
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Manoel Viana

Unidos por uma nova Manoel Viana

LEI ~ 1534, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2007.

o PREFEITO MUNICIPAL. Faço saber, em disposto no
artigo 56 da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Mu-
nicipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a presente
Lei.

Estabelece o Plano de Carreira dos Servido-
res, institui o respectivo quadro de cargos e
dá outras providências.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 10 O serviço público centralizado no Executivo Municipal é integrado

pelos seguintes quadros:

I -quadro dos cargos de provimento efetivo;

11 -quadro dos cargos em comissão e funções gratificadas;

III -quadro em extinção;

IV -quadro de empregos públicos providos pela CL T

Art. 20 Para efeitos desta Lei, considera-se

I -L:ARGO -o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor
público, mantidas as características de criação por Lei, denominação própria, número
certo e retribuição pecuniária a padronizada. '
11 -CATEGORIA FUNCIONAL -o agrupamento de cargos da mesma denominação,
com iguais atribuições e responsabilidades, constituída de classes.
111 -CARREIRA -o conjunto de cargos de provimento efetivo para os quais os servi-
dores poderão ascender através das classes, mediante promoção.
IV -PADRÃO -a identificação numérica do valor do vencimento da categoria funcio-
nal.

/{ua Walter Jobim 171 L~'P 97.640 -UUU -ft'ones: (55) 3256 -1140 -116U

Gabinete do Prefeito 3256-1122 -Fax: 3256 -2417

1 Lj(}- 242()

f



, 

(

v -CLASSE -a graduação de retribuição pecuniária dentro das classes da categoria
funcional, constituindo uma das linhas de promoção.
VI -PROMOÇÃO -a passagem do servidor de uma determinada classe para a imedia-
tamente superior, de um determinado nível para o imediatamente superior dentro da
mesma categoria funcional.
VII -EMPREGO -o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a servidor
público regido pela CL T, mantidas as características de criação por esta Lei, denomi-
nação própria, número certo e retribuição pecuniária padronizada.

CAPÍTULO 11
DO QUADRO DOS CARGOS DE PRO VIMENTO EFETIVO

SEÇÃO I
DAS CA TEGORIAS FUNCIONAIS

Art. 30 O Quadro de Provimento Efetivo é integrado pelas seguintes
categorias funcionais, segundo o nível de dificuldade e complexidade dos servidores
do município, com o respectivo número de cargos e padrões de vencimento.

ÁREA ELEMENT AR

DENOMINAÇAO DA CATEGORIA FUN-
CIONAL

PADRAO CARGOS

05-
f\O

Carpinteiro
Eletricista

08

LL

Operário
Pedreiro
Servente
Vigilante

Merendeira 07

01
03
03
02
27
10
33
02
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ÁREA MÉDIA

DENOMINAÇAO DA CATEGORIA FUN-
CIONAL

PADRAO CARGOS

03
05
08
08
04
07
07
09
07
09
03
11
05
09
03
10

26
05
01
01
01
01
08
02
02
01
01
02
03
01
01
01

Auxiliar Administrativo
Oficial Administrativo

Fiscal Sanitário
Fiscal de obras e serviços

Recepcionista
Agente de Inforrnática

Técnico de Enfermag~
Técnico em Agr~ecuária

~petor Tributário

~P-2g~

Desenhista
Técnico em Contabilidade

Telefonista
Técnico em Informática
Auxiliar de Topografia

Tesoureiro

ÁREA SUPERIOR
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Art. 40 Os Padrões, identificados por números arábicos de O 1 a 16, escalona
o valor do vencimento básico de cada cargo.

SEÇÃO II
DAS ESPECIFICAÇÕES DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS

Art. 50 Especificações das categorias funcionais, para os efeitos desta Lei, é
a diferenciação de cada uma relativamente às atribuições, responsabilidades e dificul-
dades de trabalho, bem como às qualificações exigíveis para o provimento dos cargos
que a integram.

Art. 60 A especíticação de cada categoria funcional deverá conter:

1 -denomInação da categorIa funcional;

11 -padrão de vencimento;

111 -descrIção sintética e analítIca das atribuições;

IV -condições de trabalho, incluindo o horário semanal e outras específicas;

v -requIsItos para provimento, abrangendo o nível, de instrução, a idade e
outros especiais de acordo com as atribuições do cargo.

Art. 7" As especificações das categorias funcionais, criada pela presente
Lei, são as que constituem os anexos I e 11, que são partes integrantes desta Lei.
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SEÇÃO 111
DO RECRUTAMENTO DE SER VIDORES

Art. 80 O recrutamento para os cargos efetivos far-se-á para a classe inicial
de cada categoria funcional, mediante concurso público, nos termos disciplinados no
Regime Jurídico dos Servidores do Município.

Art. 90 O servidor que por força de concurso público for provido em cargo
de outra categoria funcional, será enquadrado na classe A da respectiva categoria, ini-
ciando nova contagem de tempo de exercício para fins de promoção.

SEÇÃO IV

DO TREINAMENTO

Art. 10 -A Administração Municipal promoverá treinamentos para os seus
servidores sempre que verificada a necessidade de melhor capacitá-Ios para o desem-
penho de suas funções, visando dinamizar a execução das atividades dos diversos ór-

gãos.

Art. 11 -O treinamento será denominado interno quando desenvolvido pelo
próprio Município, atendendo as necessidades verificadas, e externo quando executado
por órgão ou entidade especializada, sendo que este treinamento preferencialmente
será executado por servidor efetivo da área.

SEÇÃO V
DA PROMOÇÃO

Art. 12 -A promoção será realizada dentro da mesma categoria funcional
mediante a passagem do servidor de uma determinada classe para a imediatamente su-

penor. ,

Art. 13 -Cada categoria funcional terá 07 (sete) classes, designadas pelas
letras A, B, C, D, E, F e G, sendo esta última a final de carreira.

Art. 14 -Cada cargo se situa dentro da categoria funcional, inicialmente na
classe A e a ela retoma quando vago.

Art. 15 -As promoções obedecerão ao critério de tempo de exercício em
cada classe e ao de merecimento.
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Art. 16 -O tempo de exercício na classe imediatamente anterior para fins de
promoção para a seguinte será de:

-quatro anos para a classe "B",

11 -cinco anos para a classe "C";

111- cinco anos para a classe "D";

IV -cinco anos para a classe "E";

v -cinco anos para a classe "F", e

VI -cinco anos para a classe "G".

Art. 17 -Merecimento é a demonstração positiva do servidor no exercício
do seu cargo e se evidencia pelo desempenho de forma eficiente, dedicada e leal das
atribuições que lhe são cometidas, bem como pela sua assiduidade, pontualidade e dis-

ciplina.

§ 10 -Em princípio, todo servidor tem merecimento para ser promovido de
classe.

§ 20 -Fica prejudicado o merecimento, acarretando a interrupção da conta-
gem do tempo de exercício para fins de promoção, sempre que o servidor:

I -somar duas penalidades de advertência desde que levada à abertura de
sindicância;

11- sofrer pena de suspensão disciplinar, após apuração, mesmo que conver-
tida em multa;

III -completar 08 (oito) faltas injustificadas ao serviço, registradas em livro
ou relógio ponto, no período da promoção;

IV -somar 10 (dez) atrasos de comparecimento ao serviço e/ou saídas antes
do horário marcado para término da jornada, sem autorização do chefe imediato.

§ 30 -Sempre que ocorrer qualquer das hipóteses previstas no parágrafo an-
terior, iniciar-se-á nova contagem para fins do exigido para promoção.

Art. 18 -Suspendem a contagem do tempo para fins de promoção:

I -as licenças e afastamentos sem direito a remuneração
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11 -os auxílios-doença no que excederem de noventa dias, mesmo quan-
do em prorrogação, exceto os decorrentes de acidente em serviço, sendo o mesmo

lavrado em livro de ocorrência no livro de acidentes;

III -as licenças para tratamento de saúde em pessoa da família, desde que

excedam 90 (noventa) dias.
Art. 19 -A promoção terá vigência a partir do mês seguinte àquele em que o

servidor completar o tempo de exercício exigido.

CAPÍTULO 111
DO QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO E

FUNÇÕES GRATIFICADAS

Art. 20 -É o seguinte o quadro dos cargos em comissão e funções gratifica-
das da administração centralizada do Executivo Municipal, separados por Secretaria,
com atribuições de chefia, direção, assistência ou assessoramento, de livre nomeação e

exoneração, ao arbítrio do chefe do Poder Executivo.

Art 21 -Ficam criados no GABINETE DO PREFEITO os seguIntes cargos

em comissão e funções gratificadas:

Art 22 -Ficam criados na Secretaria de Governo e Planejamento, os segum-
tes cargos em comissão e funções gratificadas: '

r'

Rua Walter Jobím 171 L'J!.'P 97.64(J -(J(J(J -}"ones: (55) 3256 -114(J -116(J -123(J- 242(J

Gabinete do Prefeito 3256-1122 -Fax: 3256 -2417



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Manoel Viana

Unidos por uma nova Manoel Viana

Art 23 -Ficam criados na Secretaria de Fazenda os seguintes cargos em
comissão e funções gratificadas:

Art 24 -Ficam criados na Secretaria de Obras, Trânsito e Serviços Públicos,
os seguintes cargos em comissão e funções gratificadas:

VAGAS cc FG

~

Secretário de Obras, Trânsito e Serviços
públicos

x

Encarregado de Obras e ~erviços x
xAgente de Gabinete

Encarregado do Dpto Executivo de Trân-
sito

01 u~

Art 25 -Ficam criados na Secretaria de Agropecuária, Meio Ambiente, In-
dústria e comércio, os seguintes cargos em comissão e funções gratificadas:

Art 26 -Ficam criados na Secretaria de EducaçãO', Turismo, Cultura e Des-
porto, os seguintes cargos em comissão e funções gratificadas:

L:AKl.iU~ tU PA-
DRÃO

xSecretário de Educação, Turismo, Cultura
e Re~orto
Diretor de Ensino
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Art 27 -Ficam criados na Secretaria de Saúde e Assistência Social, os se-

guintes cargos em comissão e funções gratificadas:

Art. 28 -O Código de Identificação estabelecido para o quadro dos cargos

em comissão e funções gratificadas tem a seguinte interpretação:

I -o primeiro elemento indica que o provimento processar-se-á sob a forma

de
a) cargo em comissão ou função gratificada, quando representado pelo

,

dígIto 1 tum);
b) cargo em comissão provido, preferentemente, por servidor efetivo,

quando representado pelo dígito 2 (dois);

c) função gratificada, quando representado pelo dígito 3 (três);

II -o segundo elemento indica o nível de vencimento do cargo em comissão

ou do valor da função gratificada.
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§ 10 -A preferência de que trata o inciso I, letra b, deste artigo, somente
poderá deixar de ser observada se inexistir servidor:

I -com formação específica exigida para o desempenho do cargo;

11 

-com perfil profissional correspondente as exigências do cargo; ou

111- que aceite o exercício do cargo.

§ 20 -Ainda na hipótese do inciso I, letra b, deste artigo, o servidor poderá
optar pelo provimento sob a forma de função gratificada do mesmo nível.

§ 30 -O cargo de Secretário Municipal terá subsídios fixados pela Câmara

Municipal, em lei específica.

Art. 29 -O provimento das funções gratificadas é privativo de servidor pú-
blico efetivo do Município, ou posto à disposição do Município sem prejuízo de seus

vencimentos no órgão de origem.

Art. 30 -As atribuições dos titulares dos cargos de provimento em comissão
e funções gratificadas de chefia ou direção são as correspondentes à condução dos ser-

viços das respectivas unidades.

Art. 31 -A carga horária para os cargos em comissão será de 40 ( quarenta)
horas semanais, podendo o chefe do Poder Executivo Municipal convocá-los durante
os horários extra-expediente, bem como finais de semanas e feriados.

Art. 32 -Será destinado um percentual de no mínimo 20% (vinte por cento)
do quadro de cargos em comissão para servidores do quadro efetivo.

CAPÍTULO IV
DAS TABELAS DE PAGAMENTO DOS CARGOS

E FUNÇÕES GRATIFICADAS

Art. 33 -Os vencimentos dos cargos e o valor das funções gratificadas serão
obtidos através da multiplicação dos coeficientes respectivoo pelo valor atribuído ao

padrão referencial, conforme segue:

-Cargos de provimento efetivo (mantida a variação de 12% entre os pa-

drões),
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Coeficientes segundo a Classe

Padrão

FA
.,

"" I

"1
,,-

-l!, 762341 '/

08

3,S~lJIO3

6,1088904
6,8419572
7,6629920

~664

7,3306684
8,2103486 18,7577052 I16

11- Cargos de provimento em comissão e funções gratificadas: (variação de
21,5% entre os padrões)

!,~"'r""""1\
1,"'1\'" r, ,., ,.
-
2,1792403
'" r,.""""'rl\

~,)180279

Art. 34 -Os valores decorrentes da multiplicação do coeficiente pelo valor
do padrão referencial, serão arredondados para a unidade de centavo seguinte.

,
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Art 35 -O servidor efetivo terá direito à gratificação especial de 10% (dez
por cento) sobre o vencimento básico, quando regularmente matriculado em estabele-
cimento de ensino superior ou de especialização, ou em curso técnico profissionalizan-
te (nível médio):

§ 10 -a gratificação de que trata este artigo será concedida pelo período
máximo de 10 (dez) semestres, ou até a formatura se o currículo do curso exigir perío-
do superior;

§ 20 -o servidor deverá apresentar semestralmente comprovante de matrícu-
la e de aproveitamento em pelo menos 50% (cinqüenta por cento) dos créditos, sob
pena de perda automática da vantagem;

§ 30 -a gratificação cessa quando o servidor concluir o primeiro curso uni-
versrtárlO.

Art 36 -O servidor com curso superior terá direito à gratificação especial
de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento básico.

Parágrafo Único -não serão beneficiados com a gratificação os servidores
que exercerem cargo ou função privativa de formação superior.

Art 37 -Serão concedidas também gratificações ao funcionário pela elabo-
ração, execução ou acompanhamento de trabalho técnico ou científico de natureza sin-
gular e pelo desempenho de atividades, como componente de Comissão Examinadora,
Comissão Executiva e como Auxiliar de Concursos e Treinamentos, conforme Lei es-

pecífica. ,
Parágrafo Unico -as gratificações citadas nos artigos 35 e 36 não são cu-

mulativas, sendo vedada a duplicidade daquela instituída pelo artigo 37 supra.

Art 38 -O servidor que desempenhe suas atividades em local de dificil a-
cesso ou difícil provimento, será devido uma gratificação de 40% (quarenta por cento)
sobre o salário básico do município, desde que comprovado a necessidade de desloca-
mento para fora da sede do Município. ,

CAPÍTULO V
DO QUADRO DE EMPREGOS DE PRO VIMENTO POR CONTRA TO EMEX-

TINÇÃO
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Art 39 -O quadro de empregos de provimentos por contrato, EM EXTIN-
çÃO, é integrado por todos os servidores contratados pelo regime da Consolidação das
Leis do Trabalho, declarado estáveis pelo artigo 19, das Disposições Transitórias da
Constituição da República Federativa do Brasil; por todos os servidores pertencentes
ao chamado Quadro em Extinção e por todos os servidores contratados pelo regime da
Consolidação das Leis do Trabalho, não estáveis.

Parágrafo Único -Excetuam-se deste Quadro, todos os servidores contrata-
dos com prazo determinado.

SEÇÃO I
DAS CA TEGORIAS FUNCIONAIS

Art 40 -O Quadro de Empregos de provimento por contratos, em extinção,
é integrado pelas seguintes categorias funcionais:

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 41 -O valor do padrão de referência é fixado em 01 (um) A, do Quadro
de Provimento Efetivo.

Art. 42 -Os concursos realizados ou em andamento na data de vigência des-
ta Lei, para provimento em cargos ou empregos ora extintos por esta lei, terão validade
para efeitos de aproveitamento do candidato em cargos da categoria funcional de idên-
tica denominação, ou se transformados, no resultante da transformação.

Art. 43 -Poderão ser mantidos em seus postos até'que ocorra novo provi-
mento do cargo, os atuais ocupantes de cargos em comissão que por força desta lei
passarão a ser providos exclusivamente sob a forma de função gratificada ou preferen-
cialmente por servidores efetivos.

'7
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Art. 44 -As despesas decorrentes da aplicação desta lei, correrão à conta das

dotações orçamentárias próprias.

Art. 45 -Ficam revogadas as Leis n° 793/2002 de 17 de dezembro de 2002
e n° 824/2003 de 03 de abril de 2003.

Art. 46 -Esta Lei entra em vigor na data de primeiro de janeiro do ano de
2008.

Gabinete do Prefeito Municipal em Manoel Viana, RS, 20 de Novembro de 2007

7

J O TÃ1õ ~ õ s TAM~6~~~ ~ s
FEITO MUNICIPAL

Rua Walter Jobim 171 CEP 97.640 -000 -Fones: (55) 3256 -1140 -1160 -1230- 2420
Gabinete do Prefeito 3256-1122 -Fax: 3256 -2417



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Manoel Viana

Unidos por uma nova Manoe! Viana

JUSTIFICA TIV A

Senhor Presidente
Senhores Vereadores

Versa o presente Projeto de Lei, sobre o Plano de Carreira dos Ser-
vidores Municipais, bem como do Quadro de Cargos em Comissão e Função Gratifi-
cada da Prefeitura Municipal de Manoel Viana. Temos como principal objetivo, reali-
zar reformulações em sua estruturação, incluindo artigos que devem fazer parte do re-
ferido Projeto de Lei. É de lembrar aos legisladores que as inclusões de artigos aqui
referidos, diz respeito ao quadro de cargos dos servidores por provimento efetivo, car-
gos em comissão, cargos em função gratificada e cargos em extinção. Como é do co-
nhecimento dos senhores, existe a necessidade de realização de concurso público com
o objetivo de prover alguns cargos inexistentes e que são indicações dos órgãos com-
petentes e fiscalizadores e, também, por ocasião de minimizarmos os contratos tempo-
rários, principalmente os referentes ao Programa de Saúde da Família -PSF. Tais car-
gos estão incluídos nos quadros de cargos de provimento efetivo, situados no artigo 30

deste Projeto de Lei. Eis as inclusões realizadas:
.Criação de cargos novos: tesoureiro, auxiliar de topografia, fonoau-

diólogo, psicólogo, fisioterapeuta, procurador jurídico, médico ginecologista, médico

pediatra, médico cardiologista e fiscal ambiental.
.Criação de vagas em cargos existentes: mecânico, eletricista, operá-

rio, motorista, merendeira, auxiliar administrativo, técnico em agropecuária, técnico
em enfermagem, médico veterinário, médico clínico geral, enfermeiro, odontólogo e

nutricionista. '
Com relação à nomenclatura dos cargos de Auxiliar Aammlstratlvo

I e 11, os mesmos serão unificados e renomeados para Auxiliar Administrativo, com
padrão salarial correspondente ao padrão 03 e suas atribuições permanecerão as mes-
mas. A nomenclatura dos cargos de Auxiliar Administrativo 111 e IV passará a ser de-
nominada Oficial Administrativo e serão unificados com padrão salarial corresponden-
te ao padrão 05, com suas atribuições permanecendo as mesl;1las. Fica extinto o cargo
de Agente Administrativo, por motivo de exoneração do servidor que ocupara o cargo.

Também fica substituída a nomenclatura do cargo de zelador para
"vigilante", com o objetivo de proporcionar a estes, cursos relativos à função. Outra
mudança evidenciada é a criação do Cargo em Comissão de Procurador Geral do Mu-
nicípio, cabendo a este, a condição de chefia sobre o Procurador Jurídico concursado.

O cargo em Comissão de Assessor Jurídico toma-se extinto e o pa-
drão salarial continua o mesmo para o Cargo em Comissão criado. Fica alterada a no-

/
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menclatura dos cargos de Responsável pela área de projetos para Assessor Administra-
tivo I e o Coordenador de Assistência Social para Assessor Administrativo 11, não so-
frendo demais alterações nas suas atribuições, lotados na Secretaria de Saúde e Assis-
tência Social, do Quadro de Cargos em Comissão.

Acompanha este Projeto de Lei, as atribuições de todos os cargos
efetivos existentes, cargos novos a serem criados e cargos em comissão e função grati-
ficada, antes inexistente.

Aproveitamos a oportunidade para lembrar que o referido Projeto
de Lei foi reestruturado e modificado, por orientação de órgãos com tal competência e
idôneos, que prestam auxílio nestes procedimentos legais e, desde já reiteramos que
esta Colenda Casa Legislativa considere tal consultoria, avalie e aprove o Projeto de
Lei em questão, para que o Município possa acompanhar a evolução natural que seu
crescimento demanda.

Gabinete do Prefeito Municipal em Manoel Viana, 20 de Novembro de 2007
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