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LEI MUNICIPAL Nº.  190/2007   

 
 
 

DISPÕE SOBRE A REFORMULAÇÃO DO PLANO DE 
CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO QUADRO 
DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MARITUBA, EXCETO OS PROFISSIONAIS DO 
MAGISTÉRIO E TRABALHADORES DA ÁREA DE SAÚDE. 

 
 
 

 A Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

TÍTULO I 
DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 

CAPÍTULO ÚNICO 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
  Art. 1º. Fica instituído o Novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração que estabelece a 
política, e disciplina a administração e o desenvolvimento dos Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Marituba. 
  Art. 2º. O presente Plano será norteado pelos seguintes princípios: 

I - adoção do princípio do merecimento para ingresso e desenvolvimento na carreira; e 
II - adoção de uma sistemática de merecimento que permita a valorização da 

contribuição de cada servidor, através da qualidade de seu desempenho e de sua melhor 
qualificação. 
  Art. 3º. Os cargos e carreiras da profissão de magistério, assim como dos trabalhadores da 
área de saúde são criados e regidos por lei específica. 
  

TÍTULO II 
DA CONCEITUAÇÃO, COMPOSIÇÃO, ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E PROVIMENTO 

CAPÍTULO I 
DA CONCEITUAÇÃO BÁSICA 

 
 Art. 4º. Para fins desta Lei entende-se por: 

I - servidor público -  a pessoa legalmente investida em cargo público, de provimento 
efetivo ou em comissão; 

II - cargo público – o conjunto de atribuições e responsabilidades atribuídas a um 
servidor público e que tem como características essenciais à criação por lei, em número certo, 
denominação própria, atribuições e, remuneração paga pelo cofre público; 

III - carreira – linhas de progressão estabelecidas para o acesso aos níveis e às 
referências dos cargos, hierarquicamente dispostos de acordo com o grau de conhecimento, 
aperfeiçoamento, qualificação e/ou habilitação e tempo de efetivo exercício das atribuições do 
cargo; 

IV - níveis – posição hierarquizada dentro do cargo, segundo o grau de 
aperfeiçoamento/qualificação, desempenho e tempo de efetivo exercício das atribuições do cargo, 
ocupada através do processo de avaliações periódicas de desempenho; 
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V - referência – posição horizontal dentro do cargo, estabelecida para seu ocupante 
dentro do respectivo nível de acordo com o critério de efetivo exercício das atribuições do cargo;  

VI - quadro – conjunto de cargos integrantes da administração pública municipal 
de igual natureza jurídica quanto ao provimento; 

VII - lotação – quantitativo de cargos ocupados e vagos fixados em número 
adequado ao funcionamento do órgão ou unidade;  

VIII - grupos ocupacionais – o conjunto de cargos com igual requisito mínimo de 
escolaridade para provimento e que se ocupam de atividades com grau de complexidade e 
conhecimentos semelhantes; e 

IX - enquadramento – alocação do servidor no quadro, grupo funcional, cargo, 
classe e  referência aos quais pertencer. 
 

CAPÍTULO II 
DA COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA  

SEÇÃO I 
DA COMPOSIÇÃO 

 
 Art. 5º. O presente Plano de Cargos, Carreira e Remuneração é composto dos seguintes 
quadros: 

I - efetivo; 
II - suplementar em extinção; e 
III - provimento em Comissão;  

 Art. 6º. Além dos quadros previstos no artigo imediatamente anterior, compõe o presente 
plano as funções de confiança, gratificadas. 
 

SEÇÃO II 
DA ESTRUTURA 

SUBSEÇÃO I 
DO QUADRO EFETIVO 

  
 Art. 7º. O quadro efetivo é integrado pelos cargos de provimento efetivo dos órgãos e/ou 
unidades da Prefeitura Municipal de Marituba e constituirá os seguintes grupos ocupacionais: 

I - elementar;  
II -  auxiliar; 
III -  médio; 
IV -  técnico; e 
V -  superior. 

 § 1º. O grupo ocupacional elementar é composto pelos servidores ocupantes de cargo cuja 
escolaridade mínima exigida para provimento é a conclusão da 4ª (quarta) série do Ensino 
Fundamental. 
 § 2º. O grupo ocupacional auxiliar é composto pelos servidores ocupantes de cargo cuja 
escolaridade mínima exigida para provimento é conclusão da 8ª (oitava) série do Ensino 
Fundamental. 
 § 3º. O grupo ocupacional médio é composto pelos servidores ocupantes de cargos cuja 
escolaridade mínima exigida para provimento é a conclusão do Ensino Médio. 
 § 4º. O grupo ocupacional técnico é composto pelos servidores ocupantes de cargos cuja 
escolaridade mínima exigida para provimento é a conclusão do antigo 2º Grau Profissionalizante 
de natureza técnica ou a conclusão do atual Ensino Médio mais o curso de técnico conforme a 
área de cada cargo. 
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 § 5º. O grupo ocupacional superior é composto pelos servidores ocupantes de cargos cuja 
formação mínima exigida para provimento é o diploma de nível superior, graduação. 
  

SUBSEÇÃO II 
DO QUADRO SUPLEMENTAR EM EXTINÇÃO 

 
 Art. 8º. O quadro suplementar em extinção é constituído: 

I- pelos cargos cujos ocupantes foram admitidos até 05 de outubro de 1983, sem 
concurso público; e 

II- pelos cargos existentes atualmente, ocupados por servidores efetivos, mas que não 
terá mais provimento em novos concursos público, mantendo-se apenas os já providos até sua 
vacância e conseqüente extinção.  
 Art. 9º. Os cargos integrantes do quadro suplementar em extinção serão extintos 
gradativamente, à medida que vagarem. 
 § 1º. Os cargos do quadro suplementar em extinção que não forem mantidos na nova 
estrutura, com a mesma nomenclatura e, que estiverem vagos quando do início da vigência desta 
lei, ficam automaticamente extintos. 
 § 2º. Os cargos que tiverem ocupantes estáveis, nos termos do art. 19, § 1º do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, que integrem o quadro suplementar em extinção, sendo 
mantidos na nova estrutura, com a mesma nomenclatura, continuarão sendo providos por servidor 
submetido a concurso público, sendo extinta apenas a possibilidade de ingresso de novo servidor 
no quadro suplementar em extinção. 
 Art. 10. Os ocupantes de cargos integrantes do quadro suplementar em extinção, farão jus a 
todos os direitos dos ocupantes de cargo efetivo, com exceção da integração à carreira e 
progressão a qualquer título, a partir do devido enquadramento nesta Lei, quando se tratar dos 
estáveis. 
 § 1º. O servidor estável integrante do quadro suplementar em extinção, quando se submeter 
a concurso público, terá o seu tempo de serviço contado como título, conforme dispuser o 
regulamento do certame. 
 § 2º. O servidor de que trata o parágrafo imediatamente anterior, quando submetido a 
concurso público, nomeado e não aprovado em estágio probatório será imediatamente 
reconduzido ao cargo de origem. 
 § 3º. Os cargos integrantes do quadro suplementar em extinção são os constantes do anexo 
III desta lei. 
 

SUBSEÇÃO III 
DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

 
 Art. 11. O quadro de provimento em comissão da Prefeitura Municipal de Marituba é 
constituído dos cargos que integram o grupo de chefia, direção e assessoramento, e desdobra-se 
nas seguintes categorias funcionais, conforme anexo IV desta Lei: 

I - secretariado municipal – constituído dos agentes políticos de assessoramento 
direto ao Chefe do Executivo em cada unidade administrativa integrante da Administração Pública 
Municipal, devendo a nomeação recair sobre pessoas com escolaridade de nível superior; 

II - contabilidade – constituída pelo cargo de Assessor Contábil com atividades 
contábeis e responsabilidade pela Contabilidade Geral da Prefeitura, devendo a nomeação recair 
sobre pessoas com escolaridade de nível superior; 

III - chefia de gabinete – constituída pelo cargo de Chefe de Gabinete com atividades 
de controle e gerência de todas as ações e assuntos pertinentes ao Gabinete do Chefe do 
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Executivo. 
IV -  controle interno – constituído pelo cargo de Assessor de Controle Interno com 

atividades de acompanhamento e avaliação da ação do governo, da gestão dos administradores 
do patrimônio municipal e dos atos dos responsáveis pela arrecadação e aplicação dos recursos 
públicos; 

V -  procuradoria geral – constituída pelo cargo de Procurador Geral responsável por 
todos os assuntos e matérias de cunho jurídico da Administração Pública Municipal, devendo a 
nomeação recair sobre pessoas com escolaridade de nível superior; 

VI - tesouraria – constituída pelo cargo de Tesoureiro responsável por todas as 
operações monetárias da Administração Pública Municipal, devendo a nomeação recair sobre 
pessoas com escolaridade de nível superior; 

VII - administração de cemitérios – constituída pelo cargo de Administrador de 
Cemitérios com responsabilidade por todos as ações, serviços e assuntos inerentes a cemitérios. 

VIII - administração de mercados – constituída pelo cargo de Administrador de 
Mercado com responsabilidade por todas as atividades inerentes à gerência dos mercados 
municipais. 

IX - assessoria jurídica – constituída pelos cargos de Assessor Jurídico com atividades 
integrantes da procuradoria municipal, executando todas as atividades de cunho jurídico da 
Administração Pública Municipal sob a coordenação da procuradoria geral, devendo a nomeação 
recair sobre pessoas com escolaridade de nível superior; 

X - assessoramento especial – constituído de cargos com atividades inerentes à 
assessoria direta do Chefe do Executivo, dividida em quatro níveis, sendo exigido para o nível “I” 
escolaridade de nível superior; 

XI - assessoria de comunicação – constituída de cargos com atividades de divulgação e 
comunicação oficial do município, devendo a nomeação recair sobre pessoas com escolaridade 
de nível superior; 

XII -  direção de departamento – constituído de cargos com atividades de gerenciamento 
dos departamentos das unidades administrativas da Prefeitura Municipal, devendo a nomeação 
recair sobre pessoas com escolaridade de nível superior; 

XIII - direção de Centro de Referência Especial de Assistência Social – CREAS – 
constituído de cargos com atividades de gerenciamento de CREAS, devendo a nomeação recair 
sobre pessoas com escolaridade de nível superior; 

XIV - direção de Centro de Referência de Assistência Social – CRAS – constituído 
de cargos com atividades de gerenciamento de CRAS, devendo a nomeação recair sobre pessoas 
com escolaridade de nível superior.  
 

SUBSEÇÃO IV 
DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA 

 
 Art. 12. As funções de confiança, gratificadas, são constituídas pelas necessidades 
permanentes do serviço público, atribuições para as quais não existe cargo específico, podendo 
ser preenchidas por ocupantes de cargos diversos, quando a lei não restringir. 
 § 1º.  Os cargos diversos aos quais se refere o caput deste artigo deverão atender o 
requisito mínimo de escolaridade e conhecimento para o desempenho da função. 
 § 2º. As funções de confiança, gratificadas, são de livre escolha, nomeação e exoneração 
pelo Chefe do Executivo, obedecendo os seguintes critérios: 

I - deverá recair, exclusivamente, sobre servidores ocupantes de cargos de 
provimento efetivo; e 

II - atender o requisito de escolaridade e conhecimentos mínimos que o desempenho 
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da função requerer. 
 § 3º. As funções de confiança, gratificadas estão dispostas no Anexo V desta Lei e são as 
seguintes: 

I - chefia de divisão – constituída de funções com atividades inerentes à gerência de 
divisões das unidades administrativas da prefeitura; 

II - secretariado de unidade escolar – constituída de funções com atividades de 
escrituração e responsabilidade geral pela documentação escolar, da unidade, do corpo discente 
e docente, além de assinar conjuntamente com a direção da escola toda a documentação da vida 
escolar dos alunos; 

III - coordenação de Programas Especiais da Assistência Social – constituída de 
funções com atividades de gerenciamento dos Programas Especiais da Assistência Social; 

IV - coordenação de Programas Básicos da Assistência Social – constituída de funções 
com atividades de gerenciamento de Programas Básicos da Assistência Social.  
   

CAPÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO 

SEÇÃO I  
DA DISTRIBUIÇÃO 

 
 Art. 13. A carreira dos cargos do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Marituba está 
distribuída no anexo VII desta Lei da seguinte forma: 

I - grupos ocupacionais; 
II - códigos; 
III - cargos; 
IV - níveis;  
V - vencimento profissional; e 
VI - referências. 

  
 
 

SEÇÃO II 
DA CARREIRA 

 
 Art. 14. A carreira dos servidores públicos do Município de Marituba possui a seguinte 
organização: 

I - dez referências na posição horizontal, para cada cargo; e 
II - seis níveis na posição vertical, para cada cargo. 

  
CAPÍTULO IV 

DO PROVIMENTO  
 

 Art. 15. O provimento dos cargos pode ser em caráter permanente e/ou provisório. 
 Art. 16. O provimento em caráter permanente se dará em cargos efetivos mediante prévia 
aprovação em concurso público de provas e/ou de provas e títulos. 
 Art. 17. O provimento em caráter provisório se dará em cargos em comissão, mediante livre 
escolha, nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo. 

 
TÍTULO III 

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL 
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 Art. 18. A progressão funcional será baseada no aperfeiçoamento, qualificação e/ou 
habilitação profissional e no tempo de efetivo exercício das atribuições do cargo, através da 
avaliação periódica de desempenho. 
 Parágrafo único. A progressão funcional será vertical e horizontal. 
 

CAPÍTULO I 
DA PROGRESSÃO VERTICAL 

  
 Art. 19. A progressão vertical é a movimentação do servidor de um nível para outro 
subseqüente dentro do mesmo cargo, observados os critérios de efetivo tempo de serviço, 
aperfeiçoamento e qualificação profissional e/ou habilitação. 
 Art. 20. Para fazer jus à progressão vertical o servidor deverá atender cumulativamente aos 
seguintes requisitos: 

I - ter concluído curso, aperfeiçoamento ou qualificação exigido para o nível seguinte, 
e resultado considerado satisfatório no mínimo em três avaliações periódicas de desempenho, no 
interstício de quatro anos; e  

II - ter cumprido o interstício de quatro anos de efetivo exercício das atribuições do 
cargo no nível anterior. 
  § 1º. O curso, aperfeiçoamento ou qualificação a que se refere o inciso I deste artigo deverá 
ser ministrado por instituição ou órgão devidamente credenciado para a emissão do certificado de 
conclusão, oficial e definitivo. 
 § 2º. O servidor integrante de cada cargo efetivo, após 4 (quatro) anos de efetivo exercício, 
se obtiver resultado satisfatório na avaliação periódica de desempenho e atender ao que dispõe 
os artigos 20, 21 e 22 desta Lei, será promovido para o nível “II”  de seu cargo, dentro do seu 
grupo ocupacional e padrão de vencimentos, daí sendo promovido para os níveis subseqüentes 
conforme dispõe esta Lei, fazendo jus sempre ao percentual constante do anexo VII desta Lei. 
 Art. 21. O curso, aperfeiçoamento ou qualificação a que se refere o inciso I do artigo 20 será 
considerado: 

I - para os cargos dos grupos ocupacionais elementar e auxiliar, se constar carga 
horária clara de no mínimo oitenta horas, com conteúdo relacionado à área de atuação do cargo; 
e 

II - para os cargos dos grupos ocupacionais médio, técnico, superior e especializado se 
constar carga horária clara de no mínimo cento e vinte horas. 
 § 1º. O certificado ou diploma de conclusão de um nível a mais de escolaridade, em 
instituições credenciadas, substitui os certificados com carga horária mínima, estabelecidos nos 
incisos I e II deste artigo, sempre acompanhado da avaliação periódica de desempenho.  
 § 2º. Para os cargos que não possuem profissão regulamentada em lei, o nível de 
escolaridade que se refere o § 1º deste artigo poderá ocorrer em qualquer área que esteja 
relacionada a sua área de atuação ou área afim. 
 Art. 22. O afastamento do cargo não considerado em lei como de efetivo exercício, 
interrompe a contagem do tempo para promoção de nível, retomando a contagem tão logo cesse 
o afastamento, considerando-se a fração de tempo acumulada anterior ao afastamento. 
  

CAPÍTULO II 
DA PROGRESSÃO HORIZONTAL 

 
 Art. 23. Progressão horizontal é a movimentação do servidor de uma referência para outra 
subseqüente, designadas pelas letras de A a J, observando-se o critério de efetivo tempo de 
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exercício nas atribuições do cargo, no limite máximo de referência que atenda o tempo mínimo 
para aposentadoria. 
 Parágrafo único. A administração procederá à progressão do servidor independente de 
requerimento. 
 Art. 24. O afastamento das atribuições do cargo interrompe a contagem do tempo para a 
promoção horizontal, retomando a contagem tão logo cesse o afastamento, considerando-se a 
fração de tempo acumulada anterior ao afastamento. 
 Parágrafo único. A interrupção da contagem do tempo para promoção horizontal não será 
considerada quando o afastamento for declarado em lei como de efetivo exercício. 
 Art. 25. A progressão horizontal será automática após decurso de três anos de efetivo 
exercício das atribuições do cargo observado os artigos 23 e 24 desta Lei. 
 Parágrafo único. O servidor integrante de cargo efetivo, após 3 (três) anos de efetivo 
exercício, se obtiver resultado satisfatório na avaliação especial de desempenho, em função do 
estágio probatório, atendendo ao que dispõe os artigos 23, 24 e 25 desta Lei, será promovido para 
a referência “A” do seu cargo, dentro do seu grupo ocupacional, daí mudando automaticamente 
para as referências subseqüentes conforme dispõe esta Lei, fazendo jus sempre ao percentual 
constante do anexo VII desta Lei. 
 

CAPÍTULO III 
DO TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO 

  
 Art. 26. O tempo em que o servidor se encontrar afastado do exercício do cargo por 
qualquer motivo, não se computará para efeito do que dispõe os artigos 22 e 24, exceto nos casos 
considerados no Regime Jurídico Estatutário, como de efetivo exercício. 
 § 1º. A contagem do tempo para o novo período será sempre iniciada no dia seguinte àquele 
em que o servidor houver completado o período aquisitivo anterior. 
 § 2º. Não se interromperá a contagem do interstício aquisitivo pelo exercício de cargo em 
comissão ou função de confiança desde que seja dentro da área à qual o cargo pertença, caso 
contrário a interrupção será levada em consideração.  
  

CAPÍTULO IV 
DA AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO 

  
 Art. 27. O sistema de avaliação periódica de desempenho funcional previsto nesta lei deverá 
ser criado por lei específica, no prazo máximo de um ano, a contar da publicação desta lei. 
 Parágrafo único. O sistema de avaliação periódica de desempenho funcional de que trata o 
caput deste artigo deverá ser composto de programa de formação, regulamento, instrumentos e 
critérios de avaliação, dos quais deverá ser dado amplo conhecimento aos avaliados, quando da 
construção dos mesmos. 
  

TÍTULO IV 
DA JORNADA DE TRABALHO E DA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA 

CAPÍTULO I 
DA JORNADA DE TRABALHO 

 
 Art. 28. A jornada de trabalho normal dos servidores públicos de Marituba será de: 

I - oito horas diárias, com intervalo, totalizando quarenta horas semanais; ou 
II - seis horas diárias em regime ininterrupto, totalizando trinta horas semanais. 

 Parágrafo único. A jornada de trabalho a qual se refere o inciso II do caput deste artigo 
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poderá ser adotada pelo Chefe do Executivo para alguns segmentos da administração, em caráter 
provisório, não se constituindo como jornada de trabalho oficial do município, sendo vedada a 
previsão em edital de concurso público. 
 Art. 29. Somente haverá jornada de trabalho extraordinária em casos essenciais que a 
justifique e ainda assim, por tempo determinado. 
 Parágrafo único. A jornada de trabalho a qual se refere o caput deste artigo deverá estar 
respaldada e regulamentada por Decreto do Chefe do Executivo. 
 

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA 

SEÇÃO I 
DO VENCIMENTO 

 
 Art. 30. O menor vencimento pago a servidores públicos municipais nunca será inferior ao 
salário mínimo definido nacionalmente. 
 Art. 31. Os padrões de vencimentos dos servidores públicos municipais, que considera a 
natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade de cada cargo, são os constantes no 
anexo VII desta lei. 
 

SEÇÃO II 
DAS VANTAGENS 

 
 Art. 32. Os servidores públicos municipais, além do vencimento, farão jus, conforme a 
situação funcional de cada um, às seguintes vantagens, além de outras previstas na Lei Municipal 
036/98: 

I - adicional por progressão horizontal, segundo tempo de serviço público efetivo nas 
atribuições do cargo;  

II - adicional por progressão vertical; 
III - adicional de insalubridade ou periculosidade;  
IV - adicional noturno; e 
V - gratificação de função. 

 Art. 33. O adicional por progressão horizontal será devido no percentual de (3%) ( três por 
cento) a cada 3 (três) anos de serviço público efetivo no exercício das atribuições do cargo, 
observado o disposto nos artigos 23 a 25 desta Lei. 
 Art. 34. O adicional por progressão vertical será devido no percentual de 15% (quinze por 
cento) a cada progressão, atendendo ao que dispõem os artigos 19 a 22 desta lei.  
 Parágrafo único. O adicional ao qual se refere o caput deste artigo será calculado sempre 
sobre o vencimento base do servidor. 
 Art. 35. O adicional de insalubridade ou periculosidade é pago nos seguintes percentuais: 

I - 20% (vinte por cento) para o grau considerado pequeno; 
II - 25% (vinte e cinco por cento) para o grau considerado médio; e 
III - 30% (trinta por cento) para o grau considerado grande. 

 § 1º. O adicional de insalubridade ou periculosidade será calculado sempre sobre o 
vencimento base do servidor e não serão cumuláveis. 
 § 2º. As atividades desempenhadas em condições insalubres, penosas ou perigosas assim 
como seu grau de insalubridade serão definidas por perícia médica oficial e decretadas pelo Chefe 
do Executivo em no máximo 90 (noventa) dias contados da publicação desta lei.  
 § 3º.O servidor ocupante de cargo efetivo de auxiliar de serviços gerais somente fará jus ao 
adicional de insalubridade quando lotado em hospital ou posto de saúde que o coloque em 
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situação insalubre. 
 § 4º. Quando da definição das atividades desempenhadas em condições insalubres, 
perigosas ou penosas bem como aos seus graus de intensidade, dentro ou fora do prazo previsto 
no parágrafo anterior, serão pagos os retroativos financeiros aos servidores que estiverem 
exercendo atividades em tais situações, desde o início das atividades, atendendo o início da 
vigência desta lei. 
 Art. 36. O servidor fará jus aos adicionais de insalubridade ou periculosidade enquanto 
permanecer na função em condição insalubre, perigosa ou penosa, deixando de perceber o 
adicional tão logo cesse a situação que ocasionou o pagamento. 
 Art. 37. Quando o servidor for afastado da função que ocasionou o pagamento dos 
adicionais referidos no caput deste artigo, por causa motivada pela situação em que estava 
exposto, fará jus ao recebimento dos mesmos por todo o período do afastamento. 
 Parágrafo único. Sendo o afastamento definitivo, o servidor fará jus ao adicional até sua 
aposentadoria, quando o mesmo incorporar-se-á aos seus proventos. 
 Art. 38. O adicional noturno será pago ao servidor que exercer atividades em horários 
compreendidos entre as 22h (vinte e duas horas) de um dia e as 6h (seis horas) do dia seguinte, 
no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), calculado sobre o vencimento base. 
 Art. 39. Os percentuais das gratificações de função são os constantes do anexo V desta lei. 
 Art. 40. Os adicionais por progressão horizontal e vertical estão definidos no anexo VII desta 
Lei. 
 Art. 41. Qualquer acréscimo pecuniário a que o servidor fizer jus será calculado sobre o 
vencimento inicial do nível ao qual pertencer.  
  

SEÇÃO III 
DOS NÍVEIS E REFERÊNCIAS 

SUBSEÇÃO I  
DOS NÍVEIS 

  
 Art. 42. Os níveis constituem a organização vertical da carreira e se compõem de seis 
posições subseqüentes, designadas pelos algarismos I, II, III, IV, V e VI. 
 Parágrafo único. Cada cargo dentro do seu grupo ocupacional é escalonado conforme os 
níveis dispostos no caput deste artigo, obedecendo ao disposto nos artigos 19 a 22 desta lei. 

 
SUBSEÇÃO II 

DAS REFERÊNCIAS 
 

 Art. 43. As referências constituem a organização horizontal da carreira e se compõem de 
dez posições subseqüentes, designadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, e J. 
   

TÍTULO V 
DA IMPLANTAÇÃO DO NOVO PLANO 

CAPÍTULO I 
DO ENQUADRAMENTO 

 
 Art. 44. O processo de enquadramento dos servidores no Plano de Cargos e Salários 
instituído por esta lei será feito por uma comissão constituída por servidores efetivos, nomeada 
pelo Chefe do Executivo, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Administração e da 
Procuradoria Geral do Município. 
 Art. 45. A Comissão de Enquadramento, quando do levantamento necessário ao devido 
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enquadramento, levará em consideração: 
I - a situação funcional atual do servidor; 
II - correspondência da atual situação funcional do servidor com a nova situação, em 

casos de transformação de cargos; 
III - correspondência das atribuições dos cargos e funções atualmente ocupados com 

as atribuições dos cargos e funções transformados por este Plano; 
IV - atendimento aos requisitos exigidos para o provimento dos cargos; 
V - a lotação ideal de cargos, necessária ao funcionamento dos órgãos e/ou unidades 

administrativas da Prefeitura Municipal; e 
VI - os recursos orçamentários e financeiros disponíveis. 

 Parágrafo único. Além do disposto nos incisos deste artigo, será respeitado, em qualquer 
situação, o direito líquido e certo do servidor, conforme dispuser a legislação vigente. 
 Art. 46. A revisão do processo de enquadramento poderá ser solicitada pelo servidor, 
através de requerimento formal, no prazo máximo de noventa dias, a contar da publicação do ato 
de enquadramento. 
 § 1º. O requerimento deverá ser encaminhado à comissão responsável pelo processo de 
enquadramento, que ouvirá as unidades, setores e divisões responsáveis, a fim de proferir no 
prazo máximo de trinta dias, a contar da data do protocolo, o deferimento ou indeferimento. 
 § 2º. Da decisão da comissão, não caberá recurso administrativo. 
 Art. 47. A Comissão de Enquadramento permanecerá instalada: 

I - por noventa dias, se findo estes, não estiver pendente nenhum recurso de revisão; 
e 

II - por cento e vinte dias, em casos de pendência de recursos de revisão. 
 Art. 48. Procedido o processo de enquadramento pela comissão, o Chefe do Executivo 
baixará Decreto e publicará o enquadramento dos servidores.  
 Art. 49. O Decreto deverá proceder ao enquadramento dos servidores estáveis, 
pertencentes ao quadro suplementar em extinção, no nível “I” e na referência correspondente ao 
seu tempo de serviço, tomando como parâmetro de contagem, interstícios de 3 (três) em 3 (três) 
anos a partir da data de provimento do cargo. 
 Art. 50. Os servidores estáveis, do quadro suplementar em extinção, no que diz respeito à 
progressão, permanecerão estáticos nos níveis onde forem enquadrados até as respectivas 
aposentadorias ou desligamento do quadro de servidores ou ainda, até quando se submeterem a 
concurso público, passando a integrar o quadro efetivo. 
 Art. 51. Os servidores estáveis, integrantes do quadro suplementar, que possuírem a 
escolaridade mínima que o desempenho das funções do cargo exigir, serão alocados nos 
referidos cargos. 
 Art. 52. Os servidores estáveis, integrantes do quadro suplementar em extinção, que 
conforme a lei, não possuírem a escolaridade mínima que o desempenho das funções do cargo 
exigir, serão alocados nos referidos cargos, porém desempenharão funções compatíveis com o 
seu grau de conhecimento. 
 Art. 53. Os servidores ocupantes de cargos do Quadro Efetivo serão enquadrados no nível I 
do seu grupo ocupacional e na referência correspondente ao seu tempo de serviço, levando 
consideração o interstício de tempo de 3 (três) em 3 (três) anos. 
 Art. 54. O enquadramento dos ocupantes de cargos anteriores que atualmente são 
transformados obedecerá à correlação de nomenclatura entre o cargo anterior e o atual, de 
acordo com o Anexo I desta lei. 
 

CAPÍTULO II 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
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 Art. 55. Ficam transformados os cargos existentes nas leis de cargos anteriores, conforme o 
disposto no anexo I desta lei. 
 Art. 56. Os ocupantes dos cargos transformados passam a integrar o novo cargo sem 
prejuízos de nenhuma ordem, atendendo ao que dispõe esta Lei. 
 Art. 57. Ficam criados os cargos que não existiam na Lei de Cargos e Salários anterior e 
mantidos os demais, conforme consta do anexo II.  
 Art. 58. O quadro de provimento em comissão e seus subsídios, a partir da presente Lei, 
será composto de acordo com o anexo IV desta Lei. 
 Art. 59. Os órgãos da administração indireta do município adequar-se-ão às disposições 
contidas na presente lei. 
 Art. 60. As disposições desta lei aplicam-se aos servidores inativos, no que couber, nos 
termos dos dispositivos legais vigentes. 
 Art. 61. A síntese das especificações quanto aos requisitos para provimento dos cargos 
efetivos, está disposta no anexo II desta lei. 
 Art. 62. Os cargos integrantes do quadro suplementar em extinção são os constantes do 
anexo III desta lei. 
  Art. 63. A organização da carreira, bem como os vencimentos fixados para cada cargo do 
Quadro Efetivo são os constantes do anexo VII desta lei. 
 Art. 64. A síntese das atribuições de cada cargo consta do anexo VI desta lei. 
 Art. 65. Em nenhuma hipótese, o servidor efetivo ou estável terá reduzido seu vencimento 
base em virtude da implantação desta Lei, ressalvado: 

I - o disposto nos incisos XI e XIV do art. 37;  § 4º do art. 39; inciso II do art. 150; § 2º, 
incisos III e I, do art. 153, todos da Constituição Federal; 

II - o disposto no art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; e 
III - descontos provenientes de decisões judiciais. 

 Parágrafo único. As vantagens incorporáveis, assim declaradas em lei, ou aquelas que do 
conceito legal constituem direito adquirido, também serão irredutíveis, ressalvado o que dispõe os 
incisos I e II deste artigo. 
 Art. 66. Ficam criadas as funções de confiança constante do anexo V desta lei, que serão 
atribuídas a servidores de cargo de provimento efetivo de acordo com o disposto no artigo 12 
desta lei. 
 Art. 67. As dúvidas e os casos omissos porventura observados na execução do 
enquadramento dos servidores, serão decididos pelo Chefe do Poder Executivo, ouvida a 
comissão de enquadramento, respeitando em qualquer caso, o direito líquido e certo do servidor. 
 Art. 68. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações 
próprias, prevista na Lei Orçamentária Anual. 
 Art. 69. As regulamentações necessárias à boa e eficaz aplicabilidade desta lei serão feitas 
através de decreto do Chefe do Executivo, observado em qualquer caso, os preceitos e 
dispositivos legais vigentes que versarem sobre a matéria, ressalvados os casos regulamentados 
em lei específica. 
 Art. 70. Ficam revogadas expressamente as Leis Municipais número 003, de 8 de janeiro de 
1997; 037, de 6 de abril de 1998; 048, de 13 de novembro de 1998 e 065, de 19 de abril de 2000, 
bem como todas e quaisquer alterações posteriores às leis aqui revogadas.   
 Art. 71. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
  
 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Marituba, 30 de novembro de 2007 
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