados no CRAS; participação de reuniões 
sistemáticas de planejamento de atividades e de avaliação do processo de 
trabalho com a equipe de referência do CRAS; participação das atividades de 
capacitação (ou formação continuada) da equipe de referência do CRAS; 
executar outras tarefas afins. 

 
 

IV. PROTEÇÄO SOCIAL ESPECIAL 
 

Cargo: Psicólogo - Escolaridade / Requisitos: Nível superior completo, 
com graduação em Psicologia. 

Elaboração, em conjunto com o/a coordenador (a) e demais colaboradores, do 
projeto político-pedagógico do serviço; acompanhamento psicossocial dos 
usuários e suas respectivas famílias, com vistas à reintegração familiar;  apoio na 
seleção dos cuidadores/educadores e demais funcionários; capacitação e 
acompanhamento dos cuidadores/educadores e demais funcionários; 
encaminhamento e discussão / planejamento conjunto com outros atores da rede 
de serviços e do Sistema de Garantia de Direitos das intervenções necessárias 
ao acompanhamento das crianças e adolescentes e suas famílias; elaboração, 
encaminhamento e discussão com a autoridade judiciária e Ministério Público de 
relatórios periódicos sobre a situação de cada criança e adolescente apontando: 

a) Possibilidades de reintegração familiar;  
b) Necessidade de aplicação de novas medidas;  
c)  Quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem, a 

necessidade de encaminhamento para adoção. 

 Preparação, da criança / adolescente para o desligamento (em parceria com o 
cuidador/educador de referência); mediação, em parceria com o 
cuidador/educador de referência, do processo de aproximação e fortalecimento 
ou construção do vínculo com a família de origem ou adotiva, quando for o caso; 
acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de 
informações e orientações; elaboração, junto com as famílias/indivíduos, do Plano 
de acompanhamento Individual e/ou Familiar, considerando as especificidades e 
particularidades de cada um; realização de acompanhamento especializado, por 
meio de atendimentos familiar, individuais e em grupo; realização de visitas 
domiciliares às famílias acompanhadas pela PSE (Proteção Social Especial), 
quando necessário; realização de encaminhamentos monitorados para a rede 
socioassistencial, demais políticas públicas setoriais e órgãos de defesa de 
direito; alimentação de registros e sistemas de informação sobre das ações 
desenvolvidas; participação nas atividades de planejamento, monitoramento e 
avaliação dos processos de trabalho; participação das atividades de capacitação 
e formação continuada da equipe do PSE (Proteção Social Especial), reuniões de 
equipe, estudos de casos, e demais atividades correlatas; participação de 
reuniões para avaliação das ações e resultados atingidos e para planejamento 
das ações a serem desenvolvidas; para a definição de fluxos; instituição de rotina 
de atendimento e acompanhamento dos usuários; organização dos 
encaminhamentos, fluxos de informações e procedimentos; desempenhar outras 
tarefas afins. 

Cargo: Assistente Social - Escolaridade / Requisitos: Nível superior completo, 
com graduação em Assistência Social. 

Elaboração, em conjunto com o/a coordenador (a) e demais 
colaboradores, do projeto político-pedagógico do serviço; acompanhamento 
psicossocial dos usuários e suas respectivas famílias, com vistas à reintegração 
familiar; apoio na seleção dos cuidadores/educadores e demais funcionários; 
capacitação e acompanhamento dos cuidadores/educadores e demais 
funcionários; encaminhamento e discussão / planejamento conjunto com outros 
atores da rede de serviços e do Sistema de Garantia de Direitos das intervenções 
necessárias ao acompanhamento das crianças e adolescentes e suas famílias 
elaboração, encaminhamento e discussão com a autoridade judiciária e 
Ministério Público de relatórios periódicos sobre a situação de cada criança e 
adolescente apontando. possibilidades de reintegração familiar; necessidade de 
aplicação de novas medidas; quando esgotados os recursos de manutenção na 
família de origem, a necessidade de encaminhamento para adoção; preparação, 
da criança / adolescente para o desligamento (em parceria com o 
cuidador/educador de referência); mediação, em parceria com o 
cuidador/educador de referência, do processo de aproximação e fortalecimento 
ou construção do vínculo com a família de origem ou adotiva, quando for o caso; 
apoiar, orientar e acompanhar as famílias com um ou mais de seus membros em 

situação de ameaça e violação de direitos, acolhida, escuta qualificada, 
acompanhamento especializado e oferta de informações e orientações; 
elaboração, junto com as famílias/indivíduos, do Plano de acompanhamento 
Individual elou Familiar, considerando as especificidades e particularidades de 
cada um; realização de acompanhamento especializado, por meio de 
atendimentos familiar, individuais e em grupo; realização de visitas domiciliares 
às famílias acompanhadas pela PSE (Proteção Social Especial), quando 
necessário; realização de encaminhamentos monitorados para a rede 
socioassistencial, demais políticas públicas setoriais e órgãos de defesa de 
direito; alimentação de registros e sistemas de informação sobre das ações 
desenvolvidas; participação nas atividades de planejamento, monitoramento e 
avaliação dos processos de trabalho; participação das atividades de capacitação 
e formação continuada da equipe do PSE (Proteção Social Especial), reuniões 
de equipe, estudos de casos, e demais atividades correlatas; participação de 
reuniões para avaliação das ações e resultados atingidos e para planejamento 
das ações a serem desenvolvidas; para a definição de fluxos; instituição de rotina 
de atendimento e acompanhamento dos usuários; organização dos 
encaminhamentos, fluxos de informação e procedimentos. 

 

Cargo: Educador/Cuidador - Escolaridade/ Requisitos: Nível médio completo. 

 
Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; relação afetiva 
personalizada e individualizada com cada criança elou adolescente; organização 
do ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento 
de cada criança ou adolescente); auxílio à criança e ao adolescente para lidar 
com sua história de vida, fortalecimento da autoestima e construção da 
identidade; organização de fotografias e registros individuais sobre o 
desenvolvimento de cada criança elou adolescente, de modo a preservar sua 
história de vida acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros 
serviços requeridos no cotidiano. quando se mostrar necessário e pertinente, um 
profissional de nível superior (psicólogo ou assistente social) deverá também 
participar deste acompanhamento; apoio na preparação da criança ou 
adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado 
por um profissional de nível superior (psicólogo ou assistente social); apoiar e 
monitorar os acolhidos nas atividades de higiene, organização, alimentação e 
lazer; atuar na recepção dos acolhidos possibilitando uma ambiência acolhedora; 
apoiar os acolhidos no planejamento e organização de sua rotina diária; 
desenvolver atividades recreativas e lúdicas; desempenhar tarefas afins. 

Cargo: Auxiliar de Educador/Cuidador - Escolaridade/ Requisitos: Nível 

fundamental completo. 

Apoiar às funções do cuidador; função de limpeza: desempenhar 
atividades de limpeza com objetivo de manter todos os ambientes limpos e 
organizados; trabalhar seguindo as normas de segurança, higiene, qualidade e 
proteção ao meio ambiente e as crianças e adolescentes e, no desempenho das 
atividades; utilizar-se de capacidades comunicativas; funções de lavanderia: 
recepcionar e organizar as peças e artefatos; desempenhar atividades de 
lavanderia e passadoria para as crianças e adolescentes; inspecionar o serviço e 
organizar as roupas e artefatos em seus devidos lugares; funções de cozinha: 
desempenhar atividades de organização e supervisão dos serviços de cozinha; 
elaborar o preparo dos alimentos de acordo com o cardápio estabelecido; manter 
organizado a conservação e o armazenamento dos gêneros alimentícios, 
observando os padrões de qualidade dos alimentos; funções de copeiragem: 
atender as crianças e os adolescentes, familiares e usuários; servir e manipular 
alimentos e bebidas; realizar serviços de café e preparo de lanches; desempenhar 
outras tarefas afins. 

 

V. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
 

Cargo: Visitador - Escolaridade/ Requisitos: Nível médio completo. 

Realizar diagnóstico das famílias, crianças e gestantes; planejar e realizar 
as visitas domiciliares com apoio do supervisor; orientar as famílias/cuidadores 
sobre o fortalecimento do vínculo, parentalidade e estimulação para o 
desenvolvimento Infantil; identificar demandas das famílias para além do 
desenvolvimento infantil e discutir com o Supervisor; executar outras tarefas afins 

 

ANEXO X 

 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 
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Cargo: Diretor de Departamento - Escolaridade/Requisitos: Nível Médio Completo. 

      Administrar o Departamento, pelo qual é responsável, em estreita observância 
às disposições legais e normativas da Administração Pública Municipal, e, quando 
aplicáveis, as da legislação federal e estadual; exercer a liderança institucional da 
área de competência do Departamento, promovendo contatos, relações e 
articulação com autoridades, órgãos e entidades nos diferentes níveis e âmbitos 
governamentais; assessorar o Prefeito e outros Diretores em assuntos de 
competência de seu Departamento; despachar diretamente com o Prefeito; 
participar das reuniões dos Conselhos e Comissões a que pertencem, presidindo-
as quando lhes competir; exercer a supervisão das unidades administrativas 
subordinadas ao Departamento, através de orientação, coordenação, controle e 
avaliação; atender às solicitações e convocações da Câmara Municipal, na forma 
da Lei; emitir, despachar ou dar parecer de caráter conclusivo sobre assuntos 
submetidos à sua decisão ou apreciação;  expedir atos administrativos de sua 
competência; determinar às unidades administrativas outras medidas que se 
fizerem necessárias para eficiência dos trabalhos e consecução dos objetivos; 
apresentar ao Prefeito, anualmente e em caráter eventual, quando solicitado, 
relatório analítico e crítico da atuação do Departamento; assinar convênios, 
contrato, acordos ou ajustes em que o Departamento seja parte, observada a sua 
competência e a legislação aplicável; aprovar, articulando-se com o Departamento 
Municipal da Administração, Fazenda, Planejamento e Desenvolvimento 
Econômico, os orçamentos anuais e plurianuais; promover reuniões periódicas de 
orientação entre os diferentes níveis hierárquicos do Departamento; desempenhar 
outras atividades correlatas compatíveis com o seu cargo e cumprir determinações 
do Prefeito; referendar os atos e decretos assinados pelo Prefeito, pertinentes a sua 
área de competência. 

Cargo: Chefe de Gabinete - Escolaridade/Requisitos: Nível Médio Completo. 

        Assessorar diretamente o Prefeito; coordenar as atividades de representação 
social do Prefeito; coordenar as atividades do cerimonial;coordenar as exposição de 
motivos e publicação de atos; planejar, coordenar, executar e controlar os trabalhos 
de cobertura jornalística e comunicação em geral; acompanhar a tramitação de 
projetos na Câmara Municipal; referendar os atos e decretos assinados pelo 
Prefeito; desempenhar outras atividades compatíveis com o cargo e cumprir as 
determinações do Prefeito. 

Cargo: Assessor Chefe de Controle Interno - Escolaridade/Requisitos: Nível 
Superior Completo. 

Assessorar e coordenar no âmbito da Administração Municipal a 
fiscalização geral, quanto a:  forma de organizações; políticas; sistemas;  
procedimentos;  instruções; padrões; comitês; plano de contas; estimativas; 
orçamentos; inventários; relatórios; registros; métodos; projetos; segregação de 
funções; sistema de autorização e aprovação; conciliação;análise; custódia; arquivo;  
formulários; manuais de procedimentos; treinamentos; carta fiança e atividades 
correlatas. 

Cargo: Assessor Jurídico - Escolaridade/Requisitos: Nível Superior – Graduação 
em Direito. 

Representar a municipalidade em qualquer instância judiciária, atuando nos feitos 
em que a mesma seja autora ou ré, assistente ou oponente, como nas habilitações 
em inventários, falências ou concursos de credores; planejar, coordenar e executar 
contratos e atos preparatórios, bem como ante-projeto de Instruções, Portarias, 
Decretos, Leis e Vetos, e ou, reexaminar na fase de encaminhamento; processar, 
amigável ou judicialmente, as desapropriações, bem como promover o pagamento 
das indenizações correspondentes; planejar, coordenar, controlar e executar 
contratos e atos preparatórios, bem como ante-projeto de instruções, portarias, 
decretos e leis, quando solicitados; acompanhar projetos em tramitação na Câmara 
Municipal, estudar as respectivas emendas, ou as leis votadas para, se necessário 
consoante os interesses do Município fundamentar razões de vetos; emitir 
pareceres, sob o aspecto legal, em questões várias de caráter econômico, 
financeiro, social ou administrativo, principalmente naquelas inerentes a convênios 
estabelecidos pelo município com pessoas naturais ou jurídicas de direito privado 
ou público; elaborar ante-projeto de lei, minutas de decreto, portarias, contratos e 
outros; executar as atividades de assistência judiciária gratuita; 

Cargo: Agente de Contratação - Escolaridade/Requisitos: Nível médio completo + 
curso especifico na area. 

          Atuar no Setor de Licitações para tomar decisões, acompanhar o trâmite da 
licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras 
atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação, 
observados ainda os requisitos a seguir: O Agente de Contratação deverá cumprir 
fielmente os deveres do cargo, conforme atribuições previstas na nova Lei de 

Licitações e Contratos nº 14.133/21 e em Decreto de regulamentação; o Agente de 
Contratação será auxiliado por Equipe de Apoio e responderá individualmente pelos 
atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe; em licitação 
que envolva bens ou serviços especiais, excepcionalmente, o agente de 
contratação poderá ser substituído por comissão de contratação, formada por 03 
(três) membros, os quais responderão solidariamente por todos os atos praticados 
pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente, 
fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada 
a decisão. 

Cargo: Controlador de Frotas - Escolaridade/Requisitos: Nível Superior Completo. 

Gerenciamento e controle dos gastos com a frota municipal, com 
abastecimentos, viagens e serviços, entre outros itens; executar, com total eficiência 
o gerenciamento e o controle de itens como: abastecimento, viagens, 
licenciamentos, combustíveis, pagamentos de seguros, serviços de troca de óleo, 
peças, pneus, serviços executados por máquinas, entre outros;  controlar os 
vencimentos das CNH’S dos motoristas municipais; oferecer dados ao Prefeito 
Municipal sobre todos os gastos, com a frota municipal, buscando a melhor relação 
custo-benefício quanto ao uso dos veículos.  

Cargo: Coordenador de Defesa Civil - Escolaridade/Requisitos: Nível Superior 
Completo. 

          Realizar ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas 
destinadas a evitar desastres e minimizar seus impactos para a população e 
restabelecer a normalidade social; Abrir a Conta de Relacionamento junto ao Banco 
do Brasil, onde será assinado um Contrato para operação do cartão; gerir os gastos 
com o Cartão de Pagamento de Proteção e Defesa Civil; inscrever a COMPDEC no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, visando obter CNPJ próprio, vinculado ao 
CNPJ do Município, bem como realizar qualquer trâmite burocrático para a 
implantação e funcionamento do COMPDEC; cadastrar ou descadastrar o nome 
dos portadores do cartão devendo ser pessoa física, servidor ou ocupante de cargo 
público; prestar contas junto ao Ministério da Integração Nacional, através da 
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil quando utilizado o Cartão por todos 
os portadores, juntamente com todos os documentos comprobatórios de despesas, 
bem como a todo órgão de fiscalização, respondendo judicialmente e 
extrajudicialmente pela verba utilizada. 

Cargo: Coordenador do CRAS - Escolaridade/Requisitos: Nível Superior Completo. 

            Articular; acompanhar e avaliar o processo de implantação do CRAS e a 
implementação dos programas, serviços, projetos da proteção social básica 
operacionalizadas nessa unidade; coordenar a execução, o monitoramento, o 
registro e a avaliação das ações; acompanhar e avaliar os procedimentos para a 
garantia da referência e contra-referência do CRAS; coordenar a execução das 
ações de forma a manter o diálogo e a participação dos profissionais e das famílias, 
inseridas nos serviços ofertados pelo CRAS e pela rede prestadora de serviços no 
território; definir com a equipe de profissionais o fluxo de entrada, acompanhamento, 
monitoramento, avaliação e desligamento das famílias; definir com a equipe técnica 
os meios e as ferramentas teórico-metodológicos de trabalho social com famílias e 
os serviços socioeducativos de convívio; avaliar sistematicamente, com a equipe de 
refeência do CRAS, a eficácia, eficiência e os impactos dos programas, serviços e 
projetos na qualidade de vida dos usuários; efetuar ações de mapeamento, 
articulação e potencialização da rede sócio-assistencial e das demais políticas 
públicas no território de abrangência do CRAS. 

Cargo: Coordenador do Abrigo - Escolaridade/Requisitos: Nível Superior Completo. 

         Gerir a entidade; coordenar financeira, administrativa e logística; elaborar em 
conjunto com a equipe técnica e demais colaboradores, do projeto político-
pedagógico do serviço; selecionar e contratar pessoal e supervisionar os trabalhos 
desenvolvidos; organizar as informações das crianças e adolescentes e respectivas 
famílias, na forma de prontuário individual; articular com a rede de serviços; articular 
com o sistema de garantia de direitos; 

Cargo: Chefe de Divisão - Escolaridade/Requisitos: Nível Médio Completo. 

Planejar, dirigir, orientar, coordenar e controlar as atividades do 
Serviço;  participar da definição política administrativa de sua área de atuação, 
inclusive com proposição de normas e diretrizes; planejar, organizar, coordenar e 
controlar o desempenho das unidades subordinadas; estudar e aprovar adoção de 
novos métodos e processos operativos; decidir, determinar providências e 
estabelecer contados sobre assuntos da respectiva área de atuação; baixar 
instruções gerais e zelar pelo cumprimento de diretrizes, normas e programas 
estabelecidos; planejar, organizar, coordenar e controlar o desempenho de 
coordenador ou encarregado subordinado à sua unidade; reunir subordinados para 
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transmitir instruções e examinar assuntos relacionados com as atribuições da 
competência da unidade; praticar atos relativos à administração de pessoal, material 
e orçamento; apresentar relatórios das atividades do Serviço; desempenhar tarefas 
afins. 

Cargo: Encarregado de Serviços - Escolaridade/Requisitos: Nível Médio Completo. 

Supervisionar eventualmente a grupo médio de pessoas; controlar os 
estoques e necessidades de aquisição; orientar, coordenar e controlar serviços de 
obras em geral; organizar escalas de trabalho para distribuição do serviço; realizar 
inspeções nas frentes de trabalho, fiscalizando e corrigindo as atividades 
desempenhadas; acompanhar e controlar medições de serviços; desempenhar 
tarefas afins. 

Cargo: Encarregado de Turma - Escolaridade/Requisitos: Nível Médio Completo. 

Supervisão permanente a grupo médio de pessoas; orientar, 
coordenar e controlar serviços de obras sem complexidade: capina e varredura de 
logradouros públicos, capina e roçadeira de estradas vicinais; organizar escalas de 
trabalho para distribuição do serviço; realizar inspeções nas frentes de trabalho, 
fiscalizando e corrigindo as atividades desempenhadas; desempenhar tarefas afins. 

             Assumir a interlocução entre a Prefeitura, o MDS e o Estado para a 
implementação do Bolsa Família e do Cadastro Único; mobilizar outras instituições 
e articular entre as áreas envolvidas na operação do Programa; coordenar a relação 
entre as secretarias de assistência social, educação, e saúde para o 
acompanhamento dos beneficiários do Bolsa família e a verificação das 
condicionalidade; coordenar a execução dos recursos transferidos pelo governo 
federal para o Programa Bolsa família no município; assumir a interlocução, em 
nome do município, com os membros da Instância de Controle Social do município, 
garantindo a eles o acompanhamento e a fiscalização das ações do Programa na 
Comunidade; coordenar a interlocução com outras secretarias e órgãos vinculados 
ao próprio governo municipal, do Estado e Governo Federal e, ainda, com entidades 
não governamentais, com o objetivo de facilitar a implementação de programas 
complementares para as famílias beneficiárias do Bolsa Família. 

Cargo:  Supervisor do Programa Criança Feliz - Escolaridade/Requisitos: Nível Superior 
Completo. 

Realizar caracterização e diagnóstico do território; fazer 
encaminhamentos e devolutivas das demandas trazidas pelo visitador; 

organizar e participar de reuniões semanais com os visitadores para planejar e 
discutir as visitas domiciliares; organizar e participar de reuniões semanais com os 
visitadores para planejar e discutir as visitas domiciliares; acompanhar o visitador 
nos domicílios, quando necessário; encaminhar para a equipe de referência do 
CRAS ou coordenação municipal do Programa Criança Feliz – PCF, esta, quando 
houver; promover a capacitação inicial e permanente dos visitadores; participar de 
reuniões intersetoriais e do Comitê Gestor; registrar visitas e extrair relatórios do 
prontuário eletrônico do SUAS. 

Cargo:  Gestor de Convênios - Escolaridade/Requisitos: Nível Superior Completo. 

             Coordenar o planejamento das políticas públicas municipais; pleitear 
convênios junto aos Governos federal e Estadual; executar em articulação com as 
demais Secretarias, órgãos, entidades da Administração Pública; assessorar o 
Chefe do Poder Executivo nos atos relativos ao planejamento e xecução das 

diretrizes de gestão do Município; coordenar em articulação com as Secretarias, 
órgãos e entidades da Administração Pública, a elaboração do Plano Plurianual e 
de Projetos especiais de desenvolvimento, convênios e acompanhar a sua 
execução e zelar pela documentação e xecução de todas as fases de assinatura de 
convênios entre o Município e os Governos Federal, Estadual e outros. 

Cargo: Ouvidor Geral - Escolaridade/Requisitos: Nível Médio Completo. 

Planejar, dirigir, orientar, coordenar e controlar as atividades do 
Serviço;  participar da definição política administrativa de sua área de atuação, 
inclusive com proposição de normas e diretrizes; planejar, organizar, coordenar e 
controlar o desempenho das unidades subordinadas; estudar e aprovar adoção de 
novos métodos e processos operativos; decidir, determinar providências e 
estabelecer contados sobre assuntos da respectiva área de atuação; baixar 
instruções gerais e zelar pelo cumprimento de diretrizes, normas e programas 
estabelecidos; planejar, organizar, coordenar e controlar o desempenho de 
coordenador ou encarregado subordinado à sua unidade; reunir subordinados para 
transmitir instruções e examinar assuntos relacionados com as atribuições da 
competência da unidade; praticar atos relativos à administração de pessoal, material 

e orçamento; apresentar relatórios das atividades do Serviço; desempenhar tarefas 
afins. 

 

Lei Complementar Nº 72/2023. 
 

“Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Coluna – MG e dá outras providências”. 

 
O Povo do Município de Coluna, Estado de Minas Gerais, 

por meio de seus representantes, Vereadores (as) componentes 
da Câmara Municipal, aprovou e eu, na qualidade de Prefeito, no 
uso de minhas atribuições legais, destacadamente as conferidas 
pela Lei Orgânica, em seu nome, sanciono a seguinte Lei 
Complementar. 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
DOS CONCEITOS E OBJETIVOS 

 
Art. 1º. Esta Lei Complementar institui o Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Coluna/MG. 
 
Art. 2º - Para efeitos desta Lei Complementar, 

consideram-se: 
 
I. Servidor Público: Pessoa legalmente investida em cargo 

ou em emprego público na administração direta, nas 
autarquias ou nas fundações públicas; 
 

II. Cargo Público: Conjunto de atribuições e 
responsabilidades previstas na estrutura organizacional 
que devem ser cometidas a um servidor, criado por lei, 
com denominação própria e subsídios ou vencimentos 
pagos pelos cofres públicos, para provimento em caráter 
efetivo ou em comissão; 
 

III. Classe: Conjunto de cargos, funções e atividade da 
mesma natureza e igual denominação; 
 

IV. Carreira: Conjunto de cargos do quadro geral, de 
provimento efetivo, por concurso de provas e títulos, 
caracterizados pelo desempenho das atividades no 
serviço público municipal; 
 

V. Quadro: Conjunto de cargos de provimento efetivo e de 
provimento em comissão. 
 

CAPÍTULO II  
DOS CARGOS PÚBLICOS 

 
SEÇÃO I 

DA CLASSIFICAÇÃO DOS CARGOS PÚBLICOS 
 

Art. 3º. Os cargos públicos são de provimento efetivo, 
mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, ou 
comissionados, de recrutamento amplo ou limitado, na forma 
desta Lei Complementar. 

 
Parágrafo Único. As funções de confiança, exercidas 

exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os 
cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de 
carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos 
em lei, destinam-se apenas as atribuições de direção, chefia e 
assessoramento. 
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Art. 4º. Os cargos públicos de provimento em comissão 

são de livre nomeação e exoneração do Poder Executivo 
Municipal, podendo ser de recrutamento amplo ou limitado, 
observados os seguintes critérios:  

 
I. O recrutamento amplo far-se-á por livre escolha do Chefe 

do Poder Executivo Municipal, observados os requisitos 
de:  

 
a) Comprovada idoneidade; 
b) Qualificação profissional; 
c) Experiência profissional. 

 
II. O recrutamento limitado far-se-á por livre escolha do 

Chefe do Poder Executivo Municipal, dentre servidores 
públicos municipais ocupantes de cargos de provimento 
efetivo. 

 
Parágrafo Único. Em qualquer modalidade de 

recrutamento deverão ser observados os critérios e exigências 
especificados em lei para cada cargo. 

 
SEÇÃO II 

DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA EM CARGO 
PÚBLICO  

 
Art. 5º. São requisitos básicos para a investidura em 

cargo público: 
 
I. Possui nacionalidade brasileira;  
II. Estar no gozo dos direitos políticos;  
III. Estar em dia com as obrigações militares; 
IV. Possuir idade mínima de dezoito anos;  
V. Possuir aptidão física e mental, comprovada em 

inspeção médica; 
VI. Possuir nível de escolaridade e qualificação exigidos 

para o exercício das atribuições do cargo; 
VII. Declaração de bens. 

 
Parágrafo Único. Poderão ser exigidos demais requisitos 

necessários ao exercício das atribuições do cargo, desde que 
previamente definidos no edital do concurso público. 

 
Art. 6º. O provimento dos cargos públicos far-se-á 

mediante ato da autoridade competente do Poder Executivo 
Municipal. 

 
Art. 7º. A investidura em cargo público se dará mediante 

termo de posse, após ato de nomeação de pessoa devidamente 
aprovada e classificada em concurso público.  

 
CAPÍTULO III 

DO CONCURSO PÚBLICO 
 

SEÇÃO I 
DOS CRITÉRIOS 

 
Art. 8º. O concurso público para investidura nos cargos 

instituídos por esta Lei Complementar será de caráter 
eliminatório e classificatório e poderá conter as seguintes etapas 
sucessivas: 

 

I. Provas ou provas e títulos, na forma estabelecida em 
Edital; 

II. Prova de aptidão psicológica e psicotécnica, se 
necessário, na forma estabelecida em Edital; 

III. Prova de condicionamento físico por testes específicos, 
se necessário, na   forma estabelecida em Edital. 

 
Art. 9º. Os critérios estabelecidos para o concurso público 

serão definidos em edital, devidamente publicado em órgão 
oficial no prazo definido em lei, consideradas as especificidades 
exigidas para cada cargo. 

 
Parágrafo Único. Dentre outros critérios, deverão ser 

observados: 
 

I. O número de vagas previstas em lei para cada cargo; 
II. As matérias sobre as quais versarão as provas e seus 

respectivos programas; 
III. O desempenho mínimo exigido para aprovação nas 

provas; 
IV. O critério de avaliação dos títulos, se for o caso; 
V. O caráter eliminatório ou classificatório de cada etapa do 

concurso; 
VI. Os requisitos para a inscrição, com exigência mínima de 

comprovação pelo candidato: 
a) De estar no gozo dos direitos políticos; 
b) De estar em dia com as obrigações militares; 
VII. Escolaridade mínima exigida para o ingresso no cargo; 
VIII. A carga-horária prevista para cada cargo. 

 
Art. 10. O resultado do concurso público, após a 

homologação pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, será 
publicado e divulgado no Diário Oficial do Município. 

 
Art. 11. A homologação do concurso público deverá 

ocorrer dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua 
realização, salvo motivo de interesse público devidamente 
justificado em despacho do Chefe do Poder Executivo Municipal. 

 
Art. 12.  O prazo de validade do concurso público será de 

até 02 (dois) anos, prorrogável uma única vez por igual período, 
e começará a contar a partir da data de sua homologação. 

 
Parágrafo Único. Durante o prazo improrrogável previsto 

no edital, aquele aprovado em concurso público, de provas ou de 
provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos 
concursados, para assumir o cargo. 

 
SEÇÃO II 

DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
 

 Art. 13. Fica reservado às pessoas portadoras de 
deficiência, o percentual de 05% (cinco por cento) das vagas 
oferecidas no concurso público. 

 
Parágrafo Único. Considera-se pessoa portadora de 

deficiência, aquela cujas possibilidades de acesso ao mercado 
de trabalho fiquem substancialmente reduzidas devido a uma 
deficiência de caráter físico, mental e sensorial.  

 
Art. 14. Quando nas operações aritméticas necessárias à 

apuração do número de cargos reservados, o resultado obtido 
não for um número inteiro, desprezar-se-á a fração inferior a meio 
e arredondar-se-á para a unidade imediatamente superior à que 
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for igual ou superior. 
 
 Art. 15. O candidato portador de deficiência concorrerá 

sempre à totalidade das vagas existentes, sendo vedado 
restringir-lhes a inscrição no concurso às vagas reservadas, 
concorrendo os demais candidatos às vagas restantes. 

 
Art. 16. O candidato portador de deficiência declarará 

expressamente a deficiência de que é portador, no ato de sua 
inscrição, com comprovação por meio de atestado médico. 

 
Art. 17. O candidato portador de deficiência deverá 

atender a todos os critérios e requisitos especificados no edital 
do concurso público.  

Art. 18. Finalizadas as inscrições, a Administração 
designará um médico, preferencialmente especializado em 
medicina do trabalho, para declarar se o tipo de deficiência 
permite ao candidato realizar as atividades profissionais relativas 
ao cargo para o qual se inscreveu. 

 
Art.19. Compete ao médico designado, declarar conforme 

a deficiência do candidato, se este deve ou não usufruir do 
benefício previsto neste capítulo, concorrendo à totalidade das 
vagas.  

 
Art. 20. O médico designado somente emitirá laudo de 

incompatibilidade com qualquer cargo, após submeter o 
candidato a testes de capacitação.  

 
Art. 21. Ficam dispensados dos testes de capacitação, os 

candidatos considerados portadores de deficiência: 
 
I. Cuja formação técnica ou universitária exigida para o 

cargo tenha sido adquirida após a deficiência;  
II. Cujo emprego ou função já seja exercido no Brasil por 

portadores da mesma deficiência, no mesmo grau; 
III. Cuja deficiência já tenha sido considerada afastada ou 

reduzida pela superveniência de avanços técnicos ou 
científicos, a critério da junta. 

 
Art. 22. Caberá direito de recurso do resultado previsto no 

laudo médico, dirigido ao Presidente da Comissão Organizadora 
do Concurso, no prazo de 15 (quinze) dias da ciência da decisão. 

 
Art. 23. O candidato deverá indicar no ato da inscrição, a 

necessidade de qualquer adaptação das provas a serem 
prestadas.  

 
Parágrafo Único. O candidato que se encontrar nessa 

especial condição, poderá, resguardada as características 
inerentes às provas, optar pela adaptação de sua conveniência.  

 
Art. 24. Poderá ser garantido aos candidatos portadores 

de deficiência a realização das provas, de acordo com o tipo de 
deficiência apresentada, a fim de que este possa prestar o 
concurso em condições de igualdade com os demais.  

 
Art. 25. Os candidatos portadores de deficiência, para que 

sejam considerados aprovados, deverão atingir a nota mínima 
estabelecida para todos os candidatos, sendo expressamente 
vedado o favorecimento destes ou daqueles no que se refere às 
condições para sua aprovação.  

 
Art. 26. Havendo vagas reservadas, sempre que for 

publicado algum resultado, este o será em 02 (duas) listas, 
contendo a primeira a pontuação de todos os candidatos, 
inclusive a dos candidatos portadores de deficiência, e a segunda 
somente a pontuação destes últimos. 

 
Parágrafo Único. O portador de deficiência, se aprovado, 

mas não classificado nas vagas reservadas, estará, 
automaticamente, concorrendo às demais existentes, devendo 
ser incluído na classificação geral do concurso.  

 
Art. 27. Não havendo inscrição de candidato portador de 

deficiência, ou não havendo aprovação final daquele inscrito 
nesta condição, a Administração poderá, desde que haja 
imperioso interesse público no provimento imediato destes 
cargos, convocar a ocupá-los os demais aprovados, obedecida a 
ordem de classificação. 

 
 Art. 28. Aplicam-se aos candidatos portadores de 

deficiência as demais regras definidas no Edital do Concurso 
Público, naquilo que não conflitarem com a presente Lei 
Complementar.  

 
CAPÍTULO IV 

DAS FORMAS DE PROVIMENTO EM CARGO PÚBLICO 
 
Art. 29. São formas de provimento em cargo público: 
 

I. Nomeação; 
II. Promoção;  
III. Readaptação;  
IV. Reversão;  
V. Disponibilidade e Aproveitamento;  
VI. Reintegração;  
VII. Recondução. 

 
SEÇÃO I 

 DA NOMEAÇÃO 
 

Art. 30. A nomeação de servidor público far-se-á de duas 
formas: 

 
I. Em caráter efetivo, quando se tratar de nomeação para 

cargo público de provimento efetivo; 
II. Em comissão, quando se tratar de nomeação para cargo 

público de livre nomeação e exoneração.  
 

Art. 31. Nomeação para cargo de provimento efetivo é o 
ato de listar os nomes dos aprovados no concurso público, 
seguindo a lista de aprovados no concurso público, em ordem 
decrescente, sendo o melhor colocado o primeiro a ser nomeado. 

 
§1º. A nomeação far-se-á para o cargo de provimento 

efetivo previsto no edital e no qual foi aprovado e classificado o 
candidato, sempre na classe inicial da respectiva carreira. 

 
§2º. Concluído o concurso público e homologado o 

resultado, a nomeação dos candidatos aprovados obedecerá à 
ordem de classificação e ao prazo de validade do concurso 
público, nos termos da Constituição Federal. 

 
Art. 32.  A nomeação far-se-á em cargo de provimento em 

comissão para cargos de confiança, de livre nomeação e 
exoneração. 
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§1º. O cargo em comissão poderá ser provido 
temporariamente por designação, até o seu provimento por ato 
de nomeação. 

 
§2º. Do total de cargos em comissão no Quadro da 

Administração Pública serão reservados 30% (trinta por cento), 
no mínimo, a serem providos por servidores preferencialmente 
estáveis, mediante escolha do Chefe do Poder Executivo 
Municipal.  

 
§3º. Quando nas operações aritméticas necessárias à 

apuração do número de cargos reservados, o resultado obtido 
não for um número inteiro, desprezar-se-á a fração inferior a meio 
e arredondar-se-á para a unidade imediatamente superior à que 
for igual ou superior.            

                                                                                                                                                                                             
SEÇÃO II 

DA PROMOÇÃO  
 
Art. 33. Promoção é o ato de elevação do servidor público 

para classe imediatamente superior àquela a que pertence na 
mesma carreira, segundo critério estabelecido em lei específica 
de plano de carreiras. 

 
SEÇÃO III 

DA READAPTAÇÃO 
 

Art. 34. Readaptação é o ato de aproveitamento do 
servidor público em cargo de atribuições e responsabilidades 
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua 
capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica 
oficial.  

 
§ 1º. A readaptação será efetivada em cargo de carreira 

de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de 
escolaridade e equivalência de vencimentos, e na hipótese de 
inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições 
como excedente, até a ocorrência da vaga. 

 
§ 2º. Em qualquer hipótese, a readaptação não poderá 

acarretar aumento ou redução do vencimento do servidor público. 
 

SEÇÃO IV 
REVERSÃO 

 
Art. 35. Reversão é o ato de retorno do servidor público 

aposentado à atividade, nas seguintes situações:  
 

I. Quando cessada a invalidez, por declaração de junta 
médica oficial, que torne insubsistentes os motivos da 
aposentadoria; ou 

II. No interesse da administração, desde que seja certificada 
pelo órgão ou entidade a aptidão física e mental do 
servidor para o exercício das atribuições inerentes ao 
cargo. 

 
§ 1º. Na hipótese do inciso I deste artigo, encontrando-se 

provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como 
excedente de lotação. 

 
§ 2º. A reversão de que trata o inciso II deste artigo 

somente poderá ocorrer mediante solicitação do servidor e desde 
que: 

 

a) A aposentadoria tenha sido voluntária e ocorrida nos cinco 
anos anteriores à solicitação; 

b) Estável quando na atividade; e 
c) Haja cargo vago. 

 
Art. 36. A reversão far-se-á no mesmo cargo no qual 

ocorreu a aposentadoria, ou no cargo resultante de sua 
transformação.  

 
Art. 37.  Efetivada a reversão, o servidor será lotado 

conforme as necessidades da administração. 
 
Art. 38.  Na hipótese de que trata o inciso II do artigo 

anterior, inexistindo vaga na unidade da entidade requerida pelo 
servidor, este poderá optar por ser lotado em outra, dentre as 
oferecidas pela administração, ficando para este fim vedado o 
pagamento de ajuda de custo para deslocamento. 

 
Art. 39.  Será tornado sem efeito o ato de reversão se o 

exercício não ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias. 
 
Art. 40. São assegurados ao servidor público que reverter 

à atividade os mesmos direitos, garantias, vantagens e deveres 
aplicáveis aos servidores em atividade. 

 
Art. 41.  O servidor público que reverter à atividade, no 

interesse da administração, somente terá nova aposentadoria 
com os proventos calculados com base nas regras atuais, se 
permanecer em atividade por, no mínimo, 05 (cinco) anos. 

 
Art. 42. O Poder Executivo regulamentará o disposto 

nesta seção. 
 
Art. 43. Não poderá reverter à atividade o aposentado que 

já tiver completado 70 (setenta) anos de idade. 
 

SEÇÃO V 
DA DISPONIBILIDADE E APROVEITAMENTO 

 
Art. 44. Disponibilidade no serviço público é um 

instrumento que protege o vínculo do servidor estável com a 
administração quando seu cargo é extinto ou declarado 
desnecessário. 

 
Art. 45.  Declarada a desnecessidade ou extinção do 

cargo, o servidor será colocado em disponibilidade remunerada 
proporcional ao seu tempo de serviço, até seu adequado 
aproveitamento em outro cargo.  

 
Art. 46. O retorno à atividade de servidor em 

disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em 
cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o 
anteriormente ocupado.  

 
 Parágrafo Único. O órgão de pessoal determinará o 

imediato aproveitamento do servidor em disponibilidade em vaga 
que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da Administração 
Pública Municipal. 

 
 Art. 47. O Aproveitamento é o reingresso ao serviço 

público de servidor em disponibilidade. 
 
Art. 48. O aproveitamento do servidor que se encontre em 

disponibilidade dependerá de prévia comprovação de sua 
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capacidade física e mental por junta médica oficial. 
 
 § 1º. Se julgado apto, o servidor assumirá o exercício do 

cargo imediatamente após a publicação do ato de 
aproveitamento.  

 
§ 2º. Verificada a incapacidade definitiva, o servidor em 

disponibilidade será aposentado. 
 
 Art. 49. Será tornado sem efeito o aproveitamento e 

extinta a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no 
prazo de 30 (trinta) dias, salvo em caso de doença comprovada 
por junta médica oficial.  

 
§ 1º. A hipótese prevista neste artigo configurará 

abandono de cargo, apurado mediante processo disciplinar na 
forma desta lei.  

 
§ 2º. Nos casos de extinção de órgão ou entidade, os 

servidores estáveis que não puderem ser redistribuídos, na forma 
deste artigo, serão colocados em disponibilidade, até seu 
aproveitamento. 

 
SEÇÃO VI 

DA REINTEGRAÇÃO  
 

Art. 50. Reintegração é a reinvestidura do servidor no 
cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua 
transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão 
administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as 
vantagens.  

 
§ 1º. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor 

ficará em disponibilidade, observado o disposto nesta Lei 
Complementar. 

 
§ 2º. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual 

ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito a 
indenização, ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em 
disponibilidade remunerada. 

 
SEÇÃO VII 

DA RECONDUÇÃO 
 

Art. 51. Recondução é o retorno do servidor estável ao 
cargo anteriormente ocupado e decorrerá de:  

 
I. Inabilitação comprovada em período de estágio probatório 

relativo a novo cargo;  
II. Reintegração do anterior ocupante. 

 
 Parágrafo Único. Encontrando-se ocupado o cargo de 

origem, o servidor terá preferência sobre o seu cargo, devendo o 
novo ocupante ser reaproveitado em outro, observado o disposto 
nesta Lei Complementar. 
 

CAPÍTULO V 
DA POSSE E EXERCÍCIO 

 
SEÇÃO I 

 DA POSSE 
 

Art. 52. Posse é o ato de investidura do candidado 
aprovado e classificado em concurso público no cargo de 

provimento efetivo para qual foi nomeado. 
 
Art. 53. Para a posse em cargo de provimento efetivo, o 

candidato aprovado deverá comprovar: 
 

I. Estar no gozo dos direitos políticos; 
II. Estar em dia com as obrigações militares; 
III. Escolaridade mínima exigida para o ingresso no cargo; 
IV. Idoneidade e conduta ilibada; 
V. Aptidão física e mental para o exercício do cargo, por meio 

de avaliação médica, nos termos da legislação vigente; 
VI. Declaração de bens; 
VII. Declaração de exercício ou não de outro cargo, emprego 

ou função pública. 
                                                     
Art. 54. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo 

termo e preenchimento dos requisitos exigidos para provimento 
do cargo a ser ocupado. 

 
Art. 55. A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da data da publicação do ato de nomeação. 
 
§ 1º. Antes de esgotado o prazo de que trata o parágrafo 

anterior, o interessado poderá requerer sua prorrogação por igual 
período. 

 
§ 2º. Tornar-se-á sem efeito o ato de posse, caso o 

servidor não cumpra o prazo previsto neste artigo. 
 
§ 3º. Em se tratando de candidato licenciado por motivo 

de doença, acidente do trabalho ou gestação, o prazo para posse 
será contado do término do impedimento, obedecendo os 
mesmos critérios e exigências para a posse. 

 
Art. 56. A posse poderá ocorrer mediante procuração 

pública, com constituição de poderes para tal finalidade. 
 
Art. 57. É de competência do Chefe do Poder Executivo 

Municipal dar posse e exercício ao servidor público aprovado e 
classificado em concurso público. 

 
SEÇÃO II 

DO EXERCÍCIO 
 

Art. 58. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições 
do cargo, sendo o ato administrativo de competência do Chefe 
do Poder Executivo Municipal. 

 
Art. 59.  Para fins de exercício no cargo empossado, 

haverá lotação dos servidores aprovados e classificados em 
concurso público, por ato normativo do Poder Executivo 
Municipal de acordo com sua classificação. 

 
Art. 60. O servidor empossado em cargo público, terá o 

prazo de 15 (quinze) dias para entrar em exercício, contados da 
data da posse. 

 
§ 1º. O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado, 

por igual período, mediante solicitação fundamentada do 
interessado e despacho do Chefe do Poder Executivo Municipal. 

 
§ 2º. Será exonerado o servidor empossado que não 

entrar em exercício no prazo previsto neste artigo. 
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Art. 61. O início, suspensão, interrupção e reinício do 
exercício serão registrados no assentamento individual do 
servidor. 

 
CAPÍTULO VI 

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 
 
Art. 62. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para 

cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório 
por período de 03 (três) anos, durante o qual a sua aptidão e 
capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho das 
atribuições do cargo, observados os seguintes critérios: 

 
I. Qualidade no desempenho das funções; 
II. Produtividade no desempenho das funções; 
III. Iniciativa no desempenho das funções; 
IV. Presteza no desempenho das funções; 
V. Aproveitamento em programas de capacitação; 
VI. Assiduidade no desempenho das funções; 
VII. Pontualidade no desempenho das funções; 
VIII. Administração do tempo e tempestividade no 

desempenho das funções; 
IX. Uso adequado dos equipamentos e instalações de 

serviço; 
X. Aproveitamento dos recursos e racionalização de 

processos; 
XI. Capacidade de trabalho em equipe; 
XII. Urbanidade e presteza no atendimento ao público. 

 
Art. 63.  Doze meses antes de findo o estágio probatório, 

a avaliação de desempenho do servidor, realizada de acordo com 
o que dispuser o regulamento, será submetida à homologação da 
autoridade competente, sem prejuízo da continuidade da 
apuração dos fatores enumerados nos incisos do artigo anterior. 

 
Art. 64. Demonstrada aptidão funcional, no prazo de que 

trata o parágrafo anterior, o servidor, 04 (quatro) meses antes do 
término do estágio, será submetido a avaliação final e, aprovado, 
terá homologado o estágio probatório. 

 
Art. 65. O estágio probatório previsto nesse capítulo 

promovido por Comissão Especial instituída para essa finalidade, 
composta de no mínimo 03 (três) servidores estáveis, de nível 
hierárquico não inferior ao do servidor avaliado, sendo 01 (um) 
deles, preferencialmente, com lotação no órgão a que o servidor 
esteja vinculado. 

 
Art. 66. O servidor não aprovado no estágio probatório 

será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo 
anteriormente ocupado. 

 
 

CAPÍTULO VII 
DA ESTABILIDADE 

 
Art. 67. A estabilidade no serviço público é a garantia de 

permanência do servidor público após 03 (três) anos de efetivo 
exercício, em cargo de provimento efetivo em virtude de concurso 
público.  

 
§ 1º. O servidor público estável só perderá o cargo: 

 
I. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 

II. Mediante processo administrativo no qual lhe seja 
assegurado contraditório e ampla defesa; 

III. Mediante procedimento de avaliação periódica de 
desempenho, na forma da lei, assegurado contraditório e 
ampla defesa. 

 
§ 2º. Como condição para aquisição da estabilidade, é 

obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão 
instituída para essa finalidade. 

 
CAPÍTULO VIII 

DA AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO 
 

Art. 68. O servidor público titular de cargo de provimento 
efetivo no Município será submetido anualmente à avaliação 
periódica de desempenho, na forma desta lei complementar, 
assegurado contraditório e ampla defesa. 

 
Art. 69. A avaliação periódica de desempenho a que se 

refere o artigo anterior, obedecerá aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, eficiência, publicidade, contraditório 
e ampla defesa, observados os seguintes critérios: 

 
I. Qualidade no desempenho das funções; 
II. Produtividade no desempenho das funções; 
III. Iniciativa no desempenho das funções; 
IV. Presteza no desempenho das funções; 
V. Aproveitamento em programas de capacitação; 
VI. Assiduidade no desempenho das funções, 
VII. Pontualidade no desempenho das funções; 
VIII. Administração do tempo e tempestividade no 

desempenho das funções; 
IX. Uso adequado dos equipamentos e instalações de 

serviço; 
X. Aproveitamento dos recursos e racionalização de 

processos; 
XI. Capacidade de trabalho em equipe; 
XII. Urbanidade e presteza no atendimento ao público. 

 
Parágrafo Único. A aplicação dos critérios a que se 

referem os incisos do caput deste artigo será regulamentado por 
Lei Complementar, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) 
dias, contados a partir de sua publicação. 
 

Art. 70. Na avaliação periódica de desempenho de que 
trata este artigo, serão considerados os seguintes conceitos: 

 
I. Excelente: igual ou superior a 90% (noventa por cento) da 

pontuação máxima,  
II. Bom: igual ou superior a 70% (setenta por cento) e inferior 

a 90% (noventa por cento) da pontuação máxima, 
III. Regular: igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) e 

inferior a 70% (setenta por cento) da pontuação máxima; 
IV. Insatisfatório: inferior a 50% (cinquenta por cento) da 

pontuação máxima. 
 

Parágrafo Único. A Divisão de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Coluna-MG dará ciência prévia ao servidor, das 
normas, critérios e conceitos a serem utilizados na avaliação 
periódica de desempenho de que trata este Capítulo. 

 
Art. 71. A avaliação periódica de desempenho será 

realizada por comissão composta de no mínimo 03 (três) 
servidores estáveis, de nível hierárquico não inferior ao do ser-



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICIPIO 

DE COLUNA – MG 

https://coluna.mg.gov.br ANO VI - Edição n°17 Terça-Feira, 0 7  d e  m a rç o   de 2023 

 

66  

vidor avaliado, sendo 01 (um) deles, preferencialmente, com 
lotação no órgão a que o servidor esteja vinculado. 

 
§ 1º. Na composição da comissão de avaliação de 

desempenho verificar-se-á alternância a cada 02 (dois) anos, 
observados os mesmos critérios fixados no caput deste artigo. 

 
§ 2º. Havendo impedimentos dos membros que compõem 

a comissão, proceder-se-á à substituição dos mesmos, de acordo 
com o estabelecido neste Capítulo. 

 
Art. 72. A avaliação periódica de desempenho será 

previamente homologada pela autoridade imediatamente 
superior ao servidor, e terá como instância de homologação 
máxima o Chefe do Poder Executivo Municipal, dela dando 
ciência ao interessado. 

 
Art. 73. A avaliação periódica de desempenho será 

realizada exclusivamente com base nos critérios previstos neste 
Capítulo, sendo obrigatória a indicação dos critérios de avaliação, 
fatos, circunstâncias e demais elementos de convicção no termo 
final de avaliação. 

 
Art. 74. A avaliação periódica de desempenho será 

obrigatoriamente instruída com relatório onde conste provas 
documentais, quando for assim necessário. 

 
Art. 75. Fica assegurado ao servidor que esteja em 

processo de avaliação de desempenho, o direito de acompanhar 
todos os atos de instrução do processo. 

 
 § 1º. Durante o processo de avaliação de desempenho, o 

servidor poderá, mediante petição por escrito, apontar as 
condições de trabalho oferecidas pelo órgão onde encontra-se 
lotado, o que deverá ser considerado pela Comissão na 
aplicação dos conceitos previstos neste capítulo. 

 
§ 2º. O processo de avaliação periódica de desempenho 

a que se refere este Capítulo poderá ser acompanhado por repre-
sentante ou procurador designado pelo servidor, legalmente 
constituído, na forma prevista em Lei Complementar. 

 
Art. 76. O servidor será notificado do conceito anual que 

lhe for atribuído, cabendo pedido de reconsideração, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias à autoridade superior responsável pelo 
Departamento, a qual decidirá em igual prazo. 

 
Parágrafo Único. Da decisão final do pedido de 

reconsideração, caberá, no prazo de 10 (dez) dias, recurso 
hierárquico, com efeito suspensivo à autoridade máxima, o qual 
decidirá em igual prazo. 

 
Art. 77. Serão objeto de arquivamento em pasta ou base 

de dados individual do servidor, permitida consulta a qualquer 
tempo: 

 
I. Os conceitos anuais atribuídos ao servidor; 
II. Os instrumentos de avaliação e os respectivos resultados, 
III. A indicação dos elementos de convicção e das provas dos 

fatos relatados na avaliação; 
IV. Os recursos interpostos; 
V. As metodologias e os critérios utilizados na avaliação. 

 
Art. 78. A avaliação periódica de desempenho com 

conclusão pelo conceito insatisfatório ou regular do servidor 
efetivo, deverá constar relatório das deficiências identificadas e a 
indicação de correções necessárias. 

 
§ 1º. Para fins do disposto no caput deste artigo, serão 

consideradas e atendidas as necessidades de capacitação e 
treinamento do servidor, cujo desempenho tenha sido 
considerado insatisfatório; 

 
§ 2º. Para fins do disposto no caput deste artigo, serão 

consideradas e priorizadas as necessidades de capacitação e 
treinamento do servidor, cujo desempenho tenha sido 
considerado regular. 

 
Art. 79. A Prefeitura Municipal de Coluna - MG promoverá 

as ações necessárias para suprir as insuficiências de 
desempenho, promovendo cursos de treinamento e capacitação, 
dentre outras ações. 

 
 

CAPÍTULO IX 
DA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 

 
Art. 80. São formas de movimentação de pessoal: 
 

I. Remoção; 
II. Redistribuição; 
III. Disposição. 

 
SEÇÃO I 

DA REMOÇÃO 
 

Art. 81. Remoção é o ato mediante o qual o servidor 
efetivo passa a exercer suas funções em outro órgão, ou unidade 
da Administração Direta, Autarquias ou Fundações, sem que se 
modifique a sua situação funcional.  

 
Parágrafo Único. A remoção poderá ser concedida a 

requerimento do interessado e dependerá da conveniência do 
serviço, observando-se o seguinte: 

 
a) não poderá ser concedida antes do término do estágio 

probatório; 
b) não poderá ocorrer desvio de função. 

 
SEÇÃO II 

DA REDISTRIBUIÇÃO 
 
Art. 82. Dar-se-á a redistribuição para ajustamento de 

quadro de pessoal às necessidades dos serviços, inclusive nos 
casos de reorganização, extinção ou criação de órgão. 

 
Parágrafo Único. Nos casos de extinção de órgão, os 

servidores estáveis que não puderem ser redistribuídos na forma 
deste artigo, serão colocados em disponibilidade, até seu 
aproveitamento na forma prevista nesta Lei Complementar. 

 
SEÇÃO III 

DA DISPOSIÇÃO 
 
Art. 83. Disposição é a cessão do servidor para ter 

exercício, por prazo determinado, em órgão ou entidade diversa 
do quadro em que se encontrar lotado seu cargo, observada a 
conveniência do serviço público. 
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Art. 84. A disposição do servidor público municipal só 

poderá ocorrer sem ônus para o Município de Coluna, em 
situações excepcionais, através de convênio, após solicitação 
dos respectivos órgãos cessionário e cedente. 

 
§ 1º. A disposição que decorra do cumprimento de 

requisição prevista em lei federal, será com ônus para o 
Município, se a lei específica assim o determinar, mediante 
convênio. 

 
§ 2º. A Autoridade cessionária comunicará ao Chefe do 

Poder Executivo Municipal o início, interrupção e término do 
exercício do servidor cedido. 

 
§ 3º. Fica vedado abono de faltas no período da cessão. 
 
Art. 85. O servidor público municipal, colocado à 

disposição nos termos do artigo anterior, ficará temporariamente 
desvinculado do Quadro de Pessoal e sujeito: 

 
I. À suspensão de contagem de tempo de serviço, para fins 

dos direitos  de vantagens e gratificações previstos nesta 
Lei Complementar; 

II. À suspensão temporária de sua lotação. 
 

Art. 86. Havendo interesse público justificado, ao 
ocupante de cargos do Quadro de Pessoal é permitido o  
exercício    temporário   de   função   alheia   às   de  seu  
respectivo  cargo,  seja   na Administração Pública Municipal ou 
em outro ente, conforme previsto nesta Lei Complementar. 

 
Art. 87. O ato administrativo de disposição é de 

competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal, 
não podendo haver delegação. 

 
CAPÍTULO X 

DA JORNADA DE TRABALHO 
 

Art. 88. A duração do trabalho normal do servidor público, 
estabelecida em lei ou regulamento, não poderá exceder a 08 
(oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 

 
Art. 89. Fica a critério da Administração Pública a adoção 

de jornada sob o regime de plantão, com escala de 12x36 
horas, respeitando-se o limite constitucional previsto. 

 
§ 1º.  A jornada prevista no caput deste artigo poderá ser 

fixada para os cargos lotados na área da Saúde, Assistência 
Social e Quadro Geral da Prefeitura Municipal.  

 
§ 2º. Na adoção da jornada prevista no caput deste 

artigo, desde que respeitado o limite constitucional, não terá 
incidência de adicional de serviço extraordinário. 

  
Art. 90. A apuração da frequência do servidor no exercício 

das atribuições de seu cargo público se fará: 
 

I. Pelo registro diário de ponto;  
II. Segundo a forma determinada em regulamento, quanto 

aos servidores não sujeitos ao ponto. 
 

Parágrafo Único. Ponto é o registro do comparecimento 
do servidor ao local de trabalho e pelo qual se verifica, 

diariamente, a sua entrada e saída. 
 
Art. 91. Salvo nos casos expressamente previstos em lei 

ou regulamento, é vedado dispensar o servidor do registro diário 
do ponto, abonar faltas ou reduzir-lhe a jornada de trabalho. 

 
Parágrafo Único. A infração do disposto no artigo anterior 

determinará a responsabilidade da autoridade que tiver expedido 
a ordem ou que a tiver consentido, sem prejuízo da ação 
disciplinar cabível. 

 
Art. 92. O servidor perderá a remuneração: 
 

I. Do dia em que faltar ao serviço; 
II. Correspondente à fração de tempo de descumprimento da 

jornada de trabalho; 
III. Do dia destinado ao repouso semanal, do feriado ou do 

dia em que não houver expediente, na hipótese de faltas 
sucessivas ou intercaladas na semana que os anteceder. 

 
§ 1º.  Para efeito do disposto no inciso II do artigo, 

arredondar-se-á para 30 (trinta) minutos a fração de tempo 
inferior a 30 (trinta) minutos e, para 01 (uma) hora, a fração 
superior a 30 (trinta) minutos. 

 
§ 2º. Consideram-se sucessivas as faltas cometidas em 

sequência, inclusive aquelas verificadas na sexta-feira de uma 
semana e na segunda-feira da semana imediatamente 
subsequente. 

 
CAPÍTULO XI 

DOS DIREITOS E DAS VANTAGENS 
 

SEÇÃO I 
DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO 

 
 Art. 93.  Vencimento é a retribuição pecuniária pelo 

exercício de cargo público, com valor fixado em lei, nunca inferior 
a 01 (um) salário mínimo fixado pelo Governo Federal, reajustado 
de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo, sendo vedada a sua 
vinculação, conforme o disposto no inciso XIII, do art. 37, da 
Constituição Federal. 

 
 Art. 94. Remuneração é o vencimento do cargo, 

acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou 
temporárias, estabelecidas em lei.  

 
§1º. O vencimento dos cargos públicos é irredutível, 

ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV do art. 37, § 4º do art. 
39, inciso II do art. 150, inciso I e inciso III do § 2º do art. 153, 
todos da Constituição Federal.  

 
§2º. O vencimento dos cargos públicos somente poderá 

ser fixado ou alterado por lei específica, assegurada a revisão 
geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.  

 
Art. 95. A fixação dos padrões de vencimento e dos 

demais componentes do sistema remuneratório observará:  
 

I. Natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade 
dos cargos componentes de cada carreira; 

II. Os requisitos para a investidura;  
III. As peculiaridades de cada cargo;  
IV. Mercado de trabalho, para atribuições afins.  



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICIPIO 

DE COLUNA – MG 

https://coluna.mg.gov.br ANO VI - Edição n°17 Terça-Feira, 0 7  d e  m a rç o   de 2023 

 

68  

 
Art. 96. Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, 

a título de remuneração, importância superior à soma dos valores 
percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título 
pelo Prefeito Municipal, inclusive aqueles que exercem 
acumulação permitida nos termos do art. 37, inciso XVI, da 
Constituição Federal e desta Lei Complementar.  

 
Art. 97. O servidor terá descontado em seu vencimento:  
 

I. O valor correspondente aos dias em que faltou ao serviço, 
sem motivo justificável; 

II. O valor correspondente à parcela do vencimento diário, 
proporcional aos atrasos ou saídas antecipadas, iguais ou 
superiores à soma de 90 (noventa) minutos, durante o 
mês, salvo na hipótese de compensação de horário, até o 
mês subsequente ao da ocorrência, a ser estabelecida 
pela chefia imediata.  

 
Parágrafo Único. As faltas justificadas decorrentes de 

caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a 
critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como 
efetivo exercício.  

 
Art. 98. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, 

nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento.  
 
§ 1º. Mediante autorização do servidor, poderá ser 

efetuado desconto em sua remuneração em favor de qualquer 
pessoa física ou jurídica.  

 
§ 2º. Mediante autorização do servidor poderá haver 

consignação em folha de pagamento, nos termos de 
regulamento. 

 
Art. 99. As reposições e indenizações ao Erário serão 

previamente comunicadas ao servidor e descontadas em 
parcelas mensais em valores atualizados. 

 
 § 1º. A indenização será descontada em parcelas cujo 

valor não exceda à 10ª (décima) parte da remuneração ou 
provento mensal recebida pelo servidor.  

 
§ 2º. A reposição será descontada em parcelas cujo valor 

não exceda a 30% (trinta) por cento da remuneração ou provento 
mensal recebida pelo servidor. 

 
§ 3º. A reposição será feita em uma única parcela quando 

constatado pagamento indevido no mês anterior ao do 
processamento da folha de pagamento. 

 
 § 4º. Independentemente do parcelamento previsto neste 

artigo, o recebimento de quantias indevidas poderá implicar 
processo disciplinar para apuração das responsabilidades e 
aplicação das penas cabíveis.  

 
Art. 100. O servidor em débito com o Erário que for 

demitido, exonerado ou que tiver a sua aposentadoria ou 
disponibilidade cassada, ou ainda aquele cuja dívida relativa a 
reposição for superior a 05 (cinco) vezes o valor de sua 
remuneração, terá o prazo de 60 (sessenta) dias para quitá-lo.  

 
§ 1º. A não quitação no prazo previsto implicará na 

inscrição do débito na dívida ativa. 

 
 § 2º. Os valores percebidos pelo servidor, em razão de 

liminar judicial, de qualquer medida de caráter antecipatório ou 
de sentença, posteriormente cassada ou revista, deverão ser 
repostos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação 
para fazê-lo, sob pena de inscrição em dívida ativa.  

 
Art. 101. O vencimento, a remuneração e o provento não 

serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto no caso 
de prestação de alimentos mediante decisão judicial.  

 
Art. 102. O servidor que for exonerado do serviço público 

municipal terá direito à percepção do saldo proporcional aos dias 
trabalhados no mês, até o dia de seu desligamento. 

 
SEÇÃO II 

DOS DIREITOS 
 

Art. 103.  Além do vencimento, fazem jus os servidores 
públicos do Município de Coluna - MG aos seguintes direitos: 

 
I. Indenizações; 
II. Gratificações; 
III. Adicionais; 
IV. Abono-Família; 
V. Férias normais; 
VI. Férias-prêmio; 
VII. Licenças e concessões. 

 
SEÇÃO III 

DAS INDENIZAÇÕES 
 
Art. 104. Constituem indenizações ao servidor: 
 

I. Diária; 
II. Transporte; 
III. Outras que a lei indicar. 

 
Art. 105.  As indenizações são de caráter eventual e não 

se incorporam ao vencimento para qualquer efeito. 
 
Art. 106. Os valores das indenizações e as condições para 

a sua concessão serão estabelecidos em regulamento, 
observados os limites previstos nesta Lei Complementar. 

 
SUBSEÇÃO I 
DAS DIÁRIAS 

 
Art. 107. O servidor que, a serviço, se afastar do Município 

em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território 
nacional, fará jus a diárias, para cobrir as despesas de pousada, 
alimentação e locomoção urbana. 

 
§ 1º. A diária será concedida por dia de afastamento, 

sendo dividida pela metade quando o deslocamento não exigir 
pernoite fora do Município. 

 
§ 2º. A diária será paga antecipadamente e, em qualquer 

caso, estará sujeita a posterior comprovação. 
 
Art. 108. O servidor que receber diária e não se afastar do 

Município, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-la 
integralmente, no prazo de 03 (três) dias. 
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Parágrafo Único. Na hipótese de o servidor retornar ao 
Município em prazo menor do que o previsto para o seu 
afastamento, restituirá a diária recebida em excesso, no prazo 
estabelecido no artigo. 

 
SUBSEÇÃO II 

DA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 
 

Art. 109. Poderá ser concedida indenização ao servidor 
que realizar despesas com transporte para a execução de 
serviços fora da sede, em situações inadiáveis e excepcionais, 
conforme se dispuser em lei. 

 
 

SEÇÃO IV 
DAS GRATIFICAÇÕES 

 
Art. 110. Os servidores públicos do Município de Coluna 

– MG fazem jus as seguintes gratificações: 
 

I. Pelo exercício de cargo de direção, chefia e 
assessoramento; 

II. Como estímulo à produção individual; 
III. Natalina; 
IV. Pelo exercício de função na Equipe de Apoio à Licitação; 
V. Pelo exercício de Responsável Técnico da Área de 

Enfermagem do Hospital Municipal; e 
VI. Outras que forem criadas por lei. 

 
Art. 111. As gratificações incorporam-se ao vencimento, 

nos casos e condições indicados em lei. 
 
Art. 112. A gratificação natalina corresponde a 1/12 (uns 

doze avos) da remuneração a que o servidor fazer jus no mês de 
dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. 

 
§ 1º. Considera-se mês integral a fração igual ou superior 

a 15 (quinze) dias. 
 
§ 2º. A gratificação natalina será paga até o mês de 

dezembro de cada ano. 
 
Art. 113. O servidor exonerado perceberá a gratificação 

natalina, proporcionalmente aos meses de exercício, calculada 
sobre a remuneração do mês da exoneração. 

 
Art. 114. A gratificação natalina não será considerada 

para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. 
 
Art. 115. Para o exercício das funções previstas nos 

incisos IV e IV do Art. 110, o servidor fará jus de acréscimo de 
20% (vinte por cento) sobre o seu vencimento básico. 

 
Parágrafo Único. As gratificações previstas no inciso I e II 

do artigo 110 serão disciplinadas em lei. 
 

SEÇÃO V 
DOS ADICIONAIS 

 
Art. 116.  Serão deferidos ao servidor, na forma da lei, os 

seguintes adicionais: 
 

I. Pela prestação de serviço extraordinário; 
II. De férias; 

III. Pela prestação de trabalho noturno; 
IV. De insalubridade e periculosidade; 
V. Por tempo de serviço. 
 

SUBSEÇÃO I 
DO ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO 

 
Art. 117. O serviço extraordinário será remunerado com 

acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação ao valor da 
hora normal de trabalho. 

 
§ 1º. Somente será permitido serviço extraordinário, na 

forma da lei, para atender a situações excepcionais e 
temporárias, respeitado o limite máximo de 02 (duas) horas 
diárias, podendo ser prorrogado por igual período, diante de 
situações inadiáveis cuja inexecução possa acarretar prejuízos 
irreparáveis. 

 
§ 2º. O adicional por serviço extraordinário não integra a 

remuneração, nem serve de base de cálculo para nenhum efeito, 
salvo nos casos em que a lei dispuser em contrário. 

 
§ 3º. Não poderá receber gratificação por serviço 

extraordinário: 
 

I. Ocupante de cargo em comissão ou função de confiança; 
II. O servidor que, por qualquer motivo, não se encontre no 

exercício do cargo. 
 

SUBSEÇÃO II 
DO ADICIONAL DE FÉRIAS 

 
Art. 118. Será pago adicional correspondente a 1/3 (um 

terço) ao servidor público por ocasião do gozo de férias. 
 
Parágrafo Único. O servidor que fizer jus a mais de um 

período de férias por ano perceberá o adicional de que trata o 
artigo, em relação a apenas um deles. 

 
SUBSEÇÃO III 

DO ADICIONAL NOTURNO 
 

Art. 119. O serviço noturno, prestado em horário 
compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) 
horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte 
e cinco por cento). 
 

        SUBSEÇÃO IV 
DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E 

PERICULOSIDADE  
 

Art. 120. Os servidores que trabalham habitualmente em 
locais insalubres ou em contato permanente com substâncias 
tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um 
adicional sobre o vencimento do cargo público. 

 
 §1º. A caracterização da insalubridade e/ou 

periculosidade, seus graus e os meios de proteção do servidor, 
serão definidos em Laudo Técnico de Condições do Ambiente de 
Trabalho – LTCAT, a ser realizado por profissional engenheiro de 
segurança do trabalho. 

 
§2º.  Os graus de insalubridade, para efeito de acréscimo 

ao vencimento são: 
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a) grau I – grau máximo 
b) grau II – grau médio. 
c) grau III – grau mínimo. 

 
§3º. Na caracterização da insalubridade será levado em 

consideração a verificação quantitativa do agente insalubre e/ou 
perigoso, quando for o caso. 

 
§4º. No caso de insuficiência de mais de um fator de 

insalubridade será considerado o de mais elevado grau, vedada 
percepção cumulativa. 

 
§5º. A eliminação ou neutralização da insalubridade 

ocorrerá: 
 

I. Com a adoção de medidas que conservem o ambiente de 
trabalho dentro dos limites de tolerância;  

II. Com a utilização de equipamentos de proteção individual 
ao servidor, que diminuem ou eliminem a intensidade do 
agente agressivo aos limites de tolerância.  
 
Art. 121. Consideram-se atividades ou operações 

perigosas, aquelas que, por sua natureza ou métodos de 
trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou 
explosivos em condições de risco acentuado, ou em outras 
atividades consideradas como perigosas pela legislação federal 
e que sejam comprovas por meio do LTCAT.   

 
Parágrafo Único. O trabalho em condições de 

periculosidade assegura ao servidor um adicional de 30% (trinta 
por cento) sobre seu vencimento básico.  

 
Art.122. O servidor que fizer jus aos adicionais de 

insalubridade e de periculosidade poderá optar pelo que lhe for 
mais conveniente, vedada a percepção cumulada.  

 
Art. 123. Haverá permanente controle da atividade de 

servidor público em operações nos locais considerados 
insalubres.  

 
Parágrafo Único. A servidora gestante ou lactante será 

afastada enquanto durar a gestação ou a lactação, das 
operações e locais consideradas insalubres e perigosas, e 
exercerá suas atividades em local salubre e em serviço não 
perigoso, ficando durante tal período suspenso o pagamento dos 
referidos adicionais.  

 
Art. 124. Os locais de trabalho e os servidores que operam 

com Raio X ou substâncias radioativas devem ser mantidas sob 
controle permanente, de modo que as doses de radiação 
ionizantes não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação 
própria.  

 
 

SUBSEÇÃO V 
DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO 

 
Art. 125. O Adicional por Tempo de Serviço é um 

acréscimo percentual calculado sobre o valor do vencimento que 
o servidor público tem direito a receber na folha de pagamento, 
de modo incorporado.  

  

Art.126. Os adicionais por tempo de serviço são 
classificados em: 

 
a) Adicional Bienal;  
b) Adicional Quinquenal;  
c) Adicional Trintenário; 

 
Art. 127. O Adicional Bienal é um acréscimo percentual de 

2% (dois por cento), calculado sobre o valor do vencimento 
básico do servidor público, a cada 02 (dois) anos em efetivo 
exercício.  

 
Art. 128. O Adicional Quinquenal é um acréscimo 

percentual de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor do 
vencimento básico do servidor público, a cada 05 (cinco) anos 
em efetivo exercício. 

 
Art. 129. O Adicional Trintenário é um acréscimo 

percentual de 10% (dez) por cento), calculado sobre o valor do 
vencimento básico do servidor público, a cada 30 (trinta) anos em 
efetivo exercício 
 

SEÇÃO VI 
DO ABONO-FAMÍLIA 

 
Art. 130. O abono-família é devido ao servidor público 

municipal, por dependente econômico, atualizado anualmente 
por ato normativo próprio do Ministério do Trabalho e 
Previdência. 

 
Art. 131. Quando pai e mãe forem servidores públicos, o 

abono-família será pago a um deles, e, se separados, as cotas a 
que faziam jus serão atribuídas àquele a cujo cargo ficar a guarda 
do dependente. 

 
Parágrafo Único. Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto 

e madrasta, e, na falta deles, os representantes legais dos 
menores. 

 
Art. 132. O abono-família não está sujeito a quaisquer 

tributos, nem servirá de base para qualquer cálculo, inclusive 
para a contribuição da seguridade social. 

                                  
 

SEÇÃO VII 
FÉRIAS NORMAIS 

 
Art. 133. A cada período de 12 (doze) meses de serviço o 

servidor fará jus ao gozo de férias, de acordo com escala 
organizada pelo órgão de lotação, atendido o interesse do serviço 
e o observado o quanto possível a data de conveniência do 
servidor, na seguinte proporção: 

 
I. 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao 

serviço mais de cinco vezes, sem justificação; 
II. 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 6 

(seis) a 14 (quatorze) faltas; 
III. 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 

(quinze) a 23 (vinte e três) faltas; 
IV. 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte 

e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas.  
 
§1º. Acima de 32 (trinta e dois) dias de falta o servidor 

perderá direito às férias. 
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§2°. Para o primeiro período aquisitivo de férias serão 

exigidos 12 (doze) meses de exercício.   
 
§3º. Durante as férias o servidor terá direito à 

remuneração do cargo em que estiver investido, referente ao mês 
em que tiver início o seu gozo, acrescida do adicional de férias. 

 
§4°. O servidor que dentro do período aquisitivo de férias 

for exonerado de cargo comissionado, retornando ao cargo 
efetivo, terá a remuneração das férias calculada com base na 
remuneração dos dois cargos, proporcionalmente ao tempo de 
exercício de cada um.  

 
§5º. Será permitida a conversão de até 10 (dez) dias das 

férias em dinheiro, mediante requerimento do servidor e 
disponibilidade financeira do Município, devendo tal 
requerimento ser apresentado com até 30 (trinta) dias de 
antecedência ao dia do seu início, vedada qualquer outra 
hipótese de conversão.   

 
§6º. O servidor que provar ser estudante regularmente 

matriculado e frequente às aulas, verificado o interesse do 
serviço, terá direito de coincidir suas férias regulamentares com 
as férias escolares. 

 
§7º. Mediante necessidade do serviço, devidamente 

justificada, ou por requerimento do interessado e atendida a 
conveniência do serviço, o gozo de férias pelo servidor poderá 
ser parcelado em até 3 (três) períodos, sendo que nenhum deles 
poderá ser inferior a 10 (dez) dias consecutivos, hipótese em que 
receberá o valor do adicional de férias de forma integral, pago em 
um único período.   

 
§8º. O responsável pelo setor que, sem justificativa, não 

conceder férias aos servidores será responsabilizado, sendo 
passível por crime de responsabilidade funcional.  

 
§9º.  É proibida a acumulação de férias, salvo por 

imperiosa necessidade do serviço e pelo máximo de 02 (dois) 
períodos, atestada a necessidade pelo chefe imediato do 
servidor, hipótese em que poderá o servidor converter o terceiro 
período subsequente em pecúnia”. 

 
§10. Não será concedido férias ao servidor que, no 

período aquisitivo, houvera gozado das licenças a que se referem 
os incisos I, III, V, VI, VII do artigo 141, por período superior a 120 
(cento e vinte) dias.  

 
§11. No caso de gozo de licença por motivo de doença em 

pessoa da família por período superior a 05 (cinco) meses, o 
servidor não terá direito a férias. 

 
 

SEÇÃO VIII 
FÉRIAS PRÊMIO 

 
Art. 134. Férias prêmio é o direito de afastamento 

remunerado, concedido ao servidor público municipal por período 
de 90 (noventa) dias a cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício. 

 
Art. 135. O direito às férias prêmio serão concedidos nas 

seguintes condições: 
 

I. De forma fracionada em até 02 (dois) períodos, quando a 
pedido do servidor; 

II. Acumuladas até o limite de 02 (dois) períodos, para gozo 
em até 180 (cento e oitenta) dias consecutivos. 

 
Art. 136. A concessão das férias prêmio ficará 

condicionada a requerimento do servidor, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias da data desejada, após cumprido o 
prazo exigido, bem como à conveniência do serviço. 

 
Parágrafo Único. Poderá ser concedida a conversão de 

1/3 (um terço) do período das férias prêmio em pecúnia, 
mediante requerimento do servidor, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias, condicionado à existência de disponibilidade 
financeira do Município. 

 
CAPÍTULO XII 

DOS AFASTAMENTOS E LICENÇAS 
 

SEÇÃO I  
DOS AFASTAMENTOS 

 
Art. 137. O servidor público terá direito aos afastamentos 

de seu cargo, nas seguintes situações:  
 

I. Exercício de cargo de provimento em comissão; 
II. Exercício de mandato eletivo; 
III. Atividade político-partidária. 

 
SUBSEÇÃO I 

DO AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO DE CARGO EM 
COMISSÃO 

 
Art. 138. O servidor investido em cargo de provimento em 

comissão da administração, fica automaticamente afastado do 
exercício de seu cargo, enquanto durar o comissionamento. 

 
SUBSEÇÃO II 

DO AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO 
ELETIVO 

 
Art. 139. Ao servidor público da administração direta, 

autárquica ou fundacional investido em mandato eletivo aplicam-
se as seguintes disposições: 

 
I. Tratando-se de mandato federal ou estadual, ficará 

afastado do cargo; 
II. Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, 

sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração; 
III. Investido no mandato de Vereador: 
 
a)   havendo compatibilidade de horário, manter-se-á em 

exercício e perceberá as vantagens do seu cargo, sem 
prejuízo da remuneração do cargo eletivo; 

b)        não havendo compatibilidade de horário, será afastado do 
cargo ou função sendo-lhe facultado optar pela sua 
remuneração. 

 
Parágrafo Único. Em qualquer caso que exija o 

afastamento do servidor para exercício de mandato eletivo, o seu 
tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais. 

 
SUBSEÇÃO III 

DO AFASTAMENTO PARA ATIVIDADE POLÍTICO-
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PARTIDÁRIA 
 
Art. 140. O afastamento do servidor que se candidatar a 

cargo eletivo observará o que dispuser a legislação eleitoral. 
 
Parágrafo Único. Configurada fraude no afastamento de 

que trata o artigo, o servidor devolverá aos cofres públicos a 
remuneração que tenha recebido durante o afastamento, sem 
prejuízo de outras sanções cabíveis. 

 
SEÇÃO II 

DAS LICENÇAS 
 

Art. 141.  Conceder-se-á licença ao servidor público nas 
seguintes situações: 

 
I. Para tratamento de saúde; 
II. Quando acidentado no exercício de suas atribuições ou 

acometido de doença profissional; 
III. Por motivo de doença em pessoa de sua família; 
IV. Por motivo de gestação, adoção, guarda judicial ou em 

razão de paternidade; 
V. Para serviço militar; 
VI.  Para tratar de interesses particulares; 
VII. Para desempenho de mandato eletivo em diretoria de 

entidade sindical. 
 
Art. 142. O servidor não poderá permanecer em licença 

da mesma espécie por prazo superior a 24 (vinte e quatro) 
meses, salvo nos casos dos incisos V e VII do artigo anterior. 

 
Parágrafo Único. Finda a licença, o servidor reassumirá, 

imediatamente, o exercício do cargo. 
 
Art. 143. É vedado o exercício de atividade remunerada 

durante o período das licenças previstas nos incisos I, II, III e IV 
do artigo 141. 

 
Art. 144. As licenças concedidas dentro de 30 (trinta) dias 

contados do término da anterior serão considerados prorrogação. 
 

SUBSEÇÃO I 
DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 
 
Art. 145. Será concedida ao servidor licença para 

tratamento de saúde, por motivo de doença, acidente em serviço 
ou moléstia profissional, a pedido ou de ofício, com base em 
perícia médica realizada pelo órgão competente municipal ou do 
Regime Geral de Previdência Social – INSS, sem prejuízo da 
remuneração, e pelo prazo indicado no laudo ou atestado médico 
oficial. 

 
§ 1º. Em qualquer hipótese, é indispensável, para a 

concessão da licença, a inspeção médica oficial. 
 
§ 2º. Estando o servidor impossibilitado de locomover-se, 

a inspeção médica oficial será realizada em sua residência ou no 
hospital onde esteja em tratamento. 

 
§ 3º. O servidor licenciado para tratamento de saúde, não 

poderá dedicar-se a qualquer atividade remunerada, sob pena de 
ter cassada a licença. 

 
§ 4º. O exame para a concessão da licença será feito por 

médico da rede oficial do Município, em se tratando de licença 
até 15 (quinze) dias, e por médico oficial do Regime Geral de 
Previdência Social – INSS, em se tratando de licença por período 
superior a 15 (quinze) dias. 

 
§ 5º. No curso da licença, poderá o servidor requerer 

exame médico, caso se julgue em condições de reassumir o 
exercício. 

 
Art. 146. A licença para tratamento de saúde é 

disciplinada em ato normativo do Poder Executivo Municipal. 
 

SUBSEÇÃO II 
DA LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA 

FAMÍLIA 
 

Art. 147. Poderá ser concedida licença ao servidor por 
motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos 
filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que 
viva a suas expensas e conste do seu assentamento funcional, 
mediante comprovação por perícia médica oficial. 

 
 § 1º. A licença de que trata esta subseção somente será 

deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e 
não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do 
cargo ou mediante compensação de horário. 

 
 § 2º. A licença de que trata esta subseção, incluídas as 

prorrogações, poderá ser concedida a cada período de 12 (doze) 
meses nas seguintes condições:  
 
I. Por até 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, mantida 

a remuneração do servidor;  
II. Acima de 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, sem 

remuneração.  
 
§ 3º. O início do interstício de 12 (doze) meses será 

contado a partir da data do deferimento da primeira licença 
concedida. 

 
 § 4º. A soma das licenças remuneradas e das licenças 

não remuneradas, incluídas as respectivas prorrogações, 
concedidas em um mesmo período de 12 (doze) meses, 
observado o disposto no § 3º, não poderá ultrapassar os limites 
estabelecidos nos incisos I e II do § 2º. 

 
 

SUBSEÇÃO III 
DA LICENÇA À GESTANTE, ADOTANTE E DA LICENÇA-

PATERNIDADE 
 

Art. 148. A licença-maternidade se refere ao tempo que a 
servidora pública municipal ficará afastada de suas atividades 
profissionais com o nascimento do filho. 

 
Art. 149. Para fins do disposto no artigo anterior, fica 

concedido às servidoras públicas municipais, licença 
maternidade a ser gozada por período de 180 (cento e oitenta) 
dias. 

 
§ 1º. A licença a que se refere o caput deste artigo poderá 

ter início no 1º (primeiro) dia do 9º (nono) mês de gestação, salvo 
antecipação por prescrição médica. 
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§ 2º. No caso de nascimento prematuro, a licença terá 
início a partir do parto.  

 
§ 3º. No caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do 

evento, a servidora será submetida a exame médico, e se julgada 
apta, reassumirá o exercício. 

 
 § 4º. No caso de aborto atestado por médico oficial, a 

servidora terá direito a 30 (trinta) dias de repouso remunerado. 
 
Art. 150. Será concedido afastamento remunerado à 

servidora pública municipal que adotar ou obtiver guarda judicial 
de criança até 08 (oito) anos de idade, de acordo com os períodos 
estipulados em lei: 

 
I. 120 (cento e vinte) dias, se a criança tiver até 01 (um) 

ano de idade; 
II. 60 (sessenta) dias, se a criança tiver mais de 01 (um) e 

menos de 04 (quatro) anos de idade; 
III. 30 (trinta) dias, se a criança tiver de 04 (quatro) a 08 

(oito) anos de idade. 
 
Parágrafo Único. No período da licença maternidade de 

que trata esta Lei a servidora não poderá exercer qualquer 
atividade remunerada e a criança não poderá ser mantida em 
creche ou entidade similar.  

 
Art. 151. A licença a que se refere o artigo anterior será 

concedida uma única vez, quando da formalização da guarda 
judicial ou da adoção, cuja vigência será a partir da data do 
protocolo do requerimento da servidora. 

 
Art. 152. A licença paternidade vem possibilitar, mesmo 

que efemeramente, o contato entre pai e filho recém-nascido e 
os cuidados com a mãe durante o puerpério. 

 
Parágrafo Único. A licença paternidade concedida a 

servidor público municipal será de 10 (dez) dias corridos, 
contados a partir da data do nascimento do filho.  

 
SUBSEÇÃO IV 

DA LICENÇA PARA O SERVIÇO MILITAR 
 

Art. 153. Ao servidor convocado para o serviço militar será 
concedida licença, na forma e condições previstas na legislação 
específica.  

 
Parágrafo Único. Concluído o serviço militar, o servidor 

terá até 30 (trinta) dias sem remuneração para reassumir o 
exercício do cargo. 

 
SUBSEÇÃO V 

DA LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES 
PARTICULARES 

 
Art. 154. Após 03 (três) anos de efetivo exercício, o 

servidor efetivo poderá, a critério da administração, obter licença 
sem remuneração, para tratar de interesses particulares, pelo 
prazo de até 02 (dois) anos consecutivos. 

 
§ 1º. A licença de que trata o caput deste artigo poderá 

ser prorrogada uma única vez, por igual período, a critério da 
Administração, sendo que deverá ser apresentado requerimento 
junto à Divisão de Pessoal, pessoalmente ou por procuração ao 

final dos 02 (dois) anos. 
 
§ 2º. Vencido o prazo previsto no caput deste artigo e não 

sendo requerida a sua prorrogação, deverá o servidor se 
apresentar no local de serviço que estiver lotado no momento do 
afastamento.  

 
Art. 155.  A licença poderá ser interrompida, a qualquer 

tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. 
 
Art. 156. Ao servidor que tenha gozado do prazo previsto 

no caput deste artigo e sua prorrogação, somente será concedida 
nova licença após 04 (quatro) anos de efetivo exercício, contados 
do término da licença anterior.  

 
Art. 157. Não se concederá licença prevista nesta 

subseção ao servidor que: 
 
I. Esteja sujeito a indenização ou devolução de valores aos 

cofres públicos; 
II. Esteja ocupando cargo de provimento em comissão, salvo 

se requerer exoneração; 
III. Esteja respondendo a processo administrativo disciplinar. 

 
SUBSEÇÃO VI 

DA LICENÇA PARA DESEMPENHO DE MANDATO 
SINDICAL  

 
Art. 158. É assegurado ao servidor público o direito à 

licença para o exercício de mandato eletivo em diretoria de 
entidade sindical ou representação, sem prejuízo da 
remuneração de seu cargo, na forma de regulamento. 

 
§1º. Somente poderão ser licenciados servidores eleitos 

para cargos de direção nas referidas entidades, até o máximo de 
02 (dois) servidores. 

 
§2º.  A licença terá duração igual à do mandato, podendo 

ser prorrogada, no caso de reeleição. 
 

CAPÍTULO XIII 
DAS CONCESSÕES 

 
Art. 159. Sem prejuízo da remuneração, poderá o servidor 

ausentar-se do serviço: 
 
I.  Para doação de sangue, 01 (um) dia no mês; 
II. Para alistamento eleitoral, 01 (um) dia no ano; 
III. Por motivo de casamento, falecimento do cônjuge, 

companheiro, pai, mãe, filho, avós, netos, irmão, 
madrasta ou padrasto, enteados, menor sob guarda ou 
tutela, por 05 (cinco) dias consecutivos. 

IV. Para servir o Tribunal de Júri e outros serviços 
obrigatórios por lei, nos termos da legislação. 
 
Art. 160. Será concedido horário especial ao servidor 

estudante, a critério da administração e quando comprovada a 
incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem 
prejuízo das atribuições do exercício de seu cargo, obedecidos 
os seguintes critérios: 
 
I. Deverá apresentar ao Setor de Pessoal atestado 

fornecido pelo estabelecimento de ensino, comprovando 
a matricula e declarando os horários das aulas; 
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II. Deverá apresentar mensalmente, atestado de frequência 
fornecido pelo estabelecimento de ensino; 

III. Manter em dia e em boa ordem as atribuições de seu 
cargo. 
 
§ 1º. Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a 

compensação de horário na repartição que tiver exercício, 
respeitada a carga-horária e as atribuições do cargo. 

 
 § 2º. Também será concedido horário especial ao 

servidor portador de deficiência, quando comprovada a 
necessidade por junta médica oficial, independentemente de 
compensação de horário.  

 
§ 3º. As disposições constantes do § 2º são extensivas ao 

servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, 
devidamente comprovado por junta médica oficial.  

 
CAPÍTULO XIV 

DO TEMPO DE SERVIÇO 
 

Art. 161.  A apuração do tempo de serviço será feita em 
dias, que serão convertidos em anos, considerado o ano como 
de trezentos e sessenta e cinco dias. 

 
Art. 162.  Além das ausências ao serviço, são 

considerados como de efetivo exercício os afastamentos em 
virtude de:           

      
I. Férias; 
II. Exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão 

ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, 
Municípios e Distrito Federal; 

III. Participação em programa de treinamento regularmente 
instituído ou em programa de pós-graduação stricto sensu 
no País, conforme dispuser o regulamento;        

IV. Desempenho de mandato eletivo federal, estadual, 
municipal ou do Distrito Federal, exceto para promoção 
por merecimento; 

V. Missão ou estudo no exterior, quando autorizado o 
afastamento, conforme dispuser o regulamento;     

VI. Os afastamentos previstos no Capítulo Das 
Concessões;             

VII. Licenças: 
 

a)   à gestante, à adotante e à paternidade; 
b)   para tratamento de saúde; 
c)   para o desempenho de mandato classista/sindical; 
d)   por motivo de acidente em serviço ou doença profissional; 
e)  para capacitação, conforme dispuser o regulamento;                 
f)    por convocação para o serviço militar. 

 
Parágrafo Único. Nas hipóteses dos incisos II, IV e VII, 

alínea “f”, o tempo de serviço não será considerado para fins de 
promoção e progressão. 

 
Art. 163.  Contar-se-á apenas para efeito de 

aposentadoria: 
 
I. O tempo de serviço público prestado aos Estados, 

Municípios e Distrito Federal; 
II. O tempo correspondente ao desempenho de mandato 

eletivo federal, estadual e municipal; 
III. O tempo de serviço militar, voluntário ou obrigatório; 

IV. O tempo de contribuição para o Regime Geral de 
Previdência Social- INSS, na administração pública e na 
atividade privada rural e urbana, hipótese em que os 
diversos regimes de previdência se compensarão 
financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. 

 
Art. 164. É vedada a soma de tempo de serviço 

simultaneamente prestado em dois ou mais cargos. 
 
Art. 165. Para nenhum efeito será contado o tempo de 

serviço gratuito. 
  

 
  CAPÍTULO XV 

DOS DEVERES, PROIBIÇÕES E RESPONSABILIDADES 
 

SEÇÃO I 
DOS DEVERES 

 
Art. 166. São deveres do servidor, além dos que lhe 

cabem em virtude de seu cargo ou função e dos que decorrem, 
em geral, da sua condição de servidor público: 

 
I. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; 
II. Ser leal às instituições 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; 
 
VI. Levar ao conhecimento da autoridade superior as 

irregularidades de que tenha ciência em razão do cargo; 
VII. Zelar pela economia do material e pela conservação do 

patrimônio público; 
VIII. Guardar sigilo sobre assunto da Prefeitura; 
IX. Manter conduta compatível com a moralidade 

administrativa; 
X. Ser assíduo e pontual ao serviço; 
XI. Tratar com urbanidade as pessoas; 
XII. Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de 

poder. 
 

Parágrafo Único.  A representação de que trata o inciso 
XII será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela 
autoridade superior àquela contra a qual é formulada, 
assegurando-se ao representando contraditório e ampla defesa. 
 

SEÇÃO II 
DAS PROIBIÇÕES 

  
Art. 167. Ao servidor é proibido: 

 
I. Ausentar-se, injustificadamente, do serviço durante o 

expediente; 
II. Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, 

qualquer documento ou objeto da repartição; 
III. Recusar fé a documento público; 
IV. Opor resistência injustificada ao andamento de 

documento ou processo; 
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V. Promover manifestação de apreço ou desapreço no 
recinto da repartição; 

VI. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos 
previstos em lei, o desempenho de atribuições que sejam 
de sua responsabilidade ou de seu subordinado; 

VII. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a 
associação profissional ou sindical, ou a partido político; 

VIII. Manter sob sua chefia imediata, em cargo de confiança, 
cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil; 

IX. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de 
outrem, em detrimento da dignidade do cargo; 

X. Atuar, como procurador ou intermediário, junto a 
repartição pública, salvo quando se tratar de benefícios 
previdenciários ou assistenciais de parentes até o 
segundo grau, e de cônjuge ou companheiro; 

XI. Receber vantagem de qualquer espécie, em razão de 
suas atribuições; 

XII. Praticar usura sob quaisquer de suas modalidades; 
XIII. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em 

serviços ou atividades particulares; 
XIV. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo 

que ocupa, exceto em    situações de emergência e 
transitórias; 

XV. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis 
com o exercício do cargo e com o horário de trabalho. 

XVI. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando 
solicitado. 
 
Parágrafo Único. O disposto no parágrafo único do artigo 

anterior aplica-se, no que couber, ao servidor que infringir as 
normas deste artigo. 

 
SEÇÃO III 

DAS RESPONSABILIDADES 
 

Art. 168. O servidor responde civil, penal e 
administrativamente pelo exercício irregular das atribuições de 
seu cargo.  

 
Art. 169. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo 

ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao 
erário público ou a terceiros.  

 
§ 1º. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao 

erário público será liquidada na forma prevista nesta Lei 
Complementar.  

 
§ 2º. Tratando-se de dano causado a terceiros, 

responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação 
regressiva.  

 
§ 3º. A obrigação de reparar o dano estende-se aos 

sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor da 
respectiva herança. 

 
Art. 170.  A responsabilidade penal abrange os crimes e 

contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade. 
 
Art. 171.  A responsabilidade civil-administrativa resulta 

de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo 
ou função. 

 
Art. 172. A sanções civis, penais e administrativas 

poderão acumular-se, sendo independentes entre si.  

 
Art. 173. A responsabilidade administrativa do servidor 

será considerada inexistente no caso de absolvição criminal que 
negue a existência do fato ou sua autoria. 

 
Art. 174. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado 

civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade 
superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a 
outra autoridade competente para apuração de informação 
concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha 
conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, 
emprego ou função pública. 

 
CAPÍTULO XVI 

DA ACUMULAÇÃO DE CARGOS 
 

Art. 175.  Ressalvados os casos previstos na Constituição 
Federal é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. 

 
§ 1º. A proibição de acumular estende-se a cargos, 

empregos e funções em autarquias, fundações públicas, 
empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do 
Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios. 

 
§ 2º. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica 

condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. 
 
§ 3º.  Considera-se acumulação proibida a percepção de 

vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos 
da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas 
remunerações forem acumuláveis na atividade.    

              
Art. 176.  O servidor vinculado ao regime desta Lei, que 

acumular licitamente dois cargos efetivos, quando investido em 
cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os 
cargos efetivos, podendo optar pela remuneração destes ou da 
do cargo comissionado. 

 
Art. 177. Constitui infração grave, passível de aplicação 

da pena de demissão, a acumulação remunerada de cargos, 
empregos e funções públicas, vedada pela Constituição Federal, 
estendendo-se às autarquias, empresas públicas, sociedades de 
economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, e fundações mantidas pelo Poder Público. 

 
Art. 178.  Os servidores públicos municipais são obrigados 

a declarar, no ato de investidura e sob as penas da lei, quais os 
cargos públicos, empregos e funções que exercem, abrangidos 
ou não pela vedação constitucional, devendo fazer prova de 
exoneração ou demissão, na data da investidura, na hipótese de 
acumulação constitucionalmente vedada. 

 
§ 1º. Todos os servidores públicos municipais deverão 

apresentar ao respectivo órgão de pessoal, no prazo 
estabelecido pelo Poder Executivo, a declaração a que se refere 
o caput deste artigo. 

 
§ 2º. Caberá ao órgão de pessoal fazer a verificação da 

incidência ou não da acumulação vedada pela Constituição 
Federal. 

 
§ 3º. Verificada, a qualquer tempo, a incidência da 

acumulação vedada, assim como a não apresentação, pelo 
servidor, no prazo a que se refere o § 1º deste artigo, da 
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respectiva declaração de acumulação de que trata o caput, a 
autoridade competente promoverá a imediata instauração do 
processo administrativo para a apuração da infração disciplinar, 
nos termos desta lei, sob pena de destituição do cargo.  

 
CAPÍTULO XVII 

DAS PENALIDADES 
 

Art. 179. São penalidades disciplinares: 
 

I. Advertência;  
II. Suspensão; 
III. Demissão; 
IV. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade; 
V. Destituição de cargo em comissão, ou função de 

confiança. 
 

Art. 180. Na aplicação das penalidades serão 
consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os 
danos que dela provierem para o serviço público, as 
circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes 
funcionais.  

 
Parágrafo único.  O ato de imposição da penalidade 

mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção 
disciplinar.     

 
Art. 181.   A advertência será aplicada por escrito, nos 

casos de violação de proibição constante do art. 167, incisos I a 
VIII e XVI, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, 
regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição 
de penalidade mais grave.        

 
Art. 182.  A suspensão será aplicada em caso de 

reincidência das faltas punidas com advertência e de violação 
das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a 
penalidade de demissão, não podendo exceder de 60 
(sessenta) dias. 

 
§1º. Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias 

o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido a 
inspeção médica determinada pela autoridade competente, 
cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a 
determinação. 

 
§2º. Quando houver conveniência para o serviço, a 

penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na 
base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou 
remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em 
serviço. 

 
Art. 183.  As penalidades de advertência e de suspensão 

terão seus registros cancelados, após o decurso de 03 (três) e 05 
(cinco) anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor 
não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. 

 
Parágrafo único.  O cancelamento da penalidade não 

surtirá efeitos retroativos. 
 
Art. 184.  A demissão será aplicada nos seguintes casos: 
 

I. Crime contra a administração pública; 
II. Abandono de cargo; 
III. Desídia no desempenho das respectivas funções; 

IV. Improbidade administrativa; 
V. Incontinência pública e conduta escandalosa, na 

repartição; 
VI. Insubordinação grave em serviço; 
VII. Ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo 

em legítima defesa própria ou de outrem; 
VIII. Aplicação irregular de recursos públicos; 
IX. Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do 

cargo; 
X. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio 

nacional; 
XI. Corrupção; 
XII. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções 

públicas; 
XIII. Transgressão dos incisos IX a XV do art. 167. 

 
Art. 185. Constituem- se também faltas administrativas, 

puníveis com a pena de demissão, a bem do serviço público: 
 

I. Valer-se, ou permitir dolosamente que terceiros tirem 
proveito de informação, prestígio ou influência, obtidos em 
função do cargo, para lograr, direta ou indiretamente, 
proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da 
dignidade da função pública; 

II. Exercer comércio ou participar de sociedade comercial, 
exceto como acionista, cotista ou comanditário; 

III.   Participar da gerência ou da administração de empresa 
privada e, nessa condição, transacionar com o Município; 

IV. Abandonar o cargo, caracterizando-se o abandono pela 
ausência injustificada do servidor público ao serviço, por 
mais de 30 (trinta) dias consecutivos; 

V. Apresentar inassiduidade habitual, assim entendida a 
falta ao serviço, por 20 (vinte) dias, interpoladamente, sem 
causa justificada no período de seis meses; 

VI. Aceitar ou prometer aceitar propinas ou presentes, de 
qualquer tipo ou valor, bem como empréstimos pessoais 
ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas 
atribuições. 

 
Art. 186. Verificada em processo disciplinar a acumulação 

proibida e provada a boa-fé, o servidor optará por um dos cargos. 
 
Parágrafo Único. Provada a má-fé, o servidor perderá, 

além do cargo que caracterizou o acúmulo, o que exercia há mais 
tempo e restituirá o que tiver percebido indevidamente. 

 
Art. 187. Será cassada a aposentadoria ou a 

disponibilidade do servidor que houver praticado, na atividade, 
falta punível com a pena de demissão. 

 
Art. 188. Terá suspensa a licença e poderá sofrer as 

penalidades cabíveis o servidor que, licenciado na forma dos 
incisos I, II, III e IV do artigo 141, dedicar-se a qualquer atividade 
remunerada. 

 
Art. 189. A destituição de cargo em comissão será 

aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de 
suspensão ou de demissão. 

 
Art. 190. A demissão ou a destituição de cargo em 

comissão, nos casos dos incisos I, IV, VIII, X e XI do artigo 184, 
implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, 
sem prejuízo da ação penal cabível. 
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Art. 191. A demissão ou a destituição de cargo em 
comissão por infringência do artigo 184, incisos I, IV, VIII, X e XI, 
incompatibiliza o servidor para nova investidura em cargo público 
municipal. 

 
Parágrafo Único. As demais hipóteses do artigo 184 

implicam a incompatibilização do servidor para nova investidura 
em cargo público municipal pelo prazo de 03 (três) anos. 

 
Art. 192. Configura abandono de cargo a ausência 

injustificada do servidor ao serviço por mais de 30 (trinta) dias 
consecutivos, ou 20 (vinte) interpoladamente.  

 
Art. 193. Considera-se desidiosa a conduta reveladora de 

negligência no desempenho das atribuições e a transgressão 
habitual dos deveres de assiduidade e pontualidade.  

 
Art. 194.  As penalidades disciplinares serão aplicadas: 
 

I. Pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, quando se 
tratar de demissão, suspensão e cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade de servidor; 

II. Pelo Diretor de Departamento quando se tratar de 
penalidade de advertência. 

 
Art. 195.  A ação disciplinar prescreverá: 
 

I. Em 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com 
demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade 
e destituição de cargo em comissão; 

II. Em 02 (dois) anos, quanto à suspensão; 
III. Em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência. 

 
§ 1º. O prazo de prescrição começa a correr da data em 

que o fato se tornou conhecido. 
 
§ 2º. A abertura de sindicância ou a instauração de 

processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final 
proferida por autoridade competente. 

 
§ 3º.  Interrompido o curso da prescrição, o prazo 

começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. 
 

CAPÍTULO XVIII 
 

DOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE 
NO SERVIÇO PÚBLICO 

 
Art. 196.  A autoridade que tiver ciência de irregularidade 

no serviço público é obrigada a promover a sua apuração 
imediata, mediante sindicância ou processo administrativo 
disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa e contraditório. 

 
Parágrafo Único. A apuração de que trata o caput, por 

solicitação da autoridade a que se refere, poderá ser promovida 
por autoridade de órgão ou entidade diverso daquele em que 
tenha ocorrido a irregularidade, mediante competência específica 
para tal finalidade, delegada em caráter permanente ou 
temporário pelo Chefe do Poder Executivo, preservadas as 
competências para o julgamento que se seguir à apuração.   

                 
Art. 197.  As denúncias sobre irregularidades serão objeto 

de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço 

do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a 
autenticidade. 

 
Parágrafo Único.  Quando o fato narrado não configurar 

evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será 
arquivada por falta de objeto. 

 
SEÇÃO I 

DA SINDICÂNCIA 
 
Art. 198. A Sindicância é uma investigação prévia. É 

nesse processo que serão analisados os casos mais simples, 
aqueles que tem como punição máxima a penalidade de 
advertência ou de suspensão por até 30 (trinta) dias. 

 
Art. 199. O processo de sindicância será dividido em 02 

(duas) fases: 
 

I. Fase investigativa: Fase em que se investiga 
irregularidades no serviço público e identifica o servidor 
público que a praticou; 

II. Fase punitiva: Fase em que já apurada a autoria, aplica-
se punição ao servidor público. 
 
Art. 200.  Sempre que o ilícito praticado pelo servidor 

ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 
(trinta) dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será 
obrigatória a instauração de processo disciplinar. 

 
Art. 201. O prazo de conclusão do processo de 

sindicância será de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período.  
 
Art. 202. Para fins do disposto nesta seção, será 

designada comissão temporária para apuração do Processo de 
Sindicância, composta por 03 (três) servidores efetivos, 
designados pelo Chefe do Poder Executivo. 

 
Parágrafo Único. Não poderá participar de comissão de 

sindicância ou de inquérito, cônjuge, companheiro ou parente do 
indiciado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 
terceiro grau. 

 
Art. 203.  O Processo de Sindicância é dividido em 03 

(três) fases: 
 

I. Instauração: Fase que se inicia com a publicação no 
Órgão Oficial do Município, do ato que designa a 
comissão do processo; 

II. Inquérito: Fase realizada pela comissão que inclui 
instrução, defesa e relatório; 

III. Julgamento: Fase na qual o Chefe do Poder Executivo, de 
posse do relatório final, conclui ou não pela aplicação da 
penalidade. 
 
Art. 204. Do Processo de Sindicância poderá resultar: 
 

I. Arquivamento dos autos; 
II. Aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de 

até 30 (trinta) dias; 
III. Instauração de processo disciplinar. 

 
SEÇÃO II 

DO PROCESSO SUMÁRIO  

https://concursos.adv.br/o-que-e-sindicancia/
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Art. 205.  O Processo Sumário tem relação direta com os 

casos de demissão, de fácil comprovação do ilícito, sendo 
aplicável na apuração das seguintes situações, cabíveis de 
arquivamento e pena de demissão: 

 
I. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções 

públicas; 
II. Abandono de cargo; 
III. Inassiduidade habitual. 

 
Art. 206. O prazo máximo para conclusão do processo 

sumário será de 45 (quarenta e cinco) dias. 
Art. 207. Para fins do disposto nesta seção, será 

designada comissão temporária para apuração do Processo 
Sumário, composta por 02 (dois) servidores efetivos, designados 
pelo Chefe do Poder Executivo. 

 
Parágrafo Único. Não poderá participar de comissão de 

sindicância ou de inquérito, cônjuge, companheiro ou parente do 
indiciado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 
terceiro grau. 

 
SEÇÃO III 

DO AFASTAMENTO PREVENTIVO 
 

Art. 208.  Como medida cautelar e a fim de que o servidor 
não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade 
instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu 
afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 
(sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração. 

 
Parágrafo Único. O afastamento poderá ser prorrogado 

por igual prazo, findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que 
não concluído o processo. 

 
SEÇÃO IV 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
 

Art. 209. O processo administrativo disciplinar é o 
instrumento destinado a apurar responsabilidades de servidor 
por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que 
tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre 
investido.  

 
Art. 210. O Processo Administrativo Disciplinar é dividido 

em 03 (três) fases: 
 

I. Instauração: Fase que se inicia com a publicação no 
Órgão Oficial do Município, do ato que designa a 
comissão do processo; 

II. Inquérito: Fase realizada pela comissão que inclui 
instrução, defesa e relatório; 

III. Julgamento: Fase na qual o Chefe do Poder Executivo, de 
posse do relatório final, conclui ou não pela aplicação da 
penalidade. 
 
Art. 211. O Processo Administrativo Disciplinar obedecerá 

ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla 
defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em 
direito, garantida, na forma da lei, a presença de advogado 
constituído ou de defensor público. 

 
Art. 212. O Processo Administrativo Disciplinar será 

conduzido por comissão composta de 03 (três) servidores 
estáveis designados pela autoridade competente, observado o 
disposto no parágrafo único do art. 202, que indicará, dentre eles, 
o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo 
superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou 
superior ao do indiciado.       

                
§ 1º.  A Comissão terá como secretário servidor 

designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair em 
um de seus membros. 

 
§ 2º.  Não poderá participar de comissão de sindicância 

ou de inquérito, cônjuge, companheiro ou parente do acusado, 
consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro 
grau. 

 
Art. 213.  A Comissão exercerá suas atividades com 

independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário 
à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. 

 
Parágrafo Único.  As reuniões e as audiências das 

comissões terão caráter reservado. 
 
Art. 214. O prazo para a conclusão do processo disciplinar 

não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação 
do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por 
igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. 

 
§ 1º. Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo 

integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados 
do ponto, até a entrega do relatório final. 

 
§ 2º.  As reuniões da comissão serão registradas em atas 

que deverão detalhar as deliberações adotadas. 
 
 

SEÇÃO V 
DO INQUÉRITO 

 
Art. 215.  O inquérito administrativo obedecerá ao 

princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, 
com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. 

 
Art. 216.  Os autos da sindicância integrarão o processo 

disciplinar, como peça informativa da instrução. 
 
Parágrafo Único.  Na hipótese de o relatório da 

sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito 
penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao 
Ministério Público, independentemente da imediata instauração 
do processo disciplinar. 

 
Art. 217.  Na fase do inquérito, a comissão promoverá a 

tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências 
cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando 
necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa 
elucidação dos fatos. 

 
Art. 218.  É assegurado ao servidor o direito de 

acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de 
procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e 
contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova 
pericial. 
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§ 1º. O Presidente da Comissão poderá denegar pedidos 
considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de 
nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. 

 
§ 2º. Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a 

comprovação do fato independer de conhecimento especial de 
perito. 

 
Art. 219.  As testemunhas serão intimadas a depor 

mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, 
devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser 
anexado aos autos. 

 
Parágrafo Único.  Se a testemunha for servidor público, a 

expedição do mandado será imediatamente comunicada ao 
chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora 
marcados para inquirição. 

 
Art. 220.  O depoimento será prestado oralmente e 

reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por 
escrito. 

 
§ 1º. As testemunhas serão inquiridas separadamente. 
 
§ 2º. Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que 

se infirmem, proceder-se-á à acareação entre os depoentes. 
 
Art. 221.  Concluída a inquirição das testemunhas, a 

comissão promoverá o interrogatório do acusado, observados os 
procedimentos previstos nesta Lei Complementar. 

 
§ 1º. No caso de mais de um acusado, cada um deles será 

ouvido separadamente, e sempre que divergirem em suas 
declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a 
acareação entre eles. 

 
§ 2º. O procurador do acusado poderá assistir ao 

interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-
lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se 
lhe, porém, reinquiri-las, por intermédio do presidente da 
comissão. 

 
Art. 222.  Quando houver dúvida sobre a sanidade mental 

do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que 
ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual 
participe pelo menos um médico psiquiatra. 

 
Parágrafo Único.  O incidente de sanidade mental será 

processado em auto apartado e apenso ao processo principal, 
após a expedição do laudo pericial. 

 
Art. 223.  Tipificada a infração disciplinar, será formulada 

a indicação do servidor, com a especificação dos fatos a ele 
imputados e das respectivas provas. 

 
§ 1º.  O indiciado será citado por mandado expedido pelo 

Presidente da Comissão para apresentar defesa escrita, no prazo 
de 10 (dez) dias, assegurando-se lhe vista do processo na 
repartição. 

 
§ 2º. Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será 

comum e de 20 (vinte) dias. 
 

§ 3º.  O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo 
dobro, para diligências reputadas indispensáveis. 

 
§ 4º.  No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na 

cópia da citação, o prazo para defesa contar-se-á da data 
declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão que fez 
a citação, com a assinatura de 02 (duas) testemunhas. 

 
Art. 224.  O indiciado que mudar de residência fica 

obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser 
encontrado. 

 
Art. 225.  Achando-se o indiciado em lugar incerto e não 

sabido, será citado por edital, publicado no Diário Oficial do 
Município, para apresentar defesa. 

 
Parágrafo Único.  Na hipótese deste artigo, o prazo para 

defesa será de 15 (quinze) dias a partir da publicação do edital. 
 
Art. 226.  Considerar-se-á revel o indiciado que, 

regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. 
 
§ 1º. A revelia será declarada, por termo, nos autos do 

processo e devolverá o prazo para a defesa. 
 
§ 2º.  Para defender o indiciado revel, a autoridade 

instauradora do processo designará um servidor como defensor 
dativo, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de 
mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do 
indiciado.     

    
 Art. 227.  Apreciada a defesa, a comissão elaborará 

relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos 
e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua 
convicção. 

 
§ 1º. O relatório será sempre conclusivo quanto à 

inocência ou à responsabilidade do servidor. 
 
§ 2º. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a 

comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar 
transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou 
atenuantes. 

 
Art. 228.  O processo disciplinar, com o relatório da 

comissão, será remetido à autoridade que determinou a sua 
instauração, para julgamento. 

 
SEÇÃO VI 

DO JULGAMENTO 
 

Art. 229. No prazo de 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua 
decisão. 

 
§ 1º. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da 

autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à 
autoridade competente, que decidirá em igual prazo. 

 
§ 2º. Havendo mais de um indiciado e diversidade de 

sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a 
imposição da pena mais grave. 
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§ 3º. Se a penalidade prevista for a demissão ou cassação 
de aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento caberá às 
autoridades de que trata esta Lei Complementar. 

 
§ 4º. Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, 

a autoridade instauradora do processo determinará o seu 
arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova dos 
autos.   

 
Art. 230.  O julgamento acatará o relatório da comissão, 

salvo quando contrário às provas dos autos. 
 
Parágrafo único.  Quando o relatório da comissão 

contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, 
motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou 
isentar o servidor de responsabilidade. 

 
Art. 231.  Verificada a ocorrência de vício insanável, a 

autoridade que determinou a instauração do processo ou outra 
de hierarquia superior declarará a sua nulidade, total ou parcial, 
e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra comissão para 
instauração de novo processo.  

                    
§ 1º. O julgamento fora do prazo legal não implica 

nulidade do processo. 
 
§ 2º.  A autoridade julgadora que der causa à prescrição 

de que trata esta Lei Complementar, será responsabilizada na 
forma da lei. 

 
Art. 232.  Extinta a punibilidade pela prescrição, a 

autoridade julgadora determinará o registro do fato nos 
assentamentos individuais do servidor. 

 
Art. 233.  Quando a infração estiver capitulada como 

crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público 
para instauração da ação penal, ficando trasladado na repartição. 

 
Art. 234.  O servidor que responder a processo disciplinar 

só poderá ser exonerado a pedido, ou aposentado 
voluntariamente, após a conclusão do processo e o cumprimento 
da penalidade, acaso aplicada. 

 
Parágrafo Único.  Ocorrida a exoneração por motivos de 

não satisfação das condições do estágio probatório, o ato será 
convertido em demissão, se for o caso. 

 
SEÇÃO VII 

DA REVISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
 

Art. 235.  O processo disciplinar poderá ser revisto, a 
qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos 
novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do 
punido ou a inadequação da penalidade aplicada. 

 
§ 1º. Em caso de falecimento, ausência ou 

desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá 
requerer a revisão do processo. 

 
§ 2º. No caso de incapacidade mental do servidor, a 

revisão será requerida pelo respectivo curador.  
 
Art. 236.  No processo revisional, o ônus da prova cabe 

ao requerente. 

 
Art. 237.  A simples alegação de injustiça da penalidade 

não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos 
novos, ainda não apreciados no processo originário. 

 
Art. 238.  O requerimento de revisão do processo será 

dirigido ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que, se autorizar 
a revisão, encaminhará o pedido ao dirigente do órgão ou 
entidade onde se originou o processo disciplinar. 

 
Parágrafo Único.  Deferida a petição, a autoridade 

competente providenciará a constituição de comissão, nas 
mesmas condições do processo disciplinar. 

 
Art. 239.  A revisão correrá em apenso ao processo 

originário. 
 
Parágrafo Único. Na petição inicial, o requerente pedirá 

dia e hora para a produção de provas e inquirição das 
testemunhas que arrolar. 

 
Art. 240.  A comissão revisora terá 60 (sessenta) dias 

para a conclusão dos trabalhos. 
 
Art. 241.  Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, 

no que couber, as normas e procedimentos próprios da comissão 
do processo disciplinar. 

 
Art. 242.  O julgamento caberá à autoridade que aplicou a 

penalidade, nos termos desta Lei Complementar. 
 
Parágrafo único.  O prazo para julgamento será de 30 

(trinta) dias, contados do recebimento do processo, no curso do 
qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências. 

 
Art. 243.  Julgada procedente a revisão, será declarada 

sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os 
direitos do servidor, exceto em relação à destituição do cargo em 
comissão, que será convertida em exoneração. 

 
Parágrafo Único.  Da revisão do processo não poderá 

resultar agravamento de penalidade. 
 

        CAPÍTULO XIX 
DOS DIREITOS DE PETIÇÃO E RECURSOS 

 
SEÇÃO I 

DO DIREITO DE PETIÇÃO 
 
Art. 244. É assegurado ao servidor o direito de requerer 

ao Poder Público Municipal, em defesa de direito ou interesse 
legítimo.  

 
Art. 245. O requerimento será dirigido à autoridade 

competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio 
daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente.  

 
Art. 246. Caberá pedido de reconsideração à autoridade 

que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não 
podendo ser renovado. 

 
Parágrafo Único. O prazo para interposição do pedido de 

reconsideração é de 15 (quinze) dias a contar da publicação ou 
da ciência da decisão. 
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Art. 247. É assegurado ao servidor ou a procurador por 

ele constituído: 
 
I. Vista de processo ou documento na repartição; 
II. Conhecimento de informações relativas à sua pessoa, 

constantes de registros ou bancos de dados do órgão. 
 
Art. 248. O direito de requerer prescreve: 
 

I. Em 05 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão ou de 
disponibilidade; 

II. Em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos, salvo 
quando outro prazo for fixado em lei. 
 
Parágrafo Único. O prazo de prescrição será contado da 

data da publicação do ato impugnado ou da ciência pelo 
interessado, quando o ato não for publicado. 

 
Art. 249. O pedido de reconsideração e o recurso, quando 

cabíveis, interrompem a prescrição. 
 
Art. 250. A prescrição é de ordem pública, não podendo 

ser relevada pela administração. 
 

SEÇÃO II 
DOS RECURSOS 

 
Art. 251. Das decisões são cabíveis os seguintes 

recursos: 
 

I. De revisão; 
II. De revisão extraordinária. 
 

Parágrafo Único. O prazo para interpor recurso é de 15 
(quinze) dias a contar da publicação ou da ciência da decisão 
recorrida. 

 
Art. 252. Cabe recurso de revisão: 
 

I. Do indeferimento do pedido; 
II. Do indeferimento do pedido de reconsideração; 
III. Das decisões sobre os recursos sucessivamente 

interpostos. 
 
§ 1º. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente 

superior à que tiver expedido o ato ou proferido a decisão. 
 
§ 2º.  Não cabe recurso contra ato ou decisão do Chefe 

do Poder Executivo. 
 
Art. 253. Cabe recurso de revisão extraordinária ao Chefe 

do Poder Executivo: 
 

I. Das decisões proferidas por Diretor do Departamento; 
II. Das decisões proferidas pelo órgão correcional. 

 
Parágrafo Único. Na hipótese do inciso II do caput deste 

artigo, o recurso poderá ser interposto: 
 

I. Pelo servidor, quando o órgão correcional houver negado 
o seu pedido; 

II. Pelo Diretor do Departamento quando acolhido o pedido 
do servidor. 

 
Art. 254. O recurso poderá ser recebido com efeito 

suspensivo, a juízo da autoridade competente, caso em que, 
provido, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato 
impugnado. 

 
Art. 255. São improrrogáveis os prazos estabelecidos 

nesta seção, salvo motivo de força maior. 
 
 

CAPÍTULO XX 
DA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 

 
Art. 256. Para atender à necessidade de excepcional 

interesse público, poderá haver, mediante autorização do Chefe 
do Poder Executivo, contratação de pessoal por prazo 
determinado, nos termos da Constituição Federal. 

 
Parágrafo Único. O contrato firmado com base neste 

artigo somente gera efeitos a partir da sua publicação no Diário 
Oficial do Município, sob a forma de extrato. 

 
Art. 257. Considera-se necessidade temporária de 

excepcional interesse público: 
 

I. Assistência a situações de calamidade pública; 
II. Assistência a emergências em saúde pública;                 
III. Admissão de servidores para suprir a falta de 

profissionais, ocupante de cargo efetivo, decorrente de 
afastamentos previstos em lei; 

IV. Combate a emergências ambientais, na hipótese de 
declaração por Decreto do Poder Executivo Municipal; 

V. Admissão de professor para suprir demandas decorrentes 
da expansão das escolas municipais, respeitados os 
limites e as condições fixados pelo Departamento 
Municipal de Educação, Departamento Municipal de 
Administração e Fazenda e Superintendência Regional de 
Ensino;  

VI. Admissão de profissional de nível superior especializado 
para atendimento a pessoas com deficiência, nos termos 
da legislação, matriculadas regularmente na Rede 
Municipal de Ensino; 

 
§ 1º. A contratação temporária de que trata o inciso III do 

caput poderá ocorrer para suprir a falta de servidor efetivo em 
razão de:  

 
I. Vacância do cargo; 
II. Afastamento ou licença, na forma do regulamento; 
III. Nomeação para ocupar cargos comissionados ou funções 

de confiança; 
IV. Atendimento de determinação legal. 

 
§ 2º. O número total de contratações temporárias de que 

trata o inciso III do caput não poderá ultrapassar 30% (trinta por 
cento) do total de servidores efetivos. 

     
§ 3º. Ato do Poder Executivo disporá, para efeitos desta 

Lei, sobre a declaração de calamidade e emergência em saúde 
pública.  

 
§ 4º.  A contratação temporária de servidores deverá ser 

autorizada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, 
condicionada à existência de recursos orçamentários e 
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financeiros para fazer frente às despesas decorrentes da 
contratação e ao quantitativo máximo de contratos estabelecido 
para o Município. 

     
§ 5º.  A contratação temporária de servidores fica limitada 

ao regime de trabalho disposto aos profissionais efetivos.  
 
§ 6º. O contrato firmado com base neste artigo só gera 

efeitos a partir de sua publicação no Diário Oficial do Município, 
sob forma de extrato. 

 
Art. 258. O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos 

termos desta Lei, será feito mediante processo seletivo 
simplificado sujeito a divulgação, inclusive através do Diário 
Oficial do Município. 

 
Art. 259. As contratações serão feitas por tempo 

determinado, observados os seguintes prazos máximos: 
 

I. 06 (seis) meses, nos casos dos incisos I e II do Art. 257 
desta Lei;   

II. 01 (um) ano, nos casos dos incisos III, IV, V e VI do Art. 
257 desta Lei. 
 
Parágrafo Único. É admitida a prorrogação dos contratos 

no mesmo prazo previsto nos incisos anteriores. 
 
Art. 260.  As contratações somente poderão ser feitas com 

observância da dotação orçamentária específica e mediante 
prévia autorização do Chefe do Poder Executivo Municipal. 

 
Art. 261. É proibida a contratação, nos termos desta Lei 

Complementar, de servidores da Administração direta ou indireta 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem 
como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e 
controladas. 

 
Art. 262. Nas contratações por tempo determinado, serão 

observados os padrões de vencimento do plano de cargos, 
vencimentos e salários do órgão ou contratante. 

 
Art. 263. O contrato firmado de acordo com esta Lei 

extinguir-se-á, sem direito a indenizações: 
 
I. Pelo término do prazo contratual; 
II. Por iniciativa do contratado; 
III. Por iniciativa do contratante, fundamentada em razões de 

interesse público ou conveniência administrativa; 
IV. Por descumprimento de cláusulas contratuais. 

 
§ 1º.  A extinção do contrato, nos casos dos incisos II e III, 

será comunicada com a antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias.        

            
§ 2º. A extinção do contrato, no caso do inciso I será 

automática e no caso do inciso IV será imediata. 
 
Art. 264. O tempo de serviço prestado em virtude de 

contratação nos termos desta Lei será contado para todos os 
efeitos, excetuando-se os direitos a progressão e vantagens 
assegurados somente aos servidores ocupantes de cargo de 
provimento efetivo. 

 
Art. 265. Fica garantido aos servidores contratados a título 

temporário os direitos previstos no § 4º do art. 83 da Lei Orgânica 
Municipal. 
 

CAPÍTULO XXI 
DOS ESTAGIÁRIOS 

 
Art. 266. Para o desempenho de atividades auxiliares, 

poderá o Município admitir estagiários, por prazo de 12 (doze) 
meses, prorrogável por igual período, mediante convênio com 
instituições educacionais. 

 
§1º. Os estagiários deverão estar matriculados em 

escolas oficiais ou reconhecidos pelo governo. 
 
§2º. Os estudantes de nível médio poderão estar 

cursando qualquer ano, sendo que os estudantes de nível 
superior deverão estar matriculados e cursando um dos 03 (três) 
últimos anos do respectivo curso. 

 
Art. 267. Ficam criadas 20 (vinte) vagas para a admissão 

de estagiários, sendo 10 (dez) destinadas a estudantes de ensino 
médio (técnico) e 10 (dez) destinadas a estudantes de nível 
superior. 

 
Art. 268. O exercício das funções dos estagiários deve 

guardar correlação entre a área de estudo e as atividades 
próprias das unidades administrativas de designação. 

 
Art. 269. Os estagiários serão indicados pelas instituições 

educacionais e poderão ser submetidos a teste seletivo, a ser 
aplicado pelo Departamento Municipal de Administração e 
Fazenda. 

 
Art. 270. A jornada de trabalho para o desempenho das 

atividades auxiliares será de 04 (quatro) horas, sendo que o 
horário de expediente será acertado entre o estagiário e a 
administração, observada a compatibilidade com o horário 
escolar. 

 
Art. 271. A administração municipal poderá conceder aos 

estagiários auxílio financeiro, a título de bolsa complementar 
educacional. 

 
Parágrafo Único. O auxílio financeiro, calculado sobre o 

menor vencimento pago pela municipalidade, a título de bolsa 
complementar educacional será: 

 
I. Estagiário de ensino de nível superior, 100% (cem por 

cento); 
II. Estagiário de ensino de nível médio, 60 % (sessenta por 

cento). 
 
Art. 272. São requisitos para a investidura na função de 

estagiário: 
 

I. Declaração de disponibilidade de horário e opção de 
turno; 

II. Documento comprobatório de regularidade escolar, 
atestado de matrícula e frequência, com indicação do ano 
ou período do respectivo curso; 

III.  Documento relativo à qualificação pessoal. 
 

Art. 273. Aplicam-se aos estagiários, durante o período de 
estágio, os deveres, proibições e normas disciplinares a que 
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estão sujeitos os servidores públicos municipais. 
 
Art. 274. A admissão do estagiário será firmada através 

de Termo de Compromisso de Estágio, com a interveniência da 
instituição escolar, e não caracteriza vínculo empregatício com o 
Município na definição da Lei Federal nº 6.494/77, com a redação 
dada pela Lei nº 8.859/94. 

 
Art. 275. O estagiário poderá ser dispensado a qualquer 

tempo, por ato do Prefeito Municipal, a pedido, ou mediante 
representação motivada do Diretor do Departamento onde 
estiver em exercício. 

 
Art. 276. Ao término do estágio, será expedido certificado 

pelo Prefeito Municipal, quanto ao período, desempenho e 
assiduidade do estagiário. 

 
CAPÍTULO XXII 

DA VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO 
 
Art. 277.  A vacância do cargo público decorrerá de: 

 
I. Exoneração; 
II. Demissão; 
III. Promoção; 
IV. Aposentadoria; 
V. Posse em outro cargo inacumulável; 
VI. Readaptação; 
VII. Falecimento. 

 
SEÇÃO I  

DA EXONERAÇÃO E DA DEMISSÃO 
 

Art. 278. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á quando: 
 

I. Não forem satisfeitas as condições do estágio probatório; 
II. Tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício 

no prazo estabelecido; 
III. A pedido do servidor. 

 
Art. 279. A exoneração de cargo em comissão dar-se-á: 
 

I.         A juízo da autoridade competente; ou 
II.       A pedido do próprio servidor. 

 
Art. 280. A demissão será aplicada como penalidade, 

observado o disposto nesta Lei Complementar. 
 

CAPÍTULO XXIII 
DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 
Art. 281. O Município de Coluna-MG é vinculado ao 

Regime Geral de Previdência Social para concessão de 
aposentadoria e demais benefícios aos servidores públicos 
municipais. 

 
 Art. 282.  Fica assegurado direito adquirido aos 

servidores públicos inativos e os seus dependentes que estão em 
gozo de benefício de aposentadoria ou pensão por morte, o 
direito de permanecer recebendo seus benefícios custeados 
pelos cofres públicos municipais. 

 
CAPÍTULO XXIV 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 
Art. 283. Aplica-se subsidiariamente a esta Lei, em casos 

omissos, o Estatuto Geral dos Servidores Públicos Estaduais e 
legislações complementares. 

 
Art. 284. As disposições de Lei que necessitem de 

regulamentação complementar serão normatizadas pelo Poder 
Executivo Municipal.  

 
Art. 285. A administração deverá rever seus atos, a 

qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade. 
 
 Art. 286. No dia 28 (vinte e oito) de outubro comemora-

se “o dia do servidor público”, sendo considerado ponto 
facultativo. 

 
Art. 287. Será assegurado ao servidor, quando no 

exercício do mandato de Prefeito Municipal, o direito de optar 
pelo seu vencimento de seu cargo efetivo. 

 
Art. 288.  Ao servidor público civil é assegurado, nos 

termos da Constituição da República e da Lei Orgânica do 
Município, o direito à livre associação sindical e os seguintes 
direitos dentre outros dela decorrentes. 

 
Art. 289. O servidor não poderá ser privado de quaisquer 

direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, nem se 
eximir do cumprimento de seus deveres, por motivos de crença 
religiosa ou de convicção filosófica ou política. 

 
Art. 290. Fica estabelecido o dia 1° de maio de cada ano, 

como data base para concessão de reajuste geral de vencimento, 
desde que haja disponibilidade de caixa, atendidas as exigências 
constitucionais e infraconstitucionais, quanto ao limite de gastos 
com pessoal. 

 
Art. 291. Os prazos previstos nesta Lei serão contados em 

dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do 
vencimento, ficando prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, 
o prazo que se iniciar ou vencer em dia em que não haja 
expediente. 

 
Art. 292. Os Servidores Públicos Municipais de Coluna 

são vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. 
 

Art. 293. É facultado ao Prefeito Municipal, delegar 
competência para a prática de atos administrativos. 

 
Art. 294.  Por motivo de crença religiosa ou de convicção 

filosófica ou política, o servidor não poderá ser privado de 
quaisquer direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, 
nem se eximir do cumprimento de seus deveres. 

 
Art. 295. O Prefeito Municipal, baixará, por Decreto, os 

regulamentos necessários à execução da presente Lei. 
 

Art. 296. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei 
Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Coluna, 07 de Março de 2023. 
Sady Ribeiro Damas 
Prefeito Municipal 
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Lei Complementar nº 73/2023 
 

“Dispõe sobre a alteração de dispositivo constante no 
Projeto de Lei Complementar Substitutivo ao Projeto de Lei 
Complementar nº 12/2022 e dá outras providências”. 

 

O Povo do Município de Coluna, Estado de Minas Gerais, 
por meio de seus representantes, Vereadores (as) componentes 
da Câmara Municipal, aprovou e eu, na qualidade de Prefeito, no 
uso de minhas atribuições legais, destacadamente as conferidas 
pela Lei Orgânica, em seu nome, sanciono a seguinte Lei 
Complementar. 

 
Art. 1º. Ficam alteradas a redação do Art. 9º, Parágrafo 

único, Inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, o caput do Art. 254 e o Anexo 
I – Carreira de cargos e provimento efetivo, os quais passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

 
 “Art. 9º. As classes serão constituídas de profissionais 

docentes, especialistas da educação e de outros profissionais da 
Educação Básica. 

 
Parágrafo Único. As classes que compõem o Magistério 

se classificam em Cargos de Provimento Efetivo e Cargos de 
Provimento em Comissão, a saber: 

 
I. Cargos de Provimento Efetivo – Docentes:  
II.  

a) Professor de Educação Básica (PEB) – Educação Infantil 
e anos iniciais do Ensino Fundamental; 

b) Professor de Educação Física (PEF); 
 
 “Art. 254. Fica assegurado aos servidores efetivos nos 
cargos de Professor II em concursos anteriores o direito de 
escolhas de turmas do Ensino Fundamental e de turmas da 
Educação Infantil, após escolhas dos servidores efetivos em 
concursos anteriores no cargo de PI, seguindo a ordem de 
classificação em concurso público”. 

 
“ANEXO I 

CARREIRA DE CARGOS DE PROVIMENTO 
EFETIVO 

 
Classe de 
cargo 

Vencimento 
Básico (R$) 

Nº de  
cargos 

Escolaridade/ 
Requisitos 

Carga 
horária 
semanal 

Assistente 
Social  

2.641,44 01 Nível superior/ 
graduação em 
Assistência 
Social 

40 horas 

Especialista 
da Educação 

3.114,96 06 Nível superior/ 
graduação em 
Pedagogia  

20 horas 

Pedagogo 2.595,80 01 Nível Superior 
em Pedagogia 

27 horas 

Monitor 
Escolar 

1.280,00 04 Nível médio 
completo  

40 horas 

Nutricionista 2.250,00 02 Nível superior/ 
graduação em 
Nutricionista 

30 horas 

Professor de  
Educação 
Especial  

2.595,80 04 Nível superior/ 
graduação em 
Pedagogia e 
pós graduado 
em Educação 
Especial  

27 horas 

Professor de 
Educação 
Básica (PEB) 

2.595,80 55 Nível superior/ 
graduação em 
Pedagogia 

27 horas 

Professor de 
Educação 
Física (PEF) 

2.595,80 05 Nível superior/ 
graduação em 
Pedagogia 

27 horas 

Psicólogo 2.641,44 01 Nível superior/ 
graduação em 
Psicologia  

40 horas 

Secretário 
Escolar 

2.076,64 05 Nível superior/ 
graduação em 
Pedagogia 

27 horas 

Auxiliar de 
Creche 

1.400,00 02 Nível Médio 
Completo + 
Curso 
Específico na 
área 

40 horas 

 
 

 Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, 
permanecem inalterados os demais dispositivos do Projeto de 
Lei Complementar Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar 
nº 12/2022. 
 
Coluna, em 07 de março 2023. 
Sady Ribeiro Damas 
Prefeito Municipal 
 

 

 


