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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº _______, DE ____ DE ______________ DE 2018. 

 

 

Fica instituído o Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos para os servidores públicos 

ocupantes de cargos de provimento efetivo do 

município de Timon - MA, com exceção dos 

Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de 

Combates as Endemias, Guardas Municipais, 

Servidores da Educação, membros da 

Procuradoria Geral do Município e demais 

servidores que têm seus planos específicos, e dá 

outras providências.  

 

 

A Câmara de Vereadores do município de Timon aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a 

seguinte Lei:  

 

TÍTULO I 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

CAPÍTULO I 

 

Considerações iniciais e Do Regime Jurídico  

 

Art. 1°. Fica instituído o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos para os servidores públicos 

ocupantes de cargos de provimento efetivo do município de Timon-MA, com exceção dos 

Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Combates as Endemias, Guardas Municipais, 

Servidores da Educação, membros da Procuradoria Geral do Município e demais servidores 

que têm seus planos específicos. 

 

Parágrafo Único. Os dispositivos desta Lei se aplicam exclusivamente aos servidores do quadro 

permanente do município de Timon-MA. 

 

Art. 2°. Os cargos de provimento efetivo que integram o quadro permanente do município de 

Timon-Maranhão serão estruturados, classificados e enquadrados de acordo com o disposto 

nesta Lei.  

 

Art. 3°. O Plano de Cargos, Carreiras e vencimentos dos Servidores enquadrados nesta Lei tem 

por objetivos: 

 

I. Estimular a profissionalização, a atualização e o aperfeiçoamento profissional dos 

servidores; 

 

II. Criar condições para a realização do servidor como instrumento de melhoria de suas 

condições de trabalho; 
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III. Garantir o desenvolvimento na carreira de acordo com o tempo de serviço, e 

aperfeiçoamento profissional. 

 

IV. Assegurar remuneração condizente com os respectivos níveis de formação escolar e 

tempo de serviço. 

 

V. Assegurar isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas, 

ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de 

trabalho. 

 

CAPÍTULO II 

 

Dos Conceitos 

 

Art. 4º. A organização do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, baseia-se nos seguintes 

conceitos: 

 

I. Servidor público efetivo: o titular de cargo público, pertencente ao quadro permanente 

de pessoal da Administração Pública Municipal, com Regime Jurídico Estatutário, 

integrante da Administração Direta e Indireta com personalidade de Direito Público. 

 

II. Cargo público: conjunto de atribuições, deveres e responsabilidade criados por Lei, com 

denominação própria, em número determinado e vencimento correspondente, pago 

pelos cofres do município de Timon e provido na forma da Lei; 

 

III. Quadro permanente de pessoal: conjunto de cargos, ocupados por servidores 

concursados, estável ou não, e o estabilizado pela Constituição, que compõem a 

estrutura administrativa funcional do município, em caráter vigente e transitório: 

 

a) cargo vigente: compreendido pelos cargos que não se encontram em processo de 

extinção; 

 

b) cargo transitório: compreendido pelos cargos que, no momento da implantação desta 

Lei, se encontram em processo de extinção, os quais serão, progressivamente, extintos 

com a sua vacância, de acordo com lei especifica.  

 

IV. Grupo funcional: agrupamento de cargos com a mesma escolaridade e atribuições de 

complexidade semelhante; 

 

V. Carreira: composição de cargos de provimento efetivo, identificados pela sua natureza, 

graus de responsabilidade e complexidade, organizados em grupos e com a perspectiva 

de crescimento em determinado espaço de tempo; 

 

VI. Vencimento base: retribuição pecuniária paga, mensalmente, ao servidor público pelo 

efetivo exercício de suas funções, fixado em lei e vinculado a um cargo público, 

reajustado periodicamente; 
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VII. Tabela de vencimentos: conjunto das faixas de vencimentos, hierarquicamente 

organizados em grupos, para identificação dos valores dos vencimentos básicos dos 

cargos dos servidores efetivos; 

 

VIII. Classe: é a representação da evolução vertical do servidor público na carreira, conforme 

critério de merecimento, simbolizada pelas letras alfabética A, B e C; 

 

IX. Nível, o vencimento básico representado pelos números cardinais de 1 a 6; 

 

X. Referência, a posição na faixa de vencimentos, resultado da combinação da classe e 

nível estabelecidos para o cargo, passível de mudança através da ascensão profissional; 

 

XI. Faixa de vencimento: escala de vencimentos expressos em moeda corrente, aplicável 

aos cargos a título de retribuição financeira, determinada pelo cruzamento das classes 

com as referências de cada grupo funcional; 

 

XII. Progressão funcional: é a elevação horizontal e vertical do cargo ocupado pelo servidor, 

a uma faixa de vencimento, imediatamente, superior dentro do grupo funcional no qual 

o cargo está posicionado; 

 

XIII. Interstício: intervalo de tempo estabelecido, para que o servidor se habilite a mudança 

de faixa de vencimento. 

 

CAPÍTULO III 

 

Da Estruturação 

 

Art. 5º. Os cargos de provimento efetivos que formam o quadro de pessoal do município de 

Timon, constante dos Anexos I, II e III, desta Lei, estão reunidos em 03 (três) Grupos 

Funcionais, determinados em função do grau de instrução básica requerida para investidura nos 

cargos. 

Art. 6° Para efeito desta Lei, ficam estabelecidos os seguintes Grupos Funcionais: 

I - Grupo Funcional Básico - GFB; 

II - Grupo Funcional Médio - GFM; 

III - Grupo Funcional Superior - GFS. 

Art. 7° Ficam estabelecidos os seguintes segmentos para os Grupos Funcionais: 

Administrativo, Planejamento e Gestão; Infra - estrutura e Pesquisa; Saúde - Social e Artístico 

– Cultural. 
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§ 1º O segmento Administrativo, Planejamento e Gestão compreende os cargos cujas atividades 

estão relacionadas ao planejamento e execução das rotinas e procedimentos administrativos de 

apoio à gestão de cada órgão da Administração Direta e Indireta. 

§ 2º O segmento Infra - estrutura e Pesquisa contempla os cargos relacionados à execução de 

atividades de melhorias das condições físicas e ambientais do Município, realizando inclusive 

pesquisas que proporcionem melhor qualidade de vida à população. 

§ 3º O segmento Saúde - Social engloba os cargos de apoio administrativo à realização das 

atividades de prevenção das doenças, restauração da saúde, pesquisa e assistência social para 

proporcionar bem estar físico, social e mental à população. 

§ 4º O segmento Artístico - Cultural abrange cargos cujas atividades estão ligadas à área de 

formação em Educação Artística, com o objetivo de criar, desenvolver e disseminar a arte e a 

cultura do Município. 

 

CAPÍTULO IV 

 

Do provimento dos cargos 

 

Art. 8º. A investidura nos cargos de provimento efetivo, regidos por esta Lei, dar-se-á por 

concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o 

prazo de sua validade, e ocorrerá sempre na classe e referência inicial (A1) correspondentes ao 

grupo funcional a que pertence o cargo integrante da carreira, em observação ao disposto nos 

Anexos desta Lei. 

 

Parágrafo Único As exigências para ingresso e a descrição das atribuições dos cargos do quadro 

permanente serão regulamentadas em legislação específica.  

 

Art. 9º. O estágio probatório será de 03 (três) anos de efetivo exercício no cargo e será 

acompanhado pela avaliação de Comissão indicada pelo Executivo Municipal.  

 

 

TÍTULO II 

DA TRAJETÓRIA DE CARREIRA 

 

CAPÍTULO I 

 

Da Progressão 

Art. 10. A progressão consiste na passagem de um nível para outro imediatamente seguinte, 

mediante o cumprimento dos interstícios, conforme o Anexo III desta Lei.  

Art. 11. Poderão concorrer ao procedimento de progressão os servidores ativos, pertencentes 

tanto à parte permanente quanto à parte transitória do quadro de pessoal, desde que preenchidas 

as seguintes condições: 
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I – ser estável, ou seja, ter cumprido o tempo de 3 (três) anos de efetivo exercício no cargo para 

o qual foi nomeado; 

II – estar em efetivo exercício na Administração Direta ou Indireta do Município de TIMON-

MA; 

III – ter cumprido o interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício na referência de 

vencimento em que se encontra; 

 

§ 1º Os atuais servidores que estão adquirindo a condição prevista no inciso I, deste artigo, 

avançarão um nível somente após o cumprimento integral dos 3 (três) anos de efetivo exercício 

no cargo de ingresso constante do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Timon –PMT e 

obter parecer favorável pela Comissão de Avaliação Funcional através de pontuação mínima 

exigida estabelecida em regulamento específico. 

§ 2º O servidor somente progredirá da referência A6 para B1 e da referência B6 para C1 

quando obter parecer favorável pela Comissão de Avaliação Funcional através de pontuação 

mínima exigida estabelecida em regulamento específico. 

Art. 12. O servidor em efetivo exercício, avançará 1 (um) nível, com ganho de 3% (três por 

cento) sobre o vencimento até o final de cada classe. 

Parágrafo único. A mudança do último nível da primeira classe para o primeiro da segunda 

classe implica em um aumento de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento do servidor; assim 

como a passagem do último nível da segunda classe para o primeiro da terceira classe implica 

em um aumento de 10% (dez por cento). Para os demais níveis, em qualquer uma das classes, o 

percentual de aumento obedecerá ao disposto no caput deste artigo, conforme o Anexo III, 

desta Lei. 

Art. 13. A progressão dos servidores obedecerá à disponibilidade financeira e limites impostos 

pela Lei de Responsabilidade Fiscal para gastos com folha de pagamento de pessoal. 

Parágrafo Único. Para garantir a disponibilidade financeira de que trata o caput deste artigo, o 

Poder Executivo Municipal deverá observar o que dispõe o Art. 169, §3º, inciso I, da 

Constituição Federal/88.  
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CAPÍTULO II 

 

Da Promoção 

Art. 14. A promoção consiste na passagem do servidor de um nível para outro posterior, 

mediante conclusão de grau de escolaridade e/ou cursos profissionalizantes. 

Parágrafo único. O procedimento de promoção ocorrerá somente ao final do interstício, mesmo 

que o servidor adquira a condição para mudança de nível durante o período de 2 (dois) anos 

correspondente ao interstício. 

Art. 15. Graduações, pós-graduações e cursos profissionalizantes de nível médio concluídos até 

a data da publicação desta Lei serão considerados, para fins de promoção, apenas ao final do 

primeiro interstício após o enquadramento. 

§ 1º Para o primeiro procedimento de promoção, considerar-se-á apenas o curso 

profissionalizante de maior carga horária, a pós-graduação de maior grau escolar concluída ou 

um segundo título de graduação, desde que tenham afinidade com o cargo ocupado na 

Prefeitura Municipal de Timon-MA. 

§ 2º Os demais cursos profissionalizantes, graduações ou pós-graduações realizadas pelo 

servidor até a data de promulgação desta Lei não poderão ser requeridas para promoções 

posteriores ao primeiro interstício. 

Art. 16. Os servidores dos Grupos Funcionais Superior, Médio e Básico serão promovidos, a 

partir do segundo interstício, com a conclusão de cursos no intervalo de tempo correspondente 

a cada interstício, conforme equivalência abaixo, de nível e grau de escolaridade e/ou 

capacitação: 

I - para os ocupantes de cargos dos Grupos Funcionais Básico e Médio, a conclusão de curso 

profissionalizante, com carga horária de 180 (cento e oitenta) horas a 240 (duzentos e quarenta) 

horas e que tenha afinidade com as atividades do cargo ou função ocupada pelo servidor, 

corresponde ao avanço de 1 (um) nível; 

II - para os ocupantes de cargos do Grupo Funcional Básico, a conclusão de Grau de 

Escolaridade de Nível Médio, corresponde ao avanço de 1 (um) nível; 

III - para os ocupantes de cargos dos Grupos Funcionais Básico e Médio, a conclusão de uma 

graduação corresponde ao avanço de 1 (um) nível; 

IV - para os ocupantes de cargos do Grupo Funcional Superior, a conclusão de outra graduação 

corresponde ao avanço de 1 (um) nível; 

V - a conclusão de curso de pós-graduação lato sensu (Especialização) corresponde ao avanço 

de 1 (um) nível; 
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VI - a conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu (Mestrado ou Doutorado) corresponde 

ao avanço de 2 (dois) níveis; 

§ 1º Os cursos concluídos deverão ser obrigatoriamente reconhecidos por instituições 

legalmente autorizadas pelo Ministério da Educação - MEC, ou pelos Conselhos Federal ou 

Estadual de Educação, ou por entidades conveniadas com a PMT. 

§ 2º Para efeito de promoção, os referidos cursos devem ter afinidade com as atividades do 

cargo ou função ocupada pelo servidor. 

§ 3º Cada uma das categorias de cursos, referidas nos incisos I, II, III, IV, V e VI deste artigo, 

só poderão ser usadas, para efeito de promoção, no máximo 2 (duas) vezes. 

Art. 17. Poderão participar do procedimento de promoção os servidores ativos, pertencentes às 

partes permanente e transitória do quadro de pessoal, desde que preenchidas as seguintes 

condições: 

I - ser estável, ou seja, ter cumprido o tempo de 3 (três) anos de efetivo exercício no cargo para 

o qual foi nomeado; 

II - estar em efetivo exercício na Administração Direta e Indireta; 

III - apresentar, devidamente preenchido, o Formulário de Avaliação de Reconhecimento 

Pessoal e Profissional; 

IV - apresentar os documentos exigidos para ascensão ao nível posterior, conforme disposto no 

art. 15, desta Lei. 

Parágrafo único. Os atuais servidores que estão adquirindo a condição prevista no inciso I, 

deste artigo, avançarão para níveis seguintes somente após o cumprimento integral dos 3 (três) 

anos de efetivo exercício no cargo de ingresso no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de 

Timon, sendo que a promoção ocorrerá apenas na data de conclusão do interstício. 

Art. 18. Para participar do procedimento de promoção, o servidor deverá apresentar, 

devidamente preenchido, o requerimento, juntamente com os documentos comprobatórios de 

qualificação concluídos no interstício vigente, junto a Comissão de Avaliação Funcional no 

Órgão em que estiver lotado, para que este atualize o Formulário de Gestão Profissional do 

Servidor e proceda a ascensão deste para o nível seguinte, conforme art. 12, desta Lei. 

 

CAPÍTULO III 

 

DO ENQUADRAMENTO 

 

Art. 19. Os servidores municipais de Timon, titulares de cargos de provimento efetivo, serão 

enquadrados nos cargos previstos no Anexo I, desta Lei, tomando-se por base, obrigatória e 

cumulativamente, as atribuições da mesma natureza, mesmo grau de responsabilidade, 

complexidade, escolaridade do cargo e tempo de serviço no atual cargo. 
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§ 1º O tempo de serviço prestado ao Município sem interrupção, será considerado no caso de 

mudança de cargo ou de nomenclatura. 

 

§ 2º Para fins de posicionamento na carreira, previsto nesta Lei, os servidores integrantes dos 

Grupos Funcionais Básico, Médio e Superior do Município de Timon, serão posicionados, pelo 

critério exclusivo do tempo de serviço na carreira, contado somente o tempo de serviço do 

servidor prestado no município de Timon. 

 

Art. 20. Quando do enquadramento, os servidores públicos municipais poderão ser relotados no 

Órgão em que estiverem exercendo suas atividades, na data da publicação desta Lei, observada, 

obrigatoriamente, a disposição do art. 19, supra. 

 

Art. 21. Para o enquadramento serão considerados os seguintes fatores: 

 

I - nomenclatura e atribuições do cargo público que ocupa; 

II - faixa de vencimento do cargo; 

III - grau de escolaridade exigido; 

IV - tempo de serviço do servidor na Prefeitura Municipal de Timon. 

 

Parágrafo único. A tabela de equivalência do tempo de serviço e nível de progressão do 

servidor encontra-se no Anexo III, desta Lei. 

 

Art. 22. O servidor público que entender que seu enquadramento tenha sido feito em desacordo 

com as normas desta Lei poderá, no prazo de até 90 (Noventa) dias, a contar da data de 

publicação das listas nominais de enquadramento, dirigir, ao Secretário Municipal de 

Administração e Gestão de Pessoal, requerimento de revisão de enquadramento, devidamente 

fundamentada e protocolada. 

 

§ 1º O Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, após consulta à Comissão 

de Avaliação, deverá decidir sobre o requerido, nos 30 (trinta) dias úteis que se sucederem à 

data de recebimento do requerimento, ao fim dos quais será dado ao servidor público ciência do 

despacho. 

 

§ 2º Em caso de indeferimento, a Comissão de Avaliação enviará documento ao responsável 

pelo setor de recursos humanos e órgão da PMT em que está lotado o servidor requerente, para 

que este tome conhecimento dos motivos respectivos, solicitando sua assinatura no documento 

emitido. 

 

§ 3º Sendo o pedido deferido, a ementa da decisão do Secretário Municipal de Administração e 

Gestão de Pessoal deverá ser inserida na Ficha de Registro Funcional do servidor em até 30 

(trinta) dias, contados do término do prazo fixado no § 1º, deste artigo, sendo os efeitos 

financeiros decorrentes da revisão do enquadramento retroativos à data de publicação das listas 

nominais de enquadramento. 
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CAPÍTULO IV 

 

DA JORNADA DE TRABALHO 

 

Art. 23. A jornada de trabalho dos servidores obedecerá ao disposto no Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Timon e no edital de concurso público para investidura em cargo 

público neste Município. 

 

CAPÍTULO V 

 

DO VENCIMENTO 

 

Art. 24. O vencimento dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Timon - MA 

somente poderá ser fixado ou alterado por lei, observado ato privativo do Chefe do Poder 

Executivo Municipal. 

 

§ 1º O vencimento dos cargos públicos e as vantagens permanentes são irredutíveis, ressalvado 

o disposto na Constituição Federal. 

 

§ 2º A fixação dos níveis de vencimento e demais componentes do sistema de remuneração dos 

servidores públicos da Prefeitura Municipal de Timon observará: 

 

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos públicos que compõem 

o seu quadro de pessoal; 

II - os requisitos de escolaridade e experiência para a investidura nos cargos públicos; 

III - as peculiaridades dos cargos públicos. 

 

Art. 25. Os cargos públicos de provimento efetivo do quadro de pessoal da Prefeitura 

Municipal de Timon estão hierarquizados por classe e nível de vencimentos, conforme os 

Anexos II e III, desta Lei. 

§ 1º Cada classe corresponde a uma faixa de vencimento, composta por 6 (seis) níveis, na 

forma desta Lei. 

§ 2º O aumento do vencimento respeitará a política de remuneração definida nesta Lei, bem 

como seu escalonamento e respectivos distanciamentos percentuais entre as classes e níveis. 

 

Art. 26. A maior remuneração, a qualquer título, atribuída aos servidores, obedecerá 

estritamente ao disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, sendo imediatamente reduzido 

àquele limite quaisquer valores percebidos em desacordo com esta norma, não se admitindo, 

neste caso, a invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título. 

 

CAPÍTULO VI 

 

DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL 

 

Art. 27. A Comissão de Avaliação Funcional,  constituída por servidores efetivos, será criada 

por ato do Poder Executivo. 
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Art. 28. A Comissão de Avaliação Funcional terá sua organização e funcionamento 

regulamentados por ato do Prefeito Municipal em até 180 (cento e oitenta) dias após a 

publicação desta Lei. 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

DA QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 

 

Art. 29. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a instituir, por meio de regulamento 

específico, programa de qualificação profissional e treinamento para os servidores públicos 

efetivos. 

 

CAPÍTULO VIII 

 

Da Gratificação por produtividade 

 

Art. 30º. Será concedida aos servidores efetivos, Gratificação por Produtividade (GP), no 

percentual de até 60% (Sessenta por cento), incidente sobre o vencimento base. 

 

Parágrafo único. A Gratificação de Produtividade (GP) será concedida por ato do Chefe do 

Poder Executivo Municipal.   

 

Art. 31º. Fará jus ao recebimento da gratificação por produtividade o servidor que desempenhar 

atividades que exceder suas funções regulares, assim compreendidas como o trabalho 

adicionado às atribuições rotineiras do servidor, enquadrando-se basicamente os seguintes 

servidores: 

 

I.  Os que atuam nas equipes de saúde da família, nas áreas de necropsia, laboratório, 

radiologia, zoonoses e que exercem atividades nos setores de ambulatório, urgência/emergência 

e psiquiatria. 

 

II. Os que desempenham atividades relacionadas à ação fiscalizadora, disciplinadora e de 

serviços de fiscalização, que resulte na segurança de saúde alimentar da população (vigilância 

sanitária) e preservação ambiental das reservas naturais do município (vigilância ambiental).   

 

III. Os que são designados para compor comissão, participar de grupos de trabalhos, de 

elaboração de projetos, estudos, laudos e pareceres técnicos, organização de atividades 

institucionais e produção técnica ou científica de utilidade para o serviço público.  

 

Art. 32º. A referida gratificação não será incorporada ao vencimento do servidor para nenhum 

efeito, ficando assegurado e mantido o direito a percepção da gratificação enquanto o servidor 

desempenhar atividades que excederem suas funções regulares, conforme descrito no Art. 30 

desta Lei.  
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Parágrafo único: A gratificação por produtividade será regulamentada por ato do Poder 

Executivo. 

 

TÍTULO III 

 

CAPÍTULO I 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 33º. Ficam asseguradas aos servidores do quadro permanente da Administração Municipal, 

além das vantagens pecuniárias instituídas nesta Lei, as vantagens, retribuições, gratificações, 

indenizações e adicionais previstos na Lei Municipal nº 1.299/2004 (Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Timon), na Lei Orgânica do Município, e em outras leis municipais. 

 

Art. 34º. São partes integrantes da presente Lei os Anexos I, II e III: 

 

I – Anexo I, Enquadramento dos cargos; 

II – Anexo II, Tabela de Vencimentos; e 

III – Anexo III, Tabela de Equivalência. 

 

Art. 35º. Os cargos extintos, a qualquer título, serão enquadrados nos cargos semelhantes e de 

atribuições equivalentes. 

 

Art. 36º. Ficam assegurados ao servidor público do Município, os direitos adquiridos e os 

previstos na Lei Municipal 1299/2004. 

 

Art. 37. Ficam assegurados, por meio desta Lei, os benefícios concedidos aos aposentados, na 

forma do art. 3º, da Emenda Constitucional n° 41, de 19 de dezembro de 2003, de acordo com o 

cargo ou função que ocupavam. 

 

Art. 38º. Fica estabelecido o dia 1º de maio de cada ano como data-base para a revisão geral do 

vencimento base dos servidores da Administração Municipal, sem prejuízo de ganho real.  

 

Parágrafo Único. As tratativas para o reajustamento anual de que trata o caput deste artigo, 

iniciará sempre no mês de janeiro de cada ano, com a participação de membros designados pelo 

Sindicato da categoria amparada por esta Lei.  

 

Art. 39º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias existentes na Lei Orçamentária Anual, ficando o Poder Executivo Municipal 

autorizado a abrir créditos suplementares, se necessários, para a cobertura das despesas geradas 

por esta Lei. 

 

Art. 40º. O plano de cargos, carreira e vencimentos, conforme disciplinado na presente Lei, é 

auto-executável, com eficácia imediata, a partir da sua publicação, dispensando-se 

regulamentação para este fim. 
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Art. 41º. Os vencimentos-base, constantes no Anexo II desta Lei, serão majorados no 

percentual de 7,5% dentro do cronograma a seguir: 

 

I - 2,5% (dois e meio por cento), em maio de 2019; e  

II - 5% (cinco por cento) em maio de 2020. 

  

Parágrafo Único. Os percentuais de que trata este artigo, independem do reajuste de que trata o 

art. 38 desta Lei. 

 

Art. 42. Terá direito de participar dos procedimentos de progressão e promoção, o servidor: 

 

I - cedido por força de convênio de interesse específico da Administração Municipal; 

II - cedido por força de contrato de gestão; 

III - ocupantes de cargo ou quadro em extinção; 

IV – cedido para mandato classista. 

 

Art. 43. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a implantar, para qualquer cargo de sua 

abrangência, programas de qualidade e produtividade, segundo critérios a serem estabelecidos 

por lei e regulamentado através de decretos específicos. 

 

Parágrafo Único. Os servidores que desenvolvem atividades nas Estratégias de Saúde da 

Família receberão gratificação do ESF, nos termos do Decreto Federal nº 3745 de 05.02.2001 e 

regulamentado por ato do Poder Executivo Municipal.  

 

Art. 44. Os servidores efetivos admitidos no serviço público para desenvolver suas atividades, 

em regime de plantão de 36 (trinta e seis) horas semanais, receberão uma gratificação de 20% 

sobre o vencimento-base de sua categoria correspondente as 6 (seis) horas de trabalho superior 

as 30 (trinta) horas previstas no Estatuto do Servidor. 

 

Parágrafo Único. A gratificação de que trata este artigo é de natureza permanente e repercutirá 

em benefícios previdenciários.  

 

Art. 45. Os candidatos aprovados em concursos realizados anteriormente à data de publicação 

desta Lei, quando chamados a tomarem posse dos respectivos cargos públicos, observarão as 

disposições previstas no art. 8º, desta Lei. 

 

Art. 46. Fica garantido aos Técnicos de Nível Médio e Superior da Área de Saúde a percepção 

de gratificações repassadas pelo Governo Federal observado o disposto no parágrafo único do 

Art. 43 desta Lei. 

 

Art. 47º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 

Novembro de 2018.  

 

Timon - MA, ____ de _________________ de 2018; 127º da Emancipação Político-

Administrativa do Município. 
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Luciano Ferreira de Sousa 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Publique-se através do Diário Oficial Eletrônico do Município, de acordo com art. 

90, da Lei Orgânica do Município (LOM) c/c art. 5º da Lei Municipal nº 1821/2012 e art. 1º, 

inciso XIII, da Lei Municipal nº 1383/2006. 

 

 

João Batista Lima Pontes 

Secretário Municipal de Governo 

Portaria nº. 001/2017-GP 
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 ANEXO I 

ENQUADRAMENTO DOS CARGOS 

  SEGMENTO TÍTULO DOS CARGOS SUB-GRUPO 
INVESTIDURA 

NO CARGO 

G
R

U
P

O
 F

U
N

C
IO

N
A

L
 B

Á
S

IC
O

 Administrativo, 
Planejamento        

e Gestão 

Auxiliar de Serviços Gerais  

Auxiliar Operacional 
Administrativo 

Ensino 
Fundamental 

Completo 

Copeira  

Coveiro  

Jardineiro 

Operador de Máquina Reprográfica  

Vigia  

Zelador  

Agente de Portaria 

Motorista Categoria “A B”  

Motorista Categoria “C”  

Motorista Categoria “D”  

Motorista Categoria “E”  

Auxiliar Administrativo  

Datilógrafo  

Digitador  

Recepcionista  

Telefonista  

Infra-Estrutura 
e Pesquisa  

Bombeiro Hidráulico  

Auxiliar Operacional 
de Infra-Estrutura 

Podador  

Eletricista 

Operador de Máquinas Pesadas (Tratorista) 

Saúde / Social 

Auxiliar de Enfermagem  
Auxiliar Operacional 
de Saúde / Social 

Atendente de Consultório 
Dentário/Odontológico 

Artístico- 
Cultural 

Agente de Cultura  Auxiliar Operacional 
Artístico-Cultural Instrutor de Prática Desportiva  

G
R

U
P

O
 F

U
N

C
IO

N
A

L
 M

É
D

IO
 

Administrativo, 
Planejamento 

e Gestão 

Almoxarife  

Assistente Técnico 
Administrativo 

Ensino Médio 
Completo 

Operador de Microcomputador 

Técnico Administrativo 

Agente de Trânsito 

Instrutor de Informática 

Técnico em Contabilidade 

Técnico em Informática 

Fiscal de postura 

Infra-Estrutura 
e Pesquisa  

Técnico em Edificações 
Assistente Técnico de 

Infra-Estrutura 
Técnico em Eletrotécnica 

Topógrafo 

Saúde-Social 

Educador Social Auxiliar Técnico Social 

Fiscal Sanitário I 

Assistente Técnico de 
Saúde 

Técnico em Laboratório 

Técnico em Enfermagem 30 h 

Técnico em Enfermagem 36 h 

Artístico-
Cultura 

Assistente para Assuntos Culturais Auxiliar Técnico 
Artístico-Cultural Técnico em Assuntos Culturais 
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ENQUADRAMENTO DOS CARGOS 

  SEGMENTO TÍTULO DOS CARGOS SUB-GRUPO  
INVESTIDURA 

NO CARGO 

G
R

U
P

O
 F

U
N

C
IO

N
A

L
 S

U
P

E
R

IO
R

 3
0
 h

s
 

Administrativo, 
Planejamento 

e Gestão 

Administrador 

Técnico de Nível 
Superior 

Ensino Superior 
Completo 

Administrador de Empresas 

Agente de Administração Financeira 

Analista de Controle Interno 

Analista de Gestão de Tecnologia da Informação 

Analista de Regulação 

Analista de Sistemas 

Auditor / Controlador 

Contador Perito 

Contador 

Economista 

Educador Ambiental 

Estatístico 

Gerente de Projetos 

Historiador 

Jornalista 

TÉCNICO NIVEL SUPERIOR 

Pedagogo 

Perito em Avaliação Imobiliária 

Programador 

Secretário Executivo 

Sociólogo 

Técnico Especialista em Licitação 

Tecnólogo em Gestão Ambiental 

Técnico de Gestão de Tecnologia da Informação 

Técnico de Regulação 1 

Infra-Estrutura 
e Pesquisa 

Agrimensor 

Arquiteto 

Engenheiro Civil 

Engenheiro de Segurança do Trabalho 

Engenheiro de Telecomunicação 

Engenheiro Eletricista 

Engenheiro Agrimensor 

Engenheiro Agrônomo 

Geógrafo 

Tecnólogo em Geoprocessamento 

Saúde-Social 

Assistente Social 

Educador Físico/  

Instrutor Esportivo/ Técnico em Desporto 

Fiscal Sanitário (II) 

Biólogo 

Botânico 

Farmacêutico 

Farmacêutico / Bioquímico 

Fisioterapeuta 

Fonoaudiólogo 
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Médico Veterinário 

Nutricionista 

Psicólogo 

Químico 

Tecnólogo em Radiologia 

Dentista 30 h 

Enfermeiro 30 h 

Enfermeiro/SAMU 

Terapeuta Ocupacional 

Artístico-
Cultura 

Técnico em Assuntos Culturais 

 

ENQUADRAMENTO DOS CARGOS 

  SEGMENTO TÍTULO DOS CARGOS SUB-GRUPO 
INVESTIDURA 

NO CARGO 

G
R

U
P

O
 F

U
N

C
IO

N
A

L
 S

U
P

E
R

IO
R

 4
0
 h

s
 

Saúde-Social 

Enfermeiro 40 h 

Técnico de Nível 
Superior 

Ensino Superior 
Completo 

Cirurgião Dentista 40 h 
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ENQUADRAMENTO DOS CARGOS 

  SEGMENTO TÍTULO DOS CARGOS SUB-GRUPO 
INVESTIDURA 

NO CARGO 

G
R

U
P

O
 F

U
N

C
IO

N
A

L
 S

U
P

E
R

IO
R

 M
É

D
IC

O
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Saúde-Social 

Médico Especialista em anestesiologia / 
Anestesiologista 20 hs 

Técnico de Nível 
Superior 

Ensino Superior 
Completo 

Médico Especialista em angiologia e Cirurgia 
Vascular/Angiologista e Cirurgião Vascular  20 hs 

Médico Especialista em Cardiologia / 
Cardiologista 20 hs 

Médico Especialista em Clinica Médica / Clínico 
Geral 20 hs 

Médico Especialista em Dermatologia / 
Dermatologista 20 hs 

Médico Especialista em Endocrinologia / 
Endocrinologista 20 hs 

Médico Especialista em Ginecologia e 
Obstetrícia / Ginecologista e Obstetra 20 hs 

Médico Especialista em Hematologia / 
Hematologista 20 hs 

Médico Especialista em Infectologia / 
Infectologista 20 hs 

Médico Especialista em Mastologia / 
Mastologista 20 hs 

Médico Especialista em Ortopedia / Ortopedista 
20 hs 

Médico Especialista em Pediatria / Pediatra 20 
hs 

Médico Especialista em Proctologia / 
Proctologista 20 hs 

Médico Especialista em Psiquiatria / Psiquiatra 
20 hs 

Médico Especialista em Reumatologia / 
Reumatologista 20 hs 

Médico Especialista em Urologia / Urologista 20 
hs 

Médico Especialista Neurologia / Neurologista 
20 hs 

Médico Especialista Pneumologia / 
Pneumologista 20 hs 

Médico Clínico Geral 30 hs 

Médico Clínico Geral /SAMU 36 hs 

Médico Clínico Geral/ESF 40 hs 
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ANEXO II - TABELA DE VENCIMENTOS (R$) 

REFERÊNCIA 
TEMPO DE 

SERVIÇO 

GRUPO FUNCIONAL 

BÁSICO 

GRUPO 

FUNCIONAL 

MÉDIO 

GRUPO FUNCIONAL SUPERIOR 

  
 BÁSICO 

MOTORISTA 

D 
MÉDIO 

SUPERIOR 

30 hs 

SUPERIOR 

40 hs 

MÉDICOS 

20hs 

MÉDICOS 

30 hs 

MÉDICOS 

40 hs 

A1 Ate 3 anos 1.058,87 1.671,89 1.114,60 2.229,19 2.972,26 4.179,73 6.269,60 8.359,47 

A2 Ate 5 anos 1.090,63 1.722,05 1.148,03 2.296,07 3.061,42 4.305,13 6.457,69 8.610,25 

A3 Ate 7 anos 1.123,35 1.773,71 1.182,47 2.364,95 3.153,27 4.434,28 6.651,42 8.868,56 

A4 Ate 9 anos 1.157,05 1.826,92 1.217,95 2.435,90 3.247,86 4.567,31 6.850,96 9.134,62 

A5 Ate 11 anos 1.191,76 1.881,73 1.254,49 2.508,97 3.345,30 4.704,33 7.056,49 9.408,66 

A6 Ate 13 anos 1.227,52 1.938,18 1.292,12 2.584,24 3.445,66 4.845,46 7.268,19 9.690,92 

B1 Ate 15 anos 1.288,89 2.035,09 1.356,73 2.713,46 3.617,94 5.087,73 7.631,60 10.175,46 

B2 Ate 17 anos 1.327,56 2.096,14 1.397,43 2.794,86 3.726,48 5.240,36 7.860,54 10.480,72 

B3 Ate 19 anos 1.367,39 2.159,03 1.439,35 2.878,71 3.838,27 5.397,57 8.096,36 10.795,15 

B4 Ate 21 anos 1.408,41 2.223,80 1.482,53 2.965,07 3.953,42 5.559,50 8.339,25 11.119,00 

B5 Ate 23 anos 1.450,66 2.290,51 1.527,01 3.054,02 4.072,03 5.726,29 8.589,43 11.452,57 

B6 Ate 25 anos 1.494,18 2.359,23 1.572,82 3.145,64 4.194,19 5.898,07 8.847,11 11.796,15 

C1 Ate 27 anos 1.643,60 2.595,15 1.730,10 3.460,20 4.613,60 6.487,88 9.731,82 12.975,76 

C2 Ate 29 anos 1.692,90 2.673,01 1.782,00 3.564,01 4.752,01 6.682,52 10.023,78 13.365,04 

C3 Ate 31 anos 1.743,69 2.753,20 1.835,46 3.670,93 4.894,57 6.882,99 10.324,49 13.765,99 

C4 Ate 33 anos 1.796,00 2.835,79 1.890,53 3.781,06 5.041,41 7.089,48 10.634,22 14.178,97 

C5 Ate 35 anos 1.849,88 2.920,87 1.947,24 3.894,49 5.192,65 7.302,17 10.953,25 14.604,34 

C6 + 35 anos 1.905,38 3.008,49 2.005,66 4.011,32 5.348,43 7.521,23 11.281,85 15.042,47 
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ANEXO III 

TABELA DE EQUIVALÊNCIA – TEMPO DE SERVIÇO (NO ATUAL CARGO), CLASSE, NÍVEL E 
PERCENTUAL DE REAJUSTE DO VENCIMENTO 

CLASSE 
NÍVEL 

1 2 3 4 5 6 

A 

Valor do 
Vencimento no 
Enquadramento 

 
Até 3 anos de 

PMT 

3% sobre A1 
 

Até 5 anos de 
PMT 

3% sobre A2 
 

Até 7 anos de 
PMT 

3% sobre A3 
 

Até 9 anos de 
PMT 

3% sobre A4 
 

Até 11 anos 
de PMT 

3% sobre A5 
 

Até 13 anos 
de PMT 

B 

5% sobre A6 
 

Até 15 anos de 
PMT 

3% sobre B1 
 

Até 17 anos 
de PMT 

3% sobre B2 
 

Até 19 anos 
de PMT 

3% sobre B3 
 

Até 21 anos 
de PMT 

3% sobre B4 
 

Até 23 anos 
de PMT 

3% sobre B5 
 

Até 25 anos 
de PMT 

C 

10% sobre B6 
 

Até 27 anos de 
PMT 

3% sobre C1 
 

Até 29 anos 
de PMT 

3% sobre C2 
 

Até 31 anos 
de PMT 

3% sobre C3 
 

Até 33 anos 
de PMT 

3% sobre C4 
 

Até 35 anos 
de PMT 

3% sobre C5 
 

Até 37 anos 
de PMT 

 

 

 

 

 

 

 


