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Senhor Presidente e Senhores Vereadores da Câmara Municipal:

Tenho a honra de submeter ao exame dessa Casa o Projeto de Lei Complementar anexo que
dispõe sobre a reorganização do Plano de Carreiras, Cargos e Vencimentos dos servidores do quadro
permanente da Secretaria Municipal de Saúde Pública, instituído pela Lei Complementar Municipal n9

004, de 28 de abril de 2006 e dá outras providências.

O Projeto de Lei que ora colocamos a vossa apreciação, reorganizará com modernidade as
carreiras dos Trabalhadores do SUS e permitirá ao gestor a abertura de concurso público para
provimento de cargos necessários a prestação eficiente de ações e serviços de saúde aos usuários do
SUS local, otimizando seu quadro de servidores. Aos servidores que ingressaram no serviço público sob
a regência da Lei Complementar Municipal n9 004, de 28 de abril de 2006, será permitido seu
enquadramento no Plano objeto desta Proposição, sob opção voluntária.

Com a aprovação do presente Projeto, o gestor abrirá concurso público e eliminará do quadro
de pessoal da saúde pública os contratos com vínculos temporários, desprecarizando, desta forma, a
situação de muitos servidores hoje vinculados a Secretaria Municipal de Saúde. o
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Diante do exposto, entendo ser de sumo interesse para o Município a aprovação do presente
Projeto de Lei Complementar, motivo pelo qual submeto seus termos ao juízo dessa Colenda Edilidade, o
para que, com base na Lei Orgânica do Município, possa a matéria ser aprovada com a observância do ui
art. 34 da citada Lei, devido à sua relevância. £
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Mas, caso a Edilidade, tenha entendimento distinto sobre o art. 34 da Lei Orgânica do
Município, utilizando o princípio da simetria com o centro, requeremos, com base no art. 64, § l9 da
CF/88 e, nos termos regimentais, tramitação em regime de urgência para o presente Projeto de Lei 3
Complementar. A presente solicitação de urgência se justifica pela importância da matéria tratada na
referida proposição, uma vez que o Município precisa realizar concurso público para o provimento das
vagas, com o fim de suprir as demandas no serviço público de saúde local. <
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Isto posto, cumpre esclarecer que o texto jurídico sub examen tem o total de 67 (sessenta e 3
sete) artigos, distribuídos em treze (13) Capítulos, com acréscimo de seis (6) artigos que se encontram
agrupados no Capítulo das Disposições Transitórias, compreendendo, ainda, VII Anexos. <
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Finalmente, ao submeter o projeto anexo à apreciação dessa respeitável Câmara, esclarecemos ff
que a presente Proposta, apresenta como anexo o estudo do impacto orçamentário-financeiro,
conforme exige a Lei Complementar n9 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) em seu art. 17, com
implementação dos cargos a partir de l9 de janeiro de 2019. Assim, estamos certos de que os Senhores
Vereadores saberão reconhecer que o presente Projeto de Lei Complementar, nos termos do art. 34 da
Lei Orgânica do Município, ou no teor do art. 64, § is da CF/88, conforme for o entendimento que
prevalecer, merece aprovação rápida.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar as Vossas Excelências os protestos de apreço.

Floresta do Araguaia/PA, /CT de QfflíõQíJQde 2018
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR w DE (O DE O ® DE 2018

Dispõe sobre a reorganização do Plano de Carreiras, Cargos e Vencimentos
dos servidores do quadro permanente da Secretaria Municipal de Saúde Pública,
instituído pela Lei Complementar Municipal n9 004, de 28 de abril de 2006 e dá
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições
legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL
aprovou e eu promulgo e sanciono a seguinte Lei Complementar:

CAPÍTULO l
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. l5. Esta Lei Complementar reorganiza o Plano de Carreiras, Cargos e Vencimentos dos
servidores do quadro permanente da Secretaria Municipal de Saúde Pública, instituído pela Lei
Complementar Municipal n9 004, de 28 de abril de 2006, sob o Regime Jurídico Estatutário, previsto na
Lei Complementar Municipal n9 001, de 24 de janeiro de 2002, que passa a ser denominado Plano de
Carreiras, Cargos e Vencimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde - PCCV-SUS.

Art. 22. São considerados partes deste Plano todos os Trabalhadores do SUS, respeitada, a
opção prevista no art. 46 desta Lei.

Parágrafo único. Trabalhadores do SUS, para os efeitos desta Lei, são todos os servidores que o
se inserem na atenção à saúde e nos órgãos que compõem o SUS na esfera do Governo Municipal, <
podendo deter ou não formação específica para o desempenho de funções atinentes ao setor, Í2
legalmente investidos em cargos de provimento efetivo, previstos no art. 89 e no Anexo l desta Lei e em °
cargos de provimento em comissão ou funções gratificadas, instituídos por leis específicas. u

Art. 39. Este Plano de Carreiras, Cargos e Vencimentos constitui instrumento de gestão da E
Política de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde Pública e está fundamentado em princípios que £
visam assegurar a Administração e aos Trabalhadores do SUS o desenvolvimento de suas competências
e atribuições com eficiência, eficácia e efetividade, objetivando a qualidade do conjunto de ações e u
serviços de saúde prestados à população. £

m
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Art. 49. A concepção da carreira dos Trabalhadores do SUS lotados e em efetivo exercício no
âmbito do Sistema Único de Saúde, prevista nesta Lei, orienta-se pelos seguintes princípios e diretrizes:

I - gestão partilhada da carreira, entendida como a participação de seus integrantes na
formulação e gestão deste Plano, através de mecanismos legitimamente constituídos;

II - flexibilidade, importando na garantia da permanente atualização e adequação deste Plano,
conforme a dinâmica do Sistema Único de Saúde e das necessidades e condições do Município;

III - educação permanente, centrada no desenvolvimento das potencialidades dos
Trabalhadores do SUS, em sua qualificação e realização profissional, articulada e vinculada ao
planejamento e ao alcance dos objetivos institucionais da Secretaria Municipal de Saúde Pública;

IV - avaliação de desempenho entendido como processo pedagógico focado no
desenvolvimento profissional e institucional;

V - compromisso solidário, compreendendo que o Plano é um instrumento firmado entre o
gestor e os Trabalhadores do SUS em prol do profissionalismo, da qualidade e eficiência na prestação
do conjunto de ações e serviços de saúde ofertados à população;
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VI - mobilidade, entendida como garantia de trânsito aos Trabalhadores do SUS pelas diversas
esferas de Governo, no efetivo exercício do cargo, sem perda de direitos e da possibilidade de

desenvolvimento na carreira;

VII - investidura em cada cargo condicionada à aprovação em concurso público de provas ou de
provas e títulos ou em processo seletivo público de provas ou de provas e títulos;

VIII - oportunidade de acesso às atividades de direção, chefia e assessoramento, respeitadas as

normas específicas.

Art. 53. Para garantir a efetivação dos princípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei, à gestão
partilhada e o permanente aperfeiçoamento das carreiras, deverá ser constituída pelo Secretário
Municipal de Saúde Pública uma Mesa Paritária Municipal de Negociação Permanente - MPMNP/SUS,
composta por, no mínimo, 6 (seis) membros, sendo 3 (três) representantes do gestor e 3 (três)
representantes dos Trabalhadores do SUS providos em cargos efetivos, dos quais pelo menos l (um)
derivado dos Agentes Comunitários de Saúde ou Agentes de Combate às Endemias, lotados e em
efetivo exercício nos órgãos que compõem o SUS.

§ is. Os representantes do gestor serão indicados livremente pelo Secretário Municipal de

Saúde Pública.

§ 29. Os representantes dos Trabalhadores do SUS serão indicados pela entidade sindical que
representa os trabalhadores nesta esfera governamental.

o
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§ 39. Indicados os comissários na forma dos §§ l9 e 2S deste artigo, o gestor designará, através <
de portaria, os integrantes da Mesa Paritária Municipal de Negociação Permanente - MPMNP/SUS.

o

§ 45. São impedidos de integrar a Mesa a que se refere este artigo o cônjuge e parentes
gúíneos ou afins, ati

Municipal de Saúde Pública.
consanguíneos ou afins, até o 3a (terceiro) grau, do Prefeito e do Vice-prefeito e do Secretário

§ 5S. O Presidente da Mesa prevista neste artigo será eleito por seus pares em reunião do o
colegiado, sendo impedidos de ocupar a função os representantes do gestor. uj

u
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§ 6S. A Mesa Paritária Municipal de Negociação Permanente - MPMNP/SUS terá a atribuição de <
acompanhar, assessorar e avaliar a implementação deste Plano, cabendo-lhe, em especial:

I - propor normas regulamentadoras desta Lei relativas às diretrizes gerais, ingresso,
progressão, capacitação e avaliação de desempenho;

II - efetuar a avaliação do Trabalhador do SUS na carreira de que trata o Capítulo V desta Lei;

III - propor alterações para o aperfeiçoamento deste Plano ou para adequá-lo à dinâmica
própria do SUS;

IV - avaliar anualmente, em gestão partilhada com a Secretaria Municipal de Saúde Pública, as
propostas de lotação dos cargos, a adequação do quadro de pessoal às suas necessidades e o seu
redimensionamento, consideradas, entre outras, as seguintes variáveis:

a) demandas institucionais;

b) proporção entre os quantitativos da força de trabalho do SUS e usuários;

c) inovações tecnológicas;

d) modernização dos processos de trabalho no âmbito da instituição.
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V - elaborar, em gestão partilhada com o gestor, o Plano Institucional de Desenvolvimento de
Pessoal, de que trata o art. 24 desta Lei;

VI - examinar os casos omissos referentes a este Plano, encaminhando-os à apreciação dos
órgãos competentes.

§ 79. A participação na Mesa Paritária Municipal de Negociação Permanente - MPMNP/SUS de
que trata este artigo, será considerada como serviço público relevante.

§ 89. A atuação dos membros da Mesa Paritária Municipal de Negociação Permanente -
MPMNP/SUS veda, no curso do mandato atribuição de falta injustificada ao serviço em função das
atividades do colegiado e o afastamento involuntário e injustificado da condição de comissário antes do
término do mandato para o qual tenha sido designado.

§ 99. A Mesa a que se refere este artigo não contará com estrutura administrativa própria,
incumbindo a Secretaria Municipal de Saúde Pública garantir infraestrutura e condições materiais
adequadas à execução plena das competências do colegiado.

§ 10. Os membros da Mesa a que se refere este artigo terão mandato de, no máximo, 4
(quatro) anos, permitidas reconduções sucessivas, por iguais períodos.

Art. 6e. Integram este Plano os seguintes anexos:

I - Anexo l - Cargos de Provimento Efetivo - Quadro Permanente;

II - Anexo II - Tabela de Vencimentos;

III - Anexo III - Tabela de Enquadramento;

IV - Anexo IV - Descrição das Atribuições Gerais dos Cargos do Quadro Permanente e Requisitos
para Ingresso;

V - Anexo V - Descrição das Atribuições Específicas dos Cargos e Requisitos para Ingresso;

VI - Anexo VI - Termo de Opção;

VII - Anexo VII - Tabela de Conversão de Tempo de Serviço Público e Referência Numérica para
o Enquadramento.

§ l9. Anualmente, até o último dia do l9 semestre, serão fixados em lei, de iniciativa do Chefe
do Poder Executivo, os quantitativos dos cargos de provimento efetivo distribuídos pelas Classes de
cada Área de Atuação e dos cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, a vigorar no ano
seguinte.

§ 2B. Os cargos de Assistente em Saúde e Especialista em Saúde serão distribuídos pelas Classes
em proporção decrescente, da inicial à final.

Art. 79. Para os fins desta Lei considera-se:

I - Quadro Permanente - O conjunto de cargos de provimento efetivo, estruturados em
carreiras, na forma do art. 89 e do Anexo l desta Lei e de provimento em comissão e funções
gratificadas, instituídos por lei específica, lotados nos órgãos integrantes da Secretaria Municipal de
Saúde Pública;

II - Carreira - A trajetória proposta ao Trabalhador do SUS em efetivo exercício no cargo que
ocupa, inserido na atenção à saúde e nos órgãos que compõem o SUS na esfera do Governo Municipal,
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desde o seu ingresso até o seu desligamento, segundo o desempenho profissional, a escolaridade e/ou
especialização e tempo de exercício no cargo;

III - Cargo de Provimento Efetivo - O conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas ao
Trabalhador do SUS e que tenha como características essenciais à criação por lei, número certo,
denominação própria, organização em carreira, provimento por concurso público ou processo seletivo
público e remuneração pelo Município;

IV - Vencimento - A retribuição pecuniária pelo exercício de um cargo, com valor fixado em lei;

V - Referência Numérica (Símbolo RN) - A posição distinta na faixa de vencimentos dentro de
cada Classe, identificada pelas letras Al a A12; BI a B12, Cl a C12 e Dl a D12 correspondente ao
posicionamento de um ocupante de cargo efetivo, em razão do desempenho e do tempo de exercício
no cargo, com diferenças entre os padrões constantes no percentual de 3% (três por cento) entre as
letras Al a A12; BI a B12, Cl a C12 e Dl a D12, calculados sobre o vencimento da Referência Numérica
anterior, que compreende a hierarquia dos níveis de classificação e de vencimentos, conforme Anexo II
desta Lei.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DA CARREIRA

<
<

Art. 89. Integram o quadro permanente no âmbito do Sistema Único de Saúde, com S
competência para atuar nas áreas de auditoria, gestão, atenção à saúde, ensino e pesquisa, informação
e comunicação, fiscalização e regulação, vigilância em saúde, produção, perícia, apoio e infraestrutura, o
os seguintes cargos efetivos, com a respectiva estruturação de carreira: <

i/i
LU

I - Assistente em Saúde que compreende as categorias profissionais cujas atribuições integram 3
um campo profissional ou ocupacional de atuação para o qual se exige etapa da Educação Básica,
completa (Ensino Fundamental ou Ensino Médio) ou Educação Profissional Técnica de Nível Médio, nas
formas articulada, concomitante e subsequente; m

u_
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II - Especialista em Saúde que compreende as categorias profissionais cujas atribuições
integram um campo profissional ou ocupacional de atuação para o qual se exige nível de escolar idade LU
mínimo correspondente à Educação Profissional Tecnológica de Graduação ou Educação Superior £
completa.

u

§ l9. Todos os integrantes do campo profissional ou ocupacional de atuação referido no inc. l
deste artigo têm o mesmo título de Assistente em Saúde, distribuído, segundo suas habilitações, por 5
(cinco) Áreas de Atuação, de l a V, designando-se cada Área em Nível identificado por um símbolo
próprio, na forma do art. 99, inc. l desta Lei.

§ 29. Todos os integrantes do campo profissional ou ocupacional de atuação referido no inc. II
deste artigo têm o mesmo título de Especialista em Saúde, distribuído, segundo suas habilitações, por 2
(duas) Áreas de Atuação, de l a II, designando-se cada Área em Nível identificado por um símbolo
próprio, na forma do art. 99, inc. II desta Lei.

Art. 99. Para o ingresso nos cargos que integram o quadro permanente no âmbito do Sistema
Único de Saúde, serão exigidas as seguintes escolaridades:

l - Assistente em Saúde:

a) Nível l (Símbolo NI), estruturado em 4 (quatro) Classes verticais identificadas pelas letras A,
B, Ce D:

1. Classe A, identificada pelo Símbolo CA: Requisito de escolaridade Ensino Fundamental
completo, que desdobra-se em 12 (doze) Referências Numéricas horizontais, identificadas pela
combinação de letras e números de Al a A12;
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2. Classe B, identificada pelo Símbolo CB: Requisito de escolaridade estabelecida para a Classe
A, mais 180 (cento e oitenta) horas de qualificação profissional na área de atuação ou de abrangencia
do trabalho no SUS, que desdobra-se em 12 (doze) Referências Numéricas horizontais, identificadas
pela combinação de letras e números de BI a B12;

3. Classe C, identificada pelo Símbolo CC: Requisitos de escolaridade estabelecidos para a
Classe B, mais formação no Ensino Médio, que desdobra-se em 12 (doze) Referências Numéricas
horizontais, identificadas pela combinação de letras e números de Cl a C12;

4. Classe D, identificada pelo Símbolo CD: Requisitos de escolaridade estabelecidos para a
Classe C, acrescido de formação em Educação Profissional Técnica de Nível Médio na área de atuação
ou de abrangencia do trabalho no SUS, que desdobra-se em 12 (doze) Referências Numéricas
horizontais, identificadas pela combinação de letras e números de Dl a D12;

b) Nível II (Símbolo NII), estruturado em 4 (quatro) Classes verticais identificadas pelas letras A,
B, Ce D:

1. Classe A, identificada pelo Símbolo CA: Requisito de escolaridade Ensino Fundamental
completo e Carteira Nacional de Habilitação, que desdobra-se em 12 (doze) Referências Numéricas
horizontais, identificadas pela combinação de letras e números de Al a A12

2. Classe B, identificada pelo Símbolo CB: Requisito de escolaridade estabelecida para a Classe S
A, mais 180 (cento e oitenta) horas de qualificação profissional na área de atuação ou de abrangencia
do trabalho no SUS, que desdobra-se em 12 (doze) Referências Numéricas horizontais, identificadas o
pela combinação de letras e números de BI a B12; <

LU

3. Classe C, identificada pelo Símbolo CC: Requisitos de escolaridade estabelecidos para a °
Classe B, mais formação no Ensino Médio, que desdobra-se em 12 (doze) Referências Numéricas £
horizontais, identificadas pela combinação de letras e números de Cl a C12;

UJ
u_

4. Classe D, identificada pelo Símbolo CD: Requisitos de escolaridade estabelecidos para a £
Classe C, acrescido de formação em Educação Profissional Técnica de Nível Médio na área de atuação o
ou de abrangencia do trabalho no SUS, que desdobra-se em 12 (doze) Referências Numéricas S
horizontais, identificadas pela combinação de letras e números de Dl a D12; ^

Z<
c) Nível III (Símbolo NIII), estruturado em 4 (quatro) Classes verticais identificadas pelas letras

A, B, C e D:

1. Classe A, identificada pelo Símbolo CA: Requisitos de escolaridade Ensino Médio completo
acrescido das exigências previstas no art. 69, incs. l, II e III ou no art. 78, incs. l e II da Lei nB 11.350, de 5
de outubro de 2006, que desdobra-se em 12 (doze) Referências Numéricas horizontais, identificadas
pela combinação de letras e números de Al a A12;

2. Classe B, identificada pelo Símbolo CB: Requisitos de escolaridade estabelecida para a Classe
A, mais 180 (cento e oitenta) horas de qualificação profissional na área de atuação ou de abrangencia
do trabalho no SUS, que desdobra-se em 12 (doze) Referências Numéricas horizontais, identificadas
pela combinação de letras e números de BI a B12;

3. Classe C, identificada pelo Símbolo CC: Requisitos de escolaridade estabelecidos para a
Classe B, acrescido de 200 (duzentas) horas de qualificação profissional na área de atuação ou de
abrangencia do trabalho no SUS ou formação em Educação Profissional Técnica de Nível Médio na área
de atuação ou de abrangencia do trabalho no SUS, que desdobra-se em 12 (doze) Referências
Numéricas horizontais, identificadas pela combinação de letras e números de Cl a C12;

4. Classe D, identificada pelo Símbolo CD: Requisitos de escolaridade estabelecidos para a
Classe C, acrescido de formação em Educação Profissional Tecnológica de Graduação ou Educação
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Superior na área de atuação ou de abrangência do trabalho no SUS, que desdobra-se em 12 (doze)
Referências Numéricas horizontais, identificadas pela combinação de letras e números de Dl a D12;

d) Nível IV (Símbolo NIV), estruturado em 4 (quatro) Classes verticais identificadas pelas letras
A, B, C e D:

1. Classe A, identificada pelo Símbolo CA: Requisito de escolaridade Ensino Médio completo,
que desdobra-se em 12 (doze) Referências Numéricas horizontais, identificadas pela combinação de
letras e números de Al a A12;

2. Classe B, identificada pelo Símbolo CB: Requisito de escolaridade estabelecido para a Classe
A, mais 200 (duzentas) horas de qualificação profissional na área de atuação ou de abrangência do
trabalho no SUS, que desdobra-se em 12 (doze) Referências Numéricas horizontais, identificadas pela
combinação de letras e números de BI a B12;

3. Classe C, identificada pelo Símbolo CC: Requisitos de escolaridade estabelecidos para a
Classe B, acrescido de 360 (trezentas e sessenta) horas de qualificação profissional na área de atuação
ou de abrangência do trabalho no SUS ou formação em Educação Profissional Técnica de Nível Médio na
área de atuação ou de abrangência do trabalho no SUS, que desdobra-se em 12 (doze) Referências
Numéricas horizontais, identificadas pela combinação de letras e números de Cl a C12;

4. Classe D, identificada pelo Símbolo CD: Requisitos de escolaridade estabelecidos para a 5
Classe C, acrescido de formação em Educação Profissional Tecnológica de Graduação ou Educação
Superior na área de atuação ou de abrangência do trabalho no SUS, que desdobra-se em 12 (doze) o
Referências Numéricas horizontais, identificadas pela combinação de letras e números de Dl a D12; <

(/i
LU

e) Nível V (Símbolo NV), estruturado em 4 (quatro) Classes verticais identificadas pelas letras A, 3
B, Ce D:

Q

O

1. Classe A, identificada pelo Símbolo CA: Requisito de escolaridade Ensino Médio completo
e/ou curso em Educação Profissional Técnica de Nível Médio na área de saúde, que desdobra-se em 12 £
(doze) Referências Numéricas horizontais, identificadas pela combinação de letras e números de Al a
A12;

LU
Z

2. Classe B, identificada pelo Símbolo CB: Requisito de escolaridade estabelecido para a Classe <
A, mais 200 (duzentas) horas de qualificação profissional na área de atuação ou de abrangência do
trabalho no SUS, que desdobra-se em 12 (doze) Referências Numéricas horizontais, identificadas pela
combinação de letras e números de BI a B12;

3. Classe C, identificada pelo Símbolo CC: Requisitos de escolaridade estabelecidos para a
Classe B, acrescido de 360 (trezentas e sessenta) horas de qualificação profissional na área de atuação
ou de abrangência do trabalho no SUS ou outra formação em Educação Profissional Técnica de Nível
Médio na área de atuação ou de abrangência do trabalho no SUS, que desdobra-se em 12 (doze)
Referências Numéricas horizontais, identificadas pela combinação de letras e números de Cl a C12;

4. Classe D, identificada pelo Símbolo CD: Requisitos de escolaridade estabelecidos para a
Classe C, acrescido de formação em Educação Profissional Tecnológica de Graduação ou Educação
Superior na área de atuação ou de abrangência do trabalho no SUS, que desdobra-se em 12 (doze)
Referências Numéricas horizontais, identificadas pela combinação de letras e números de Dl a D12;

II - Especialista em Saúde:

a) Nível l (Símbolo NI), estruturado em 4 (quatro) Classes verticais identificadas pelas letras A,
B, C e D:

1. Classe A, identificada pelo Símbolo CA: Requisito de escolaridade Educação Superior
completa, com graduação académica específica da área de saúde ou Educação Profissional Tecnológica
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completa, com graduação tecnológica específica da área de saúde, que desdobra-se em 12 (doze)
Referências Numéricas horizontais, identificadas pela combinação de letras e números de Al a A12;

2. Classe B, identificada pelo Símbolo CB: Requisito de escolaridade estabelecido para a Classe
A, acrescido de um curso de 360 (trezentas e sessenta) horas de qualificação profissional na área de
atuação ou de abrangência do trabalho no SUS ou de um curso de Residência Multiprofissional em
Saúde ou Residência em Área Profissional da Saúde, que desdobra-se em 12 (doze) Referências
Numéricas horizontais, identificadas pela combinação de letras e números de BI a B12;

3. Classe C, identificada pelo Símbolo CC: Requisitos de escolaridade estabelecidos para a
Classe B, acrescido de curso de especialização em nível de pós-graduação lato sensu na área de atuação
ou de abrangência do trabalho no SUS, que desdobra-se em 12 (doze) Referências Numéricas
horizontais, identificadas pela combinação de letras e números de Cl a C12;

4. Classe D, identificada pelo Símbolo CD: Requisitos de escolaridade estabelecidos para a
Classe C, acrescido de curso de pós-graduação stricto sensu em programa de Mestrado ou Doutorado
na área de atuação ou de abrangência do trabalho no SUS, que desdobra-se em 12 (doze) Referências
Numéricas horizontais, identificadas pela combinação de letras e números de Dl a D12;

b) Nível II (Símbolo NII), estruturado em 4 (quatro) Classes verticais identificadas pelas letras A,
B, C e D: 5

(S

1. Classe A, identificada pelo Símbolo CA: Requisito de escolaridade Educação Superior
completa, com graduação académica específica na área de Medicina, que desdobra-se em 12 (doze) o
Referências Numéricas horizontais, identificadas pela combinação de letras e números de Al a A12; <

LU

2. Classe B, identificada pelo Símbolo CB: Requisito de escolaridade estabelecida para a Classe °
A, acrescido de um curso de 360 (trezentas e sessenta) horas de qualificação profissional na área de £
atuação ou de abrangência do trabalho no SUS, que desdobra-se em 12 (doze) Referências Numéricas
horizontais, identificadas pela combinação de letras e números de BI a B12; s

LU
et

3. Classe C, identificada pelo Símbolo CC: Requisitos de escolaridade estabelecidos para a
Classe B, acrescido de curso de especialização em nível de pós-graduação lato sensu na área de atuação m
ou de abrangência do trabalho no SUS, que desdobra-se em 12 (doze) Referências Numéricas z
horizontais, identificadas pela combinação de letras e números de Cl a C12; g

4. Classe D, identificada pelo Símbolo CD: Requisitos de escolaridade estabelecidos para a
Classe C, acrescido de curso de pós-graduação stricto sensu em programa de Mestrado ou Doutorado
na área de atuação ou de abrangência do trabalho no SUS, que desdobra-se em 12 (doze) Referências
Numéricas horizontais, identificadas pela combinação de letras e números de Dl a D12.

§ is. São atribuições gerais dos cargos que integram este Plano, sem prejuízo de suas
atribuições específicas, observados os requisitos de qualificação e competências definidas nas
respectivas Áreas de Atuação, as funções constantes do Anexo IV desta Lei.

§ 22. As atribuições gerais referidas no parágrafo anterior serão exercidas de acordo com o
ambiente organizacional.

§ S9. As atribuições específicas de cada Área de Atuação encontram-se detalhadas no Anexo V
desta Lei.

§ 42. A aplicação deste Plano deverá respeitar as competências privativas e os direitos
instituídos pelas leis reguladoras do exercício das profissões.

§ S9. Ficam estabelecidos os percentuais de 15% (quinze por cento) de diferença de vencimento
entre as Classes A e B; de 20% (vinte por cento) entre as Classes B e C e de 25% (vinte e cinco por
cento) entre as Classes C e D para os cargos de Assistente em Saúde e de Especialista em Saúde.
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CAPÍTULO III
DO PROVIMENTO DOS CARGOS

Art. 10. Os cargos do quadro permanente no âmbito do Sistema Único de Saúde serão providos
mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, organizado em uma ou mais etapas,
ressalvada a investidura em cargos efetivos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate
às Endemias que dependerão de aprovação prévia em processo seletivo público de provas ou de provas
e títulos, organizado em uma ou mais etapas, bem como curso de formação inicial, conforme
disposições da Lei n9 11.350, de 5 de outubro de 2006 e legislação correlata.

§ l9. Além da comprovação de outros requisitos legais para o provimento e exercício dos cargos
efetivos previstos nesta Lei, o candidato deverá satisfazer, ainda, os requisitos previstos nos Anexos IV
e V desta Lei, bem como atender a outras exigências estabelecidas em regulamento ou edital de
convocação do concurso público ou do processo seletivo público.

§ 2°. No edital de convocação do concurso público ou do processo seletivo público, poderá ser
estipulado quantitativo de cargos específicos relativos a determinadas funções e/ou especializações,
com a correspondente exigência de comprovação, como requisito de provimento e exercício, de que o
candidato tenha formação, ou seja, portador de título que contemple conhecimento específico na área
de saúde que estabelecer.

<
<

§ 39. O ingresso nas carreiras dar-se-á na Classe e Referência Numérica iniciais, no Nível 3
correspondente à habilitação ou Área de Atuação do candidato aprovado, previsto nos Anexos l e II
desta Lei. oo

§ 49. O exercício profissional do Trabalhador do SUS será vinculado à Área de Atuação para a £
qual tenha prestado concurso público, ressalvado o exercício, a título precário, quando habilitado para °
outra Área de Atuação e indispensável para o atendimento da necessidade do serviço, em £
conformidade com o art. 57 desta Lei.

H
UJ

CAPÍTULO IV £
DA JORNADA DE TRABALHO o

o
LU

Art. 11. Ressalvadas as profissões com carga horária diferenciada, disciplinadas por legislação ^
específica, a jornada padrão de trabalho dos ocupantes dos cargos de que trata esta Lei será de 8 (oito) <
horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais, com vencimentos correspondentes à jornada, devendo
haver entre duas jornadas de trabalho um período mínimo de 11 (onze) horas consecutivas para
descanso.

§ l9. Na jornada de trabalho definida neste artigo é obrigatória a concessão de um intervalo
para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de l (uma) hora e no máximo de 2 (duas) horas.

§ 29. A jornada de trabalho do Trabalhador do SUS que acumule cargo será de no máximo 60
(sessenta) horas semanais, podendo haver situações específicas que ultrapassem este limite em poucas
horas, desde que seja demonstrado que não haverá comprometimento da qualidade do serviço público
nem prejuízo à saúde do servidor.

§ 39. A jornada de trabalho do ocupante do cargo de Técnico em Radiologia será 4 (quatro)
horas diárias e 24 (vinte e quatro) horas semanais.

Art. 12. Os servidores ocupantes de cargos efetivos compreendidos no campo profissional ou
ocupacional de atuação de Especialista em Saúde ficarão sujeitos a prestação máxima de 4 (quatro)
horas diárias e carga horária de 20 (vinte) horas semanais, devendo haver entre duas jornadas de
trabalho um período mínimo de 11 (onze) horas consecutivas para descanso.

§ l9. Na jornada de trabalho definida neste artigo é obrigatória a concessão de um intervalo
para repouso ou alimentação, o qual será de 15 (quinze) minutos.
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§ 2°. Os ocupantes dos cargos efetivos integrantes das carreiras de que trata este artigo
poderão, mediante opção funcional, exercer suas atividades em jornada de 6 (seis) horas diárias e carga
horária de 30 (trinta) horas semanais ou em jornada de 8 (oito) horas diárias e carga horária de 40
(quarenta) horas semanais, observada a disponibilidade orçamentaria e financeira da Secretaria
Municipal de Saúde Pública.

§ 39. Será majorado em 50% (cinquenta por cento), o vencimento básico do servidor a que se
refere este artigo quando optar pelo cumprimento de uma jornada de 6 (seis) horas diárias e carga
horária de 30 (trinta) horas semanais, observado, para este fim, o valor do vencimento básico constante
do Anexo II desta Lei.

§ 42. A opção pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho corresponde a um
cargo efetivo com duas jornadas de 20 (vinte) horas semanais de trabalho, observado, para este fim, o
valor do vencimento básico constante do Anexo II desta Lei.

§ 52. A jornada de trabalho do Médico, Enfermeiro e Odontólogo que prestem serviços em
Unidade Básica de Saúde - UBS, como integrante de Equipe Multiprofissional de Saúde da Família é a
definida no art. 11 desta Lei.

Art. 13. Excetuados os Agentes Comunitários de Saúde e aqueles que estejam sujeitos a realizar
trabalho externo, todos os Trabalhadores do SUS estão sujeitos à prova de pontualidade e frequência
devidamente registrada. ã

<cr
<

§ l9. Frequência é o comparecimento obrigatório do Trabalhador do SUS ao serviço, no horário
em que lhe cabe desempenhar os deveres inerentes a seu cargo ou função. <

t/i
UJ
oc

§ 29. Obedecida à legislação federal, os períodos de serviço do Trabalhador do SUS serão °
estabelecidos pelo gestor, podendo antecipar ou prorrogar as atividades, havendo superior interesse Hl
público.

£-
UJ

§ 32. O Trabalhador do SUS poderá ser liberado da frequência por ato do gestor para participar £
de congressos, simpósios, treinamentos, encontros ou promoções similares, desde que tratem de temas o
ou assuntos referentes ao serviço de saúde pública ou à categoria. S

UJ
Z

§ 49. A decretação de luto oficial não determinará a paralisação dos trabalhos. g
u

Art. 14. As atividades dos Trabalhadores do SUS prestadas no âmbito das unidades de saúde
poderão ser realizadas sob a forma de regime de turnos ininterruptos de revezamento, nos termos
estabelecidos por esta Lei.

§ l9. O regime de turnos ininterruptos de revezamento de que trata este artigo caracteriza-se
pelo modelo alternado de escala de trabalho, limitada a 6 horas diárias e observado o limite de 36
horas semanais, em que grupos de trabalhadores se sucedem no local de trabalho, cumprindo horários
com turnos em revezamento, abrangendo o dia e a noite, que permita o funcionamento ininterrupto de
unidades de saúde cujos serviços sejam prestados durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia.

§ 29. No regime de turnos ininterruptos de revezamento de que trata este artigo, a cada seis
dias de trabalho, no máximo, assiste ao trabalhador o direito a um dia de descanso, e que, em geral, a
cada sete semanas o descanso coincida com o domingo, no caso de homens, e a cada quinze dias para a
mulher.

§ 39. A escala de trabalho, com turnos ininterruptos de revezamento e os demais critérios que
se fizerem necessários serão estabelecidos em portaria pelo Secretário Municipal de Saúde Pública.

Art. 15. Os trabalhadores que cumprirem o regime de turnos ininterruptos de revezamento de
que trata esta Lei farão jus às horas trabalhadas remuneradas como extraordinárias que ultrapassarem
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a sexta hora, acrescidas do adicional previsto no art. 137 da Lei Complementar Municipal ne 001, de 24
de janeiro 2002.

Art. 16. Durante o período em que o trabalhador permanecer no regime de turnos ininterruptos
de revezamento de que trata esta Lei, ser-lhe-á assegurado o pagamento do adicional de trabalho
noturno na forma do art. 138 da Lei Complementar Municipal n9 001, de 24 de janeiro 2002.

Art. 17. No trabalho realizado sob a forma de regime de turnos ininterruptos de revezamento
de que trata esta Lei, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual
será, no mínimo, de 15 (quinze) minutos.

CAPÍTULO V
DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA

Seção l
Das Disposições Gerais

Art. 18. O desenvolvimento funcional é a movimentação do Trabalhador do SUS na carreira
através da promoção e da progressão.

§ 1B. Promoção é a passagem do Trabalhador do SUS efetivo e estável de uma classe para outra
imediatamente superior e mediante a existência de vaga, na mesma Área de Atuação do cargo,
observado o cumprimento de interstício e o atendimento de requisitos de formação ou qualificação S
profissional. è

o
Q

§ 22. Progressão é a passagem do Trabalhador do SUS efetivo e estável de uma Referência <
Numérica de vencimento para outra imediatamente superior, na mesma Classe, por mérito, mediante Í2
resultado satisfatório obtido em avaliação de desempenho periódica e cumprimento de requisito de 2
tempo de efetivo exercício na Referência Numérica em que se encontra posicionado, observado a £
existência de vaga.

LU

Art. 19. A promoção não altera a Referência Numérica em que o Trabalhador do SUS se £
encontrava posicionado na Classe anterior. o

Seção II
Da Promoção

Art. 20. As promoções nas carreiras obedecerão aos seguintes critérios:

I - no cargo de Assistente em Saúde, Nível l, poderão ser promovidos somente os trabalhadores
que satisfaçam os seguintes requisitos específicos:

a) no caso de promoção a Classe B, haver o trabalhador concluído um curso de 180 (cento e
oitenta) horas de qualificação profissional na área de atuação ou de abrangência do trabalho no SUS e
contar pelo menos 4 (quatro) anos de efetivo exercício, computados a partir do cumprimento do
estágio probatório de 3 (três) anos de efetivo exercício;

b) no caso de promoção a Classe C, haver o trabalhador concluído o Ensino Médio e contar pelo
menos 6 (seis) anos de efetivo exercício na Classe B;

c) no caso de promoção a Classe D, haver o trabalhador concluído um curso de formação em
Educação Profissional Técnica de Nível Médio na área de atuação ou de abrangência do trabalho no SUS
e contar pelo menos 8 (oito) anos de efetivo exercício na Classe C;

II - no cargo de Assistente em Saúde, Nível II, poderão ser promovidos somente os
trabalhadores que satisfaçam os seguintes requisitos específicos:
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a) no caso de promoção a Classe B, haver o trabalhador concluído um curso de 180 (cento e
oitenta) horas de qualificação profissional na área de atuação ou de abrangencia do trabalho no SUS e
contar pelo menos 4 (quatro) anos de efetivo exercício, computados a partir do cumprimento do
estágio probatório de 3 (três) anos de efetivo exercício;

b) no caso de promoção a Classe C, haver o trabalhador concluído o Ensino Médio e contar pelo
menos 6 (seis) anos de efetivo exercício na Classe B;

c) no caso de promoção a Classe D, haver o trabalhador concluído um curso de formação em
Educação Profissional Técnica de Nível Médio na área de atuação ou de abrangencia do trabalho no SUS
e contar pelo menos 8 (oito) anos de efetivo exercício na Classe C;

III - no cargo de Assistente em Saúde, Nível III, poderão ser promovidos somente os
trabalhadores que satisfaçam os seguintes requisitos específicos:

a) no caso de promoção a Classe B, haver o trabalhador concluído um curso de 180 (cento e
oitenta) horas de qualificação profissional na área de atuação ou de abrangencia do trabalho no SUS e
contar pelo menos 4 (quatro) anos de efetivo exercício, computados a partir do cumprimento do
estágio probatório de 3 (três) anos de efetivo exercício;

b) no caso de promoção a classe C, haver o trabalhador concluído um curso de 200 (duzentas)
horas de qualificação profissional na área de atuação ou de abrangencia do trabalho no SUS ou uma ã
formação em Educação Profissional Técnica de Nível Médio na área de atuação ou de abrangencia do
trabalho no SUS e contar pelo menos 6 (seis) anos de efetivo exercício na Classe B;

c) no caso de promoção a Classe D, haver o trabalhador concluído um curso de formação em 12
Educação Profissional Tecnológica de Graduação ou Educação Superior na área de atuação ou de 2
abrangencia do trabalho no SUS e contar pelo menos 8 (oito) anos de efetivo exercício na Classe C;

IV - no cargo de Assistente em Saúde, Nível IV, poderão ser promovidos somente os 5
trabalhadores que satisfaçam os seguintes requisitos específicos:

o.
O

a) no caso de promoção a Classe B, haver o trabalhador concluído um curso de 200 (duzentas) uj
horas de qualificação profissional na área de atuação ou de abrangencia do trabalho no SUS e contar £
pelo menos 4 (quatro) anos de efetivo exercício, computados a partir do cumprimento do estágio <
probatório de 3 (três) anos de efetivo exercício;

b) no caso de promoção a Classe C, haver o trabalhador concluído um curso de 360 (trezentas e
sessenta) horas de qualificação profissional na área de atuação ou de abrangencia do trabalho no SUS
ou uma formação em Educação Profissional Técnica de Nível Médio na área de atuação ou de
abrangencia do SUS e contar pelo menos 6 (seis) anos de efetivo exercício na Classe B;

c) no caso de promoção a Classe D, haver o trabalhador concluído um curso de formação em
Educação Profissional Tecnológica de Graduação ou Educação Superior na área de atuação ou de
abrangencia do trabalho no SUS e contar pelo menos 8 (oito) anos de efetivo exercício na Classe C;

V - no cargo de Assistente em Saúde, Nível V, poderão ser promovidos somente os
trabalhadores que satisfaçam os seguintes requisitos específicos:

a) no caso de promoção a Classe B, haver o trabalhador concluído um curso de 200 (duzentas)
horas de qualificação profissional na área de atuação ou de abrangencia do trabalho no SUS e contar
pelo menos 4 (quatro) anos de efetivo exercício, computados a partir do cumprimento do estágio
probatório de 3 (três) anos de efetivo exercício;

b) no caso de promoção a Classe C, haver o trabalhador concluído um curso de outra formação
em Educação Profissional Técnica de Nível Médio na área de atuação ou de abrangencia do trabalho no
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SUS ou um curso de 360 (trezentas e sessenta) horas de qualificação profissional na área de atuação ou
de abrangência do trabalho no SUS e contar pelo menos 6 (seis) anos de efetivo exercício na Classe B;

c) no caso de promoção a Classe D, haver o trabalhador concluído um curso de formação em
Educação Profissional Tecnológica de Graduação ou Educação Superior na área de atuação ou de
abrangência do trabalho no SUS e contar pelo menos 8 (oito) anos de efetivo exercício na Classe C;

VI - no cargo de Especialista em Saúde, Nível l, poderão ser promovidos somente os
trabalhadores que satisfaçam os seguintes requisitos específicos:

a) no caso de promoção a Classe B, haver o trabalhador concluído um curso de 360 (trezentas e
sessenta) horas de qualificação profissional na área de atuação ou de abrangência do trabalho no SUS
ou uma Residência Multiprofissional em Saúde ou Residência em Área Profissional da Saúde e contar
pelo menos 4 (quatro) anos de efetivo exercício, computados a partir do cumprimento do estágio
probatório de 3 (três) anos de efetivo exercício;

b) no caso de promoção a Classe C, haver o trabalhador concluído um curso de especialização
em nível de pós-graduação lato sensu na área de atuação ou de abrangência do trabalho no SUS e
contar pelo menos 6 (seis) anos de efetivo exercício na Classe B;

c) no caso de promoção a Classe D, haver o trabalhador concluído um curso de pós-graduação
stricto sensu em programa de Mestrado ou Doutorado na área de atuação ou de abrangência do ã
trabalho no SUS e contar pelo menos 8 (oito) anos de efetivo exercício na Classe C;

o
Q

VII - no cargo de Especialista em Saúde, Nível II, poderão ser promovidos somente os <
trabalhadores que satisfaçam os seguintes requisitos específicos:

o

a) no caso de promoção a Classe B, haver o trabalhador concluído um curso de 360 (trezentas e
sessenta) horas de qualificação profissional na área de atuação ou de abrangência do trabalho no SUS e
contar pelo menos 4 (quatro) anos de efetivo exercício, computados a partir do cumprimento do uj
estágio probatório de 3 (três) anos de efetivo exercício; S

CL

O

b) no caso de promoção a Classe C, haver o trabalhador concluído um curso de especialização m
em nível de pós-graduação lato sensu na área de atuação ou de abrangência do trabalho no SUS e £
contar pelo menos 6 (seis) anos de efetivo exercício na Classe B; g

c) no caso de promoção a Classe D, haver o trabalhador concluído um curso de pós-graduação
stricto sensu em programa de Mestrado ou Doutorado na área de atuação ou de abrangência do
trabalho no SUS e contar pelo menos 8 (oito) anos de efetivo exercício na Classe C.

Parágrafo único. A promoção dar-se-á mediante formalização de processo, devidamente
instruído pelo interessado, de acordo com a documentação exigida neste artigo.

Art. 21. As promoções serão realizadas anualmente, na forma do Plano Institucional de
Desenvolvimento de Pessoal, publicadas no dia 30 de novembro e concretizadas no exercício
subsequente.

Seção III
Da Progressão

Art. 22. A progressão na carreira dar-se-á quando o Trabalhador do SUS obtiver
concomitantemente a permanência mínima de 3 (três) anos de uma Referência Numérica de
vencimento para a subsequente, dentro da mesma Classe e respectiva Área de Atuação, em virtude do
tempo de exercício na referência numérica; pontuação mínima de avaliação de desempenho e formação
educacional disciplinada no § 29 deste artigo.
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§ is. o cômputo do interstício da Referência Numérica Al da Classe inicial de cada carreira terá
início a partir do cumprimento do estágio probatório de 3 (três) anos de efetivo exercício.

§ 28. Para todos os cargos a progressão dentro da mesma Classe, obedecerá a seguinte
pontuação mínima:

I - mínimo de 50 pontos:

a) da RNlpara RN2;

b) da RN2 para RN3;

c) da RN3 para RN4;

II - mínimo de 180 pontos:

a) da RN4para RN5;

b) da RN5 para RN6;

c) da RNGpara RN7;

d) da RN7para RN8;

III - mínimo de 230 pontos:

a) da RN8 para a RN9;

b) da RN9 para RN10;

IV - mínimo de 300 pontos:

a) da RNlOpara a RN11;

b) da RNllparaa RN12.

CURSO/SEMINÁRIO/EVENTO

De 20 a 59 horas
De 60 a 119 horas

De 120 a 179 horas
De 180 a 360 horas

> 360 horas

DIRETAMENTE RELACIONADOS
COM A ÁREA DE ATUAÇÃO

OU DE ABRANGÊNCIA
DO TRABALHO NO SUS

NS DE PONTOS
De 10 a 30 pontos
De 40 a 80 pontos

De 180 a 250 pontos
De 250 a 400 pontos
Acima de 400 pontos

RELACIONADOS A ÁREAS
CORRELATAS OU AFINS

NS DE PONTOS

De 05 a 15 pontos
De 20 a 40 pontos

De 90 a 125 pontos
De 125 a 200 pontos
Acima de 200 pontos

O
Q

O

O

O
Q

§ 39. O Trabalhador do SUS que tenha sofrido punição disciplinar de suspensão, ou 2 (duas)
advertências por escrito registradas no Sistema de Recursos Humanos nos 2 (dois) anos em que
antecedem a progressão, não poderá progredir.

§ 43. o Trabalhador do SUS que completar 3 (três) anos de efetivo exercício na referência em
que for enquadrado, nos termos do Anexo III desta Lei, manterá o mesmo interstício para as
progressões subsequentes.
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§ 5e. A avaliação de desempenho é o aferimento das exigências ao Trabalhador do SUS
disciplinadas neste artigo, permitindo o seu desenvolvimento funcional na carreira.

Art. 23. A avaliação de desempenho será feita de forma contínua sob a execução da Mesa
Paritária Municipal de Negociação Permanente - MPMNP/SUS prevista no art. 5e desta Lei.

§ l9. O Trabalhador do SUS terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado a partir da data
de publicação da avaliação de desempenho, para interpor recurso na Mesa Paritária Municipal de
Negociação Permanente - MPMNP/SUS, caso discorde do resultado da avaliação, que decidirá no prazo
máximo de 15 (quinze) dias.

§ 22. Indeferido o recurso pela Mesa Paritária Municipal de Negociação Permanente -
MPMNP/SUS, o Trabalhador do SUS poderá, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, recorrer ao
Secretário Municipal de Saúde Pública, que decidirá em última instância, no prazo máximo de 15
(quinze) dias.

§ 39. As avaliações de desempenho serão homologadas pelo Secretário Municipal de Saúde
Pública, com implementação da mudança de Referência Numérica no exercício subsequente.

Seção IV
Do Plano Institucional de Desenvolvimento de Pessoal

n
(3

Art. 24. No âmbito deste Plano será instituído o Plano Institucional de Desenvolvimento de
Pessoal, que deverá conter:

<
I - Programa Institucional de Qualificação; ÍC

K
O

II - Programa Institucional de Avaliação de Desempenho. £
o
p

Art. 25. O Plano Institucional de Desenvolvimento de Pessoal, embasado no princípio da
educação permanente, deverá ser pactuado como um conjunto gerencial articulado e vinculado ao a-
planejamento das ações institucionais, incorporando metas pré-estabelecidas. o

o

£
Art. 26. O Plano Institucional de Desenvolvimento de Pessoal deverá garantir: g

m
<

I - um programa de integração institucional para os Trabalhadores do SUS recém-admitidos;

II - as condições institucionais para uma qualificação e avaliação que propiciem a realização
profissional e o pleno desenvolvimento das potencialidades dos Trabalhadores do SUS, cabendo a
Secretaria Municipal de Saúde Pública a responsabilidade pela qualificação dos trabalhadores sob sua
gestão;

III - a qualificação dos Trabalhadores do SUS para o implemento do desenvolvimento
organizacional do órgão e de sua correspondente função social;

IV - a criação de mecanismos que estimulem o crescimento funcional e favoreçam a motivação
dos Trabalhadores do SUS.

Art. 27. O Programa Institucional de Qualificação conterá os instrumentos necessários à
consecução dos seguintes objetivos:

I - a conscientização do Trabalhador do SUS, visando sua atuação no âmbito da função social do
SUS e o exercício pleno de sua cidadania, para propiciar ao usuário um serviço de qualidade;

II - o desenvolvimento integral dos Trabalhadores do SUS;

III - a otimização da capacidade técnica dos Trabalhadores do SUS.
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Art. 28. O Programa Institucional de Avaliação de Desempenho deverá constituir-se em um
processo pedagógico e participativo, abrangendo, de forma integrada, a avaliação das atividades dos
Trabalhadores do SUS;

Art. 29. O processo de avaliação de desempenho, observado as disposições desta Lei, deverá
gerar elementos que subsidiem a avaliação sistemática da política de pessoal e a formulação ou
adequação do planejamento das ações institucionais, visando o cumprimento da função social do SUS.

Art. 30. Os instrumentos utilizados para avaliar o desempenho deverão ser estruturados com
objetividade, precisão, validade, legitimidade, publicidade e adequação aos objetivos, métodos e
resultados definidos neste Plano.

CAPÍTULO VI
DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO

Seção l
Disposições Gerais

Art. 31. Vencimento é a retribuição pecuniária mensal devida ao Trabalhador do SUS pelo
efetivo exercício do cargo público, correspondente à Referência Numérica em que se encontra
posicionado.

§ l9. O vencimento será devido ao Trabalhador do SUS pelo cumprimento da carga horária
mensal prevista para o cargo que ocupa. |

o
Q

§ 29. Sobre o vencimento referido no caput incidirão os reajustes concedidos a título de revisão <
geral da remuneração dos servidores públicos municipais. Í2

o

§ 39. O pagamento do vencimento referido no caput deverá ser efetuado, o mais tardar, até o ^
décimo primeiro dia útil do mês subsequente ao vencido.

UJ
u_

§ 49. A data limite para o pagamento dos salários dos Trabalhadores do SUS, prevista no
parágrafo anterior deste artigo pode ser alterada até o vigésimo dia útil do mês subsequente ao
vencido, sem a incidência de correção monetária, mediante compactuação entre o gestor e a entidade uj
sindical que representa os trabalhadores nesta esfera governamental, quando demonstrado pela z
Administração, a impossibilidade operacional e prática do seu cumprimento. §

§ 59. O pagamento do vencimento deverá ser efetuado contra recibo, assinado pelo
Trabalhador do SUS.

§ 69. Terá força de recibo o comprovante de depósito em conta bancária, aberta para esse fim
em nome de cada Trabalhador do SUS, com o consentimento deste, em estabelecimento de crédito de
sua escolha.

Art. 32. O Trabalhador do SUS ocupante de cargo efetivo instituído por esta Lei poderá receber,
além do vencimento e outras vantagens previstas na Lei Complementar Municipal n9 001, de 24 de
janeiro de 2002, as seguintes vantagens pecuniárias:

I - Gratificação de Regime de Sobreaviso;

II - Gratificação de Plantão;

III - Gratificação de Insalubridade ou Periculosidade;

IV - Gratificação pelo Efetivo Exercício de Função de Direção, Chefia e Assessoramento;

Parágrafo único. A concessão das vantagens previstas nos incs. l, II e IV deste artigo, dar-se-á
no interesse da Administração.
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Art. 33. As importâncias pagas a título de Gratificação de Regime de Sobreaviso; Gratificação de
Plantão; Gratificação de Insalubridade ou Periculosidade e de Gratificação pelo Efetivo Exercício de
Função de Direção, Chefia e Assessoramento não se incorporarão aos vencimentos para nenhum efeito,
não incidindo sobre elas vantagens de qualquer natureza.

Art. 34. A autorização de realização de regime de sobreaviso ou plantão será precedida da
análise prévia pela direção da unidade de saúde.

§ l9. No âmbito do SUS a finalidade da concessão do regime de sobreaviso e do plantão é
garantir a cobertura de serviços considerados essenciais à assistência dos pacientes que ingressarem
nas unidades de saúde, preferencialmente das áreas de atendimento de urgência e emergência, das
unidades de terapia intensiva, dos centros cirúrgicos e obstétricos, das centrais de esterilização, dos
serviços de apoio diagnóstico e terapêutico e das demais unidades especial izadas envolvidas na
assistência direta dos pacientes.

§ 29. Não será escalado para realização de regime de sobreaviso ou plantão o trabalhador que
se encontre em gozo de férias ou de quaisquer outros afastamentos ou licenças previstas em lei.

§ 39. O trabalhador escalado para a realização de regime de sobreaviso ou plantão deverá ter
capacidade técnica para desempenhar as funções na unidade de saúde onde houver a necessidade de
cobertura para os serviços de que trata o § l9 deste artigo, ficando esta análise submetida à direção do
serviço. g

K

§ 49. O trabalhador escalado não poderá ter restrições de saúde que o limitem a atuar nas o
atividades assistenciais da unidade em que for designado para o regime de sobreaviso ou plantão. <

LU

Seção II o
Da Gratificação de Regime de Sobreaviso u

o
Art. 35. Será autorizado pelo Secretário Municipal de Saúde Pública o pagamento de s

Gratif icação de Regime de Sobreaviso aos Trabalhadores do SUS, mediante apresentação de escala
mensal previamente aprovada pela direção da unidade de saúde. o

o
LU

§ l9. Sempre que for imprescindível à continuidade dos serviços em uma unidade de saúde £
durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, o Trabalhador do SUS poderá ser mantido no regime de §
sobreaviso.

§ 29. Para fins desta Lei, considera-se regime de sobreaviso aquele que o Trabalhador do SUS,
permanece à disposição da unidade de saúde por um período de 24 (vinte quatro) horas, para prestar
assistência aos trabalhos normais ou atender as necessidades ocasionais de serviço.

§ 39. Durante o período em que permanecer no regime de sobreaviso, o Trabalhador do SUS,
fora da unidade e em local de sua escolha, será submetido, à distância, ao controle da direção do órgão
por telefone celular; instrumentos telemáticos ou informatizados; ou outro tipo de comunicação móvel,
aguardando, a qualquer momento, o chamado para o serviço, devendo apresentar-se na unidade
prontamente após receber a comunicação.

§ 49. Em cada jornada de sobreaviso, o trabalho efetivo não excederá de 8 (oito) horas.

§ 59. Em qualquer caso é imprescindível que o Trabalhador do SUS seja cientificado de que
estará de regime de sobreaviso.

§ 69. O uso de telefone celular; instrumentos telemáticos ou informatizados, ou outro tipo de
comunicação móvel fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde Pública ao Trabalhador do SUS, por
si só, não caracteriza o regime de sobreaviso.
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§ 79. As horas em que o Trabalhador do SUS estiver de regime de sobreaviso serão pagas à
razão de 1/3 (um terço) das horas normais.

§ 8fi. O número de regime de sobreaviso para o Trabalhador do SUS não poderá exceder a dois
semanais ou oito mensais.

Art. 36. Ao empregado que trabalhe no regime de sobreaviso, ficam assegurados, além das
regras relacionadas à duração da jornada, os seguintes direitos:

I - em caso de trabalho prestado após a jornada normal de trabalho, o pagamento das horas
com o acréscimo do adicional previsto no art. 137 da Lei Complementar Municipal ne 001, de 24 de
janeiro 2002;

II - em caso de trabalho prestado na hora ficta definida no art. 138 da Lei Complementar
Municipal n9 001, de 24 de janeiro 2002, ser-lhe-á assegurado o pagamento do adicional de trabalho
noturno.

Seção III
Da Gratificação de Plantão

Art. 37. As atividades de Auxiliar de Enfermagem, Técnico de Enfermagem e de Enfermeiro
prestadas no âmbito das unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde Pública poderão ser ã
realizadas sob a forma de plantão presencial, nos termos estabelecidos por esta Lei.

o
Q

§ l2. O plantão presencial de que trata este artigo caracteriza-se pela prestação de 12 (doze) <
horas contínuas e ininterruptas de trabalho pelos servidores investidos nos cargos referidos, em 12
unidades de saúde cujos serviços sejam prestados durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia. °

UJ
Q

§ 29. Os servidores investidos nos cargos a que se refere este artigo deverão manifestar por o
escrito, junto ao Secretário Municipal de Saúde Pública, seu interesse em cumprir plantão presencial. 0;

UJ
K
n

§ 39. O plantão presencial será cumprido independentemente e além da jornada de trabalho a o
que estiver sujeito o servidor.

Q

§ 49. O limite de plantões, por mês, para os servidores que trata este artigo, fica f ixado na
seguinte conformidade:

I - 12 (doze) plantões presenciais, por mês, quando se tratar de servidor com único vínculo em
jornada de 20 horas semanais de trabalho;

II - 10 (dez) plantões presenciais, por mês, quando se tratar de servidor com único vínculo em
jornada de 30 horas semanais de trabalho;

III - 7 (sete) plantões presenciais, por mês, quando se tratar de servidor com único vínculo em
jornada de 40 horas semanais de trabalho;

IV - 4 (quatro) plantões presenciais, por mês, quando se tratar de servidor com dois vínculos,
sendo um em jornada de 30 (trinta) horas e o outro em jornada de 20 (vinte) horas semanais de
trabalho;

V - l (um) plantão presencial, por mês, quando se tratar de servidor com dois vínculos, sendo
um em jornada de 30 (trinta) horas e o outro em jornada de 30 (trinta) horas semanais de trabalho.

§ 59. Os servidores contratados pela forma prevista no inc. IX, do art. 37 da Constituição
Federal nas funções temporárias de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem,
poderão cumprir plantão presencial:
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Art. 38. Os servidores que cumprirem plantões presenciais na forma prevista no art. 37 desta
Lei farão jus, por plantão efetivamente realizado, à quantia resultante da aplicação de coeficientes
sobre a Unidade Básica de Valor - UBV, prevista no art. 42 desta Lei, na seguinte conformidade:

I - 0,5120 (cinco mil cento e vinte décimos de milésimos), para os servidores investidos no
cargo de Enfermeiro;

II - 0,1978 (mil novecentos e setenta e oito décimos de milésimos), para os servidores
investidos nos cargos de Auxiliar de Enfermagem e Técnico de Enfermagem.

Parágrafo único. Os servidores nos cargos a que se refere este artigo e que estiverem lotados
em unidades de saúde onde não há necessidade de plantões, poderão realizá-los no âmbito das
unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde Pública.

Art. 39. Os servidores investidos no cargo de Médico poderão cumprir plantões presenciais e
plantões à distância, na forma prevista nesta Lei.

§ 12. O plantão presencial e o plantão á distância de que trata este artigo caracteriza-se pela
prestação de 12 (doze) horas contínuas e ininterruptas de trabalho pelos servidores investidos no cargo
referido, em unidades cujos serviços sejam prestados durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia.

§ 22. Os servidores investidos no cargo a que se refere este artigo deverão manifestar por g
escrito, junto ao Secretário Municipal de Saúde Pública, seu interesse em cumprir plantão presencial e
plantão à distância. o

o
S

§ S9. O plantão presencial e o plantão à distância serão cumpridos independentemente e além ÍG
da jornada de trabalho a que estiver sujeito o servidor. g

u.
IU

§ 42. o limite máximo de plantões, por mês, para os servidores de que trata este artigo ficam 0

fixados na seguinte conformidade: s
u_
IU

I - 12 (doze) plantões presenciais, por mês, quando se tratar de servidor com único vínculo em o
jornada de 20 horas semanais de trabalho;

II - 10 (dez) plantões presenciais, por mês, quando se tratar de servidor com único vínculo em
jornada de 30 horas semanais de trabalho;

III - 7 (sete) plantões presenciais, por mês, quando se tratar de servidor com único vínculo em
jornada de 40 horas semanais de trabalho;

IV - 4 (quatro) plantões presenciais, por mês, quando se tratar de servidor com dois vínculos,
sendo um em jornada de 30 (trinta) horas e o outro em jornada de 20 (vinte) horas semanais de
trabalho;

V - l (um) plantão presencial, por mês, quando se tratar de servidor com dois vínculos, sendo
um em jornada de 30 (trinta) horas e o outro em jornada de 30 (trinta) horas semanais de trabalho.

Art. 40. Os servidores que cumprirem plantões nas formas previstas no art. 39 desta Lei farão
jus, por plantão efetivamente realizado, à quantia resultante da aplicação do coeficiente 6,6954 (seis
inteiros, seis mil e novecentos e cinquenta e quatro décimos de milésimos) sobre a Unidade Básica de
Valor - UBV, prevista no art. 42 desta Lei.

Parágrafo único. A quantia prevista neste artigo, no plantão à distância, será paga ainda que o
servidor não tenha sido acionado durante o plantão.

Art. 41. Os critérios para fixação do número de plantões, bem como os demais que se fizerem
necessários, serão definidos em portaria a ser editada pelo Secretário Municipal de Saúde Pública, que
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disciplinará o plantão presencial e o plantão á distância para os servidores investidos nos cargos de
Médicos, superiores a 12 (doze) horas contínuas de trabalho, com direito ao descanso de 48 (quarente
e oito) horas a cada 24 (vinte e quatro) horas trabalhadas, ficando vedado plantões superiores a vinte e
quatro (24) horas ininterruptas.

Art. 42. Fica criada a Unidade Básica de Valor - UBV, como base de cálculo para o plantão
presencial e para o plantão à distância, correspondente ao valor de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta
reais), que será atualizada, anualmente, no mês de janeiro, pela variação acumulada do índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (IBGE), nos doze meses anteriores à data do reajuste.

Parágrafo único. O valor do plantão presencial e do plantão à distância será apurado mediante
a aplicação de coeficientes específicos previstos nesta Lei sobre a Unidade Básica de Valor- UBV,
conforme a seguinte fórmula:

(A x B) x C
Onde,
A = UBV;
B = Coeficiente, e;
C = Número de plantões efetivamente realizados

Seção IV 2
Da Gratificação de Insalubridade ou Perlculosldade 5

<
a:

Art. 43. A Gratificação de Insalubridade ou Periculosidade será calculada nos percentuais e
condições previstos na Lei Complementar Municipal ns 020, de 24 de julho de 2008 e demais normas <
regulamentadoras. Í2

BC
O

Seçao V £
Da Gratificação de Função de Direção, Chefia e Assessoramento o

UJ
U.

Art. 44. Aos Trabalhadores do SUS poderão ser concedidas gratificações, não acumuláveis para £
nenhum efeito, destinadas a retribuir serviços de direção, chefia e assessoramento. o

Q
UJ

§ l9. As gratificações de que trata este artigo serão instituídas por lei. £

§ 25. As gratificações de que trata este artigo serão recebidas cumulativamente com o
vencimento ou remuneração do cargo.

§ 39. Não perde a gratificação de função o trabalhador do SUS que se ausentar em virtude de
férias, licença maternidade e licença para tratamento da própria saúde.

CAPÍTULO VII
DO ENQUADRAMENTO

Art. 45. Os cargos preexistentes serão transpostos para este Plano em conformidade com o que
segue:

I - os cargos com exigência de escolaridade de Educação Básica completa (Ensino Fundamental
ou Ensino Médio) ou Educação Profissional Técnica de Nível Médio, em cargos de Assistente em Saúde;

II - os cargos com exigência de escolaridade de Educação Profissional Tecnológica de Graduação
ou Educação Superior, em cargos de Especialista em Saúde.

§ l9. O enquadramento previsto neste artigo será efetuado de acordo com a Tabela de
Enquadramento de cargos e formação profissional específicas, constante do Anexo III desta Lei, sendo:
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I - o posicionamento na Referência Numérica Al da Classe inicial a que pertence o cargo de
denominação e habilidade idêntica ou correlata ao que ocupa;

II - o tempo de exercício em cargo de provimento efetivo instituído pela Lei Municipal n9 079,
de 24 de janeiro de 2002; pela Lei Complementar Municipal n9 004, de 28 de abril de 2006; pela Lei
Complementar Municipal n9 029, de 4 de abril de 2011 e pela Lei Complementar Municipal n9 032, de 6
de maio de 2013, desde que compatíveis, na forma do Anexo III desta Lei.

§ 29. Na hipótese do enquadramento de que trata este artigo resultar em vencimento básico
menor do que o recebido pelo Trabalhador do SUS na data de publicação desta Lei proceder-se-á ao
pagamento da diferença com parcela complementar, sob a denominação de vencimento básico
complementar.

§ 39. A parcela complementar de que trata o parágrafo anterior será considerada como parte
integrante do novo vencimento básico, incidindo sobre ela todas as vantagens estabelecidas por lei da
mesma forma que no vencimento padrão, e será absorvida por ocasião de reorganização ou
reestruturação da carreira.

Art. 46. O enquadramento dos cargos referidos no art. 29 desta Lei dar-se-á mediante opção
irretratável do respectivo titular, dentro do prazo de 90 (noventa dias) dias a contar da publicação do
edital convocatório editado pelo Secretário Municipal de Saúde Pública, na forma do Termo de Opção
constante do Anexo VI desta Lei.

§ l9. Caso o prazo final para a opção de que trata o caput recair em dia não útil, fica o referido o

l - organizar e apostilar a opção de que trata o art. 46 desta Lei;

II - examinar e decidir o processo de enquadramento de que trata o art. 45 desta Lei.

Parágrafo único. O resultado do trabalho efetuado pelo Departamento de Recursos Humanos
da Prefeitura de que trata o caput do artigo, será objeto de homologação por portaria do Secretário
Municipal de Saúde Pública.

Art. 48. O Trabalhador do SUS terá até 30 (trinta) dias corridos, a partir da data da publicação
do resultado de enquadramento de que trata o parágrafo único, do art. 47 desta Lei, para interpor
recurso ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, que decidirá no prazo de 15 (quinze)
dias.

Parágrafo único. Indeferido o recurso pelo Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura,
o Trabalhador do SUS poderá, no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, recorrer ao Secretário Municipal
de Saúde Pública, que, em última instância, decidirá no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

CAPÍTULO VIII
DA REMOÇÃO
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prazo prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. <

ou
§ 29. O Trabalhador do SUS que não formalizar a opção pelo enquadramento, no prazo previsto 2

no caput do artigo, comporá quadro suplementar e será submetido à legislação específica do cargo
ocupado, ocorrendo à transformação em cargo equivalente deste Plano, quando vagar.

LU
U.

§ 39. Os cargos descritos nesta Lei que estiverem vagos por ocasião da sua publicação serão
automaticamente transformados nos cargos equivalentes deste Plano. o

QQ

Art. 47. A aplicação do disposto neste Capítulo será executada pelo Departamento de Recursos g
Humanos da Prefeitura, cabendo-lhe: <

o
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Art. 49. Remoção é a movimentação do Trabalhador do SUS de um local de trabalho para outro,
condicionada à existência de vaga.

Art. 50. A remoção, a critério da Secretaria Municipal de Saúde Pública, processar-se-á:

I - a pedido;

II - mediante critério de prioridade, no caso do número de candidatos ser superior ao de vagas
existentes, adotando-se o concurso de remoção;

III - por permuta;

IV - de oficio, por necessidade de serviço, devidamente demonstrada, caso em que o Secretário
Municipal de Saúde Pública poderá determinar a mudança de local de trabalho do Trabalhador do SUS.

§ is. Para efeito de remoção a pedido, os candidatos serão escolhidos obedecendo aos
seguintes critérios de prioridade:

I - motivo de saúde, comprovado por inspeção médica municipal;

II - maior tempo de serviço público efetivo no âmbito do SUS;
z>
13

III - maior tempo de serviço prestado ao Município;
o
Q

IV - proximidade da residência da unidade pleiteada; <
i/*
UJ
<r

V - o mais idoso; °
u_
LU
Q

VI - o que tenha maior número de filhos. o
UJu_

§ 2S. Para efeito de remoção de oficiO; os candidatos serão escolhidos obedecendo aos £
seguintes critérios de prioridade:

LU

l - excedente no quadro da Secretaria Municipal de Saúde Pública; £

II - menor tempo de serviço no âmbito do SUS;

III - menor idade;

IV - menor numero de filhos.

§ 3Q. O Trabalhador do SUS a ser removido ex-oficcio será comunicado por escrito pela
autoridade competente com antecedência de 8 (oito) dias úteis.

Art. 51. A remoção por permuta será realizada desde que os interessados ocupem atribuições
de iguais nível e habilitação.

Art. 52. A remoção referida no art. 50, inc. l será processada no mês de janeiro de cada ano
pela Secretaria Municipal de Saúde Pública.

Art. 53. Serão consideradas vagas para efeito de preenchimento por remoção aquelas criadas
pelo afastamento do Trabalhador do SUS em decorrência de:

I - aposentadoria;

II - morte;
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II - exoneração;

IV - demissão;

V - recondução;

VI - readaptação.

§ l9. Além dos casos previstos nos incisos deste artigo, serão incluídas para a remoção as vagas
surgidas em decorrência da ampliação da rede municipal de saúde ou na hipótese de efetivo
afastamento do trabalhador, excluídos os decorrentes de licença para desempenho de mandato
classista ou eletivo.

§ 29. As vagas decorrentes de afastamento provisório do Trabalhador do SUS não poderão ser
preenchidas através de remoção.

CAPÍTULO IX
DA LOTAÇÃO

Art. 54. Lotação é o ato que determina a unidade de exercício do Trabalhador do SUS e
representa a força de trabalho, em seus aspectos qualitativos e quantitativos, necessários ao
desempenho das atividades normais e específicas de um ou de vários órgãos e unidades integrantes do 5
Sistema Único de Saúde.

o
CAPÍTULO X <

DA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA £
cc

s
Art. 55. Fica assegurada a autonomia administrativa da Secretaria Municipal de Saúde Pública

podendo, para tanto, o Secretário:
OJ
u_

l - prover os cargos públicos de provimento efetivo e em comissão lotados em órgãos
administrativos no âmbito do Sistema Único de Saúde; o

II - exonerar os Trabalhadores do SUS investidos nos cargos públicos de provimento efetivo e
em comissão lotados em órgãos administrativos no âmbito do Sistema Único de Saúde

III - conceder vantagens pecuniárias aos Trabalhadores do SUS providos nos cargos públicos de
provimento efetivo e em comissão lotados em órgãos administrativos no âmbito do Sistema Único de
Saúde;

IV - efetuar o pagamento dos Trabalhadores do SUS investidos nos cargos públicos de
provimento efetivo e em comissão lotados em órgãos administrativos no âmbito do Sistema Único de
Saúde;

V - conceder e pagar, na forma do art. 149 e 150 da Lei Complementar Municipal n9 001, de 24
de janeiro de 2002, diárias aos Trabalhadores do SUS investidos em cargos públicos de provimento
efetivo e em comissão lotados em órgãos administrativos no âmbito do Sistema Único de Saúde;

VI - conceder em conformidade com a Lei Municipal n9 114, de 26 de abril de 2005, a forma de
pagamento de despesas através de regime de adiantamento aos Trabalhadores do SUS investidos em
cargos públicos de provimento efetivo e em comissão lotados em órgãos administrativos no âmbito do
Sistema Único de Saúde;

VII - conceder aos Trabalhadores do SUS as licenças previstas nos incs. II, III, IV, V, VI, VII, VIII e
X, do art. 83 da Lei Complementar Municipal n9 001, de 24 de janeiro de 2002;
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VIII - conceder aos Trabalhadores do SUS férias remuneradas na forma dos arts. 77 até 82 da
Lei Complementar Municipal n9 001, de 24 de janeiro de 2002;

IX - instaurar sindicância, inquérito administrativo e processo administrativo disciplinar na
forma da Lei Complementar Municipal r\Q 001, de 24 de janeiro de 2002, podendo, para tanto,
constituir as comissões de sindicância e processante;

X - aplicar as penas disciplinares previstas nos incs. l, II, III, IV e V, do art. 173 da Lei
Complementar Municipal n9 001, de 24 de janeiro de 2002.

Parágrafo único. Compete ao Secretário Municipal de Saúde Pública, para provimento originário
de cargos efetivos previstos nesta Lei:

I - autorizar e promover a realização de concursos públicos, bem como expedir os atos
complementares necessários para este fim;

II - aprovar os editais de concursos públicos;

III - homologar os resultados de concursos públicos.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS g

<
K
<

Art. 56. Os Trabalhadores do SUS de que trata esta Lei farão jus aos direitos e vantagens o
pecuniárias previstas na Lei Complementar Municipal ns 001, de 24 de janeiro de 2002, sem prejuízo de <
outras vantagens pecuniárias relacionadas com indenização, gratificações e auxílios previstos em
legislação específica. 3

UJ
Q

Art. 57. A passagem do Trabalhador do SUS de uma área de atuação para outra só deverá ser o
permitida mediante concurso público, admitido o exercício a título precário apenas quando c
indispensável para o atendimento à necessidade do serviço:

Q.

O

I - no cargo de Assistente em Saúde, Nível IV, aos habilitados em curso de Educação Profissional uj
Técnica de Nível Médio na área de saúde; z

m
<

II - no cargo de Especialista em Saúde, Nível l, aos diplomados em Educação Profissional
Tecnológica de Graduação ou Educação Superior específica na área de saúde;

III - no cargo de Especialista em Saúde, Nível II, aos portadores de diploma relativo à área de
Medicina.

§ l9. O exercício a título precário de uma área de atuação será autorizado pelo gestor quando a
oferta de trabalhadores concursados na área, legalmente habilitados, não bastar para atender à
necessidade do serviço, observados os critérios estabelecidos em edital de convocação.

§ 29. O exercício a título precário de uma área de atuação de que trata este artigo só terá
validade para o ano em que for concedido, podendo, justificadamente, ser revalidado no ano
subsequente.

§ 39. Poderá a qualquer tempo, por despacho do gestor, ser extinta a autorização do exercício a
título precário de uma área de atuação.

Art. 58. Nenhuma redução de vencimento poderá resultar da aplicação desta Lei.

Art. 59. As funções previstas no art. 44 desta lei serão exercidas exclusivamente por
Trabalhadores efetivos do SUS, atendidos os pré-requisitos para o seu exercício.
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Art. 60. Serão ocupados exclusivamente por servidores de carreira 30% (trinta por cento) dos
cargos em comissão vinculados na estrutura básica da Secretaria Municipal de Saúde Pública.

§ is. A partir da vigência desta Lei não serão providos cargos em comissão em desacordo com o
disposto no caput do artigo.

§ 29. A nomeação de não servidores de carreira somente poderá ser efetivada mediante a
comprovação de que o percentual de cargos providos por servidores efetivos é igual ou superior ao
percentual estabelecido no artigo na data da consulta.

§ 39. Na hipótese de o cômputo do percentual de que trata o artigo resultar número
fracionário de cargos, deverá ser considerado o número inteiro imediatamente superior.

§ 49. Para os fins desta Lei considera-se como servidor de carreira os servidores ativos,
oriundos de órgão de qualquer dos Poderes do Município, ocupante de cargo no qual ingressou
mediante concurso público ou, se em data anterior a 5 de outubro de 1988, mediante forma de
provimento permitida pelo ordenamento da época de ingresso, conforme o art. 19, do ADCT da
Constituição Federal de 1988.

§ 59. A Secretaria Municipal de Saúde Pública deverá incluir em seu Plano Institucional de
Desenvolvimento de Pessoal ações voltadas à habilitação de seus servidores para o exercício de cargos
de direção, chefia e assessoramento. o

cz

Art. 61. Fica delegado: o

H

I - ao Chefe do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, os atos referidos no art. 47,
incs. l e II desta Lei;

u_
LU

II - ao Secretário Municipal de Saúde Pública, os atos referidos nos arts. 5S, §§ IB e 39; 13 §§ 29

e 39; 14, § S9; 23, §§ 29 e 39; 35; 41; 47, parágrafo único; 48, parágrafo único; 52; no Capítulo VIII e nos £
arts. 55, incs. l a X e parágrafo único e 62 desta Lei, bem como a prática dos atos de movimentação «
funcional dos servidores na carreira dos Trabalhadores do SUS. o

Q
LU

Parágrafo único. Fica vedado ao Chefe do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura e |
ao Secretário Municipal de Saúde Pública subdelegarem as competências que lhes são atribuídas por <
esta Lei, salvo se expressamente autorizados pelo Prefeito.

Art. 62. A Secretaria Municipal de Saúde Pública, dentro de sua competência administrativa,
poderá firmar convénios, protocolos de cooperação ou instrumentos equivalentes com instituições ou
órgãos federais, estaduais ou municipais, com o objetivo de viabilizar a execução das ações do Plano
Institucional de Desenvolvimento de Pessoal dos Trabalhadores do SUAS, de forma a racionalizar e
integrar os recursos disponíveis.

Art. 63. Fica criado o banco de horas para o servidor que ultrapassar sua carga horária de
trabalho, por necessidade de serviço.

§ l9 Será garantida a compensação por meio de folga das horas que ultrapassarem a carga
horária do servidor, vedada sua conversão em pecúnia.

§ 29 A compensação garantida no § l9 deste artigo será efetivada no prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias da execução da hora excedente, exceto por interesse público devidamente
justificado quando for necessário um prazo maior, hipótese na qual o prazo máximo será de 360
(trezentos e sessenta) dias.

CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 64. São criados, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde Pública, de modo a compor
seu quadro de pessoal, destinados à execução das atribuições legalmente instituídas por esta Lei, para
provimento originário:

l - 7 (sete) cargos de Agente de Serviços Gerais;

1 1 - 6 (seis) cargos de Agente Administrativo;

III -10 (dez) cargos de Agente Comunitário de Saúde;

IV - 8 (oito) cargos de Agente de Combate às Endemias;

V - 10 (dez) cargos de Técnico de Enfermagem;

VI - l (um) cargo de Farmacêutico;

VII - l (um) cargo de Psicólogo;

VIM -1 (um) cargo de Fisioterapeuta;

IX - l (um) cargo de Médico Veterinário;
D
13

X - 5 (cinco) cargos de Enfermeiro; á<.
o

XI -1 (um) cargo de Assistente Social; <
l/l
LU
o;

XII - l (um) cargo de Pedagogo; o
LL.

LU

XIII - 2 (dois) cargos de Odontólogo.
LLÍ

§ is. A área geográfica do Agente Comunitário de Saúde a que se refere o inc. l do art. 6? e
observado o seu § 32 da Lei ns 11.350, de 5 de outubro de 2006, para a execução dos programas
relacionados às suas atividades, será definida por decreto do Chefe do Poder Executivo. iu

LU
Z

§ 28. O número de imóveis a serem fiscalizados pelo Agente de Combate às Endemias g
relacionados às suas atividades, observado o § 29, do art. ~1° da Lei ns 11.350, de 5 de outubro de 2006,
será definido por decreto do Chefe do Poder Executivo.

Art. 65. A entidade que legalmente represente ou defenda os interesses do Trabalhador do SUS
nesta esfera governamental poderá receber, mediante consignação em folha, as contribuições mensais
de seus associados, desde que por estes autorizadas de modo expresso.

Art. 66. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão custeadas à conta do orçamento
geral do Município, ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir os créditos adicionais
necessários.

Art. 67. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir 12
de janeiro de 2019.

CAPÍTULO XIII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 12. O número de cargos deste Plano para provimentos derivados e sua distribuição pelas
Referências Numéricas A2 a A12; BI a B12, Cl a C12 e Dl a D12 nas Classes A, B, C e D das estruturas
das carreiras estabelecidas nesta Lei, serão definidos por lei, até 90 (noventa) dias após a data de
publicação desta Lei.
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Art. 22. O banco de horas previsto no art. 63 desta Lei deverá ser regulamentado em portaria
do Secretário Municipal de Saúde Pública no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da
publicação desta Lei.

Art. 32. O Plano Institucional de Desenvolvimento de Pessoal previsto no art. 24 desta Lei será
instituído, por portaria do Secretário Municipal de Saúde Pública, no prazo de 365 (trezentos e sessenta
e cinco) dias, contados a partir da publicação desta Lei.

Art. 49. O decreto definidor da área geográfica do Agente Comunitário de Saúde a que se refere
§ l9, do art. 64 desta Lei, será editado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação
desta Lei.

Art. 52. O número de imóveis a serem fiscalizados pelo Agente de Combate às Endemias a que
se refere § 29, do art. 64 desta Lei, será editado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da
publicação desta Lei.

Art. 69. Esta Lei será regulamentada, no que couber, pelo Chefe do Poder Executivo.

Floresta do Araguaia, ]G de Q^d%2v de 2018

"' lAdéligfíleg/SSSWícíe Sousa
Prefeito Municipal

l
g
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ANEXO l
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR U*0(jk DE /tf DE 00f<?0>&? DE 2018

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
QUADRO PERMANENTE

QUADRO PERMANENTE
DENOMINAÇÃO GENÉRICA DOS CARGOS

Auxiliar em Saúde
Especialista em Saúde

NÍVEIS (ÁREAS DE ATUAÇÃO)
1, II, III e IV

1 e II

ã

S

o
o
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ANEXOU
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR H»&& DE \V DE

TABELA DE VENCIMENTOS
DE 2018

+15%
+20%
+25%

\ NR

CLASSE\

B
C
D

ASSISTENTE EM SAÚDE
NÍVEL 1

1

954,00
1.097,10
1.316,52
1.645,65

+3%

2

982,62
1.130,01
1.356,01
1.695,01

+3%

3

1.012,09
1.163,91
1.396,69
1.745,87

+3%

4

1.042,46
1.198,83
1.438,59
1.798,24

+3%

S

1.073,73
1.234,79
1.481,75
1.852,19

+3%

6

1.105,94_,
1.271,83
1.526,20
1.907,75

+3%

7

1.139,12
1.309,99
1.571,99
1.964,99

+3%

8

1.173,29
1.349,29
1.619,15
2.023,94

+3%

9

1.208,49
1.389,77
1.667,72
2.084,66

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

+3%

10

1.244,75
1.431,46
1.717,75
2.147,19

+3%

11

1.282,09
1.474,41
1.769,29
2.211,61

+3%

12

1.320,55
1.518,64
1.822,37
2.277,96

+15%
+20%
+25%

\ NR

CLASSE\

B
C
D

ASSISTENTE EM SAÚDE
NÍVEL I I

1

1.014,00
1.166,10
1.399,32
1.749,15

+3%

2

1.044,42
1.201,08
1.441,29
1.801,62

+3%

3

1.075,75
1.237,11
1.484,53
1.855,67

+3%

4

1.108,02
1.274,22
1.529,07
1.911,34

+3%

5

1.141,26
1.312,45
1.574,94
1.968,68

+3%

6

1.175,50
1.351,82
1.622,19
2.027,74

+3%

7

1.210,76
1.392,38
1.670,86
2.088,57

+3%

8

1.247,09
1.434,15
1.720,98
2.151,23

+3%

9

1.284,50
1.477,18
1.772,61
2.215,77

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

+3%

10

1.323,04
1.521,49
1.825,79
2.282,24

+3%

11

1.362,73
1.567,14
1.880,56
2.350,71

+3%

12

1.403,61
1.614,15
1.936,98
2.421,23

rXŵ
\%

+20%
+25%

^v NR

CLASSE\

B
C
D

ASSISTENTE EM SAÚDE
NÍVEL I I I

1

1.014,00
1.166,10
1.399,32
1.749,15

+3%

2

1.044,42
1.201,08
1.441,29
1.801,62

+3%

3

1.075,75
1.237,11
1.484,53
1.855,67

+3%

4

1.108,02
1.274,22
1.529,07
1.911,34

+3%

5

1.141,26
1.312,45
1.574,94
1.968,68

+3%

6

1.175,50
1.351,82
1.622,19
2.027,74

+3%

7

1.210,76
1.392,38
1.670,86
2.088,57

+3%

8

1.247,09
1.434,15
1.720,98
2.151,23

+3%

9

1.284,50
1.477,18
1.772,61
2.215,77

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

+3%

10

1.323,04
1.521,49
1.825,79
2.282,24

+3%

11

1.362,73
1.567,14
1.880,56
2.350,71

+3%

12

1.403,61
1.614,15
1.936,98
2.421,23

Avenida JK, n* 1962, Centro, Floresta do Araguaia, Pará - CEP n? 68.543-000, CNPJ n? 01.613.338/0001-81



PREFEITURA DE FLORESTA DO ARAGUAIA

GABINETE DO PREFEITO

„ . -Floresta

ANEXO II (CONTINUAÇÃO)
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N*O&{ DE /O DE

TABELA DE VENCIMENTOS
DE 2018

+15%
+20%
+25%

""V NR

CLASSÈ\

B
C
D

ASSISTENTE EM SAÚDE
NÍVEL IV

1

1.014,00
1.166,10
1.399,32
1.749,15

+3%

2

1.044,42
1.201,08
1.441,29
1.801,62

+3%

3

1.075,75
1.237,11
1.484,53
1.855,67

+3%

4

1.108,02
1.274,22
1.529,07
1.911,34

+3%

5

1.141,26
1.312,45
1.574,94
1.968,68

+3%

6

1.175,50
1.351,82
1.622,19
2.027,74

+3%

7

1.210,76
1.392,38
1.670,86
2.088,57

+3%

8

1.247,09
1.434,15
1.720,98
2.151,23

+3%

9

1.284,50
1.477,18
1.772,61
2.215,77

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

+3%

10

1.323,04
1.521,49
1.825,79
2.282,24

+3%

11

1.362,73
1.567,14
1.880,56
2.350,71

+3%

12

1.403,61
1.614,15
1.936,98
2.421,23

+ 15%
+20%
+25%

^\ NR

CLASSE\

B
C
D

ASSISTENTE EM SAÚDE
NÍVEL V

1

1.180,00
1.357,00
1.628,40
2.035,50

+3%

2

1.215,40
1.397,71
1.677,25
2.096,56

+3%

3

1.251,86
1.439,63
1.727,55
2.159,46

+3%

4

1.289,41
1.482,82
1.779,38
2.224,24

+3%

5

1.328,10
1.527,31
1.832,77
2.290,97

+3%

6

1.367,94
1.573,13
1.887,76
2.359,70

+3%

7

1.408,98
1.620,32
1.944,39
2.430,49

+3%

8

1.451,25
1.668,93
2.002,72
2.503,40

+3%

9

1.494,78
1.719,00
2.062,80
2.578,51

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

+3%

10

1.539.63
1.770,57
2.124,69
2.655,86

+3%

11

1.585,82
1.823,69
2.188,43
2.735,54

+3%

12

1.633,39
1.878,40
2.254,08
2.817,60

^X
+15%
+20%
+25%

\ NR

CLASSE\

B
C
D

ESPECIALISTA EM SAÚDE
N Í V E L I

1

1.800,00
2.070,00
2.484,00
3.105,00

+3%

2

1.854,00
2.132,10
2.558,52
3.198,15

+3%

3

1.909,62
2.196,06
2.635,27
3.294,09

+3%

4

1.966,90
2.261,94
2.714,33
3.392,91

+3%

5

2.025,91
2.329,80
2.795,76
3.494,70

+3%

6

2.086,69
2.399,69
2.879,63
3.599,54

+3%

7

2.149,29
2.471,68
2.966,02
3.707,53

+3%

8

2.213,77
2.545,83
3.055,00
3.818,75

+3%

9

2.280,18
2.622,21
3.146,65
3.933,32

CARGA HORÁRIA: 20 HORAS

+3%

10

2.348,59
2.700,88
3.241,05
4.051,32

+3%

11

2.419,04
2.781,90
3.338,28
4.172,86

+3%

12

2.491,62
2.865,36
3.438,43
4.298,04
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PREFEITURA DE FLORESTA DO ARAGUAIA

GABINETE DO PREFEITO

.

Floresta

ANEXO II (CONTINUAÇÃO)
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N«^4 DE /£? DE

TABELA DE VENCIMENTOS
DE 2018

+15%
+20%
+25%

N\R

CLASSE\

B

C

D

ESPECIALISTA EM SAÚDE
NÍVEL II

1

4.200,00
4.830,00
5.796,00
7.245,00

+3%

2

4.326,00
4.974,90
5.969,88
7.462,35

+3%

3

4.455,78
5.124,14
6.148,97
7.686,22

+3%

4

4.589,45
5.277,87
6.333,44
7.916,80

+3%

5

4.727,13
5.436,20
6.523,44
8.154,31

+3%

6

4.868,95
5.599,29
6.719,15
8.398,94

+3%

7

5.015,01
5.767,27
6.920,72
8.650,90

+3%

8

5.165,47
5.940,29
7.128,34
8.910,43

+3%

9

5.320,43
6.118,49
7.342,19
9.177,74

CARGA HORÁRIA: 20 HORAS

+3%

10

5.480,04
6.302,05
7.562,46
9.453,08

+3%

11

5.644,44
6.491,11
7.789,33
9.736,67

+3%

12

5.813,78
6.685,84
8.023,01
10.028,77 y

z
3
5
o

O
Cl
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PREFEITURA DE FLORESTA DO ARAGUAIA

GABINETE DO PREFEITO
Floresta

ANEXO IJI
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NB Q(efa DE \0 DE

TABELA DE ENQUADRAMENTO
DE 2018

NOVO CARGO

A
S

S
IS

TE
N

TE E
M

 S
A

Ú
D

E
N

ÍV
E

L 1

CARGO PREEXISTENTE
Vigia (Lei ns 079/2002)
Vigia (LC n? 004/2006)

Zelador (Lei n? 079/2002)
Servente (Lei ns 079/2002)
Contínuo (Lei ns 079/2002)

Agente de Serviços Gerais (Lei n? 079/2002)
Agente de Serviços Gerais (LC ns 004/2006)

Auxiliar Administrativo (Lei n^ 079/2002)

Recepcionista (Lei ne 079/2002)
Telefonista (Lei n<* 079/2002)

Agente de Portaria (LC n? 004/2006)
Agente de Saúde Escolar (Lei n? 079/2002)

Instrumentador Cirúrgico (Lei r\s 079/2002)
Office-Boy (LC nfi 032/2013)

Auxiliar de Enfermagem
(Lei ns 079/2002)

Auxiliar de Enfermagem PSF
(Lei ne 079/2002)

Auxiliar de Enfermagem
(LCne 004/2006)

FORMAÇÃO PROFISIONAL ESPECÍFICA
Vigia

Agente de Serviços Gerais

Agente de Portaria

Office-Boy

Auxiliar de Enfermagem
O
Q

Q

O

O
Q

NOVO CARGO

A
S

S
IS

TE
N

TE E
M

S
A

Ú
D

E
 N

ÍV
E

L II

CARGO PREEXISTENTE
Agente Comunitário de Saúde

(LC n? 025/2009)
Agente Comunitário de Saúde

(LCnS 029/2011)

FORMAÇÃO PROFISIONAL ESPECÍFICA

Agente Comunitário de Saúde

Agente de Combate às Endemias
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PREFEITURA DE FLORESTA DO ARAGUAIA

GABINETE DO PREFEITO

_ . .
Floi-esta

ANEXO III (CONTINUAÇÃO)
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N» ÓWDE ]d DE

TABELA DE ENQUADRAMENTO
DE 2018

NOVO CARGO

A
S

S
IS

TE
N

TE
 E

M
 S

A
Ú

D
E

N
ÍV

E
L III

CARGO PREEXISTENTE

Motorista - Categoria D (Lei ns 079/2002)
Motorista (LC n^ 004/2006)

Agente Administrativo (Lei n^ 079/2002)
Agente Administrativo (LC ns 004/2006)

Almoxarife (Lei ns 079/2002)
Agente de Vigilância Epidemiológica

(Lei ns 079/2002)
Agente de Vigilância Sanitária

(Lei ns 079/2002)
Agente de Vigilância Sanitária e
Epidemiológica (LC ne 004/2006)

Operador e Computador
(Lei ns 079/2002)

Assistente Técnico em Computação
(LC n? 004/2006)

Programador (Lei n« 079/2002)
Atendente de Consultório Dentário

(Lei ns 079/2002)
Auxiliar de Consultório Dentário

(LCní? 004/2006)

Auxiliar de Farmácia
(Lei na 079/2002)

Auxiliar de Farmácia
(LCnS 004/2006)

Estoquista (LC n8 032/2013)

FORMAÇÃO PROFISIONAL ESPECÍFICA
Motorista

Agente Administrativo

Estoquista

Agente de Vigilância Sanitária e
Epidemiológica

Assistente Técnico em Computação

Auxiliar de Consultório

Auxiliar de Farmácia

Estoquista

n
u

O
Q

IX.
O

Q

O

O
Q
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PREFEITURA DE FLORESTA DO ARAGUAIA iigr .,*.

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO III (CONTINUAÇÃO)
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N*OW DE /0 DE QÚ\()BfrO DE 2018

TABELA DE ENQUADRAMENTO

NOVO CARGO

A
S

S
IS

T
E

N
T

E
 E

M
 S

A
Ú

D
E

N
ÍV

E
L IV

CARGO PREEXISTENTE

Técnico em Enfermagem (Lei n9 079/2002)
Técnico de Enfermagem (LC n9 004/2006)
Técnico em Enfermagem (Lei n9 032/2013)
Técnico em Radiologia (Lei n9 079/2002)
Técnico em Radiologia (LC n9 004/2006)

Técnico em Higiene Dental
(Lei n9 079/2002)

Técnico em Saúde Bucal (Lei n9 032/2013)
Técnico em Laboratório

(LC n9 004/2006)
Supervisor de Administração, Controle e

Avaliação de Programas de Saúde
(LC ns 004/2006)

FORMAÇÃO PROFISIONAL ESPECÍFICA

Técnico de Enfermagem

Técnico em Radiologia

Técnico em Saúde Bucal

Técnico em Laboratório

Supervisor de Administração, Controle e
Avaliação de Programas de Saúde

NOVO CARGO

E
S

P
E

C
IA

LIS
TA

 E
M

 S
A

Ú
D

E
N

ÍV
E

L 1

CARGO PREEXISTENTE
Assistente Social (Lei n9 079/2002)

Bioquímico (Lei ns 079/2002)
Biomédico (LC n9 004/2006)
Biomédico (LC n9 032/2013)

Farmacêutico Bioquímico (LC n9 004/2006)

Cirurgião Dentista (Lei n9 079/2002)
Cirurgião Dentista do PSF

(Lei n9 079/2002)
Odontólogo (LC n9 004/2006)
Odontólogo (LC n9 032/2013)
Enfermeiro (Lei n9 079/2002)

Enfermeiro do PSF (Lei n9 079/2002)
Enfermeiro (LC n9 004/2006)
Enfermeiro (LC n9 032/2013)

Engenheiro Sanitarista (Lei n9 079/2002)

Fisioterapeuta (Lei n9 079/2002)
Fisioterapeuta (LC n9 004/2006)

Fonoaudiólogo (Lei n9 079/2002)

Médico Veterinário (Lei n9 079/2002)
Médico Veterinário (Lei n9 032/2013)

Nutricionista (Lei n9 079/2002)
Nutricionista (Lei n9 032/2013)

Psicólogo (Lei n9 079/2002)
Terapeuta Ocupacional (Lei n9 079/2002)

FORMAÇÃO PROFISIONAL ESPECÍFICA
Assistente Social

Bioquímico
Biomédico

Farmacêutico Bioquímico

Odontólogo

Enfermeiro

Fisioterapeuta

Médico Veterinário

Nutricionista

Psicólogo

=>
(D

O
Q

Q

O

O
Q
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PREFEITURA DE FLORESTA DO ARAGUAIA M*

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO III (CONTINUAÇÃO)
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NB Otk DE ]0 DE

TABELA DE ENQUADRAMENTO
DE 2018

NOVO CARGO

m
l/i
T>
m
Q

!Z m

C-
0
m

CARGO PREEXISTENTE

Pedagogo (LC n2 032/2013)

Farmacêutico (LC n^ 032/2013)

FORMAÇÃO PROFISIONAL ESPECÍFICA

Pedagogo

Farmacêutico

NOVO CARGO

m
1/1

Q

Z !=

<' Hm >
^ m
~ S

g
c-
0
m

CARGO PREEXISTENTE
Médico Auditor (Lei ns 079/2002)
Médico Auditor (LC n9 004/2006)

Médico Cirurgião (Lei na 079/2002)
Médico Clínico (Lei n? 079/2002)
Médico do PSF (Lei n2 079/2002)

Médico Ginecologista (Lei n^ 079/2002)
Médico Obstetra (Lei ns 079/2002)

Médico Oftalmologista (Lei ns 079/2002)
Médico Pediatra (Lei ns 079/2002)
Médico Auditor (Lei na 079/2002)

Médico (LC r>2 004/2006)
Médico (LCns 032/2013)

FORMAÇÃO PROFISIONAL ESPECÍFICA

Médico

O
Q

Q
O

O
Q
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PREFEITURA DE FLORESTA DO ARAGUAIA «l*

GABINETE DO PREFEITO

ANEXCUV
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N*Uk*4 DE l O DE í/í/i^OiK/ DE 2018

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES GENÉRICAS DOS CARGOS
DO QUADRO PERMANENTE E REQUISITOS PARA INGRESSO

1. TÍTULO DO CARGO: AUXILIAR EM SAÚDE, NÍVEL l (ÁREA DE ATUAÇÃO):

Descrição sumária: Executa, sob orientação e supervisão, atividades de serviços gerais,
vigilância, portaria, auxílio de enfermagem e saúde bucal na promoção, prevenção, atenção à saúde e
reabilitação desenvolvidas no SUS, sem cargo de direção ou chefia.

Requisitos para ingresso no cargo: Ensino Fundamental completo e aprovação em concurso
público de provas.

2. TÍTULO DO CARGO: AUXILIAR EM SAÚDE, NÍVEL II (ÁREA DE ATUAÇÃO):

Descrição sumária: Executa, sob orientação e supervisão, atividades de serviços de direção
veicular na promoção, prevenção, atenção à saúde e reabilitação desenvolvidas no SUS, sem cargo de
direção ou chefia.

Requisitos para ingresso no cargo: Ensino Fundamental completo, carteira nacional de
habilitação e aprovação em concurso público de provas.

<
<

3. TÍTULO DO CARGO: AUXILIAR EM SAÚDE, NÍVEL III (ÁREA DE ATUAÇÃO): g
<
K
<

Descrição sumária: Desempenhar com zelo e presteza as atividades previstas na Lei na 11.350, o
de 5 de outubro de 2006, sem cargo de direção ou chefia. <

Requisitos para ingresso no cargo: Ensino Médio completo, curso de formação inicial, com í£
carga horária mínima de quarenta horas; residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da 9
publicação do edital do processo seletivo público (exclusivamente para Agente Comunitário de Saúde), £
e aprovação em processo seletivo público de provas ou de provas e títulos.

UJ

4. TÍTULO DO CARGO: AUXILIAR EM SAÚDE, NÍVEL IV (ÁREA DE ATUAÇÃO): £
Q.

O

Descrição sumária: Planeja, executa e avalia atividades administrativas de suporte aos serviços oj
de saúde assistindo os profissionais e pacientes, em programa de desenvolvimento de promoção a *£
atenção à saúde e reabilitação desenvolvidas pelo SUS, como, o agente administrativo, com ou sem g
cargo de direção ou chefia.

Requisitos para ingresso no cargo: Ensino Médio completo e aprovação em concurso público de
provas.

5. TÍTULO DO CARGO: AUXILIAR EM SAÚDE, NÍVEL V (ÁREA DE ATUAÇÃO):

Descrição sumária: Planeja, executa e avalia atividades técnicas sob orientação e supervisão,
nas funções de Técnico em Enfermagem, Técnico em Saúde Bucal, Técnico em Laboratório, Técnico em
Radiologia, Técnico em Saneamento e Técnico em Prótese Dentária, orientando e assistindo os
pacientes, desenvolvendo programas de promoção, atenção à saúde e reabilitação desenvolvidas pelo
SUS, com ou sem cargo de direção ou chefia.

Requisitos para ingresso no cargo: Ensino Médio completo e/ou curso em Educação Profissional
Técnica de Nível Médio na área de saúde; registro no órgão competente (se houver) e aprovação em
concurso público de provas ou de provas e títulos.
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PREFEITURA DE FLORESTA DO ARAGUAIA

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO IV (CONTINUAÇÃO)
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N»(9cA DE \0 DE \jftutyjQ DE 2018

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES GENÉRICAS DOS CARGOS
DO QUADRO PERMANENTE E REQUISITOS PARA INGRESSO

6. TÍTULO DO CARGO: ESPECIALISTA EM SAÚDE, NÍVEL l (ÁREA DE ATUAÇÃO):

Descrição sumária: Planeja, executa, avalia e supervisiona atividades inerentes às áreas de
Biologia, Biomedicina, Bioquímica, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição,
Odontologia, Psicologia, Química, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Arte Terapia, Musicoterapia,
Medicina Veterinária, Educação Física, Administração; Arquivismo; Assistência Social; Biblioteca;
Odontologia; Contabilidade; Economia; Estatística e Comunicação Social, utilizando métodos e técnicas
específicas voltadas para o exercício profissional nas áreas de promoção, prevenção, atenção à saúde,
reabilitação e outras desenvolvidas pelo Município, com ou sem cargo de direção ou chefia.

Requisitos para ingresso no cargo: Educação Superior ou Educação Profissional Tecnológica de
Graduação; registro no órgão competente (se houver) e aprovação em concurso público de provas ou
de provas e títulos.

7. TÍTULO DO CARGO: ESPECIALISTA EM SAÚDE, NÍVEL II (ÁREA DE ATUAÇÃO):

Descrição sumária: Planeja, executa, avalia e supervisiona atividades inerentes às áreas de
medicina, utilizando métodos e técnicas específicas voltadas para o exercício profissional nas áreas de
promoção, prevenção, atenção à saúde, reabilitação e outras desenvolvidas pelo SUS, com ou sem
cargo de direção ou chefia. o

Requisitos para ingresso no cargo: Educação Superior em Medicina; registro no órgão <
competente e aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. ÍG

o
u.
LU
Q

O

O
Q

<

<
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GABINETE DO PREFEITO

ANEXO V
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N» 0DW DE J{) DE 0}^}B^ DE 2018

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CARGOS
E REQUISITOS PARA INGRESSO

1. CARGO: ASSISTENTE EM SAÚDE, NÍVEL I.
1.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (HABILIDADE): AGENTE DE PORTARIA.
1.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas de natureza repetitiva, como recepcionar

membros da comunidade e visitantes procurando identificá-los, averiguando suas pretensões para
prestar-lhes informações e/ou encaminhá-los a pessoas ou setores procurados. Atender chamadas
telefónicas; anotar recados; prestar informações; registrar as visitas e os telefonemas recebidos;
auxiliar em pequenas tarefas de apoio administrativo; utilizar recursos de informática; executar outras
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade, associadas ao ambiente organizacional dos órgãos
integrantes do SUS.

1.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Ensino Fundamental completo,
com certificado expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma da legislação vigente e
aprovação em concurso público de provas.

1.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (8 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 40 horas semanais), ficando sujeito à forma de regime de turnos ininterruptos de revezamento.

2. CARGO: ASSISTENTE EM SAÚDE, NÍVEL I.
2.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (HABILIDADE): AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS.
2.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas de natureza repetitiva, envolvendo preparo e

distribuição de alimentos; confecção e lavagem de roupa de uso hospitalar e limpeza em geral, o
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção. <

2.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Ensino Fundamental completo, S
com certificado expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma da legislação vigente e 2
aprovação em concurso público de provas.

2.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (8 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 40 horas semanais), ficando sujeito à forma de regime de turnos ininterruptos de revezamento. s

UJ
BC

3. CARGO: ASSISTENTE EM SAÚDE, NÍVEL I.
3.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (HABILIDADE): VIGIA. £
3.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas de natureza repetitiva, envolvendo proteção e ^

vigilância dos prédios e dependências da Secretaria Municipal de Saúde, bens da Secretaria, <
controlando a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob a sua vigilância,
verificando, as autorizações de ingresso, comunicando-se por via verbal ou telefone e prestando
informações ao público e aos órgãos competentes.

3.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Ensino Fundamental completo,
com certificado expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma da legislação vigente e
aprovação em concurso público de provas.

3.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (8 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 40 horas semanais), ficando sujeito à forma de regime de turnos ininterruptos de revezamento.

4. CARGO: ASSISTENTE EM SAÚDE, NÍVEL I.
4.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (HABILIDADE): OFFICE-BOY.
4.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas de natureza repetitiva, como transportar

pacotes, correspondências, documentos, objetos e valores, dentro e fora da instituição em que atua;
tirar cópias; mandar e-mails; atender telefone; efetuar serviços bancários e de correio, depositando ou
apanhando o material e entregando-o aos destinatários; auxiliar na instituição; operar equipamentos
de escritório (fotocopiadora, fax, etc.); transmitir mensagens orais e escritas.

4.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Ensino Fundamental completo,
com certificado expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma da legislação vigente e
aprovação em concurso público de provas.

4.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (8 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 40 horas semanais).
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5. CARGO: ASSISTENTE EM SAÚDE, NÍVEL I.
5.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (FORMAÇÃO PROFISIONAL ESPECÍFICA): AUXILIAR DE

ENFERMAGEM.
5.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas, em grau de nível médio, de natureza

repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem, bem como a participação em nível de
execução simples, em processos de tratamento, sob a orientação e supervisão de Enfermeiro.

5.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Ensino Fundamental completo
e habilitação em curso de Auxiliar de Enfermagem, com certificados expedidos por estabelecimento
oficial reconhecido na forma da legislação vigente; inscrição no órgão de classe; prova de estar
regularmente habilitado para o exercício da profissão e aprovação em concurso público de provas.

5.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (8 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 40 horas semanais), ficando sujeito à forma de regime de turnos ininterruptos de revezamento;
regime de sobreaviso e plantão presencial.

6. CARGO: ASSISTENTE EM SAÚDE, NÍVEL II.
6.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (FORMAÇÃO PROFISIONAL ESPECÍFICA): MOTORISTA.
6.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas de natureza repetitiva, relativas à condução e S

conservação de veículos destinados ao transporte de doentes, passageiros e cargas, em conformidade
com normas e procedimentos técnicos e de segurança; guinchar, destombar e remover veículos o
avariados e prestar socorro mecânico; realizar inspeções e reparos em veículos; vistoriar cargas; <
verificar documentação de veículos e de cargas; definir rotas e assegurar a regularidade do transporte.

6.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Ensino Médio completo, com °
certificado expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma da legislação vigente; Carteira
Nacional de Habilitação, Categoria "D" ou "E"; treinamento especializado, nos termos do art. 145-A do
Código de Trânsito Brasileiro; da Resolução CONTRAN n2 168, de 14 de dezembro de 2004 e aprovação c
em concurso público de provas.

6.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (8 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 40 horas semanais), ficando sujeito à forma de regime de turnos ininterruptos de revezamento m
e regime de sobreaviso. |

GÕ

7. CARGO: ASSISTENTE EM SAÚDE, NÍVEL III.
7.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (FORMAÇÃO PROFISIONAL ESPECÍFICA): AGENTE

COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
7.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas definidas na Lei ne 11.350, de 5 de outubro de

2006.
7.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Ensino Médio completo, com

certificado expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma da legislação vigente; residir na
área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público;
curso de formação inicial, com carga horária mínima de quarenta horas e aprovação em processo
seletivo público de provas ou de provas e títulos.

7.4. NORMAS REGULADORAS: Lei ne 11.350/2006, Lei ns 12.994/2014, Lei ns 13.342/2016 e Lei
ns 13.708/2018.

7.5. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (8 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 40 horas semanais).
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8. CARGO: ASSISTENTE EM SAÚDE, NÍVEL III.
8.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (FORMAÇÃO PROFISIONAL ESPECÍFICA): AGENTE DE

COMBATE ÀS ENDEMIAS.
8.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas definidas na Lei n9 11.350, de 5 de outubro de

2006.
8.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Ensino Médio completo, com

certificado expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma da legislação vigente; curso de
formação inicial, com carga horária mínima de quarenta horas e aprovação em processo seletivo
público de provas ou de provas e títulos.

8.4. NORMAS REGULADORAS: Lei n9 11.350/2006, Lei n2 12.994/2014, Lei n9 13.342/2016 e Lei
n9 13.708/2018.

8.5. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (8 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 40 horas semanais).

9. CARGO: ASSISTENTE EM SAÚDE, NÍVEL IV.
9.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (HABILIDADE): AUXILIAR DE FARMÁCIA.
9.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas relacionadas a serviços auxiliares de

acondicionamento e controle de entrada e saída de medicamentos, sob a orientação e supervisão de
Farmacêutico Bioquímico; realizar tarefas simples em farmácia, estocando e manipulando produtos já o
preparados para atender às pessoas. <

9.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Ensino Médio completo, com 5
certificado expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma da legislação vigente; °
participação em treinamento específico na área de saúde e aprovação em concurso público de provas. t£

9.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (8 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 40 horas semanais), ficando sujeito à forma de regime de turnos ininterruptos de revezamento. s

UJ

se

10. CARGO: ASSISTENTE EM SAÚDE, NÍVEL IV.
10.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (HABILIDADE): AUXILIAR DE CONSULTÓRIO. 2
10.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas relacionadas a serviços auxiliares em 5z

consultório odontológico, sob a orientação e supervisão de Odontólogo; recepcionar as pessoas em g
consultório, procurando identificar e averiguar as necessidades das pessoas para encaminhar ao
profissional; prestar informações; receber e transmitir recados.

10.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Ensino Médio completo, com
certificado expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma da legislação vigente;
participação em treinamento específico na área de saúde e aprovação em concurso público de provas.

10.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (8 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 40 horas semanais), ficando sujeito à forma de regime de turnos ininterruptos de revezamento.

11. CARGO: ASSISTENTE EM SAÚDE, NÍVEL IV.
11.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (HABILIDADE): ASSISTENTE TÉCNICO EM COMPUTAÇÃO
11.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas referentes à digitação, verificação e demais

operações de conversão de dados de entrada, com vistas ao processamento eletrônico, operando
teleimpressoras e microcomputadores.

11.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Ensino Médio completo, com
certificado expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma da legislação vigente;
participação em treinamento específico na área de saúde; curso de digitação de computadores e
aprovação em concurso público de provas.

11.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (8 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 40 horas semanais).
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12. CARGO: ASSISTENTE EM SAÚDE, NÍVEL IV.
12.1. ÁREA DE ATUACÃO ESPECÍFICA (HABILIDADE): AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E

EPIDEMIOLÓGICA.
12.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas relacionadas ao planejamento, coordenação,

e execução das ações de vigilância sanitária, epidemiológica e controle de zoonoses.
12.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Ensino Médio completo, com

certificado expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma da legislação vigente; curso
específico em Vigilância Sanitária e Epidemiológica e aprovação em concurso público de provas.

12.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (8 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 40 horas semanais).

13. CARGO: ASSISTENTE EM SAÚDE, NÍVEL IV.
13.1. ÁREA DE ATUACÃO ESPECÍFICA (HABILIDADE): ESTOQUISTA.
13.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades envolvendo a execução, sob supervisão direta ou

indireta, de conferência e armazenagem de produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e
depósitos; efetuar lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controle dos estoques;
distribuir produtos e materiais a serem expedidos; organizar o almoxarifado para facilitar a S
movimentação dos itens armazenados e a armazenar.

13.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Ensino Médio completo, com
certificado expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma da legislação vigente; <
conhecimentos específicos inerentes ao cargo e aprovação em concurso público de provas. !3

13.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (8 horas diárias que não pode ultrapassar o |
total de 40 horas semanais). £

o
o

14. CARGO: ASSISTENTE EM SAÚDE, NÍVEL IV. s
14.1. ÁREA DE ATUACÃO ESPECÍFICA (HABILIDADE): AGENTE ADMINISTRATIVO. |
14.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas de natureza repetitiva, envolvendo execução

sob supervisão direta ou indireta de trabalhos administrativos; executar serviços de apoio nas áreas de m
recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores usuários, fornecendo e %
recebendo informações sobre produtos e serviços; tratar de documentos variados, cumprindo todo o g
procedimento necessário referente aos mesmos.

14.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Ensino Médio completo, com
certificado expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma da legislação vigente; curso de
digitação de computadores e aprovação em concurso público de provas.

14.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (8 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 40 horas semanais).
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15. CARGO: ASSISTENTE EM SAÚDE, NÍVEL IV.
15.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (HABILIDADE): SUPERVISOR DE ADMINISTRAÇÃO,

CONTROLE E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS DE SAÚDE.
15.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas, em grau de nível médio, referentes à

bioestatística; administração de recursos humanos, materiais, financeiros e orçamentários, bem como
as relacionadas à execução e avaliação de programas e recursos que financiam e são aplicados em
ações e serviços públicos de saúde na esfera municipal e alimentação regular do Sistema de
Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS.

15.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Ensino Médio completo, com
certificado expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma da legislação vigente;
conhecimentos de datilografia e digitação e aprovação em concurso público de provas.

15.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (8 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 40 horas semanais).

16. CARGO: ASSISTENTE EM SAÚDE, NÍVEL V.
16.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (FORMAÇÃO PROFISIONAL ESPECÍFICA): TÉCNICO DE

ENFERMAGEM. g
16.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas, em grau de nível médio, evolvendo

orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem, sob a orientação e supervisão de o
Enfermeiro. <

16.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Ensino Médio completo e/ou 5
habilitação em curso Técnico de Enfermagem (Educação Profissional Técnica de Nível Médio), com °
certificados expedidos por estabelecimento oficial reconhecido na forma da legislação vigente; !£
inscrição no órgão de classe; prova de estar regularmente habilitado para o exercício da profissão e
aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. õj

16.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (8 horas diárias que não pode ultrapassar o £
total de 40 horas semanais), ficando sujeito à forma de regime de turnos ininterruptos de revezamento;
regime de sobreaviso e plantão presencial. LU

LU

Z.

17. CARGO: ASSISTENTE EM SAÚDE, NÍVEL V. g
17.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (FORMAÇÃO PROFISIONAL ESPECÍFICA): TÉCNICO EM

RADIOLOGIA.
17.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas, em grau de nível médio, envolvendo

trabalhos de operação qualificada, de equipamentos de radioterapia e de radiodiagnóstico, empregados
na medicina e na odontologia.

17.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Ensino Médio completo e
habilitação em curso Técnico em Radiologia (Educação Profissional Técnica de Nível Médio), com
certificados expedidos por estabelecimento oficial reconhecido na forma da legislação vigente;
inscrição no órgão de classe; prova de estar regularmente habilitado para o exercício da profissão e
aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

17.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (4 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 24 horas semanais), ficando sujeito a plantão presencial.
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18. CARGO: ASSISTENTE EM SAÚDE, NÍVEL V.
18.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (FORMAÇÃO PROFISIONAL ESPECÍFICA): TÉCNICO DE

LABORATÓRIO.
18.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas, em grau de nível médio, relacionadas à

orientação e execução de trabalhos desenvolvidos em laboratórios ou em campo relativos às
determinações, dosagens e análises bacteriológicas, bacterioscópicas e químicas em geral, bem como a
anatomia patológica para fins clínicos e controle da qualidade dos alimentos, controle qualitativo de
solos agregados, ligantes e misturas, comparando com índices determinados e aceitos pelas normas
técnicas brasileiras.

18.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Ensino Médio completo e
habilitação em curso Técnico em Laboratório, com certificados expedidos por estabelecimento oficial
reconhecido na forma da legislação vigente e aprovação em concurso público de provas.

18.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (8 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 40 horas semanais), ficando sujeito à forma de regime de turnos ininterruptos de revezamento
e regime de sobreaviso.

<

19. CARGO: ASSISTENTE EM SAÚDE, NÍVEL V. g
19.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (FORMAÇÃO PROFISIONAL ESPECÍFICA): TÉCNICO EM

SAÚDE BUCAL.
19.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas, em grau de nível médio, relacionadas a <

equipe da saúde bucal; realizar atividades necessárias à prestação de cuidados no âmbito da promoção,
prevenção e recuperação da saúde bucal; atuar nas unidades e serviços de saúde públicos, sob a °
supervisão do odontólogo. m

19.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Ensino Médio completo e
habilitação em curso Técnico em Saúde Bucal - TSB, com certificados expedidos por estabelecimento s
oficial reconhecido na forma da legislação vigente; inscrição no órgão de classe; prova de estar £
regularmente habilitado para o exercício da profissão e aprovação em concurso público de provas ou de o
provas e títulos. m

19.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (8 horas diárias que não pode ultrapassar o g
total de 40 horas semanais). g

(D

20. CARGO: ESPECIALISTA EM SAÚDE, NÍVEL I.
20.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (FORMAÇÃO PROFISIONAL ESPECÍFICA): ASSISTENTE

SOCIAL.
20.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas de aplicação de técnicas de serviço social, na

resolução de uma extensa variedade de desajustamento ou necessidade, gerados de pessoas que
reclamam amparo social. Este trabalho profissional consiste também em planejar medidas para o
aperfeiçoamento do serviço social; envolve a aplicação de técnicas de pesquisa social com o fim de
levantar dados auxiliares ao traçado de planos e, ainda, o treinamento do pessoal a ser empregado na
execução do planejado, inclui também a colaboração nas tarefas de coordenar e supervisionar diversos
grupos de servidores, empenhados em serviços específicos e auxiliares de assistência social e o
acompanhamento de casos de grande complexidade. O trabalho se desenvolve com considerável
autonomia, sendo os planejamentos executados em colaboração estrita com o gestor. Este efetua uma
revisão dos trabalhos, por meio de relatórios apresentados após a conclusão de cada plano; executar
tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

20.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Educação Superior completa,
com habilitação em curso de Serviço Social, expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma
da legislação vigente; inscrição no órgão de classe; prova de estar regularmente habilitado para o
exercício da profissão e aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

20.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (4 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 20 horas semanais).
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21. CARGO: ESPECIALISTA EM SAÚDE, NÍVEL I.
21.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (FORMAÇÃO PROFISIONAL ESPECÍFICA): BIOQUÍMICO.
21.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas de análises laboratoriais diversas (análises de

fármacos, biofármacos, águas, cosméticos, alimentos, toxicológicas, clínicas e diagnóstico molecular e
biotecnológicas); executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

21.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Educação Superior completa,
com habilitação em curso de Bioquímica, expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma da
legislação vigente; inscrição no órgão de classe; prova de estar regularmente habilitado para o exercício
da profissão e aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

21.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (4 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 20 horas semanais).

22. CARGO: ESPECIALISTA EM SAÚDE, NÍVEL I.
22.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (FORMAÇÃO PROFISIONAL ESPECÍFICA): BIOMÉDICO.
22.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas e especializadas em grau de maior

complexidade, relacionadas com a pesquisa e análise clínico-laboratorial, físico-química e
microbiológica; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. S

22.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Educação Superior completa,
com habilitação em curso de Ciências Biológicas, modalidade Médica, expedido por estabelecimento g
oficial reconhecido na forma da legislação vigente; inscrição no órgão de classe; prova de estar <
regularmente habilitado para o exercício da profissão e aprovação em concurso público de provas ou de
provas e títulos. °

22.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (4 horas diárias que não pode ultrapassar o £
total de 20 horas semanais). K

UJ

23. CARGO: ESPECIALISTA EM SAÚDE, NÍVEL I. |
23.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (FORMAÇÃO PROFISIONAL ESPECÍFICA): FARMACÊUTICO

BIOQUÍMICO. S
23.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas de supervisão, programação, coordenação e £

execução, em grau de maior complexidade ou execução qualificada em grau de mediana complexidade, <
de estudos e tarefas relativas a métodos e técnicas de produção e controle de medicamentos, análises
toxicológicas, hematológicas e clínicas para apoio a diagnósticos; executar tarefas afins, inclusive as
editadas no respectivo regulamento da profissão.

23.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO; Formação: Educação Superior completa,
com habilitação em curso de Farmacêutico Bioquímico, expedido por estabelecimento oficial
reconhecido na forma da legislação vigente; inscrição no órgão de classe; prova de estar regularmente
habilitado para o exercício da profissão e aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos.

23.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (4 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 20 horas semanais).
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24. CARGO: ESPECIALISTA EM SAÚDE, NÍVEL I.
24.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (FORMAÇÃO PROFISIONAL ESPECÍFICA): ODÓNTOLO.
24.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas de planejamento, supervisão, coordenação e

execução especializados, relacionados à assistência buco-dentária; executar tarefas afins, inclusive as
editadas no respectivo regulamento da profissão.

24.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Educação Superior completa,
com habilitação em curso de Odontologia, expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma
da legislação vigente; inscrição no órgão de classe; prova de estar regularmente habilitado para o
exercício da profissão e aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

24.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (4 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 20 horas semanais), ficando sujeito à forma de regime de turnos ininterruptos de revezamento
e regime de sobreaviso.

25. CARGO: ESPECIALISTA EM SAÚDE, NÍVEL I.
25.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (FORMAÇÃO PROFISIONAL ESPECÍFICA): ENFERMEIRO.
25.1. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas de planejamento, direção, coordenação e 5

execução de programas de saúde; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo S
regulamento da profissão e aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

25.1. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Educação Superior completa,
com habilitação em curso de Enfermagem, expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma <
da legislação vigente; inscrição no órgão de classe; prova de estar regularmente habilitado para o
exercício da profissão e aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. °

25.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (4 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 20 horas semanais), ficando sujeito à forma de regime de turnos ininterruptos de revezamento;
regime de sobreaviso e plantão presencial. c

LLJ
£T

26. CARGO: ESPECIALISTA EM SAÚDE, NÍVEL I.
26.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (FORMAÇÃO PROFISIONAL ESPECÍFICA): FISIOTERAPEUTA. 2
26.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas concernentes à melhoria do estado geral dos z

pacientes através de técnicas que facilitam suas condições cardiovasculares e respiratórias, motoras e S
musculoesqueléticas; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da
profissão.

26.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Educação Superior completa,
com habilitação em curso de Fisioterapia, expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma
da legislação vigente; inscrição no órgão de classe; prova de estar regularmente habilitado para o
exercício da profissão e aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

26.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (4 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 20 horas semanais), ficando sujeito à forma de regime de turnos ininterruptos de revezamento
e regime de sobreaviso.
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27. CARGO: ESPECIALISTA EM SAÚDE, NÍVEL I.
27.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (FORMAÇÃO PROFISIONAL ESPECÍFICA): MÉDICO

VETERINÁRIO.
27.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas que consiste em orientar e desenvolver

programas que envolvam práticas concernentes à defesa sanitária animal e à aplicação de medidas de
saúde pública no tocante às doenças de animais transmissíveis ao homem; exercer a clínica veterinária
em todas as suas modalidades; fazer inspeção, sob o ponto de vista sanitário e tecnológico, nos locais
que se utilizam de produtos de origem animal; realizar trabalhos ligados à biologia geral, à zoologia, à
zootecnia, bem como a bromatologia animal; participar do planejamento e execução de atividades
dirigidas à erradicação de zoonoses; promover medidas de controle contra a brucelose, tuberculose,
febre aftosa e outras doenças; orientar e coordenar os serviços de política sanitária animal; atestar a
sanidade de animais e de produtos de origem animal em suas fontes de produção ou de manipulação;
participar da execução de programas de extensão rural com vistas à utilização dos conhecimentos sobre
patologia animal, obtidos pela pesquisa; orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem
desenvolvidos por equipes auxiliares; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo
regulamento da profissão.

27.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Educação Superior completa, 3
com habilitação em curso de Médico Veterinário, expedido por estabelecimento oficial reconhecido na
forma da legislação vigente; inscrição no órgão de classe; prova de estar regularmente habilitado para o o
exercício da profissão e aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. <

27.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (4 horas diárias que não pode ultrapassar o Í2
total de 20 horas semanais), ficando sujeito à forma de regime de turnos ininterruptos de revezamento 3
e regime de sobreaviso. £

o
28. CARGO: ESPECIALISTA EM SAÚDE, NÍVEL l. =
28.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (FORMAÇÃO PROFISIONAL ESPECÍFICA): NUTRICIONISTA. |
28.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas que consiste em realizar pesquisas sobre

hábitos alimentares, proceder à avaliação técnica da dieta e sugerir medidas para sua melhoria, m
participar de programas de saúde pública, fazer avaliação dos programas de nutrição em saúde pública, £
sugerir adoção de normas, padrões e métodos de educação a assistência alimentar, visando a proteção <
materno-infantil, elaborar cardápios normais e dieterápicos, verificar o prontuário dos doentes,
prescrição da dieta, dados pessoais e resultados de exames de laboratório, para estabelecimento do
tipo de dieta, inspecionar os géneros estocados, orientar os serviços de cozinha, copa e refeitório na
correia preparação de cardápios, orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos
por auxiliares; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

28.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO/ESPECIALIDADE: Formação: Educação
Superior completa, com habilitação em curso de Nutricionista, expedido por estabelecimenlo oficial
reconhecido na forma da legislação vigente; inscrição no órgão de classe; prova de estar regularmente
habilitado para o exercício da profissão e aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos.

28.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (4 horas diárias que não pode ultrapassar o
tolal de 20 horas semanais).
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29. CARGO: ESPECIALISTA EM SAÚDE, NÍVEL I.
29.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (FORMAÇÃO PROFISIONAL ESPECÍFICA): PSICÓLOGO.
29.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas de aplicação de conhecimentos e técnicas

psicológicas à saúde, às doenças e aos cuidados de saúde, dentro do ambiente hospitalar; prevenção e
tratamento da doença; identificação da etiologia e diagnóstico relacionado à saúde, à doença e às
disfunções; executar atividades visando o aperfeiçoamento do Sistema de Política da Saúde; executar
tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

29.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Educação Superior completa,
com habilitação em curso de Psicologia, expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma da
legislação vigente; inscrição no órgão de classe; prova de estar regularmente habilitado para o exercício
da profissão e aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

29.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (4 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 20 horas semanais).

30. CARGO: ESPECIALISTA EM SAÚDE, NÍVEL I.
30.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (FORMAÇÃO PROFISIONAL ESPECÍFICA): PEDAGOGO. |
30.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas de trabalho dentro do ambiente hospitalar, 5

centrando-se na situação emergencial e transitória do educando hospitalizado, criando oportunidades
de interação com o enfermo, equipe hospitalar, família e escola; exercer atuação interdisciplinar, o
multidisciplinar e transdisciplinar; desenvolver propostas pedagógicas flexíveis, tendo em vista o <
acompanhamento do desenvolvimento e da aprendizagem da criança e adolescente hospitalizados; Í2
executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. °

30.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Educação Superior completa,
com habilitação em curso de Pedagogia, expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma da
legislação vigente e aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. uj

30.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (4 horas diárias que não pode ultrapassar o £
total de 20 horas semanais). o

31. CARGO: ESPECIALISTA EM SAÚDE, NÍVEL I.
31.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (FORMAÇÃO PROFISIONAL ESPECÍFICA): FARMACÊUTICO.
31.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas de geranciamento da farmácia hospitalar,

responsabilizando-se pelas atividades da farmácia do hospital e postos de saúde; executar funções
básicas de selecionar (padronizar), requisitar, receber, armazenar, dispensar (conforme a evolução do
sistema, em dose coletiva, individual ou unitária) e controlar os medicamentos (tanto os controlados
por lei, quanto os antimicrobianos), observando os ensinamentos da farmacoeconomia,
farmacovigilância e das boas práticas de armazenamento e dispensação; executar no hospital e postos
de saúde serviços de manipulação de medicamentos, aplicando o ensinamento da farmacotécnica e das
boas práticas de manipulação; integrar comissões hospitalares, como a Comissão de Infecção Hospitalar
e Comissão de Farmácia e Terapia; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo
regulamento da profissão.

31.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Educação Superior completa,
com habilitação em curso de Farmácia, expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma da
legislação vigente; inscrição no órgão de classe; prova de estar regularmente habilitado para o exercício
da profissão e aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

31.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (4 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 20 horas semanais), ficando sujeito à forma de regime de turnos ininterruptos de revezamento
e regime de sobreaviso.

Q
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32. CARGO: ESPECIALISTA EM SAÚDE, NÍVEL II.
32.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (FORMAÇÃO PROFISIONAL ESPECÍFICA): MÉDICO.
32.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas de planejamento, direção, supervisão,

assessoramento e execução de programas de saúde, preservar medicamentos, realizar outras formas de
tratamento, fazer cirurgias aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica; executar tarefas
afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

32.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Educação Superior completa,
com habilitação em curso de Medicina, expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma da
legislação vigente; inscrição no órgão de classe; prova de estar regularmente habilitado para o exercício
da profissão e aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

32.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (4 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 20 horas semanais), ficando sujeito à forma de regime de turnos ininterruptos de revezamento;
regime de sobreaviso e plantão presencial ou à distância.

O
Q

Q

O
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TERMO DE OPÇÃO

PLANO DE CARREIRA
DOS TRABALHADORES DO SUS - QUADRO DE PESSOAL DA SAÚDE

TERMO DE OPÇÃO

Nome: .
Cargo: _
Unidade Administrativa:

Venho, nos termos do art. 46 e seguintes da Lei Complementar n? ___ , de _ _ de _. __ ,
optar por integrar o Plano de Carreiras, Cargos e Vencimentos do quadro permanente da Secretaria de
Saúde da Administração Pública Municipal de Floresta do Araguaia, na forma estabelecida pela Lei em
referência.

Floresta do Araguaia - PA, _ / _ / _ .

Assinatura S
<•<
o
Q

Recebido e m : I I <

Q

Assinatura ou carimbo do Diretor de Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura o

o
o
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TABELA DE CONVERSÃO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO
E REFERÊNCIA NUMÉRICA PARA O ENQUADRAMENTO

TEMPO DE SERVIÇO (ANOS)

0
1
2
3

+ 3 = 4
5
6

+ 6 = 7
8
9

+ 9 = 10
11
12

+ 12 = 13
14
15

+ 15 = 16
17
18

+ 18 = 19
20
21

+ 21 = 22
23
24

+ 24 = 25
26
27

+ 27 = 28
29
30

+ 30 = 31
32
33

+ 33 = 34
35
36

CLASSE
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

REFERENCIA NUMÉRICA

Al
Al
Al
Al
A2
A2
A2
A3
A3
A3
A4
A4
A4
A5
A5
A5
A6
A6
A6
A7
A7
A7
A8
A8
A8
A9
A9
A9
AIO
AIO
AIO
Ali
Ali
Ali
A12
A12
A12

3
O

O
Q

Q

O

O
Q
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