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LEI COMPLEMENTAR Nº 008/2009 DE 07 DE ABRIL DE 2009.
INSTITUI O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E
REMUNERAÇÕES
DOS
SERVIDORES
DO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, ESTABELECE
OS QUANTITATIVOS DE CARGOS, DEFINE OS
VENCIMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, Estado da Paraíba;
faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. ] 0 - O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores do muni cípio de São Francisco
fica estabelecido por esta Lei.
Art. ZO- O serviço públi co elo município de São Francisco é organizado pelos seguintes quadros:

I- Cargos de Provimento Efeti vo;
11 - Cargos em Co missão e Funções.
Art. 3°- Para os efeitos desta Lei, co nsidera-se:
I -Servidor· Público Municipal: o titular de cargo efetivo e em comissão, submeti do ao regime
jurídico estatutári o;
11 - Função: a atri bui ção ou conjunto de atribuições que a admini stração confere a cada
categoria profi ssional ou comete individualmente a determ inados servidores para a execução de
serviços eventuais;
111 - Função de Confiança ou Gratificada: são plexos unitári os de atribuições, criadas por
Lei, correspondentes a cargos de assesso ramento a serem exercidas por ti tulares de cargos efetivos de
confiança da autoridade que as preenche.

IV - Função Pública Co ntratada por Temp o Determinado: a exercida por servidores
temporários, co ntratados por tempo determinado e co m a fin ali dade de atender à necess idade
tempo rária de excepcional interesse público, na forma da Le i;
V - Quadro: o co njunto de cargos de ca rreiras, cargos isolados e de funções gratificadas ,
organizados em grupos, em que se distribuem as classes de cargos ou as funções gratificadas e cargos
em comi ssão, de acordo com a natureza específi ca das respecti vas atribu ições;

VI- Regime Jurídico: o regime jurídico do Muni cípi o é estatutário;
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quantificação dos respectivos cargos, conforme ti tulação e respectiva defin ição abaixo referidas:
a) Nível: requi sito de esco laridade exigida para o desempenho das atribui ções do cargo;
b) Classe: conjunto de cargos, do Quadro de Provimento Efetivo, da mesma natureza funcional,
do mesmo grau de responsabilidade, vencimento e referências, escalonados segundo a titulação,
confo rme os critérios estabe lecidos nesta Lei;

c) Ca n-cira: agrupamento de classes da mesma profi ssão ou atividade, e do mesmo nível de
responsabilidade, organizadas segundo a titul ação ou a hierarqui a do serviço, para acesso pri vativo dos
titulares dos cargos que o integram, mediante provi mento originário e constituído de níveis e
referências;
d) Cargo: conjunto de atri buições cometidas a um servidor, medi ante retribuição pecuniária
padroni zada;

c) Aproveita mento : é a distribuição "ex-o fício" dos atuais servidores, titulares de cargos em
extinção e/ou extintos, em novos cargos de natureza e vencimentos compatíveis com os anteriormente
ocupados, proced imento este adotado, inclusive, com aqueles adm itidos sem aprovação em concurso
público, antes da vigência da Consti tuição Federa l de 05 de outubro de 1988 ;
f) Cargo de ca n-eira: é o que se esca lona em classes, para acesso pri vativo de seus ti tulares.
até a mais alta titulação profissional naquela carreira;

g) Acesso funci onal ver tical: é a evo lução vertical na carreira, dentro do mesmo cargo,
mediante a obtenção de grau de habilitação profi ssional ma is elevado;
h) Promoção: é o deslocamento do titul ar de um cargo, de uma referência inferior para outra
imedi atamente superi or, no mesmo cargo;

i) Referência: é a gradação da retribuição pecuniária básica dentro da classe;
j) Lota ção: é o número de servidores que deve ter exercício em cada repartição ou serviço.

Parág rafo Único - Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemi as
submetem-se às normas prev istas nesta Le i, obedecendo, para efeito de admissão, as disposições
constantes da Emenda Constitucional n.0 5 1/2006.

TÍTULO 11
DOS PRINCÍPIOS E FINALIDAD ES
Ar-t. 4° - A presente Lei, norteada pelo princíp io do dever do poder públ ico de atender às demandas da
comunidade com se rviços de qualidade para todos, tem por fin alidade:
I - A valorização do servidor púb lico municipal;
li - A melhori a ela qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura à comunidade.

Ar t. 5° - A valorização do servidor municipal será assegurada pela garanti a de:
e;.~'0 "',.o-1'0

I - Jngresso exclusivamente por concurso públ ico de provas ou de provas e títu los;
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11 - Aperfe içoamento pro fi ssio nal continuado, inclusive com
remunerado para esse fim , de acordo com a estratégia gerencial planejada ;

licenciamento

periódico

III -Remuneração condig na dos servidores em efetivo exercício;
IV -Período reservado a estudos, planej amento e avaliação, inclu ído na jo rnada de trabalho;
V - Condições adequadas de traba lho.
Art. 6° - A melhoria elo padrão da qualidade dos serviços prestados pe lo Município será perseguida
mediante um cuidadoso planejamento estratégico das necessidades da comunidade, segundo
parâmetros definidos à vista dos recursos d isponíveis e das peculiaridades elo M unicípi o.
TÍTULO Ill
DA ESTRUTURA DO Q UADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
CAPÍTULO I
Do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo
Art. 7° - Ficam em extinção os cargos de provimento efeti vo re lacionados no A nexo I desta Lei
Complementar, e suas respectivas vagas, cujos titulares não possuem correspo ndentes no novo Plano.
Art. 8° - Ficam criados, no âmbito da Prefe itura M uni cipal de São Francisco, duzentos e cinq üenta
(250) cargos efetivos, destinados a compor o quadro permanente el e servidores e feti vos desta
Institui ção, conforme de monstrati vo no Anexo II a esta Lei.
Art. 9°- O Plano de Cargos, Carre iras e Vencimentos dos servidores efeti vos da Prefeitura Municipal
de São Francisco é fo rmado por cargos de Nível Básico, em que, con fo rme as especificações do cargo,
é ex igida a esco laridade correspondente; de Cargos de N ível Médio, em que a escolaridade mínima
ex ija diplo ma ou certificado de conc lusão do Ensino Méd io ou eq ui valente em escola profi ssionalizante
e de N ível Superio r, estruturado em grupos, confo rme a natureza elas respectivas atribuições, destinadas
a atender as atividades essenc iais e gerais à consecução dos fins da Admini stração Municipal.

§ 1o - Os grupos ele que trata este artigo são integrados pelas seguintes ati vidades:
I-

GAG - Grupo de Admini stração Geral;

11 - GT A - Grupo T écnico de Apoio;

Til - GNS - Grupo ele N ível S uperi or;
IV - GSP - G ru po de Saúde Publica;
V - GS F - Grupo de Saúde da Família;
VI- GTC - G rupo ele T ri butação e Controle;
I - Grupo de Administr·ação Geral com cento e cinqüenta e um ( l 5 l ) cargos de provimento
efetivo, abrangendo serviços aux iliares e artesanais, tais como : vigilância, conservação e limpeza,
j ardinagem, capina, varrição e outros correlatos, cujo provimento exij a co mprovação de escolaridade
correspondente às especificações do cargo;
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11 -Grupo Técnico de Apoio com vinte e nove (29) cargos de provimento efetivo, tais como:

serviços digitação em geral, serviços técni co-auxili ares nas áreas de pessoal, patrimônio, contab ilidade,
arquivo, material, informática, comunicações e serviços de apoio em geral, tarefas de atendimento ao
público, inclusive em hospitais e ambulatórios, conservação, portari a e serviços telefônicos, bem como
nas áreas de educação, saúde, adm inistração, obras públicas, serviços urbanos, finanças e pl anejamento,
para os quais se exija comprovação de escolaridade correspondente às especificações do ca rgo. diploma
ou certi ficado de conclusão elo Ní vel Médio ou Superior;
111- Grupo de Nív el S upcrio1· com cinco (05) cargos de pro vimento efetivo para os quais se
ex ija diploma de Curso Superior de graduação ou equi valente, não abrangido por outros Grupos
específi cos;
IV - Grupo de Sa úd e Pública com trinta e seis (36) cargos ele provimento efetivo inerentes às

atividades da saúde púb lica em geral, para os quais se ex ij a comprovação de escolaridade
correspond ente às es-pecifi cações do cargo, diploma de Nível Básico, Méd io ou Superior;
V- Grupo de Saúde da Fa mília com vinte e dois (22) cargos ele provimento efetivo inerentes

ús atividades da saúde compreendidas no Programa Saúde da Família - PSF, cujo provimento depende
de comprovação de escolaridade correspondente às especificações do cargo, diploma de Níve l Básico,
Médio ou Superior.
VII - Grupo Tributação c Controle com sete (07) cargos ele provimento efeti vo, envolvendo
atividades de fiscali zação e arrecadação tributária, tarefas de rece bimento, guarda e pagamento de
valores, fi scalização de obras, posturas e meio-ambiente, para os qua is se ex ige diploma ou certificado
de ível Médio ou superi or especifi co·

§ zo- As regras de aprove itamento assegurarão aos se rvidores estáveis do quadro permanente
atual todos os direitos adquiridos.
Art. 1O - A identifi cação estabelecida para as classes el os cargos, criados por esta Lei tem a seguinte
interpretação:
1° elemento - SIGLA DO GRUPO.

2° elemento- NOME DA CLASSE.
3° elemento- IDENTIF ICAÇÃO.
A- Código.
B - Referência.
Art. 11 - A distribuição dos titulares dos cargos, nas dife rentes ati vidades desenvolvidas em cada
órgão da edi lidade, observará rigo rosamente a compati bilidade en tre as atribuições do cargo e as
funções efeti vamente desempenhadas no respectivo órgão.
Parágrafo Ú nico - Constitui responsabilidade so lidária da che fia de cada órgão e do Órgão

Central de Recursos Humanos a verifi cação permanente da compatibi lidade mencionada n=e-""
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CAPÍTULO 11
Da Remun eração c da Isonomia

Art. 12 - Os cargos efetivos, de que tratam o artigo 8°, terão sua remuneração composta pelos
vencimentos definidos nas Tabelas constantes no Anexo 11 I, exclusive os cargos integrantes do Grupo
de Saúde Pública e do Grupo Saúde da Famíl ia na carreira de Níve l Superior definidos nas tabelas
constantes no Anexo III, regidos pela legislação pertinente, acrescidos das gratifi cações que lhe fo rem
devidas, fi xadas na Legislação M unici pai.
Pará grafo Único - A carga horária de todos os servidores do Quadro Efetivo COITesponde ao
regime de trinta (3 0) horas semanais de trabalho, exceto a carga horária do Grupo Saúde da Família que
será de quarenta (40) horas, em virtude da necess idade imperiosa de sua atividade.

Art. 13 - A isonom ia de vencimentos será assegurada pela remuneração uniforme do trabalho prestado
por servidores ela mesma classe ou categori a funcional e ela mesma titulação.

§ 1o - Para efeito do disposto neste artigo , entende-se por remuneração o vencimento e as
vantagens pecuniárias previstas em lei.
§ 2° - Nenhum servidor receberá, a título ele vencimento, importância inferior ao salário mínimo
nacional.
CAPÍTULO 111
Das Es pecificações de C lasse

Art. 14 - Especificação ele Classe é a descrição elos cargos classificados à base de suas características
laborativas, com a sua identifi cação, constando o nome do Gru po, a denominação da Classe, elo Nível,
a Referência, as descrições sintética e analíti ca elas atribui ções, condições de trabalho, requisi tos para
provimento, acesso e/o u promoção.
Art. 15 - As especifi cações elas Classes dos cargos cri ados no artigo 9º constituem o Anexo IV desta
Lei.
Art. 16 - As especificações de classe poderão ser alteradas por Decreto, no que se refere à descrição
analítica das atribui ções e lotação.
Art. 17 - A proposta de criação de novos cargos deverá ser acompanhada da respecti va especificação.
CAPÍTULO IV
Do In gr esso

Art. 18 - A nomeação para cargo efeti vo far-se-á na referência ini cial, medi ante habil itação em
concurso público de provas ou de provas e títulos, exc lusive os cargos de Agente Comunitário de
Saúde e o Agente ele Combate às Endemias, regidos por legislação específica.

§ 1o - Os cargos efetivos de Nível Básico serão acess íveis aos brasileiros, med iante concurso
público, em que, conforme as ex igências do cargo, não é ex igida escolaridade formal e/ou são ex igidas
e;.~' 0 A""'o
a escolaridade equivalente ao quinto (5º) ano do ensino fundamental e habi li dadesa s ·
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§ 2° - Os cargos efeti vos de Nível Médio serão acessíveis aos brasileiros, mediante concurso
público, exigida escolaridade míni ma equivalente ao ciclo completo do ens ino médio e/ou formação
profi ssional complementar ex igível nos termos do edital, e com preenderá a assistência técnica ao
desenvolvimento das atividades adm inistrativas e fi nalísti cas da cdi lidade. podendo ser exigida
formação profi ssional na área correspondente às respectivas atribuições.
§ 3° - Os cargos efetivos de Nível Superior serão acessíveis aos brasileiros, mediante concurso
público, nos termos de regul amento editado pela Secretaria Municipal de Administração, ex igidas
esco laridade mínima de graduação na área correspondente às respectivas atribuições.
§ 4° - Os cargos de Agen te Com uni tário de Saúde e Agente de Co mbate às Endemias, prov idos
pelos gestores locais do Sistema Único de Saúde (SUS), na fo rma do parágrafo 4° do artigo 198 da
Consti tuição Federal, passam a compor o Quadro dos Cargos de Provimento Efetivo do Grupo de
Saúde da Família e do Grupo de Saúde Pública, na fo rma do disposto na Lei Federal n° 11.350, de 5 de
outubro de 2006, conforme previsto no Anexo IV desta Lei Complementar.
CAPÍTULO V
Da Ca rreira e seu Funcio na mento
A l't. 19 -A can·eira dos serv idores públ icos municipais é formada por todos os titulares de cargos de

provimento efetivo de Nível Básico, Médio e Superior e é estruturada, na modal idade vertica l em
classes e, na modalidade hori zontal, em referências .

§ 1o - Para a carreira do servido r ele nível básico e méd io se aplicam, apenas, a promoção
hori zontal em referências .
§ 2° - Para a caiTeira do servidor de Nível Superior se aplica o acesso vertical em classes e, a
promoção horizontal em referências.
A rt. 20 - A promoção será concedida ao ti tular do cargo que houver part icipado de curso de fo rmação
ou aperfeiçoamento, haj a cumpri do o interstício de três (03) anos de efetivo exercício e alcançado o
número de pontos estabelecido no Regulamento que disciplinar o funcionamento da carreira.
A rt. 2 1 - Todas as classes e/ou ca rgos serão distribuídos em I O(dez) re ferências.

§ 1o

-

O posicionamento inicial do titular no cargo será sempre na referência inicial daquele

cargo.

§ 2° - O posicionamento dos atuais servidores, integrantes do quadro de servidores estáveis do
Município, constará das regras de aproveitamento estabelecid as nesta Lei.
§ 3°- A partir da impl antação deste Plano, qualquer mudança de classe ou referência obedecerá
as regras a serem estabelecidas no Regu lamento que será publicado em Decreto, no prazo de 60
(sessenta) dias, a partir da vigência desta Lei Complementar.
Art. 22 - Acesso Funcional é a evo lução vertical na carreira, de Nível Superi or, dentro do mesmo
cargo, medi ante a obtenção de grau de habili tação profi ssional mais elevado.
~
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Art. 23 - As classes de carreira constituem a linha de acesso do titular do cargo de N ível Superior e são
designadas pelas letras A, B, C e D.

§ 1o - Para efeito de acesso, no Nível Superi or, as classes são di stribuídas em ordem alfa bética,
da inicial à final.

§ 2° - No N ível Superior, o quantitati vo de titulares fixado em Lei, para cada cargo corresponde
à totalidade di stribuída nas classes, independente do titul ar estar posicionado na classe A, B, C ou O.

§ 3° - Após o resultado da distribuição dos cargos pelas classes, por ocasião do primeiro
provimento, correspondente ao aproveitamento na função desempenhada atualmente, só haverá nova
movimentação na classe quando um servidor estáve l obti ver uma nova capacitação contemplada pela
carreira ou quando um novo servidor, nomeado na forma da Lei, completar com sucesso seu estágio
probatóri o ele três anos.
Art. 24 - A passagem da classe A para a classe B terá um acréscimo ele cinco por cento (5%) a
passagem da classe " B" para a classe "C" terá um acréscimo de dez por cento (10%) a passagem da
classe "C" para a classe " D" terá um acréscimo de quinze por cento (15%), sempre sobre a referência
inicial do vencimento base da tabela.
Art. 25 - No Nível Superi or, a mudança de classe no mesmo cargo ocorrerá automaticamente por
titul ação ou qualificação e vigorará a partir elo primeiro di a útil do mês em que o servidor apresentar a
comprovação ou o certifi cado de aprovação da nova habilitação.
Art. 26 - A mudança de classe só ocorrerá uma vez para cada modalidade de capac itação ela mesma
quantidade de horas ou do mesmo nível de co nhecimentos, de forma excludente.
Art. 27 - A promoção decorrerá de avaliação que co nsiderará o desempenho das tarefas habituais, do
cumprimento ele indicadores de desempenho, da qualifi cação em in stituições o fi ciais ou credenciadas e
ela aquisição de conhecimentos relacionados ao cargo.
Art. 28 - A avaliação de desempenho será apurad a anualmente, enquanto a pontuação de qualifi cação
para a classe, no Nível Superior, ou na re ferência, para os Níve is Méd ios e Básicos, ocorrerá quando da
apresentação do certificado de conclusão, cada um de acordo com regras próprias da carreira, que serão
definid as no Regul amento.
Art. 29 - A contagem de pontos para a promoção será realizada anualmente na forma do Regulamento
e, ao fin al de cada três anos, será publicada a relação dos servidores aptos à promoção horizontal a
partir do mês subseqüente.
Art. 30 - Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Ati vidades (G DA), no percentual de até
100% (cem por cento) sobre o vencimento base elo servidor, destinada a titulares de cargos deste Plano
e que obtenha a quantidade de pontos estabelec ida em regulamento, não sendo cumulativa com as
gratificações contidas na Legislação Municipal.

§ 1° - A GDA, de que trata este artigo, será atribuída em funç ão da quantidade de pontos obtidos
pelo servidor, resultante da pontuação média alcançada nas duas últimas avaliações, apuradas de
·
.
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§ 2° - O decreto que regulamentará a carreira do servidor estabe lecerá as regras para a obtenção
ou não da GDA e disciplinará a sua forma de pagamento.
§ 3° - Os provimentos nos cargos de ível Superior, que oco rrerem a partir da implantação
deste Plano, a partir da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e da conclusão
do estágio probatório, seguirão as mesmas regras estabelecidas neste arti go e seus respecti vos
parágrafos.
TÍTULO IV
Da Capacitação do Servidor Público Municipal

Art. 31 - Será instituída uma Com issão para Elaborar Projeto de cri ação da Escola Municipa l de
Serviço Públi co (EMU SP), com a finalidade de, no prazo de 180 (cento e oi tenta) dias da publicação
desta Lei, encam inhar ao Poder Legislati vo Muni cipal, que deverá ter, den tre outras, as segui ntes
atribuições:
I - Desenvolver as atividades relativas à execução de programas e projetos de formação e
treinamento de recursos humanos, de forma a melhor capacitar o pessoa l para o desempenho de suas
ati vidades e para o desenvolvimento de suas potencialidades;
li - Proceder, anualmente, antes da elaboração da proposta orçamentária, o levantamento das

necessidades ele treinamento (LNT) nos diversos órgãos ela Prefeitura Mun icipal e, j untamente com
esses órgãos, formular o programa mínimo de formação e aperfeiçoamento de pessoal em cada período
orçamentário;
III - Coordenar, junto aos órgãos de Recursos Humanos de cada Secretaria, os meios
orçamentários e outros recursos necessários à manutenção dos programas ele treinamento da Prefeitura,
de forma geral;
I V - Preparar e propor normas gerais so bre a elaboração de projetos ele treinamento envolvendo
todos os servidores, principalmente os que exerçam funções ele supervisão;
V- Promover, em colaboração com servidores de outros setores elo Mu nicípi o, a preparação de

manuais destinados a orientar os agentes públicos na execução de suas tarefas;
VI - Selecionar candidatos a cursos de capacitação e outras atividades de aperfe içoamento em
organizações espec iali zadas;
VIl - Programar e coordenar cursos que forneçam aos servidores elementos gerais de
informações, instruções e técni cas específicas de Administração Pública;
VIII - Exped ir certifi cados de conclusão de cursos, quando fo r o caso, e o registro, na ficha
funcional dos servidores, dos resultados dos treinamentos realizados pelos mesmos para fi ns de acesso
funci onal ;
IX - Firmar convênios co m universidades e instituições vol tadas à capaci tação e ao
desenvolvimento regional e nacional, a fim de realizar cursos, simpósios, seminários e encontros que
possibilitem a atuali zação profi ss iona l dos servidores do quadro permanente desta e de outras
0
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Prefeituras, de membros da comunidade em geral, buscando, inclusive, a geração de novas
oportunidades de rece itas para o municípi o.
X - Executar outras atividades afi ns.
Parágrafo Único- A Co mi ssão será presidida pelo secretári o de Administração e integrada por
representantes de Secretari as e entidades representati vas dos servidores municipais.
Art. 32 - A Secretaria Municipal de Administração, observadas as prioridades do planejamento da
Prefeitura, desenvo lverá Programas de Capacitação, coord enados pelo seu órgão de Recursos Humanos
e pela Escola Municipal de Serviço Público (EMUS P), visando maximizar os recursos di sponíveis e
atender as prioridades do governo muni cipal.
Art. 33 - A qualificação profi ss ional, obj etivando a melhoria contínua dos serviços prestados à
comuni dade e a acesso e/ou a promoção na carreira, será assegurada med iante a programação, através
de cursos de formação, aperfeiçoamento ou especialização na Esco la Municipal de Serviço Público
(EMUS P).
Art. 34 - Fica instituída a licença para qualificação profissiona l, que consiste no afastamento do titular
de cargo efetivo de suas fu nções, computado o tempo de afastamento para todos os fins de direito,
sendo concedida para freqüência a cursos de formação, aperfe içoamento ou especiali zação, em
instituições credenciadas.
Art. 35 - Após cada qüinqüênio de efeti vo exercício, o ti tular de cargo efeti vo poderá, no interesse do
serviço, afastar-se do exercício do cargo, com a respectiva remuneração, por até três meses, para
participar de curso de qualificação profi ssional, observado o di sposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único - Os períodos de licença de que trata o caput não serão acumul áveis.
TÍTULO V
Das Disposições Gerais, Transitórias c Finais
Art. 36 - À Procuradoria Geral do Muni cípi o incube verificar, caso a caso, a regularidade do
aproveitamento dos servidores efetivados nos respecti vos cargos.

§ 1o - Os titulares efetivos dos cargos em ex tinção, referidos no artigo 7º e constantes nos
Anexo I desta Le i, que preencherem os requi sitos legais, serão aproveitados nos cargos das classes de
idênti ca denominação e respecti vas especificações c vencimentos, criados pelo arti go 8º, conforme
demonstrati vo no Anexo li desta Lei.
§ zo- O aproveitamento, em nenhuma hi pótese, acarretará em redução de vencim entos.

§ 3° - O servidor, cuj o vencimento esteja compreendido na tabela constante do Anexo IJI desta
Lei e que, ao ser aproveitado, estej a recebendo vencimentos que não coincidam com a referência
ex istente na Tabela, será aproveitado na referência imed iatamente superior ao seu vencimento-base
atual.
§ 4° - Os servidores efetivos, que possuam va lores inco rporados, terão
assegurados.
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§ 5° - Os servidores estáveis do quadro atual , cujo vencimento se posicione aci ma da maior
referência da Tabela de vencimentos criada pelo artigo 8º, confo rme definição constante no Anexo Ill ,
permanecerão com o mesmo vencimento e gozarão de todas as vantagens deste Pl ano.

§ 6° - Os titulares dos cargos em extinção, constantes no Anexo I, referido no artigo 7° desta
Lei, que não forem abrangidos pelo disposto nos incisos anterio res, permanecerão nos respectivos
cargos até sua vacância, e gozarão de todas as vantagens da carreira estabelecidas por esse Plano.

Art. 37 - O aprove itamento será reali zado através de Decreto do Pode r Executivo, procedendo-se o
apostilamento no título nomeação original.
Parágrafo único - O Decreto a que se refere o presente arti go contemplará a transposição elos
atuais servidores efetivos para os novos cargos, mediante as listas nominais de aproveitamento,
conforme o disposto no artigo anterio r.

Art. 38 - O prefeito· municipal fará publicar as listas nominais de aproveitamento no prazo máx imo ele
60 (sessenta) dias, contados da vigência desta Lei.
Parágrafo único - O servidor estáve l, cujo aproveitamento tenha s ido fei to em desacordo com
as normas desta Lei, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação das listas
nominativas de aproveitamento, encaminhar ao prefeito petição fundamentada, so licitando revisão do
ato que o enquadrou.

Art. 39 - Os valores constantes das Tabelas Salariais de que trata o Anexo III desta Lei Complementar
passarão a vigorar a partir ele I 0 de janeiro de 20 1O, e a sua integral ização, como vencimento inicial dos
Cargos dos Níveis de Apoio, Médio e Superior, no âmbito do Serviço Público Municipal, será feita de
forma progressiva e proporcional, da seguinte forma:

I - a partir de 1o de janeiro de 20 1O, acréscimo de 50% (c inq üenta por cento) ela diferença dos
valores constantes das Tabelas do Anexo III e o salário que perceber o se rvidor, caso o valor atri bu ído
ao N ível a que pertencer for superior ao salário mínimo nacionalmente em vigor;

11 - a integrali zação dos va lores de que trata as Tabelas do Anexo ITI desta Lei Comp lementar
dar-se-á a partir de 1o de janeiro de 2011 , com o acréscimo da diferença remanescente .

Art. 40 - Não fa rão parte desta Lei Complementar as funções com iss io nadas e cargos de provimento
em comissão e os cargos do Quadro do Magistério, regidos por lei específica.
Art. 41 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à co nta das dotações o rçamentárias
próprias, fi cando o Executivo Municipal autorizado a abrir créditos sup lementares, se necessário, à sua
cobertura.
Art. 42 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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Art. 43 - Revogam-se as d ispos ições em contrário e em espec ial o artigo 7° da Lei Complementar n. 3,
de 29 de setembro de 1997 , e o artigo I0 da Lei 152, de 26 de maio de 2003.
Gabin ete do Prefeito Constitucional do Município de São Francisco, Estado da Paraíba, em 07 de
abril de 2009.

OPES CASI MIRO
Prefeito M u11icipal
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ANEXOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 0 008/2009.
ANEXO I
CAR GOS EM EXTINÇÃO
(Art. 7°)
QUANTIDADES DE CARGOS
OMEAÇÃO POR
TOTAL
CONCURSO

CLASS I FI CA ÃO
ORDEM

CARGOS ATUA IS

OI

Auxiliar de Enferm aoem

07

o

02

Monitor de Creche

25

lO

03

O erador de Com utador

OI

o

04

Telefonista

12

07

ui r
Total de Vagas co r respo nd entes aos cargos
ext intos

04

17

45

ANEXO 11
ELENCO DE CA RGOS NOVOS
(A RT. 8°)

ORDEM

CA RGOS CRIADOS
PLA O PROPOSTO

MERO DE
VAGAS
I ST ITUÍDAS
PELA LC 1"
0311997

CO 'CU RSADOS
(Acórdão ACI -TC

78 1/2008)

V'l

~

S
< r-

j

NOVOS
NOVO
CARGOS QUADRO

><
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Fiscal de Tributos
Municipais
04
Fisca l Sa nit úrio
Fisioterapeuta
Gari
os
Instrutor Musica l
l.Jardinciro
Médico
os
Médico- PS F
Médico Veteriná ri o
OI
os
Motorista
Músico
Nutricionista
02
Odontólogo
Odontólogo - PSF
Operador de Máquinas
33
Pesadas
34
Procurador Jurídico
35
Psicólogo
rrécnico em Agropecuária
36
37
Técnico em Enferm aoem
h'écnico em Enfermagem PS F
38
39
Técnico em Informática
.tO
T écnico em Laboratório
I
Vigi lante
41
s
CARGOS DEC LARADOS EXT INTOS Aux . de Enfermaocm
Art. 7" - Anexo I
Monitor de Creche
Com registro de admissão de servidores Oper. de
Co mputador
através do
Telefo nista
Acórdão AC 1-TC 78 1/2008
CARGOS COM REGISTROS CONC EDIDOS P ELO
TC E-PG
TOTAL DE CARGO S
19
20
21
22
23
24
2S
26
27
28
29
30
31
32

1
( )

-

-

-

04
OI
OI
00
02

-

02

03

-

-

os

03

02

-

-

OI
03

00
02

-

-

-

OI

02

-

-

00
02
00
00
20
02
00
02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

00
02
7
2S

-

OI
03

o
lO

os
02

os
os
02
OI

os
20
02
03
02

OI
OI
02
OI
lO

OI
OI
02
OI
lO

03
OI
00
03
07
15

03
OI
OI
08

o

I
12

04
OI
OI

00

I

s

7

00

97
2SO

Alterada pela Lei 11° 152/2005.

e)Quantitati vos estabelecidos gela Lei Complementar n° 07/2008.
ANEXO 111
TAB ELA I
REM UNERAÇ ÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
REFERÊ N CIAS
NÍVEL

11

111

IV

v

VI

VII

VIII

IX

X

GÁS ICO

465,00 478 ,95

493,32

508,12 523,36 539,06

55 5,23

57 I ,89

589,05

606,72

MÉD IO

5 11 ,6 I 526,96

542,77

559,05 575,82 593, lO 610,89

629,22

648 ,09

667,54

SUPER IOR

837,04 862, 15 888,02 9 14,66 942, lO 970,36 999 ,47

I .029,45

'*
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TABELA 11
ACESSO NA CARR EIRA DE NÍVEL SUPER IOR
R EFERÊNC I AS

N Í VEL
I

11

Ill

v

IV

VI

VII

VIII

IX

X

o
c

962,59 99 1,47 1.021 ,2 1 1.05 1,85 1.083,40 1. 11 5,91 1.149,38 1. 183,86 1.219,38 1.255,96
920,75 948,37

976,82 1.006,13 1.036,3 1 1.067,40 1.099,42 1. 132,4 1 1.166,38 1.201,37

B

878,88 905,25

932,40

960,38

989,19 1.0 18,86 1.049,43 1.080,9 1 1.113,34 1. 146,74

A

837,04 862, 15

888,02

9 14,66

942, lO

970,36

999,47 1.029,45 1.060,34 1.092, 15

ANEXO IV
(Art. 15)
QUADRO DOS CARGOS DE PROVIM ENTO EFETIVO
TOTAL DE CARGOS: 250
GAG- G RUPO DE ADM INISTRAÇÃO GE RAL
Denominação das Classes
Artífice
Auxiliar de Serviços Gera is
Coveiro
Gari
Instrutor Musica l
Jard ineiro
Motorista
Músico
Operador de Máquinas Pesadas
Vigilante

Identificação
Códioo
Referências
GAGNBOO I
I a 10
GAGNB002
I a 10
GAGNB003
I a 10
GAGNB004
I a 10
GAGNB005
I a 10
GAGNB006
I a 10
GAGNB007
I a 10
GAGNB008
I a 10
GAGNB009
I a 10
GAGNBOIO
I a 10
TOTAL

Quantidade de Cargos
3
100
2
5
2
5
5
20
I
8
IS I

''~'o o<\,o-1'
c;
O,
~
:::>
'1?
~
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GTA - GRUPO TÉCN ICO DE APO IO
Denominação das Classes
Aoente Administrativo
Dinitador
Fiscal de Meio Ambiente
Fiscal Sanitário
Técnico em Aoro )ecuária
Técnico em Informática

Quant idade de Cargos
Códi o
GTANMOO I
GTJ\NM002
GTANMOOJ
GTJ\NM004
GTJ\NM005
GTJ\NM006

I a 10

20

I a 10

5

I a 10

I

I a 10

I

I a 10

I

I a 10
TOTA L

I

29
I

GNS- GRUPO DE NÍVEL SUPERIOR
Denominação das Classes
Assistente Social
Ar uiteto
Enoenheiro Civil
Nutricion ista
Procurador Jurídico

Q uantidade de Cargos
GNS-NSOOI
GNS-NS002
GNS-NSOOJ
GNS-NS004
GNS-NS005

Ia
Ia
Ia
Ia
Ia

10
10
10
10
10

I

TOTAL

5

I

I
I
I

I
I
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GSP- GRUPO DE SAÚDE PÚBLICA
Denominação das C lasses
A.gente de Combate às Endemias
Auxi liar de Consuhório Dentário
Enfermeiro
Farmacêutico
Fisioterapeuta
Médico
Médico Veterinário
Nutricionista
Odontólogo
Psicó logo
Técn ico em Enfermage m
Técnico em Laboratório

Identificação
Referências Quantidade de Ca rgos
Código
4
I a 10
GSP-NBOO I
GSPI a 10
NMOOI
6
GSP-NSOO I
I
I a 10
GS P-NS002
I a 10
I
GSP-NS003
GS P-NS004
GSP-NS005
GS P-NS006
GSP-NS007
GSP-NS008
GSPNM002
GSPNM003

Ia
Ia
Ia
Ia
Ia
Ia

10
10
10
10
10
10

I
5
I
I
..,
2

I a 10

lO

.)

I a 10
TOTAL

I
36

GSF- GRUPO DE SAÚ DE DA FAM ÍLIA- PSF
Denominação das C lasses
Agente Comun itário de Saúde
Auxil iar de Consuhório Dentário - PSF
Enfermeiro - PSf
Médico - PSF
Odontólooo - PSF
Técnico em En fermaoern - fP M

Identificação
Códi o
Referências
GSF-NBOO I
I a 10
GSF-NMOO I
I a 10
GSf-NSOOI
I a I0
GSf-NS002
I a 10
GSF-NS003
I a 10
GSF-NM002
I a 10
TOTAL

Quantidade
de Ca rgos
9

4
2
2
2
..,
.)

22

C ::O~
c;,'l\0

~

::l

~
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G T C - G R UPO DE T RIBUTAÇÃO E C ONTROLE

Denomin ação d as C lasses

Identificação

1 - - - -----.-=--------t Q ua ntid ad e de Ca rgos
C ód i o

Refe r ências

Fiscal de Obras
GTC-NBOO I
1 a 1O
2
~~----_,~~~~-~~~~_,---~
Fiscal de Serviços Urbanos
GTC-NB002
1 a 1O
Fiscal ele Tributos Mun ici ais
GTC-NMOO1
1 a 10
4
TOTAL

____.:.7

L . __ _

Gabinete do Prefeito C onstitucional d o M unicípio d e São Francisco , Es ta do da Paraíba, em 07 d e
abril de 2009.
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