ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL
Gabinete do Prefeito

Institui 0 Plano de Cargos, Sahirios e
Carreira
dos
Servidores
JPublicos da
Administra~ao Direta Municipal.
FA<;O SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE AREAL APROV A E EU SANCIONO A
SEGUINTE LEI:

Art. 1° - Para os efeitos desta Lei, funcionarios sac servidores legalmente investidos em cargos
publicos, de provimento efetivo ou em comissao.
Art. 2° - 0 Quadro de Cargos dos Servidores Publicos Municipais da Administrac;ao Direta, sera
constituida de grupos de categorias funcionais, estes classificados em referencia numericas, de acordo com 0
Anexo I da presente Lei.
Paragrafo unico- 0 Quadro a que se ref ere este artigo, sera composto dos Cargos de Provimento
Efetivo, composto dos Grupos I, II, III, IV, V e VI.

Art. 3° - 0 ingresso nas categorias funcionais estabelecidas no Quadro de Cargos dos Servidores
Publicos Municipais da Administrac;ao Direta, far-se-a conforme dispoe 0 paragrafo u..rricodo artigo 1°.
Art. 4° - 0 desenvolvimento
mediante progressao e ascensao.

do servidor publico municipal da Administrac;ao Direta, ocorreni

Art. 5° - Progressao e a passagem automatic a de uma referencia numerica para outra, dentro do
mesmo grupo.
Paragrafo Unico - Para fins de progressao de que trata este artigo, 0 servidor legalmente investido em
cargo publico efetivo, sera posicionado na referencia numerica de seu grupo, de acordo com 0 tempo de
servic;o, da seguinte forma:
r:t:lReferencia
r:t:lReferencia
r:t:lReferencia
r:t:lReferencia
r:t:lReferencia

12345-

de
de
de
de
de

0 (zero) a 5 (cinco) anos;
05 (cinco) a 10 (dez) anos;
10 (dez) a 15 (quinze) anos;
15 (quinze) a 20 (vinte) a..'lOS;
20 (vinte) a 25 (vinte e cinco) anos;
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r1JReferencia 6 - de 25 (vinte e cinco) a 30 (trinta) anos;
r1JReferencia 7- de 30 (trinta) a 35 (trinta e cinco anos).

Art. 6° - Ascensao e a passagem do servidor de urn grupo para outro, ern decorrencia de aprovayao
ern concurso publico de provas ou de provas e titulos.
Panigrafo (Jnico - sera computado para todos os efeitos, 0 tempo de serviyo publico mlli'1icipal,
sempre que ocorrer a passagem de urn grupo para outro, por ascensao.

Art. 7° - as servidores publicos municipais da Administrayao Direta, ocupantes, na data da
publicayao desta Lei, de cargos de provimento efetivo, serao enquadrados nos respectivos grupos e
referencias nurnericas do Quadro de Pessoal, ern que estao lotados atualmente ou naqueles para os quais
preencham os requisitos exigidos na presente Lei, observando-se 0 tempo de serviyo estabelecido no
Paragrafo (Jnico do Art. 14.
§ 1° - Para fins do enquadramento referido neste artigo, serao observadas as atividades atualmente
exercidas, a legalidade da designayao para esse exercfcio e a habilitayao exigida.
§2° - Fica 0 Chefe do Executivo
enquadramento de que trata a presente Lei.

Municipal

autorizado

a promover

atraves de Decreto,

0

Art. go - as proventos de aposentadoria dos Servidores Publicos Municipais da Administrayao
Direta, calculados na forma da Lei, serao revistos sempre que se modificar a remunerayao dos servidores ern
atividade.
Paragrafo linico - Serao estendidos aos inativos, quaisquer beneficios ou vantagens concedidos aos
servidores ern atividades, inclusive quando decorrentes da transformayao do cargo ern que se deu a
aposentadoria.

1- 0 cargo de Agente Cadastral, passa a se denominar Fiscal de Rendas;
II- 0 cargo de coveiro, passa a se denominar Auxiliar de Serviyos de Cemiterio.

\~'I~

.e~q~,~~'

Art. 10 - A remunerayao dos cargos dos Servidores Publicos Municipais da Administra<;ao Direta, de
acordo corn os Grupos a que pertencem, conforme disp5e a presente Lei, corresponde aos valores constantes
no ANEXO I desta Lei.
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Art. 11 - 0 escalonamento vertical de vencimentos, dos Grupos I a VI, sera feito em referencias
numericas, que guardam entre si, uma diferen<;a cumulativa de no minimo 10% (dez por cento).
Art. 12 - Aos servidores ocupantes dos cargos de Fiscal de Posturas, Fiscal de Rendas e Fiscal de
Obras, sera atribuido produtividade:
§-10- A produtividade a que se ref ere este artigo, sera calculada pelo criterio de pontos, fixando 0
valor de cada ponto em 0,0015 decimos de milesimos do salario de referencia do servidor, sendo 0 teto
maximo para efeito de pagamento de 1.000 ponto e 0 minimo de 300 pontos, em cada meso
§ 2° - Aos Chefes dos Departamentos de Fiscaliza<;ao de Cadastro, de Fiscaliza<;ao de Postura, de
Fiscaliza<;ao de Obras, de Fiscaliza<;ao de Rendas e de Fiscaliza<;ao da Divida Ativa, sera computado 0 teto
maximo 1.000 (urn mil pontos), em cada mes, para efeito de pagamento da produtividade.
~

§3° - Para efeito de pagamento da produtividade, nos casos de ferias, licen<;as medic as e premio,
calculo sera feito pel a media dos ultimos seis meses recebidos pelo servidor.

0

§4° - Os pontos excedentes do teto maximo atribuido a cada servidor nao serao computados para
nenhum efeito.
§5° - A forma de atribui<;ao, contagem, e outras especifica<;oes, referentes ao beneficio de
produtividade de que trata 0 caput deste artigo sera regulamentado pelo Poder Executivo mediante
publica<;ao de Decreto Executivo no prazo de 30 (trinta) dias contados da publica<;ao desta lei.
Art. 13 - 0 servidor que na data da publica<;ao desta Lei possuir vencimento inferior ao
correspondente no Nivel em que se enquadre na tabela de seu Grupo, conforme anexo desta Lei, tera seus
vencimentos ajustados, automaticamente, ao Nivel correspondente e, da mesma forma, aqueles que possuem
vencimentos superiores ao Nivel correspondente ao do grupo em que se enquadre, tera resguardado seus
direitos sendo aplicado para fins de progressao 0 respectivo percentual descrito na tabe1a do Anexo I desta
Lei.
Art. 14 - 0 servidor quando nomeado para
~emunerado optativamente:

0

Cargo de Dire<;ao e Assessoramento

I - Valor do respectivo DAS ou;
II - 50% (cinquenta por cento) do valor do DAS acrescido
vantagens do cargo que exerce em carater efetivo.

Superiores, sera

dos vencimentos e

Art. 15 - Os servidores pliblicos municipais, no exercicio do Cargo de Direyao e Assistencia
Intermediaria, perceberao seus vencimentos e vantagens acrescidos do valor do respectivo DAI.
Art. 16 - 0 valor do salario familia dos Servidores Pliblicos Municipais da Administra<;ao Direta,
sera regido pelo ESP A.

a
,,_,.,
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Art. 18 - As contratayoes de que trata 0 art. 248, panigrafo Unico do ESP A, com a redayao dad a pela
Lei n° 171/1999, poderao ser renovadas apos urn intersticio minimo de 90 (noventa) dias.
Art. 19 - Fica criado 0 Adicional de Titularidade a ser percebido sem acumulayao pelos servidores
ocupantes de cargos efetivos do quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal de Areal, a ser
calculado sobre 0 vencimento.

1- 10% (dez por cento) por conclusao de cursos de graduayao;
II - 15% (quinze por cento) para detentor de titulo de especializayao, em nivel de pos-graduayao,
com carga horaria minima de 180 (cento e oitenta) horas e curso latu sensu;
III - 20% (vinte por cento) para detentor de titulo de mestrado;
IV - 25% (vinte e cinco por cento) para detentor de titulo de doutorado.

An. 20 - Aplica-se aos Servidores Publicos Municipais da Administrayao Direta, as disposiyoes da
Lei Orgamca do Municipio de Areal, das Constituiyoes do Estado do Rio de Janeiro e Federal.
Art. 21 - Continuam em vigor as disposiyoes do Estatuto dos Funcionarios Publicos Civis do
Municipio (Lei nO076 de 16/03/95), no caso de duvida de interpretayao sobre direitos dos servidores, ambas
as leis devem ser usadas para dirimirem os conflitos concretos que porventura vierem a surgir, devendo
prosperar a que melhor resguardar os direitos do servidor.
Art. 22 - As disposiyoes da presente Lei, se aplicam aos Servidores Publicos
Comissionados da Administrayao Direta Municipal, ativos e inativos, naquilo que couber.

:>'

Efetivos

e

Art.23 - Os aumentos de vencimentos dos Servidores Publicos Municipais da Administrayao Direta
que ocorrerem em virtude da desvalorizayao da moeda, deverao beneficiar todos no mesmo percentual.
Art. 24 - As despesas decorrentes da presente Lei, correrao pOl' conta da Dotayao propria do
oryamento.
Art. 25 - Esta Lei e seu anexo entrara em vigor na data de sua publicayao, respeitando os direitos
adquiridos, a irredutibilidade de vencimentos, 0 Estatuto dos Servidores Publicos, a Lei de Estrutura do
Municipio, e principalmente, a Lei Organic a M ·cipal.
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ANEXOI
GRUPO I - _~r:_

FL~1)A'v1E TAL (ATE 4a SERIE DO 1° SEGUIMENTO) QUANTITATIVOS
w

w

CARGOS
EFETIVOS
~uxiliar de Servi«os, Gerais
Auxiliar de ~e~i90s de Cemiterio
Guardas rvtunicipais
IMerendeira
,.,
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GR JPO II - ),ivEL FUNDAMENTAL (DA sa ATE A 8a SERlE DO 2° SEGUIMENTO)
QUANTIT ATIVOS
'S·

CARGOS
EFETIVO
Imoxarife
elefonista
ger1t~(j~ Inscric;aode Dfvida Ativa
ente Administrativo
ecepcionist(;l
uxiliar de Escrit6rio

CARGOS
EFETIVOS

ecnica em Higiene Dental
Mestre de Obras

gente de Vigilancia Sanitaria
uxiliar de Enfermagem
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GRUPO IV - NIVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO- HABILITA<;:Ao ESPECIFICAQUANTITATIVOS
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CARGOS
EFETIVOS
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jMotorista

I

Operador de Maquina Pesada
Bombeiro hidraulico

CARGOS
EFETIVOS
Assessor Administrativo
Tecnico de Contabilidade
Fiscal de Posturas
Fiscal de Rendas
Fiscal de Obras
Tesoureiro
Caixa
AgE?nteEspecial de Gabinete
M

,

..

......

!

-

I

.,Te~nico em Radiologia
Tecnico em Enfermagem

GRUPO VI - NIVEL SUPERIOR-
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CARGOS
EFETIVOS
Procurador

QUANTITATIVOS

...- .~

' ."._.:l

Engerlhei~()"
Medico
Odont6log()
Enfermeiro
Fonoaudi61()gg
~isioterape.uta
Psic6lo9()
Farmaceutico
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NIVEIS

oa

1
5 aDOS

5

a

2
10 aDOS 10

a

3
15

aDOS

15

a

4
20

aDOS

20

a

5
25

6
aDOS

25

a

30

aDOS

01
GRUPOIV
GRUPOV
GRUPOVI

3()},00
494,89
520,30
589,,88
896,61
940,17

5} 1,4() ..

72,11~?
761,76
863,?3
1.312,72
1.376,50

