
LEI N.º  162/2001

A Câmara Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, decretou,
e  eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º-  Esta  Lei  estabelece o Sistema de Classificação de Cargos do Poder Executivo Municipal de RIO
AZUL-PR, fixa seu número e  vencimentos,  disciplina  as normas de ascensão funcional e as
relações de trabalho do servidor com o Poder Público Municipal e dá outras providências.

Art. 2º- Para os efeitos desta lei adotam-se as definições abaixo, como também aquelas constantes do Esta
tuto dos Servidores Públicos em vigência.

  I- CARGO - é o conjunto de atribuições e tarefas de responsabilidade do servidor para a realização
em tempo  parcial  ou  integral,  com denominação  própria,  criado  por  lei,  em número  certo  e
remunerado pelos cofres públicos;

  II- CARGO EM COMISSÃO - é o  cargo  assim  definido   pela  lei  de  sua  criação,  cujo
provimento  ocorre  a  critério  do  Chefe  do  Poder  Executivo  Municipal.  Tem  como  principal
característica a livre nomeação e exoneração e se destina ao provimento de funções de direção,
chefia e assessoramento;

    III- CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO- é o cargo provido através de nomeação decorrente
de aprovação em Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos, cujo ocupante adquire a
estabilidade nos termos da Constituição Federal.

   IV- CLASSE -  desdobramento  do  cargo  em agrupamentos  tendo  como  critérios  os  graus  de
dificuldade,  escolaridade,  conhecimento,  experiência  e  responsabilidade,  que  por  natureza  ou
afinidade, sejam exigidos ou esperados para o desempenho das várias funções próprias de cada
cargo; as classes constituem os degraus de acesso na carreira.

    V-  CARREIRA-  é  o  conjunto  de   classes  da  mesma  natureza  de  trabalho,  dispostas
hierarquicamente  conforme o grau  de complexidade  ou dificuldade  das  atribuições  e  nível  de
responsabilidade,  constituindo a linha natural  de ascensão funcional  do servidor, observadas a
escolaridade, qualificação profissional, e os demais requisitos exigidos;
VI- GRUPO OCUPACIONAL - é o conjunto de carreiras ou de classes que digam respeito a ativi
dades profissionais correlatas ou afins quanto à  natureza  dos respectivos trabalhos ou ao ramo de
conhecimentos aplicados em seu desempenho.

§ Único-  O cargo e a classe poderão ter a mesma denominação. 
Art. 3º-  A definição das atribuições dos cargos e classes, respectivas condições de provimento, a habilita

ção e o grau de escolaridade e de conhecimentos exigidos para o desempenho de atividade do
cargo serão objeto de regulamentação própria.

Art. 4º-   O sistema de classificação de cargos é o constante do Anexo I, que define as classes e cargos de
cada um dos Grupos Ocupacionais e a sua forma de provimento,  o número de vagas, o nível de
vencimento e o acesso ou promoção permitido a cada classe, seguido do Anexo II que trata das
Tabelas de Vencimentos.

§ Único- A referência  0 (zero) da Tabela de Vencimentos corresponde ao valor do vencimento inicial dos
diferentes níveis de vencimentos.

Art. 5º-  A sistemática  de  cargos  ora  instituída  atendendo  a  natureza,  complexidade  e  dificuldade  das
atribuições, grau de conhecimento e habilitação profissional exigida, está estruturada nos distintos
Grupos Ocupacionais especificados a seguir:
I - Assessoria e Administração Auxiliar, que compreende os cargos que incluem ocupações de
direção, chefia, assessoramento. Por exigirem tomada de decisões implicam em alto grau de res-
ponsabilidade. Os ocupantes dos cargos deste grupo são de livre nomeação e exoneração do Chefe
do Poder Executivo Municipal;
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II - Administração específica, que compreende os cargos cujos ocupantes desempenham atribui-
ções de cunho administrativo e burocrático relacionadas principalmente ao controle  e registro  de 
atos e fatos, ao atendimento do público e ao suporte das atividades da administração pública. Os
cargos deste grupo requerem habilitação técnica e conhecimento teórico ou domínio da teoria pela
prática e exigem desempenho intelectual;

III- Operacional,  que  compreende  os  cargos  cujas  atribuições  são  voltadas  ao  desempenho  de
atividades  fim  da  administração  pública,  exceto  as  áreas  de  magistério  e  saúde,  voltadas
principalmente  à  execução  de  obras  e  manutenção  de  serviços  públicos  de  competência  do
Município. Caracteriza-se pela exigência de conhecimento preponderantemente prático e exigem
considerável desempenho físico;

IV- Saúde e Promoção Social, que abrange os cargos cujas ocupações são voltadas ao atendimento das
necessidades  da  população  relacionadas  à  Saúde  e  à  Promoção  Social.  Caracteriza-se  pela
exigência  de  conhecimento  teórico  e  prático  e  conforme  o  cargo,  habilitação  profissional
específica e exige desempenho intelectual. 

V- Magistério, que abrange os cargos cujas ocupações são voltadas a atividades fins de competência
constitucional do Município de atender a demanda educacional. Caracteriza-se pela exigência de
conhecimento teórico, habilitação e exige desempenho intelectual;

§ 1º-  São  privativos  dos  ocupantes  dos  cargos  do  Grupo  Ocupacional  Magistério  o  exercício  das
funções de Supervisor e Orientador Educacional.

§ 2º- Não Integrarão o Grupo Ocupacional Magistério os servidores que desempenharem atribuições
meramente administrativas, ainda que lotados em estabelecimento de ensino.

§3º - A função de Diretor de estabelecimento de Ensino será exercida exclusivamente por funcionário
integrante do Grupo Ocupacional Magistério.

§ 4º-  O Grupo Ocupacional Magistério reeditará o seu Estatuto Próprio, estabelecendo seu Sistema de
Classificação de Cargos, nos termos da legislação federal em vigor. (FUNDEF)

Art.6º-  Sem prejuízo do desempenho das atividades de cada classe, fica reservado o percentual de 2%
(dois por cento) do total das vagas para as pessoas portadoras de deficiência física.

Art. 7º- O Executivo Municipal editará Manual de Ocupações contendo a descrição e responsabilidade,
atribuições e tarefas de cada classe e cargo, assim como dos requisitos de escolaridade, habilidade
e experiência exigidos para o exercício, a carga horária semanal e a subordinação hierárquica.

Art. 8º-   Os cargos criados por esta Lei serão preenchidos gradativamente:
I -  pelo enquadramento dos atuais ocupantes dos cargos de provimento efetivo, através de Decreto
do Executivo Municipal, nos níveis de remuneração equivalentes à percepção atual ou superior;
II -  pela nomeação conseqüente à aprovação em Concurso Público de provas ou de provas e
Títulos para os que vierem a ser admitidos para o exercício de cargos de provimento efetivo;

                III - pela nomeação a critério do Prefeito Municipal no concernente aos cargos de provimento em
comissão.
IV  -  transitoriamente  pela  contratação  de  servidores  por  prazo  determinado  em  caráter
excepcional, consoante o disposto no inciso IX, do art. 37, da Constituição Federal

§ Único-  A nomeação para o exercício de cargo efetivo conseqüente à aprovação em concurso público será
efetuada sempre na classe inicial de cada cargo, (exceto quanto ao cargo de professor que ocorrerá
na classe correspondente ao nível de escolaridade do servidor, sempre de conformidade com o
estabelecido no Edital de abertura do Concurso Público.

Art. 9º-  O enquadramento mencionado no inciso I do artigo anterior será efetuado por Decreto do Executi
vo Municipal, obedecidos os seguintes princípios:
I- É expressamente vedada a redução de vencimento básico ou do adicional por Tempo de Serviço
regularmente concedido por motivo de enquadramento.

 II- O servidor poderá solicitar revisão do seu enquadramento até 10 (dez) dias após a divulgação
do mesmo. A não manifestação nesse prazo implicará na sua  adesão ao novo  sistema e  a concor-
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dância com o enquadramento divulgado.
III  -  Os  servidores  contratados  por  tempo  determinado  em  caráter  excepcional  não  serão
alcançados pelo enquadramento a  que se refere esta  lei  e permanecerão  vinculados ao regime
jurídico da C.L.T.
IV - O enquadramento inicial na estrutura de cargos  aqui instituída poderá ser efetuado em cargo
diverso àquele para o qual o servidor prestou concurso, desde que o servidor demonstre maior
aptidão para o desempenho das funções inerentes ao cargo proposto, consoante avaliação a ser
efetuada pelo órgão de pessoal em conjunto com a chefia  da unidade administrativa à qual  o
servidor é subordinado, respeitados  os requisitos de escolaridade e habilitação exigidos para a
nova classe.

§ Único- As normas relativas ao enquadramento não se aplicam aos ocupantes do cargo de professor, os
quais  gozam  dos  benefícios  constantes  no  Estatuto,  a  partir  da  efetiva  implantação  e
operacionalização  do  Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  do  Ensino  Fundamental  e
Valorização do Magistério.

Art.10 - Efetuado o enquadramento a que se referem os artigos 8º e 9º, são considerados extintos todos os
cargos criados em data anterior a esta lei que estiverem vagos.

Art. 11- A mencionada extinção dos cargos objetiva adequar o quadro de servidores já existentes ao Plano
ora instituído e não amplia nem reduz os direitos adquiridos dos servidores.   

DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO

Art.  12-    Considera-se  vencimento  a  contrapartida  em espécie  regularmente  paga  pelo  Poder  Público
Municipal, com periodicidade mensal, pela efetiva execução dos serviços e atribuições do cargo.  

§ 1º -  O servidor  perceberá  vencimento  proporcional  ao  mensal,  quando  o  período  de  prestação  de
serviço for inferior.

§ 2º  -     É vedado proceder descontos em percentagem superior a 50% (cinqüenta por cento) do total da
remuneração do servidor, exceto quanto a adiantamento.

§  3º -  O desconto por faltas no serviço não será incluído no limite estipulado no parágrafo anterior.
Art.  13-    Vencimento  básico  do ocupante  de  cargo de  provimento  efetivo  é  o  valor  correspondente  à

referência em que está enquadrado o servidor, dentro do nível fixado por lei para o seu cargo ou
classe,  ou,  no  caso  de  ocupante  de  cargo  em  comissão,  o  valor  fixado  para  o  símbolo  de
vencimento do cargo para o qual foi nomeado.

Art.  14-    Os  ocupantes  de  cargo  de  provimento  efetivo  de  todos  os  grupos  ocupacionais  terão  um
vencimento básico considerado inicial igual a referência  0 (zero)  e mais 9 (nove) referências ,
sendo a referência 10 (dez), a maior da classe.

§ Único-  A diferença de uma referência para a seguinte corresponde ao estabelecido no Anexo II – Tabela de
Vencimentos, do vencimento básico inicial (referência 0).

Art. 15-  Os vencimentos fixados, do básico até o máximo de cada nível, proporcionam ao servidor, ao
longo do tempo, a oportunidade de perceber aumento real de vencimentos.

Art. 16- Os cargos de atribuições iguais ou assemelhadas cujo desempenho implique em idênticos graus de
conhecimento, responsabilidade e volume de trabalho terão isonomia de vencimentos.

Art. 17-  Remuneração é o total percebido mensalmente pelo servidor como contrapartida pelos serviços
prestados, incluindo o vencimento básico acrescido das vantagens previstas em lei que lhe tenham
sido legalmente atribuídas.

DO PLANO DE CARREIRA
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Art. 18-  O avanço de uma para outra referência, dentro do mesmo nível e a passagem de uma para outra
classe ou cargo, dentro do mesmo grupo ocupacional, dar-se-á dentro das condições revistas nesta
Lei e no Regulamento a ser editado pelo Executivo Municipal.

Art. 19- Considera-se Plano de Carreira a oportunidade proporcionada ao servidor efetivo para:
I  -  Progressão Funcional  -  que  consiste  na passagem de uma referência  para  outra  dentro  da

mesma classe, mediante avaliação de desempenho;
II - Promoção - que consiste na passagem por meio de procedimento seletivo de uma classe para

outra do cargo que ocupa ou de um cargo para outro do grupo ocupacional a que
pertence,  respeitada a exigência de habilitação e escolaridade e condicionada à
existência  de  vaga  e  de  acordo  com  as  necessidades  da  administração;  (a
promoção  dos  integrantes  do  grupo  Magistério  independe  de  procedimento
seletivo bastando o cumprimento do requisito de escolaridade;)

III  -  Readaptação  -  que  consiste  no  reenquadramento  do  servidor  em outro  cargo,  mediante
solicitação do mesmo, ou ex-ofício, por motivos de ordem física, ou visando a
melhor  adequação e  adaptação  funcional,  condicionada  à  existência  de vaga e
vedada a redução de vencimentos, salvo com concordância expressa do servidor.

Art. 20- A promoção será precedida de definição  de vagas sendo destinadas  aos integrantes  do quadro
permanente  de  pessoal  de  50% (cinqüenta  por  cento)  a  70% (setenta  por  cento)   das  vagas
existentes nas classes superiores.

§ Único- Não havendo inscrições suficientes em relação ao número de vagas destinadas ao processo de
promoção ou se a prova de capacitação não permitir o preenchimento das vagas, estas poderão ser
preenchidas por concurso público.

Art. 21-  A progressão funcional levará em conta não apenas o critério de merecimento e está condicionada,
respectivamente ao resultado da Avaliação de Desempenho .

Art. 22-  O servidor terá direito à Avaliação de Desempenho para progressão funcional a cada período de 03
(três) anos, contados da data do enquadramento em determinada referência.

§ Único - Perde o direito à Avaliação de Desempenho o servidor que durante o período de 3(três) anos do
interstício:
I- receber formalmente 2 (duas) advertências ou 1 (uma) suspensão do serviço;

I     II- faltar ao serviço, sem motivo justificado em dias consecutivos ou 
                     alternados, em número igual ou superior a 15 (quinze) dias úteis;

II     III- estiver enquadrado, incurso ou for julgado culpado em processo administrativo.
Art. 23-   A  Avaliação de Desempenho é o processo que tem por propósito aferir objetivamente o resultado

do trabalho efetivo dos servidores, fornecendo subsídios para o planejamento de recursos humanos
da Administração Municipal.

Art. 24-   O boletim da Avaliação de Desempenho apontará:
I - assiduidade e disciplina;
II - pontualidade e responsabilidade;
III - cooperação e iniciativa;
IV - urbanidade no trato com os colegas;
V - zelo no trato dos bens materiais;
VI - apresentação de idéias e sugestões;
VII - participação em cursos de treinamento ofertados pela administração;
VIII - freqüência e conclusão de escolaridade;
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IX - punições;
X - dedicação ao serviço;
XI - conhecimento do trabalho e eficácia.

Art. 25-  A  aferição   do    desempenho   dos   servidores  ocupantes   dos  cargos   de provimento efetivo
será efetuada pela Chefia imediata de acordo com as instruções da Comissão de Avaliação de
Desempenho ou do Órgão de Pessoal.

Art. 26-  O servidor cujo desempenho tenha sido avaliado:
I - na média ou acima da média estabelecida progredirá uma referência dentro do mesmo nível até

alcançar a referência máxima do nível;
II - abaixo da média permanecerá na mesma referência e em caso de reincidência de preterição,
submeter-se-á a treinamento e, ou testes psicológicos, ficando à disposição do Órgão de Pessoal,
para readaptação ou transferência.

Art. 27-   Após  a  Avaliação  de Desempenho o Órgão de Pessoal enviará à Chefia imediata o resultado sem
do que este deverá ser levado ao conhecimento do servidor avaliado.

§ Único - No caso de avaliação abaixo da média será dado conhecimento ao servidor dos motivos, cabendo
ao mesmo o direito de interposição de recurso, em âmbito administrativo. 

Art. 28-   Os métodos de Avaliação de Desempenho serão objeto de regulamentação própria, através de
Decreto do Executivo Municipal.

Art. 29-   Não serão prejudicados os direitos a progressão funcional do servidor ocupante de cargo efetivo
designado para o exercício de cargo em comissão.

Art. 30-   Será nula a  progressão funcional  concedida em desacordo com o disposto neste Capítulo.
Art. 31-   Na promoção o servidor será enquadrado na primeira referência do nível da classe para a qual foi

promovido cujo valor do vencimento seja compatível com a Tabela de Vencimentos e superior ao
anteriormente percebido.

Art. 32-   Não serão prejudicados os direitos à progressão funcional e promoção do servidor ocupante de
cargo de provimento efetivo designado para o exercício de cargo em comissão.

Art. 33-   São nulas a progressão funcional ou promoção concedidas em desacordo com o disposto neste
capítulo.

DAS VANTAGENS

Art.  34-   Além do vencimento  básico poderão ser atribuídas  ao servidor  outras vantagens previstas na
legislação municipal vigente, desde que o mesmo cumpra os requisitos exigidos.

Art. 35-   O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo designado para ocupar cargo em comissão
deverá optar  entre  o vencimento  do cargo de provimento  efetivo  acrescido de gratificação de
função e de outras vantagens a que faz jus, ou o vencimento fixado para o cargo em comissão sem
as outras vantagens.

Art. 36-  Além de outras vantagens previstas na legislação específica, poderão ser atribuídas aos servidores,
as seguintes:

I - gratificação de função;
II - gratificação pela prestação de serviço extraordinário;

III  - adicional pela execução de trabalho de natureza especial com risco de vida ou
saúde;

IV  - adicional por tempo de serviço;
V - adicional noturno;
VI - gratificação de natal;                                      
VII - gratificação por tempo integral e dedicação exclusiva;
VIII - gratificação de produtividade;
IX - gratificação pelo exercício de cargo em comissão.
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Art. 37- A  gratificação de função poderá ser atribuída a servidor ocupante de cargo de provimento efetivo
que seja designado para funções de chefia,  assessoramento,  supervisão,  orientação,  direção ou
outras atividades especiais.

§ 1º  -    É vedado o acúmulo de gratificação de função ao servidor que exerça cargo em comissão.
§ 2º -   O ato que atribuir ao servidor função gratificada, determinará, o símbolo da gratificação, definida

através de Decreto Municipal, observados os valores constantes do Anexo II desta lei.
Art. 38-  A  gratificação  pela  prestação  de  serviços  extraordinários  será  paga  por  hora  de  trabalho

prorrogado ou antecipado, mediante autorização expressa da chefia imediatamente superior.   
§ 1º-  A gratificação não excederá de 70% (setenta por cento) do vencimento mensal e será calculada por

hora de trabalho prorrogada ou antecipada;
§ 2º-  O valor da hora será acrescido de 50% (cinqüenta por cento) quando trabalhada em dias normais e

acrescida de 100% (cem por cento) quando nos sábados, domingos e feriados.
Art. 39- O exercício do cargo em comissão, ou a designação para o exercício de função gratificada, ou

ainda a percepção de gratificação por tempo integral e dedicação exclusiva exclui a possibilidade
de  percepção da gratificação pela prestação de serviços extraordinários, enquanto o Município
não dispuser de regulamentação própria. 

Art. 40-  Os  adicionais  previstos  nos  incisos  III  e  V  do  artigo  36  serão  pagos   aos  servidores  de
conformidade com o previsto na Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 41- O adicional por tempo  de serviço será atribuído unicamente aos servidores ocupantes de cargo de
provimento efetivo à razão de  5% (cinco por cento) do vencimento básico do servidor para cada
período de 5 (cinco) anos de serviços efetivamente prestados como servidor público no território
do município de Rio Azul, incluindo o tempo de vínculo com o Município de Rio Azul.

§ Único-  O adicional por tempo de serviço será limitado ao máximo de 35% (trinta e cinco por cento).
Art. 42-   A gratificação de natal prevista no inciso VI do artigo 36 será paga aos servidores  até o dia 20 de

dezembro,  calculada  na  forma  estabelecida  para  o  cálculo  do  décimo-terceiro  salário  dos
empregados regidos pela Consolidação da Leis do Trabalho.

§ Único- Aos servidores que assim o desejarem 50,00% (cinqüenta por cento) do valor de que trata o artigo
poderá ser paga no mês de julho.

Art. 43-   A gratificação por tempo integral e dedicação exclusiva poderá ser concedida a servidor ocupante
de cargo de provimento efetivo ou em comissão, em percentual de até 100 % (cem por cento) do
vencimento básico, a critério da administração.

Art.  44-   A gratificação  de produtividade  poderá ser  atribuída   aos  servidores  ocupantes  dos  cargos  de
operadores de máquinas,  motoleiros e motoristas por hora de serviço efetivamente trabalhadas
durante o mês, incluindo-se as paralisações por mau tempo, desde que as respectivas máquinas ou
caminhões estejam em condições de trabalho, até o limite máximo de 30% (trinta por cento) do
vencimento básico, de acordo com a seguinte proporção: 
a)- de 65,0% a 75,0%  da carga horária mensal possível, 05% sobre o vencimento básico; 
b)- de 75,1% a 80,0%  da carga horária mensal possível,10% sobre o vencimento básico;
c)- de 80,1% a 85,0%  da carga horária mensal possível, 15% sobre o básico; 
d)- de 85,0% a 90,0%  da carga horária mensal possível, 20% sobre o vencimento básico;
e)- de 90,1% a 95,0%  da carga horária mensal possível, 25% sobre o vencimento básico;
f)- de 95,1% a 100,0% da carga horária mensal possível, 30% sobre o vencimento básico.

§ Único-   Para efeitos  da aferição  da carga  horária  mensal  possível  utilizada  como base de cálculo  da
Gratificação de Produtividade dos motoristas e operadores de máquinas e motoleiros não serão
computadas as horas extras.
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Art. 45-   A Gratificação pelo Exercício de Cargo em Comissão poderá ser atribuída ao funcionário ocupante 

de cargo de provimento efetivo designado para o exercício de cargo em comissão, no valor corres-
pondente à diferença entre o vencimento do cargo de provimento efetivo ocupado pelo servidor e o
valor fixado para o cargo em comissão para o qual foi designado.

Art. 46-   Aos servidores integrantes  do Grupo Ocupacional  Magistério serão atribuídas as gratificações
definidas no Estatuto Próprio do Magistério.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 47-   Os servidores do Município de RIO AZUL serão subordinados:
  I - ao regime Jurídico Estatutário, no concernente aos ocupantes dos cargos de provimento efetivo,

ainda que designados para exercer  cargos de provimento em comissão. 
  II - ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, quanto aos servidores contratados por prazo

determinado na forma da lei e  aos servidores nomeados para o exercício de cargo de provimento
em comissão não integrantes do quadro de provimento efetivo do Município.

Art.  48-     Não  integrarão  a  base  de  cálculo  da  contribuição  previdenciária  ao  Fundo  Municipal  de
Previdência  as  vantagens  variáveis  percebidas  pelos  servidores,  as  quais  também  não  serão
computadas  para  efeito  de  obtenção  dos  proventos  de  aposentadoria  e  pensão  pagos  pelo
mencionado Fundo. 

§ Único-  São também excluídas da base de cálculo, as diárias e salário família.
Art. 49-   A remuneração dos integrantes do Grupo Ocupacional Magistério é a definida na Tabela constante

do Estatuto Próprio do Magistério.
Art. 50-    São   integrantes  desta   Lei os   Anexos  I, e II,  que tratam dos cargos de provimento em

comissão e cargos de provimento efetivo criados por esta lei, o número de vagas e as tabelas de
vencimentos.

Art. 51-    Poderá ser permitida a redução ou ampliação da carga horária prevista no Anexo II para cada 
classe, a critério do Executivo Municipal, reduzidos ou aumentados, no caso, os vencimentos na 
mesma proporção 

Art. 52-   Fica autorizado o Executivo Municipal a proceder reajustes nos valores dos vencimentos e 
vantagens constantes do Anexo II nas datas em que ocorram reajustes promovidos por legislação 
federal, condicionados às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal

§ Único-  Os reajustes de que trata o “caput” deste artigo visa repor as defasagens do poder aquisitvo, 
assegurando ao servidor a manutenção de seu nível econômico pela execução da carga horária 
prevista legalmente.

Art. 53-   A cota de Salário Família é fixada em 5% (cinco por cento) do menor valor constante da Tabela do 
Anexo II desta Lei.

Art. 54-   Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 Gabinete do Prefeito Municipal,

Em Rio Azul, 27 de agosto de 2001.
(a) -  Vicente Solda
Prefeito Municipal
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NOVA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA N.º cargos
SECRETÁRIOS 01
Secretário de Administração 01
Secretário de Finanças 01
Secretário de Educação e Cultura 01
Secretário de Esportes e Recreação 01
Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos 01
Secretário de Indústria, Comércio e Turismo 01
Secretário de Saúde 01
Secretário de Promoção Social 01
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente 01
CHEFE DE GABINETE N.º de cargos
Chefe de Gabinete do Prefeito 01
DIRETOR 01
Diretor do Departamento de Administração Geral 01
Diretor do Departamento de Recursos Humanos 01
Diretor do Departamento de Patrimônio 01
Diretor do Departamento de Informática 01
Diretor do Departamento de Receita e Fiscalização 01
Diretor do Departamento de Tesouraria 01
Diretor do Departamento de Recreação 01
Diretor do Departamento de Contabilidade e Controle Interno 01
Diretor do Departamento de Licitação e Compras 01
Diretor do Departamento de Administração Educacional 01
Diretor do Departamento de Ensino 01
Diretor do Departamento de Assistência ao Educando 01
Diretor do Departamento de Promoção Cultural 01
Diretor do Departamento de Esportes 01
Diretor do Departamento de Obras 01
Diretor do Departamento de Serviços Urbanos 01
Diretor do Departamento de Apoio à Habitação 01
Diretor do Departamento de Engenharia e Planejamento 01
Diretor do Departamento de Incentivo ao Turismo 01
Diretor do Departamento de Preservação Ambiental 01
Diretor do Departamento de Saúde 01
Diretor do Departamento de Vigilância Sanitária 01
Diretor do Departamento de Assistência Social 01
Diretor do Departamento de Coordenação Comunitária 01
Diretor do Departamento de Extensão Rural 01
Diretor do Departamento de Agricultura 01
Diretor do Departamento de Relações Públicas 01
Diretor do Departamento de Cadastro e Tributação 01
Diretor do Departamento de Transportes Rodoviários 01
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Diretor do Departamento de Edificações 01
CHEFE DE DIVISÃO

Chefe de Divisão de Administração 01
Chefe de Divisão de Pessoal 01
Chefe de Divisão de Informática 01
Chefe de Divisão de Finanças 01
Chefe de Divisão de Apoio à Agricultura 01
Chefe de Divisão de Educação 01
Chefe de Divisão de Esportes e Recreação 01
Chefe de Divisão de Obras e Serviços Urbanos 01
Chefe de Divisão de Assistência Social 01
ASSESSOR
Assessor de Com. Social (ou Imprensa) 03
Assessor Jurídico 02

   Gabinete do Prefeito Municipal,
Em Rio Azul, 27 de agosto de 2001.

(a) -  Vicente Solda
Prefeito Municipal

tmp.doc9



 LEI N.º 162/2001

ANEXO I

I - CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

1- GRUPO OCUPACIONAL – SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
NÚMERO CÓDIGO DENOMINAÇÃO       SÍMBOLO

12 SE Secretários *
01 CG Chefe de Gabinete C-2
01 CT Chefe de Tesouraria C-2
20 DD Diretor de Departamento C-5
15 CD Chefe de Divisão C-6
01 AJ Assessor Jurídico C-6
03 AC Assessor de Comunicação Social C-2
10 CT Coordenador Técnico C-3
08 AT Assessor Técnico C-7
03 CT Conselheiro Tutelar C-9
01 AF Assessor Tributário C-9

*Obs. – Os subsídios dos Secretários são os definidos em Lei de iniciativa da Câmara Municipal, nos termos
da Emenda Constitucional nº 19/98.

II – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

02 - GRUPO OCUPACIONAL –  ADMINISTRAÇÃO
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VAGAS CÓDIGO CARGO/CLASSE NÍVEL
  

05 DI DIGITADOR 0
02 SX SECRETÁRIO EXECUTIVO 0
10 SE SECRETÁRIO de ESCOLA 0
10 AA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0
10 AD AGENTE ADMINISTRATIVO 0
10 OA OFICIAL ADMINISTRATIVO 0
05 AG AGENTE DE TRIBUTOS 0
05 TT TÉCNICO EM TRIBUTOS 0
03 FT FISCAL DE TRIBUTOS 0
01 TE TESOUREIRO 0
03 CO CONTADOR 0
05 AC AUXILIAR DE CONTABILIDADE 0

03 - GRUPO OCUPACIONAL –  OPERACIONAL
80 AG AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Auxiliar de Serviços Gerais I 0
(Servente de Escola)

90 AG Auxiliar de Serviços Gerais II 0
(limpeza de valas e outros serviços)

05 TE TELEFONISTA 0
05 RE RECEPCIONISTA 0
02 AL ALMOXARIFE 0
VAGAS CÓDIGO CARGO/CLASSE NÍVEL
45 MO MOTORISTA 0
(05) Motorista B 0
(10) Motorista C 0
(30) Motorista D 0
20 OM-1 OPERADOR DE MÁQUINAS 0
05 TF TÉCNICO FLORESTAL 0
05 TA TÉCNICO AGRÍCOLA 0
05 ME MECÂNICO 0
03 EL ELETRICISTA 0
05 PI PINTOR 0
06 AO ADMINISTRADOR DE OBRAS 0
10 PE PEDREIRO 0
05 CA CARPINTEIRO 0
03 BO BORRACHEIRO 0
10 CA CALCETEIRO 0
03 MV MÉDICO VETERINÁRIO 0
02 EC ENGENHEIRO CIVIL 0
02 EA ENGENHEIRO AGRONÔMO 0
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04- GRUPO OCUPACIONAL –  SAÚDE  E PROMOÇÀO SOCIAL
VAGAS CÓDIGO CARGO/CLASSE NÍVEL

03 AD AGENTE DA DENGUE 0
60 AC AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 0
03 CS COORDENADOR DE SAÚDE 0
20 AE AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0
02 AA AGENTE  DE COMBATE AO ALCOOLISMO 0
05 HD TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 0
10 AS AUXILIAR DE SANEAMENTO 0
02 MA MÉDICO – AUDITOR 0
02 CA CIRURGIÃO DENTISTA AUDITOR 0
05 EF ENFERMEIRO 0
05 AS ASSISTENTE SOCIAL 0
01 NT NUTRICIONISTA 0
03 FT FISIOTERAPEUTA 0
02 FB FARMACÊUTICO – BIOQUÍMICO 0
02 PS PSICÓLOGO 0
10 ME MÉDICO 0
Obs. Os vencimentos dos médicos serão correspondentes à carga horária de 4, 6 e 8 horas semanais, 
efetivamente trabalhadas.

08 CD CIRURGIÃO DENTISTA 0
04 AT ATENDENTE DE CONSULTÓRIO 

ODONTOLÓGICO
0

Obs. Os vencimentos dos dentistas serão correspondentes à carga horária de 4, 6 e 8 horas semanais, 
efetivamente trabalhadas.

Prefeitura Municipal de Rio Azul,
Em 27 de agosto de 2001.

(a) - Vicente Solda
        Prefeito Municipal
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ANEXO II

TABELA DE VENCIMENTOS
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

I - TABELA DE VENCIMENTOS

R$ 1,00
REF 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NIV
01 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380
02 210 235 260 285 310 335 360 385 410 435 460
03 250 280 310 340 370 400 430 460 490 520 550
04 300 335 370 405 440 475 510 545 580 615 650
05 350 390 430 470 510 550 590 630 670 710 750
06 400 445 490 535 580 625 670 715 760 805 850
07 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
08 600 655 710 765 820 875 930 985 1040 1095 1150
09 700 760 820 880 940 1000 1060 1120 1180 1240 1300
10 900 965 1030 1095 1160 1225 1290 1355 1420 1485 1550
11 1200 1270 1340 1410 1480 1550 1620 1690 1760 1830 1900
12 1400 1475 1550 1625 1700 1775 1850 1925 2000 2075 2150
13 1600 1680 1760 1840 1920 2000 2080 2160 2240 2320 2400
14 1800 1885 1970 2055 2140 2225 2310 2395 2480 2565 2650
15 2000 2090 2180 2270 2360 2450 2540 2630 2720 2810 2900

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO                                        FUNÇÕES
GRATIFICADAS

Símbol
o

Valor (R$)             
Símbolo

Valor (R$)

C-1 1.800 F-1 500
C-2 1.450 F-2 450
C-3 1.000 F-3 400
C-4 950 F-4 350
C-5 800 F-5 300
C-6 600 F-6 250
C-7 500 F-7 200
C-8 400 F-8 150
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C-9 360 F-9 100


Prefeitura Municipal de Rio Azul,
Em 27 de agosto de 2001.

(a) - Vicente Solda
Prefeito Municipal
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