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LEI N\ 523/2016, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016.

INSTITUI O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS
PARA OS SERVIDORES DE PROVIMENTO EFETIVO,
INTEGRANTES DOS GRUPOS FUNCIONAIS BÁSICO,
MÉDIO E SUPERIOR, E OS CARGOS EM COMISSÃO, DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS ESTADO DO
MARANHÃO, QUE FORMAM O QUADRO DE PESSOAL DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

0 Prefeito Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere o art.
43 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal Aprovou e, na qualidade de Prefeito
Municipal, SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

SEÇÃO I^
Da Instituição do Piano e seu Âmbito de Aplicação

Art. 1°. Fica instituído o Plano de Cargos, Carreiras e Salários para os servidores públicos ocupantes de cargos
de provimento efetivo, integrantes dos Grupos Funcionais Básico, Médio e Superior, e os Cargos em Comissão
do Município dc São João dos Patos, os quais formam o quadro dc pessoal da Administração Direta, abrangidos
nesta Lei.

Parágrafo único. Os dispositivos desta Lei estão fundados nos princípios constitucionais da legalidade,
igualdade, impessoalidade, moralidade e eficiência, na valorização do servidor, na eficácia das ações
institucionais e das políticas públicas.

SEÇÃO II
Das Diretrizes e Objetivos

Art. 2°. O Plano de Cargos, Carreiras e Salários aqui estabelecido tem como diretrizes básicas:

1 - valorização, profissionalização e o desenvolvimento profissional do servidor público de modo a possibilitar
o estabelecimento de trajetória das carreiras, mediante ascensão profissional;

II - mobilidade, nos limites legais vigentes, por meio da articulação de cargos, especialidades e carreiras com os
diversos ambientes organizacionais da Administração, a fim de permitir a prestação de serviços públicos de
excelência;

III - adoção de instrumentos gerenciais de política de pessoal, integrados ao planejamento estratégico do
Município.

SEÇÃO III
Do Glossário

Art. 3". Para os efeitos desta Lei entende-se por:
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I - cargo, a unidade funcional básica, criada por iei, que expressa um conjunto de atribuições, devcrcs e
responsabilidades cometidas a um servidor público, com denominação própria e número certo, dentro da
estrutura organizacional da Administração Pública;

II -cargo em comissão, a soma das atribuições, responsabilidades e encargos de Direção, Chefia ou
Assessoramento, a serem exercidas por servidor efetivo ou não, com exercício transitório, nomeado e
exonerado por decisão do Chefe do Poder Executivo Municipal;

III - carreira, a trajetória profissional estabelecida para cada um dos cargos efetivos abrangidos por esta Lei,
organizados conforme as suas especialidades, classes e níveis através do encadeamento de referências;

IV - classe, cada faixa da escala crescente de vencimentos básicos, decorrente da aferição de mérito no
exercício profissional, para atender o grupamento de servidores, reunidos por competências idênticas,
requeridas para o desempenho de atribuições que crescem em complexidade, abrangência e responsabilidade;

V - formulário dc avaliação de desempenho, o instrumento no qual estão contidas informações referentes a
aspectos quantitativos e qualitativos que indicam mérito do servidor e que possa conduzir seu exercício
profissional a patamares mais elevados de complexidade, criação e inovação, objetivando a realização da
ascensão profissional;

VI - fomiulário de gestão profissional, o instrumento no qual estão contidos registros de aspectos referentes ao
exercício profissional do servidor no período abrangido, considerando o resultado da avaliação de desempenho
c a capacitação por ele realizada, previstos para a ascensão profissional;

VII - vantagem pecuniária, de opção pela remuneração do cargo em comissão, de caráter transitório, atribuída
ao conjunto de deveres e responsabilidades cometidas a uma posição de chefia, direção e assessoramento que a
Administração confere, transitoriamente, somente ao servidor efetivo do quadro de pessoal permanente ou
transitório, em substituição à Função de Confiança;

VIII - opção de vencimento do cargo em comissão, por atribuições, responsabilidades c encargos de Direção,
Chefia c Assessoramento, a serem exereitadas, privativamente, em caráter transitório, por servidor efetivo
designado e dispensado por decisão do Chefe do Poder Executivo Municipal, em substituição à Função
Gratificada;

IX - nível/referência, o vencimento básico e/ou padrão inicial, aos servidores de provimento efetivo, por
Grupos Funcionais Básico, Médio e Superior, desta Lei.

X - procedimento de transição, o procedimento de natureza transitória, através do qual é possibilitada ascensão
profissional aos ocupantes aluais dc cargos que serão extintos com a sua vacância;

XI —nível/referência, a posição na faixa dc vencimentos, resultado da combinação da classe e nível
estabelecidos para o cargo, regulamentado pelo Poder Executivo, conjugado com o sistema de progressão ou
promoção profissional;

XII - remuneração, a soma do vencimento básico do cargo acrescido das demais vantagens financeiras;
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XIII - segmento, cada um dos agrupamentos profissionais, representando a estratificação dos serviços públicos
prestados pelo Município à população;

XIV - vencimento, a contraprestação devida pelo Município ou entidade de Direito Público ao servidor em
virtude do real desempenho das atribuições pertinentes ao seu cargo, nos termos desta Lei.

CAPÍTULO II
DOS GRUPOS FUNCIONAIS E SEGMENTOS

Art. 4°. Os cargos de provimento efetivos que formam o quadro de pessoal do Município de São João dos Patos
estão reunidos em três Grupos Funcionais, definidos em função do grau de instrução básica requerida desta Lei.

Art. 5°. Para efeito desta Lei fica estabelecido os seguintes Grupos Funcionais de Provimento Efetivo e de
Provimento em Comissão, composto das seguintes quantidades de cargos:

Grupo Cargos de Provimento Efetivo Qtdc.
Cargos de Provimento em
Comissão

Qtde.

1 Grupo Funcional Básico 02 Grupo Funcional Básico 0

11 Grupo Funcional Médio 263 Grupo Funcional Médio 221

III Grupo Funcional Superior 18 Grupo Funcional Superior 08

Total 283 Total 229

Parágrafo único. Os cargos de provimento efetivo serão extintos na vacância, por afinidade e atribuições com
serviços terceirizados na administração pública municipal.

Art. 6°. Ficam estabelecidos os seguintes segmentos para os Grupos Funcionais de Provimento Efetivo:
Administrativo, Planejamento e Gestão; Infra-eslruturar e Pesquisa; Saúde-Social e Artístico - Culturai-
Esportivo.

§ 1°. O segmento "Administrativo, Planejamento c Gestão" compreende os cargos cujas atividades estão
relacionadas ao planejamento e execução das rotinas e procedimentos administrativos de apoio á gestão de cada
órgão da administração direta e indireta.

§ 2°. O segmento "Infra-estruturar e Pesquisa" contempla os cargos relacionados à execução de atividades de
melhorias das condições físicas e ambientais do Município, realizando inclusive pesquisas que proporcionem
melhor qualidade de vida à população.

§ 3°. O segmento "Saúde-Social" engloba os cargos de apoio administrativo à realização das atividades de
prevenção das doenças, restauração da saúde, pesquisa e assistência social, para proporcionar bem-estar físico,
social e mental à população.

§ 4°. O segmento "Ariíslico-Cullural" abrange cargos cujas atividades estão ligadas à área de formação em
Educação Artística e Esportiva, com o objetivo de criar, desenvolver e disseminar a arte, a cultura e o esporte
do Município.
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§ 5°. A descrição sumária das atribuições, atividades e grau de complexidade dos cargos de provimento efetivo
e em comissão, respectivamente, e será complementada com a descrição detalhada, efetuada por Decreto do
Executivo Municipal, até o prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação da presente lei, e deverá ser
cumprida integralmente pelos ocupantes dos cargos, inclusive constará como requisito essencial nos Editais de
Concurso Público, para a invcstidura nos cargos,

CAPÍTULO III

DA INVESTIDURA

Art. 7°. A investidora nos cargos de provimento efetivo regidos por esta Lei dar-se-á por concurso público de
provas ou de provas de títulos na parle permanente e seus desdobramentos, no primeiro nível correspondente ao
cargo pretendido, dos Grupos Funcionais Básico, Médio e Superior.

Art. 8°. Constituem requisitos mínimos de escolaridade a contar da publicação da presente lei, para investidura
nos cargos:

I - no Grupo Funcional Básico - ensino fundamental completo, ensino médio e superior incompleto ou
completo, nos termos do edital de convocação e conforme regulamentação desta Lei;

II - no Grupo Funcional Médio - ensino médio completo e ensino superior incompleto ou completo, nos termos
do edital dc convocação e conforme regulamentação desta Lei;

III - no Grupo Funcional Superior - ensino superior completo específico, nos termos do edital de convocação e
conforme regulamentação desta Lei;

§ 1°. Prevalecem os requisitos mínimos de escolaridade para os servidores ocupantes de cargos de provimento
efetivo, anterior às normas da presente Lei.

§ 2°. Para as investiduras nos cargos de provimento efetivo poderão ser exigido conhecimentos específicos nos
editais de concurso público, independente da escolaridade, extensivo aos cargos dc provimento em comissão
criados por esta Lei, no ato da livre nomeação pela Chcíla do Poder Executivo.

Art. 9^.0 concurso público, com caráter eliminatório c classificatório, poderá ser composto das seguintes
etapas:

I - de caráter obrigatório:

a) prova escrita de conhecimentos;

b) e.xame médico ocupacional, que poderá abranger todos os exames pertinentes à aferição das condições de
saúde física e mental do candidato.

II - de caráter facultativo:

a) prova prática;

b) prova dc títulos;
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c) prova dc aptidão física, quando a natureza e complexidade do cargo exigir;

d) avaliação psicológica, com análise de perfil para o cargo.

Art. 10. O editai do concurso público definirá as regras específicas para participação e aprovação, contendo
obrigatoriamente;

I - a fixação das etapas previstas no Art. 9°, desta Lei, para o certame, bem como as respectivas fases distintas;

II - o limite de candidatos classificados em cada etapa, que poderão participar das etapas posteriores.

CAPÍTULO IV
DA TRAJETÓRIA DE CARREIRA

SEÇÃO I
Estruturação da Carreira

Art. 11. As carreiras estão estruturadas cm 04 (quatro) segmentos, por grupos funcionais, nos termos do Artigo
6® e parágrafos da presente Lei, cada qual desdobrado em faixas e níveis regulamentados pelo Poder Executivo.

SEÇÃO II
Da Progressão

Art. 12. A progressão consiste na passagem de um nível para outro imediatamente seguinte, de acordo com a
regulamentação da presente Lei, e o salário vigente atribuído ao servidor por meio de progressão e/ou sistema
similar de enquadramento dc acordo com a legislação anterior, em função do tempo de serviço público prestado
ao Município de São João dos Patos.

Parágrafo único. O percentual da progressão será aplicado sobre o salário vigente do servidor, nos termos
do copiii deste Artigo,

Art. 13. Poderão concorrer ao procedimento de progressão os servidores efetivos que estiverem em pleno
exercício no cargo, ou seja, ativos, e os cedidos para mandato classista, pertencentes tanto à parte permanente
quanto à parte transitória do quadro de pessoal, desde que preenchidas as seguintes condições;

I - ser estável, ou seja, ter cumprido o tempo de 3 (trcs) anos dc efetivo exercício no cargo para o qual foi
nomeado;

II - estar em efetivo exercício na administração direta ou indireta do Município dc São João dos Patos, e os
cedidos com ônus para a origem a outros órgãos públicos;

III - ter cumprido o interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício na referencia (nível) de vencimento em que
se encontra;

IV - ter obtido parecer favorável nas duas últimas avaliações e pontuação mínima exigida estabelecida em
regulamento específico.
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§ 1°. Os aluais servidores que esião adquirindo a condição prevista no inciso 1, deste artigo, avançarão um nível
somente após o cumprimento integral dos 3 (três) anos de efetivo exercício no cargo de ingresso constante do
quadro de pessoa! da Prefeitura Municipal de São .loào dos Patos;

§ 2°. Para a progressão, considerar-se-á o resultado do processo de avaliação de competências realizado no
interstício, conforme a regulamentação desta Lei.

§ 3°. Não poderá obter a progressão o servidor que:

I - tiver sido punido, nos últimos doze meses, com pena de multa ou repreensão;

II - não esteja no exercício das atribuições próprias do cargo por período igual ou superior a 50% (cinqüenta
por cento) do período avaliado, exceto se estiver exercendo cargo de provimento em comissão ou função de
confiança na Prefeitura Municipal de São João dos Patos, com atribuições para o mesmo fim, ou cedidos para
outros órgãos públicos, com ônus para a origem.

Art. 14. O servidor, em efetivo exercício, que obtiver classificação para o procedimento de progressão,
avançará I (um) nível, com ganho de 5% (Cinco por cento), de acordo com a regulamentação desta Lei, sobre o
vencimento padrão, observado o parágrafo 2° do artigo 63, desta Lei, reiniciando-se, então, nova contagem de
tempo, registros, anotações e avaliações para fins de apuração de progressão.

§ r. Os níveis são os integrantes esta Lei, que fixa os Salários Básicos.

Art. 15. A progressão dos servidores obedecerá à disponibilidade financeira e limites impostos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF, para gastos com despesas de pessoal.

Parágrafo único. Desde que haja disponibilidade financeira e observado os limites da LRP, no caso de
restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, nos termos da LRF, prevalece o direito adquirido da
progressão,

Art. 16. O servidor somente avançará para o nível seguinte mediante obtenção de duas avaliações positivas do
seu desempenho realizadas pela Comissão de Avaliação Técnica Setorial do Órgão da Prefeitura de São João
dos Patos em que estiver lotado.

§ r. A Comissão de Avaliação Técnica Setorial, nomeada através do decreto, deverá ser constituída,
paritariamente, por representantes eleitos pelos servidores efetivos indicados em Assembléia do Sindicato da
classe e pelo gestor do órgão, que tenham conhecimento de avaliação de desempenho.

§ 2°. O órgão gestor poderá ter o apoio de empresa e/ou técnico especializado, na avaliação de desempenho,
objeto desta seção, observado o deste artigo e § T, relativo à constituição paritária entre a Prefeitura
Municipal c Sindicato da classe.

Art. 17. Caso o salário básico do servidor, no enquadramento objeto desta Lei, atinja determinados níveis,
faixas e referencias, terá automaticamente o direito a progressão até completar o tempo de serviço para
aposentadoria.

CNPJ; 06.089.668/0001-33 - Tcic/lax: 3551-2328/2219

E-inail; pa-feiuirailcsaiijoaociospaiosgyahoo.com.br



■£ o
Lslado Do MaranliSo

Prefeiluru Municipal De São João Dos Patos-Mn
Avenida Gciúlio Vargas. 135 • Cctiiro. CDP 65665-000

vvww.sapioaodospalos.ina.gov.br

SEÇÃO III
Da Promoção

Art. 18. A promoç.ào consiste na passagem do servidor de um nível salarial para outro posterior, nos termos
desta seção, de acordo com o salário padrão c regulamentado pelo Poder Executivo, observado o parágrafo
único deste Artigo, mediante conclusão de grau de escolaridade e/ou cursos profissionalizantes.

§ r. A promoção somente dar-se-á de 3 (três) em 3 (três) anos, a contar do estágio probatório, independente da
conclusão do grau de escolaridade e/ou cursos profissionalizantes, com acréscimo do nível salarial de 3%,
calculado sobre o salário padrão que o servidor estiver percebendo.

§ 2°. O procedimento de promoção ocorrerá após o enquadramento do servidor, nos termos desta lei.

Art. 19. Graduações, pós-graduaçÕes e cursos profissionalizantes de nível médio, concluídos até a data da
publicação desta Lei serão considerados, para fins de promoção, após o enquadramento, desde que requeridos
pelo servidor, com a apresentação dos respectivos documentos.

§ r. Para o primeiro procedimento de promoção, considerar-se-á apenas o curso profissionalizante de maior
carga horária, a pós-graduação com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessentas) horas concluída, desde
que tenham afinidade com o cargo ocupado na Prefeitura Municipal de São .loão dos Patos.

§ 2". Os demais cursos profissionalizantes ou pós-graduações realizadas pelo servidor até a data de
promulgação desta Lei não poderão ser requeridas para promoções, se não tiverem qualquer vinculo de
afinidade com o cargo exercido.

§ 3°.0s servidores já beneficiados com grau de escolaridade c/ou cursos profissionalizantes, não terão direito a
utilização dos mesmos documentos para nova promoção, nos termos desta Lei.

§ 4°. Não serão considerados para efeito de promoção os grau escolaridade c/ou cursos profissionalizantes, seja
de pós-graduações, mestrado ou doutorado, que não tenham afinidade ou que não seja objeto da atividade do
cargo do concurso público.

Art. 20. Os servidores dos Grupos Funcionais Superior, Médio e Básico serão promovidos, após o
enquadramento, desde que requerido, com a conclusão de cursos, conforme equivalência abaixo, de nível e grau
de escolaridade e/ou capacitação:

I - para os ocupantes de cargos dos Grupos Funcionais Básico e Médio, a conclusão de curso profissionalizante,
com carga horária mínima de 180 (cento e oitenta) horas e que tenha afinidade com as atividades do cargo ou
função ocupada pelo servidor, corresponde ao avanço de 1 (um) nível;

II - para os ocupantes de cargos dos Grupos Funcionais Básico e Médio, a conclusão de Grau de Escolaridade
do Ensino Fundamental, Médio ou Superior, corresponde ao avanço de 2 (dois) níveis;

III - para os ocupantes de cargos do Grupo Funcional Superior, a conclusão de outra graduação será paga ao
servidor a título de remuneração, não incorporada ao salário básico;
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IV - a conclusão de curso em nível de especialidade, de pós-graduação lato semii, cie no mínimo 360 (trezentos
e sessenta) /ío/m,corresponde a um adicional de 10% (dez por cento) calculado sobre o salário básico,
percebido a titulo de remuneração, uma única vez, e não incorporada ao salário básico;

V - a conclusão de curso em nível de especialidade, de pós-graduação siricio sensu de mestrado ou doutorado,
corresponde ao adicional de 5% (cinco por cento) por cada nível de especialização, sem acumulação, calculado
sobre o salário básico, percebido uma única vez para cada especialidade, de mestrado ou doutorado, a título de
remuneração, e não incorporado ao salário básico, limitado o percentual dos níveis de especialização, de pós-
graduação, mestrado e doutorado, em 20% (vinte por cento).

§ r. Os cursos concluídos deverão ser obrigatoriamente reconhecidos por instituições legalmente autorizadas
pelo Ministério da Educação - MEC, ou pelos Conselhos Federal ou Estadual de Educação, ou por entidades
conveniadas com a PMTL.

§ 2°. Para efeito de promoção, os referidos cursos devem ter afinidade com as atividades do cargo ou função
ocupada pelo servidor, observada a grade curricular.

§ 3°. Cada uma das categorias de cursos, referidas nos incisos I e 11 deste Artigo, só poderão ser usadas para
efeito de promoção, no máximo 2 (duas) vezes, e os incisos III, IV e V, do mesmo Artigo, por serem
consideradas a título de remuneração, poderão ser concedidas até o limite de 20% (vinte por cento) constante do
inciso V. uma única vez para cada especialização de graduação, de pós-graduação de mestrado, e de pós-
graduação de doutorado.

Art. 21. Poderão participar do procedimento de promoção os servidores de provimento efetivo, que estejam em
pleno exercício no cargo, ou seja, ativos, pertencentes às partes permanente c transitória do quadro de pessoal,
desde que preenchidas as seguintes condições:

I - ser estável, ou seja, ter cumprido o tempo de 3 (três) anos de efetivo exercício no cargo para o qual foi
nomeado;

II - estar em efetivo exercício na administração direta e indireta:

III - apresentar os documentos exigidos para ascensão ao nível posterior, conforme disposto no Artigo 20,
parágrafos e incisos, desta Lei.

§ 1°. Os atuais servidores que estão adquirindo a condição prevista no inciso I, deste Artigo, avançarão para
níveis seguintes somente após o cumprimento integral dos 3 (três) anos de efetivo exercício no cargo de
ingresso no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São João dos Patos, sendo que a promoção ocorrerá
após o enquadramento, desde que requerido pelo servidor.

§ 2°. Não poderá obter a promoção o servidor que:

I - tiver sido punido, nos últimos doze meses, com pena de multa ou repreensão;

II - não esteja no exercício das atribuições próprias do cargo por período igual ou superior a 50% (cinqüenta
por cento) do período avaliado, exceto se estiver exercendo cargo de provimento em comissão ou função de
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confiança na PrefeiUira Municipal de São João dos Paios, com atribuições para o mesmo fim, e os servidores
cedidos para mandato classista.

Art. 22. Para participar do procedimento de promoção, o servidor deverá apresentar devidamente preenchido, o
requerimento, juntamente com o documento comprobatório de qualificação concluída, à Comissão de
Avaliação Técnica Setorial do órgão em que estiver lotado, para que esta atualize o Formulário de Gestão
Profissional do Servidor, e adote os procedimentos regulameniares para a ascensão deste para o nível seguinte,
conforme Artigos 18, 19, 20 e 21, parágrafos e incisos, desta Lei.

CAPÍTULO V
DO ENQUADRAMENTO, DA NOMENCLATURA E DA EXTINÇÃO DE CARGOS

SEÇÃO I
DO ENQUADRAMENTO

Art. 23. Os servidores municipais de São João dos Patos, titulares de cargos de provimento efetivo e estáveis,
serão enquadrados nos cargos, e seus respectivos desdobramentos, desta Lei, tomando-se por base, obrigatória e
cumulativamente, as atribuições da mesma natureza, mesmo grau de responsabilidade, complexidade,
escolaridade do cargo e tempo de serviço no atual cargo, obedecido os Grupos Funcionais Básico, Médio e
Superior.

Art. 24. Quando do enquadramento, os servidores públicos municipais poderão ser relatados
orçamentariamente no órgão cm que estiverem exercendo suas atividades, na data da publicação desta Lei, com
efeitos financeiros a partir da publicação desta lei, observada, obrigatoriamente, a disposição do Artigo 23,
supra.

Art. 25. Inexistindo coincidência de nível ou referência de valor do vencimento, o servidor será enquadrado de
acordo com o último vencimento recebido, sem quaisquer perdas salariais.

Art. 26. Para o enquadramento serão considerados os seguintes fatores:

I - nomenclatura e atribuições do cargo público que ocupa;

II - faixa dc vencimento do cargo;

III - experiência exigida;

IV - grau de escolaridade exigido;

V - tempo dc serviço do servidor na Prefeitura Municipal de São João dos Patos, se for o caso, de acordo com
regulamentação da presente lei.

Parágrafo único. Após o enquadramento dos servidores de acordo com desta Lei, a progressão e a promoção
do servidor terá como base a aplicação do percentual de tempo de serviço desta Lei.
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Art. 27. Os cargos públicos vagos exlsientes no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São João dos
Patos, antes da data de publicação desta Lei, e os que vagarem em razão do enquadramento fi carão
automaticamente extintos.

Art. 28. O servidor público que entender que seu enquadramento tenha sido feito em desacordo com as normas
desta Lei poderá, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação das listas nominais de
enquadramento, dirigir ao Secretário Municipal de Administração, requerimento de revisão de enquadramento,
devidamente fundamentada e protocolada.

§ 1°. O Secretário Municipal de Administração, após consulta à Comissão Central de Avaliação, deverá decidir
sobre o requerido, nos 30 (trinta) dias úteis que se sucederem à data de recebimento do requerimento, ao fim
dos quais será dado ao servidor público ciência do despacho.

§ 2°. Em caso de indeferimento, a Comissão Central de Avaliação enviará documento ao responsável pelo setor
de recursos humanos do órgão da Prefeitura Municipal de São João dos Patos em que está lotado o servidor
requerente, para que este tome conhecimento dos motivos respectivos, .solicitando sua assinatura no documento
emitido.

§ 3°. Sendo o pedido deferido, a ementa da decisão do Secretário Municipal de Administração deverá ser
inserida na Ficha de Registro Funcional do servidor cm até 30 (trinta) dias, contados do término do prazo
fixado no § 1°, deste Artigo, sendo os efeitos fi nanceiros decorrentes da revisão do enquadramento retroativos à
data de publicação das listas nominais dc enquadramento.

SEÇÃO II
Da Nomenclatura

Art. 29. Os cargos permanecem com a nomenclatura descrita desta Lei.

SEÇÃO III
Da Extinção de Cargos

Art. 30. Com a vacância, os cargos de provimento efetivo, do quadro de pessoal da Prefeitura de São João dos
Patos serão extintos, nos termos de regulamentação do Poder Exeeutivo Municipal, por afinidade e atribuições
de serviços terceirizados.

Art. 31. Os cargos em Comissão de Encarregado de Serviço de Política Pública, criados por lei serão
considerados extintos somente quando da vacância dos cargos ocupados pelos atuais titulares, vedada qualquer
admissão além dos ocupantes do referido cargo.

CAPÍTULO VI
DA JORNADA DE TRABALHO

Art. 32. A jornada dc trabalho dos servidores obedecerá ao disposto no Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de São João dos Patos, e no edital de concurso público para invcstidura em cargo público neste
Município.
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CAPITULO VII

DO VENCIMENTO

Art. 33. O vencimento dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de São João dos Patos somente poderá
ser fixado ou alterado por Lei, observado ato privativo do Chefe do Poder Executivo Municipal.

§ 1°. O vencimento dos cargos públicos e as vantagens permanentes são irredutíveis, ressalvado o disposto na
Constituição Federal.

§ 2°. A fixação dos níveis dc vencimento c demais componentes do sistema de remuneração dos servidores
públicos da Prefeitura Municipal de São João dos Patos observará:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos públicos que compõem o seu quadro de
pessoal;

II - os requisitos de escolaridade e experiência para a investidora nos cargos públicos;

III - as peculiaridades dos cargos públicos.

Art. 34. Os cargos públicos dc provimento efetivo do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São João
dos Patos estão liierarquizados por classe e nível de vencimentos básicos e níveis salariais desta Lei.

§  1°. O aumento do vencimento respeitará a política de remuneração definida nesta Lei, bem como seu
escalonamento e respectivos distanciamentos percentuais entre as classes e níveis.

§ 2°. As revisões gerais anuais dos servidores, sem distinção de índices, nos lermos constitucionais, serão
calculadas somente sobre o vencimento base, não incidindo no cálculo o valor da "Vantagem Pessoal
Nominalmente Identificado - VPNI", constante do Artigo 62, parágrafos segundo e terceiro, ou cm qualquer
outro sistema de gratillcaçõcs.

Art. 35. A maior remuneração, a qualquer título, atribuída aos servidores, obedecerá estritamente ao disposto
no Artigo 37, XI, da Constituição Federal, sendo imediatamente reduzidos àquele limite quaisquer valores
percebidos em desacordo com esta norma, não se admitindo, neste caso, a invocação de direito adquirido ou
percepção de excesso a qualquer título.

Art. 36. O Poder Executivo Municipal regulamentará por Lei. novas expectativas dc modernidade no trabalho e
salarial, observada a natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade e as peculiaridades dos cargos
públicos que compõem o seu quadro de pessoa! de provimento efetivo, de acordo com as novas atribuições,
aperfeiçoamentos e aprendizados, das áreas especificas a que pertencem os respectivos cargos, se porventura
existirem, dos Grupos Funcionais Básico, Médio e Superior constantes desta Lei.

Art. 37. Após 05 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo, o servidor fará jus a um acréscimo salarial dc 10%
(Dez por cento) calculado sobre a média das últimas 12(dozc) remunerações incluindo-se eventuais
gratificações recebidas durante o efetivo exercício, desde que seu cargo preencha os requisitos constantes
do capiil deste Artigo.
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Art. 38. O servidor estável com mais de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público Municipal, que
venha a exercer, ininterruptamente, c a qualquer título, cargo que lhe proporcione vencimentos superiores ao do
cargo de que seja titular, incorporará I/IO (um décimo) dessa diferença, por ano, até o limite de dez décimos.

CAPÍTULO VIII

DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL

Art. 39. Fica criado o Sistema de Avaliação de Desempenho de Pessoal, instrumento de gest<ão de pessoas que
objetiva o desenvolvimento profissional dos servidores municipais e orienta suas possibilidades de ascensão
profissional, refletindo as expectativas e necessidades da Administração.

Parágrafo único. Compete à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos a gestão do Sistema
de Avaliação de Desempenho de Pessoal.

Art. 40. A avaliação de desempenho de pessoal é um sistema de aferição do desempenho do servidor e será
utilizada para fins de programação de ações de capacitação e qualificação, e como critério para a ascensão
profissional, compreendendo:

I - o processo de avaliação de desempenho;

II - os programas de qualificação profissional;

III - as demais ações desenvolvidas pela Administração para atingir de seus objetivos.

§ r. A avaliação de desempenho poderá ser utilizada para:

I - acompanhamento gerencial;

II - desenvolvimento na carreira;

III - programas de capacitação.

§ 2". A avaliação de desempenho será formulada considerando as especificidades dos Grupos Funcionais e
Segmentos e terá seu conteúdo e valoração fixados em decreto.

§ 3°. O procedimento de avaliação de desempenho será realizado, anualmente, pelas Comissões de Avaliações
Setoriais dos órgãos e gerenciado pela Comissão Central de Avaliação, devendo, a cada interstício, o servidor
ser avaliado 2 (duas) vezes.

Art. 41. Os critérios (assiduidade, pontualidade, disciplina e metas) e seus respectivos pesos e pontuação, bem
como o conteúdo do formulário de gestão profissional, utilizados para a realização do procedimento de
ascensão profissional (progressão e promoção) serão regulamentados em decreto específico.

Art. 42. A qualificação profissional dos servidores deverá resultar de programas de capacitação compatíveis
com a natureza e as exigências dos respectivos cargos, tendo por objetivos:
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I - O desenvolvimento de competências, conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das
atribuições do cargo;

II - o aperfeiçoamento das competências necessárias ao desempenho de funções técnicas, de assessoramento e
de direção.

Art. 43. O servidor efetivo e estável que estiver no exercício das atribuições do cargo em carreira, inclusive os
que estejam exercendo cargo de comissão poderá requerer licença remunerada pelo prazo Máximo de 02(dois)
anos, sem prejuízo da remuneração do cargo, recebendo mensalmente durante toda a licença o valor
correspondente u media das últimas 12(doze) remunerações anteriores à data da solicitação da licença
incluindo-se eventuais gratillcaçõcs, para realização de cursos de graduação, pós-graduação, Mestrado,
Doutorado e Pós-Doutorado, Desde que a instituição de ensino que o servidor estiver matriculado e cursando
esteja situada fora do Município de São .loão dos Patos - Ma.

§ 1°. Para obtenção dc licença remunerada, o servidor firmará compromisso, mediante termo de confissão de
dívida, de:

I - imediatamente após o retorno ou conclusão do curso, se manter no efetivo exercício do cargo durante
período de no mínimo Ol(um) anos;

II - não desistir do curso e concluir todas as suas fases, inclusive defesa de dissertação ou tese, quando couber;

§ 2°. Na hipótese dc descumprimento das condições definidas no § 1°, deste artigo, incidirá obrigação de
ressarcimento total ou proporcional dos valores do montante da remuneração percebida no período do
afastamento.

§ 3°. A Administração Municipal avaliará os critérios de conveniência e oportunidade para a concessão dos
beneficios referidos no cajnil, deste Artigo, bem como estabelecerá o limite Máximo de 05%(cinco por
cento)do número de servidores efetivos para que possam ter este beneficios simultâneos por cada secretaria.

§ 4°. A concessão do benefício previsto neste Artigo corresponde a uma única oportunidade para cursos de
graduação, pós-graduação, Mestrado, Doutorado e Pós-Douiorado.

Aft. 44. Os programas de qualificação profissional deverão estar de acordo com:

I - o Plano de Governo;

II - as prioridades das diversas áreas da Administração Municipal;

III - a política de recursos humanos;

IV - a política de capacitação definida pela Secretaria Municipal de Administração;

V - a disponibilidade orçamentária e financeira.
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CAPITULO IX

DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

Art. 45. A política dc cargos, carreiras e salários de todos os servidores Municipais, compete às Secretarias
Municipais de Administração e de Finanças, Planejamento e Conlroladoria Geral.

Parágrafo único. A gestão de cargos, carreiras e salários, mencionada no ca/mf deste artigo, compete às
Secretarias Municipais de Administração e de Finanças, Planejamento e Controladoria Geral.

CAPÍTULO X

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

Art. 46. A provisão dos Cargos em Comissão dar-se-á através de livre nomeação do Chefe do Poder Executivo
Municipal, de acordo com os cargos constantes nas Leis Municipais n" 429/2014, 445/2015, 456/2014,
469/2015 6 474/2015.

Parágrafo único. Os cargos em comissão serão denominados de Grupo Funcional Médio e Superior, de
Direção, Chefia e Assessoramento - DCA.

Art. 47. O servidor de provimento efetivo ao ser designado para exercer função de cargo em comissão, poderá
optar pelo vencimento do cargo em comissão.

Art. 48. A remuneração mensal dos Cargos de Provimento em Comissão será a constante Tabela de
Vencimentos dos Cargos em Comissão.

Art. 49. Aos Cargos dc Provimento cm Comissão poderá ser outorgada gratificação pelo exercício dc Função
de Direção, acessória e Chefia, e somente aos ocupantes de cargos de Chefia, Direção e Assessoramento, objeto
do organograma da Lei de Estrutura Administrativa, de acordo com os percentuais constantes dos incisos 1 a III,
deste artigo, calculados sobre os vencimentos mensais especificados na Tabela dc Vencimentos dos Cargos de
Provimento em Comissão, exceto as disposições do inciso IV, aplicável aos demais cargos de provimento em
comissão.

I -20% (vinte por cento) pelo exercício da função de Direção/Asscssoria, exceto para a Chefia da Assessoria
Jurídica, por ser considerado Agente Público, remunerado por subsidio fixado em Lei especial;

II- 15% (quinze por cento) pelo exercício da função de Diretor de Departamento;

III- 10% (dez por cento) pelo exercício da função de Chefe de Núcleo;

Parágrafo único. Poderá ser concedida gratificação através dos percentuais, de 0,1% (um décimo por cento) a
40% (Quarenta por cento), para os demais ocupantes dos cargos de provimento em comissão, mediante prévia
análise das suas chefias imediatas, por meio de processo administrativo, contendo justificativa dc desempenho
do servidor e necessidade dos serviços que comprove a concessão, com anuência do Chefe do Poder Executivo
Municipal.
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CAPITULO XI

DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA

Art. 50. A Função de Confiança nos termos desta Lei é o cargo denominado em comissão, e a nomeação e
exoneração dar-se-á através de ato expedido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 51. A Função de Confiança será devida somente enquanto o servidor efetivo estiver ocupando o cargo em
comissão, para o qual foi designado, cessando imediatamente no ato de sua exoneração.

Parágrafo único. O servidor poderá optar pelo vencimento mensal do cargo de confiança que foi designado, a
título de remuneração pela nova função, ou receber a diferença do vencimento base do cargo de provimento
efetivo, para o cargo dc provimento em comissão.

Art. 52. Não é permitido o aciimulo de mais de uma função de confiança.

CAPÍTULO XII
DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Art. 53. As denominações das funções objeto de contratos temporários, que correspondam a cargos existentes
no quadro de pessoal, ficam alteradas em função da nova denominação dc cargos definida nesta Lei.

§ 1®. Não se aplicam aos contratos temporários as regras de progressão e promoção.

§ 2°. Aplicam-se as regras do capui e dos parágrafos deste Artigo aos processos seletivos, com efeitos
financeiros a partir desta Lei.

§ 3®. As normas de contratação temporária obedecem às legislações especificas, aplicáveis a espécie.

Art. 54. Os cargos de Agente Comunitário da Saúde e Agente de Combate a Endemias, contratados sobre o
regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, nos termos da Lei Federal 1 1.350/2006 e Emenda
Constitucional 51/2006, integram o Plano de Cargos, Carreiras c Salários, objeto desta Lei.

CAPÍTULO XIII
DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO

Art. 55-0 adicional por tempo dc serviço e devido ao servidor estável, na seguinte proporção;

I - Será pago a cada 5(Cinco) anos dc efetivo exercício.

II - Será incorporado ao salário mensal do servidor a razão de 10% (dez por cento) no primeiro qüinqüênio, e
de 5% (cinco por cento), nos qüinqüênios subsequentes será concedido a todos os servidores de provimento
efetivo, calculados sobre a média das últimas 12(doze) remunerações anteriores à data da solicitação da licença
incluindo-se eventuais gratificações.

III - O servidor fara jus ao adicional de tempo de serviço a partir do mês em que completar o qüinqüênio de
efetivo exercício no cargo.
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