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Lei Nº 1668/1990

Institui o sistema de administração e define o regime
jurídico dos servidores da Prefeitura do município de
União da Vitoria e contém outras providências.
(revogada pela Lei nº 1842 de 30.4.1992)

(revogada pela Lei nº 1842 de 30.4.1992)

TÍTULO I

CAPITULO I
DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E REGIME JURÍDICO

Art. 1º - Esta lei institui o Sistema de Administração dos Servidores, a
escala de vencimentos e salários, o quadro de pessoal de carreira, a progressão
e ascensão funcional e o Regime Jurídico único dos servidores públicas da
Prefeitura do Município de União da Vitoria, que serão regidos pela Consolidação
das Leis Trabalhistas (CLT).

Parágrafo Único - Os cargos ocupados por funcionários regidos pelo
sistema administrativo (Estatutários) serão extintos no ato da vacância, e assim
sucessivamente até a total extinção do quadro.

Art. 2º - O Sistema de Administração de Pessoal compreende os
Seguintes órgãos:

 I   - Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Prefeito;
 II  - Órgãos Centrais de Direção Superior;  
III  -  Órgãos Vinculados
Art. 3º  -  Para efeito da presente Lei considera-se:
I - CARGO - É o lugar instituído na Organização do funcionalismo, com

denominação própria, atribuições especificas e remuneração correspondente,
para ser exercida por um titular, na forma estabelecida em lei;

 II  -  FUNÇÃO - É a atribuição ou conjunto de atribuições que a
Administração confere a cada categoria funcional, ou comete individualmente a
determinados servidores para a execução de serviços;

III - CLASSE  - O conjunto de cargos da mesma natureza;
IV - CATEGORIA FUNCIONAL - O conjunto de atividades

desdobráveis em classes e identificados pela natureza e pelo grau de
conhecimento exigível para o seu desempenho;
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V - GRUPO - O conjunto de categorias funcionais, segundo a correlação
e afinidade entre as atividades de cada uma, a natureza do trabalho ou o grau de
conhecimento necessário ao exercício das respectivas atribuições;

VI -  SERVIDOR PÚBLICO - pessoa admitida para exercer emprego
público sob o regime de contratação pela Consolidação das Leis Trabalhistas;

VII -  FUNCIONÁRIO PÚBLICO  - Pessoa admitida no serviço público
com seus direitos regidos pelo Estatuto do Servidor; 

VIII  - ADMISSÃO  - É um processo de ingresso do servidor público, com
seus direitos regidos pela Consolidação das Leis trabalhistas;

IX  - ESCALA DE REFERENCIAS - Escala  de Referencias Numérica
para o Pessoal de nível superior  - ANS de 01 a 30, bem como para o pessoal de
nível médio -  ANM de 01 a  40, com os respectivos valores de vencimentos ou
salários; 

X  -  PROGRESSÃO FUNCIONAL  - É a mudança do Servidor da
referencia em que se encontra para a imediatamente superior;

XI  - ASCENÇÃO FUNCIONAL  - É o ato pelo qual o Servidor muda da
última referencia de uma categoria funcional, para outra categoria superior;

XII - QUADRO GERAL DE PESSOAL - O conjunto de cargos, funções e
empregos públicos pertencente a Prefeitura Municipal.

CAPITULO II
DO QUADRO GERAL DE PESSOAL

Art. 4º - O Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura Municipal de União da
Vitoria, e composto de quatro grupos: 

I   -  Quadro de Pessoal Efetivo (Estatutários); 
II - Quadro de Pessoal de Carreira, composto do grupo de pessoal das

categorias funcionais relacionadas no Quadro I; 
III  -  Grupo Chefia, composto dos cargos previsto no Quadro 2;
IV  - Quadro Próprio do Magistério.
Parágrafo 1º - O numero de cargos previsto no Quadro 2, Grupo de

Direção e Assessoramento Superior - DAS -  e de vinte e oito e de cinqüenta e
um o número e funções gratificadas previstas no Grupo Chefia e Assistência
Subalternas e estão discriminadas no Quadro de Correlação de remuneração e
gratificações, quadro 3 anexo a esta Lei.

Parágrafo  2º - As funções gratificadas previstas no parágrafo anterior não
constituem novos empregos e , serão concedidas a servidores que forem
designadas para funções de chefias nas condições previstas no parágrafo 2º do
artigo 9º.

Parágrafo 3º - Qualquer alteração que importe no aumento de empregos,
cargos ou funções previstas nos parágrafos 1º e 2º acima, dependera de previa
autorização da Câmara de Vereadores de União da Vitoria.

CAPÍTULO III
DOS CARGOS E SEU PROVIMENTO



 

UNIÃO DA VI
A

TÓR
I

1860 1890

ESTADO  DO  PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos     
Fone: 42-3521-1200    e-mail:  pmuva@uniaodavitoria.pr.gov.br
CNPJ 75.967.760/0001-71    

Site Oficial: www.pmuniaodavitoria.com.br

3

Art. 5º - Ficam criados os empregos, cargos ou funções previstos nos
Quadros 1,2 e 3 anexos a esta Lei.

Art. 6º - Os empregos , cargos ou funções previstos no artigo anterior são
regidos pelo regime da Consolidação das Leis trabalhistas (CLT).

Art. 7º  - Os cargos no Grupo Direção e Assessoramento Superior  -  DAS
previstos no Quadro Chefia, Quadro 2, são em Comissão ou Função de
Confiança de que trata o artigo 468, parágrafo único da Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT). 

Parágrafo único - Para os efeitos do Disposto no artigo  468, parágrafo
único da Consolidação das Leis Trabalhistas, a Gratificações prevista no Grupo
Chefia e Assistência Subalterna  - CAS, no Grupo Chefia, Quadro 2, equipara-se
a função de confiança.

Art. 8º - A contratação ou designação para os cargos dos Grupos Direção
e Assessoramento Superior, de fará diretamente pela denominação prevista no
Quadro de Correlação de Remuneração e Gratificações, especificadas no Quadro
3, Através de Portaria do Prefeito Municipal.

Art. 9º - O preenchimento dos cargos do Grupo Direção e
Assessoramento Superior poderá ser feito com pessoal do Quadro de Pessoal de
Carreira ou Funcionário Publico.

Parágrafo 1º - Quando a designação recair em funcionário ou servidor
público, este ficará afastado do emprego que exerce em prejuízo das vantagens
do cargo ou emprego publico, ressalvando-se o direito de retorno ao emprego ou
cargo de origem, vedada a acumulação de vencimento ou remuneração. 

Parágrafo 2º - A Gratificação prevista para o Grupo Chefia e Assistência
Subalterna - CAS, só será concedida ao Pessoal do Quadro de Carreira e aos
Servidores estatutários, sendo incompatível com a retribuição de cargo ou função
do Grupo Direção e Assessoramento Superior – DAS, bem como, qualquer outra
gratificação por vantagem do cargo.

CAPÍTULO IV 
DA ESCALA DE REFERÊNCIAS 

Art. 10º - Os vencimentos e salários dos servidores municipais serão
calculados de acordo com a escalas de referencias constantes dos Anexos I e II
que fazem parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único  -  A escala de Referências do Pessoal de Nível Médio,
anexo I, e constituída de 40 (quarenta) referencias numéricas e a do pessoal de
nível superior, de 30 (trinta) referencias numéricas indicativas de salário e são
representadas por algarismos arábicos.

CAPÍTULO V
DO ENQUADRAMENTO
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Art. 11º - A partir do 1º dia do mês seguinte ao da aprovação desta Lei, os
Servidores Municipais serão enquadrados no Quadro de Pessoal de Carreira, ou
no Grupo Chefia constantes no Quadros 1 e 2 que fazem parte integrante da
presente Lei.

Parágrafo 1º - O Prefeito Municipal, através de Portaria, constituirá uma
comissão que será responsável pelo enquadramento dos servidores, previsto no
caput deste artigo. 

Parágrafo 2º  - O enquadramento do Quadro de Pessoal de Carreira se
fará nas Escalas de Referências dos Anexos I e II, sendo que o atual salário do
Servidor e que determinará respeitando-se a referência inicial de sua carreira
funcional a referência em que o Servidor será enquadrado.

Parágrafo 3º  - A comissão prevista no parágrafo 1º terá competência
para sugerir ao Prefeito Municipal o reenquadramento de servidor que
eventualmente esteja com desvio de função, enquadrando-o na função que
realmente esteja exercendo seu trabalho. 

Parágrafo 4º -  O enquadramento de que trata o parágrafo 2º deste artigo
será feito através de Decreto do Prefeito Municipal e através de Portaria para os
Cargos em Comissão dos Quadros 2 e 3.

Art. 12º - Para o enquadramento no Quadro de Pessoal de Carreira
deverá ser observado que o salário dos servidores municipais não poderá ser
inferior ao valor da referencia inicial da Categoria Funcional a que pertença, mais
uma referência por cada 6 (seis) anos de serviço que o servidor tenha
completado ou venha a completar até o dia 31 de dezembro de 1990.

Parágrafo Único  - O servidor que após seu enquadramento nas
condições do parágrafo 2º do artigo 11 ou do artigo 12, ainda não obtiver
mudança mínima de 1 referência para cima, terá assegurado o direito a: 

a) - Duas (2) referencias, se contar com 10 (dez) anos de serviço
completos ou a completar até 31 de dezembro de 1990;     

b) - Três (3) referências no máximo, se contar com 16 (dezesseis) anos
de serviço completo ou a completar até 31 de dezembro de 1990.     

Art. 13º  - Os atuais servidores contratados sob o regime de legislação
Trabalhista (CLT), serão enquadrados nos novos cargos e empregos
correspondentes, independentes de nova seleção ou admissão, mediante as
anotações trabalhistas devidas.

Art. 14º  - Tendo em vista que a partir da vigência desta Lei, ficam
extintos todos os cargos, empregos ou funções anteriormente existentes no
regime da Consolidação das Leis trabalhistas (CLT), fica assegurado aos
ocupantes de cargos de Chefia extintos, o direito a manutenção de seus salários .

Parágrafo 1º - O servidor que tiver sido contratado ou que constar de
seus registros trabalhistas como: encarregado, sub-encarregado, chefe,
subchefe, coordenador, supervisor ou outro, agora extintos, serão enquadrados
no Quadro de Pessoal de Carreira na Categoria Funcional que venha guardar
correlação com a sua formação profissional ou trabalho que venha exercendo
efetivamente.
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Parágrafo 2º  - A criação dos cargos ou funções de Chefias de Setor ou
Chefias de Serviço equivalentes as exercidas pelos servidores citados no
parágrafo anterior, não assegura aqueles a recondução ou nomeação para estes
cargos, que por serem de confiança, terão sua designação efetivada por  decisão
e escolha do Prefeito Municipal, ouvindo se julgar necessário, os titulares das
Secretarias onde o servidor estiver lotado.

Art. 15º - Após o enquadramento doa atuais servidores nenhuma
admissão poderá ser efetuada senão na referencia inicial de cada Categoria
Funcional.
Parágrafo Único -  Excetua-se da regra acima a admissão do pessoal para o
Grupo Artífices Especializados, cuja admissão, considerando o grau de
especialização de cada um aferida e atestada pelo titular da Secretaria a que o
servidor estará subordinado, poderá ser efetuada nas referencias iniciais das
classes que compõem o referido Grupo.

Art. 16º -  A partir da vigência desta Lei, nenhuma mudança de referência
de servidor que não esteja prevista nos artigos anteriores poderá ser efetuada, a
não ser através da Progressão Funcional prevista no artigo 17.

Parágrafo Único -  A mudança de referência, de uma classe para outra
superior, do Grupo Artífices Especializados, será considerada como Progressão
Funcional, sujeitando-se a aferição e parecer prevista no parágrafo único do
artigo anterior.

TITULO II
DA PROGRESSÃO FUNCIONAL

Art. 17º -  PROGRESSÃO é a elevação do funcionário ou servidor publico
a classe imediatamente superior aquela a que pertence, dentro do mesmo Grupo
e, obedecerá, exclusivamente , ao critério do merecimento. 

Parágrafo Único – as linhas de Progressão são as estabelecidas no
Quadro I, da presente Lei.

Art. 18º -  Para ser elevado a outra Classe, por Progressão, deverá o
funcionário:

I   -  contar 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias de efetivo exercício na
Classe a que pertence; 

II -  comprovar qualificação para o desempenho das atribuições da classe
superior;

III -  não estar em estágio probatório;
IV -  obter, no mínimo 50 (cinqüenta) pontos no Boletim de Merecimento. 

Parágrafo único – A qualificação para o desempenho das atribuições da
Classe Superior, será comprovada através de provas competitivas.

Art. 19º - Será considerada como data - base para o início da contagem
de interstício, sempre o dia 1º de janeiro.

Parágrafo 1º  - Os efeitos financeiros da Progressão Funcional terão
vigência a  partir do dia 1º de março.
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Parágrafo 2º -  A própria Progressão Funcional, determina o inicio de
novo interstício, a partir de 1º de janeiro imediatamente anterior a sua vigência.

CAPÍTULO III
DA ASCENSÃO FUNCIONAL

Art. 20º  - A Ascensão Funcional e a passagem de ocupante de cargo
efetivo ou de carreira, pertencente a classe de Categoria Funcional  de
determinado Grupo, para cargo que integre Categoria Funcional de outro Grupo,
sempre mediante concurso interno.

Parágrafo 1º -  A mudança de Grupo só se dará de classe final de uma
Categoria Funcional para classe inicial de outra.

Art. 21º - A Ascensão Funcional também será permitida a funcionários ou
servidores que estejam incluídos em Categorias Funcionais de nível médio e
concluam curso superior nas profissões previstas na Categoria Funcional de nível
superior constante do Quadro de Pessoal, aprovado na presente Lei, ou
Categoria Funcional que venha a ser Aprovado futuramente.

Art. 22º  - A Ascensão Funcional prevista na forma dos artigos 20 e 21
não se fará automaticamente, dependendo sempre, no mínimo de justificativa da
Chefia Imediata do funcionário ou servidor ao Prefeito Municipal, no caso do
artigo 20, exigindo-se ainda o comprovante de conclusão do curso superior, no
caso do artigo 21.

Parágrafo 1º -  A qualificação para o desempenho das atribuições da
nova classe será comprovada através de prova de títulos e de prova competitiva.

Parágrafo 2º - O Prefeito poderá indeferir a Ascensão Funcional prevista
no artigo 21, caso considere ser desnecessário o preenchimento de novo cargo
de nível superior em áreas que efetivamente já estejam supridas.

Parágrafo 3º  - A Ascensão Funcional determina o início de novo
interstício a contar de 01 de julho subsequente a data de exercício no novo cargo
ou emprego.

Parágrafo 4º  -  Será considerada como data - base para o inicio da
contagem de interstício, sempre o dia 1º de julho.

Parágrafo 5º -  Os efeitos financeiros da Ascensão Funcional terão
vigência a partir do dia 1º de setembro.

Art. 23º  - A fim de concorrer a Ascensão, deverá o funcionário ou
servidor:

I  -  contar 730 (setecentos e trinta) dias de efetivo exercício na classe a
que pertence;

II -  comprovar sua qualificação para o desempenho das atribuições da
classe a que pertencer;

III -  obter, no mínimo, 40 (quarenta) pontos no Boletim de Merecimento.

TITULO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES
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Art. 24º  -  O prefeito Municipal poderá designar servidores para
substituírem ocupantes dos cargos de Chefia do Grupo Direção e
Assessoramento Superior a Chefia do Grupo Chefia e Assistência Subalterna. 

Art. 25º  -  Nos casos de impedimento legal e temporário dos ocupantes
dos cargos de Chefia, o substituto ocupará o cargo, com direito a remuneração
da gratificação do cargo que esteja substituindo. 

Parágrafo 1º  -  O substituto recebera, durante o tempo que exercer o
cargo ou função, seus salários cumulativamente com a gratificação do cargo que
substituir ou a diferença da gratificação, quando tiver, com a gratificação do cargo
que passou a exercer.

Parágrafo 2º  - Quando o substituto ocupar cargo com gratificação igual a
do cargo que substituir, não haverá acumulação de gratificações.

Parágrafo 3º  -  A  designação para as substituições de Chefia será
sempre através de Portaria do Prefeito Municipal, ocorrendo a remuneração
apenas no caso do artigo 25 devendo tal fato ser comunicado ao Setor de
Recursos Humanos, por escrito.

TÍTULO V
CAPÍTULO I

DAS GRATIFICAÇÕES 

Art. 26º  - Além das gratificações previstas no Quadro 2, ficam criadas 6
(seis) gratificações de gabinete, sendo 2 (duas) com remuneração
correspondente ao código CAS-2, 2 (duas) correspondentes ao código CAS-3 e 2
(duas) correspondentes ao CAS-4.

Parágrafo 1º  - A gratificação será concedida mediante designação
individual através de Portaria do Prefeito Municipal e destinada a servidores que
prestem serviços considerados relevantes, preferencialmente servindo ao
Gabinete do Prefeito, no serviço de melhoria de atendimento ao público, nos
convênios com órgãos estaduais ou federais.

Parágrafo 2º  - Para os efeitos do disposto no artigo 468, parágrafo único,
da Consolidação das Leis Trabalhistas, a gratificação equipara-se a função de
confiança.

Parágrafo 3º - A percepção da gratificação instituída neste artigo e
incompatível com a retribuição de cargo ou função do Grupo Direção e
Assessoramento Superior e Chefia e Assistência Subalterna.

Art. 27º  - O auxilio para a diferença de caixa concedido ao que, no
exercício do cargo ou emprego, paguem ou recebam em moeda corrente, passa
a ser de 15% (quinze por cento) para o Chefe do Serviço de tesouraria ou o seu
cargo equivalente no regime estatutário e de 10% (dez por cento) aos caixas ou
funções equivalentes e incidirão sobre o valor de nível ou referencia de salário ou
vencimentos desses cargos.

Parágrafo Único – O auxilio só será devido enquanto o servidor ou
funcionário estiver, efetivamente, exercendo serviços de pagamentos ou
recebimentos.
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Art. 28º  - Tendo em vista estender aos Estatutários e Inativos os
benefícios assegurados aos servidores contratados no regime da C.L.T., de
serem beneficiados  com, no mínimo 01 (uma) referencia e, considerando que
cada referencia significa um acréscimo de 4% (quatro porcento) nos valores de
cada referencia, fica reajustada em 4% (quatro por cento) a Tabela de
Vencimentos dos Funcionários Estatutários, Inativos e Pensionistas, a vigorar a
partir do prazo previsto no artigo 11.

TÍTULO VI 
DOS CANDIDATOS

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 29º -  Só poderão concorrer a progressão ou a ascensão os
funcionários ou servidores que estiverem no exercício do cargo ou emprego,
ressalvadas as hipóteses consideradas como de efetivo exercício pelo Estatuto
dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais.

Art. 30º - O funcionário ou Servidor suspenso preventivamente poderá
concorrer a progressão ou a ascensão, mas ficarão sem efeito, os atos daí
decorrentes se, da verificação dos fatos que determinarem a suspensão
preventiva, resultar pena de suspensão.

Parágrafo 1º  -  O funcionário ou servidor iniciará o exercício no novo
cargo depois de declarada a improcedência da penalidade preventiva.

Parágrafo 2º  - No caso de ser verificada a procedência da pena de
suspensão, o ato de designação, será considerado nulo e o funcionário ou
servidor só poderá inscrever-se novamente, nas provas de progressão ou
ascensão, depois de decorridos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados
da data subsequente a do término do cumprimento da penalidade.

Parágrafo 3º  -  O funcionário na condição prevista no caput do artigo
deve ser cientificado por escrito de que presta concurso sob condição, conforme
previsto no parágrafo 2º deste artigo.

Art. 31º - O funcionário ou servidor classificado em prova de progressão
ou de ascensão, que vier a sofrer pena de suspensão, perderá o direito a
classificação, só podendo concorrer novamente a progressão ou a ascensão,
depois de decorrido o prazo de 1(um) ano.

CAPÍTULO II
DOS CANDIDATOS A PROGRESSÃO

Art. 32º -  No primeiro dia útil de janeiro de cada ano a Unidade de
Recursos Humanos organizará a relação dos funcionários ou servidores a
concorrerem a progressão e a enviara a Comissão de Desenvolvimento
Funcional, acompanhada das respectivas anotações funcionais.
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Parágrafo Único  - A Comissão, de posse dos dados necessários, apurará
o merecimento de cada funcionário ou servidor e fará publicar uma lista daqueles
que vão concorrer a progressão. 

Art. 33º  -  Os funcionários ou servidores habilitados nos termos do artigo
anterior serão inscritos nas provas de progressão, pela Unidade de Recursos
Humanos, num período não inferior a 15 (quinze) dias.

Parágrafo 1º  - O funcionário ou servidor inscrito será convocado pela
Unidade de Recursos Humanos, mediante edital publicado na imprensa local, a
fim de tomar ciência expressa de sua inscrição e dos dados relativos ao curso de
treinamento prévio a prova competitiva.

Parágrafo 2º  - O funcionário ou servidor terá o prazo de 03 (três) dias
para comparecer a Unidade de Recursos Humanos,  após o recebimento da
convocação de que trata o parágrafo anterior.

Parágrafo 3º  -  O não comparecimento do funcionário ou servidor, dentro
do prazo, será tomado como desistência, só podendo concorrer novamente a
progressão funcional depois de decorridos 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias de efetivo exercício na classe, contados a partir do dia subsequente ao do
prazo a que se refere o parágrafo 2º deste artigo.

Art. 34º  - Efetuadas as inscrições, serão elas enviadas ao Secretário de
Administração que as homologará e marcará as datas do curso de treinamento e
das provas, em articulação com a Comissão de Desenvolvimento Funcional.

Art. 35º  - Se após efetivada a progressão, na forma estabelecida neste
capítulo, ainda houver cargos vagos, em classe inicial de Categoria Funcional,
serão estes providos através de concurso público, se assim determinar o
Secretário da Administração.

Parágrafo Único -  Os cargos vagos, em classes indeterminadas ou finais,
só poderão ser providos por progressão.

CAPÍTULO III
DOS CANDIDATOS A ASCENSÃO 

Art. 36º  - No primeiro dia útil do mês de julho de cada ano a unidade de
Recursos Humanos enviará a Comissão de Desenvolvimento Funcional: 

I  -  relação de cargos vagos que poderão ser providos por ascensão; 
II -  relação de funcionários em final de categoria funcional, ou classe

isolada, que se encontrem na linha de ascensão, e tenham completado 730
(setecentos e trinta) dias de efetivo exercício na classe;

III -  as anotações funcionais dos respectivos funcionários ou servidores,
e demais documentação pertinente.

Parágrafo Único  -  De posse dos dados mencionado neste artigo a
Comissão de Desenvolvimento Funcional apurará o merecimento dos
funcionários ou servidores e fará publicar a relação daqueles que poderá
concorrer a prova de ascensão. 
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Art. 37º -  O secretário de Administração determinará a unidade de
Recursos Humanos a abertura de inscrições para a prova de ascensão, por um
período não inferior a 15 (quinze) dias. 

Parágrafo Único   -  A Unidade de Recursos  Humanos comunicará
através de Edital publicado na imprensa local, aos funcionários e servidores de
que trata o parágrafo único do art. 36, a abertura das inscrições para as provas
de ascensão.

Art. 38º  - O pedido de inscrição deverá ser preenchido, sem emendas ou
rasuras, pelo próprio funcionário ou servidor.

Art. 39º - O pedido de inscrição implicará no conhecimento e na aceitação
de todas as disposições desta lei e da relação de que trata o artigo 81 da
presente Lei.

Art. 40º - Se após a realização das provas e a apuração do merecimento,
a Comissão de Desenvolvimento Funcional verificar a inexistência de funcionário
ou servidor habilitado a ascensão, os cargos vagos serão providos através de
concurso público.

CAPÍTULO IV
DO BOLETIM DE MERECIMENTO

Art. 41º  - O boletim de Merecimento apurará unicamente:
I  -  assiduidade;
II -  pontualidade;
III-  elogios;
IV-  punições;   
V -  cursos de treinamento relacionados com as atribuições do cargo.
Parágrafo Único – Nos casos de ascensão o item V será considerado

isoladamente, na forma da Seção Única do capítulo considerado isoladamente,
na forma da Seção única do capítulo V.

Art. 42º  - O merecimento e adquirido na classe. Designado o funcionário
ou servidor para novo cargo, em conseqüência de progressão ou ascensão, será
reiniciada a contagem de ocorrências relativas aos fatores enumerados no artigo
anterior.

Art. 43º  - O valor de Boletim de Merecimento varia de 0 a 100 (0 a cem)
pontos.

Parágrafo Único – Para os casos de ascensão, o valor total do Boletim
será de 80 (oitenta) pontos.

Art. 44º  -  O valor do fator de assiduidade varia de 0 (zero) a 30 (trinta)
pontos e será determinado através da aplicação da seguinte fórmula:

A = 30  -  365 F
                 E
Onde: A representa o grau de assiduidade;

                      F, o valor atribuído as faltas; 
                      E, o período de efetivo exercício, considerado para apuração, em
dias.



 

UNIÃO DA VI
A

TÓR
I

1860 1890

ESTADO  DO  PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos     
Fone: 42-3521-1200    e-mail:  pmuva@uniaodavitoria.pr.gov.br
CNPJ 75.967.760/0001-71    

Site Oficial: www.pmuniaodavitoria.com.br

11

Parágrafo 1º  - O valor de “F” na fórmula acima, e obtido através da
multiplicação do numero de faltas não justificada pelo fator 2 (dois), somando-se
ao resultado o número de faltas justificadas.

Parágrafo 2º - Não constituirão faltas, para os efeitos deste artigo, os
afastamentos considerados  como de efetivo exercício pelo estatuto do
Funcionários e Servidores Públicos Municipais.

Art. 45º  - O valor do fator pontualidade varia de 0 (zero) a 20 (vinte)
pontos e será determinado através da aplicação da fórmula: 

P = 20  -  365 I 
       E
Onde: P, representa o grau de pontualidade

             I, o valor atribuído aos atrasos e as saídas antecipadas;
             E, o período de efetivo exercício, em dias, considerados para a apuração.

Parágrafo Único  -  O valor da letra I, na fórmula acima , é obtido pela
soma do número de atrasos ao numero de saídas antecipadas, dividindo-se o
total por 3 (três). 

Art. 46º -  Para efeitos de progressão e ascensão, serão considerados
somente os elogios que o funcionário ou servidor receber de seus superiores
hierárquicos, em virtudes de atuação destacada, em trabalho fora das atribuições
normais.

Parágrafo 1º  - Até 3 (três) elogios atribuir-se-ão 4 (quatro) pontos
positivos e cada elogio recebido, a partir do 4º (quarto) elogio contar-se-á 1(um)
ponto positivo para cada um, não ultrapassando o conjunto um total de 15
(quinze) pontos. 

Parágrafo 2º - O elogio de que trata o presente artigo bem como
eventuais repressões ou advertências devem ser feitas por escrito e estarem
devidamente registrada no órgão competente.

Art. 47º - Ao funcionário ou servidor que não tenha sofrido penalidade, ou
advertência serão atribuídos 15 (quinze) pontos positivos, pela disciplina.

Parágrafo 1º  - A cada repreensão corresponderão 3 (três) pontos
negativos, até o máximo de 15 (quinze) pontos.

Parágrafo 2º  - A diferença entre os 15 (quinze) pontos positivos do caput
deste artigo e a soma total dos pontos negativos, obtidos na forma do parágrafo
anterior, representará o grau de disciplina do funcionário ou servidor.

Art. 48º -  Serão considerados, para os efeitos desta Lei, os cursos de
treinamento feitos por designação da Prefeitura e os freqüentados por iniciativa
própria, em instituições oficiais ou particulares, de reconhecida idoneidade
técnica. 

Parágrafo 1º - Não serão considerados os cursos: 
I  -  de duração inferior a 02 (dois) dias; 
II -   que não guardem relação com as atribuições do cargo que o

funcionário ou servidor esteja exercendo ou do cargo a que concorra. 
Parágrafo 2º - Atribuir-se-ão a cada curso os seguintes valores:
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I   -  Dois (2) pontos positivos aos de duração de 02 (dois) a 15 (quinze)
dias; 

II  -  Três (3) pontos positivos aos de duração de 16 (dezesseis) a 30
(trinta) dias;

III -  Cinco (5) pontos positivos aos de duração superior a 30 (trinta) dias. 
Parágrafo 3º - Os funcionários ou servidores deverão comprovar

freqüência aos cursos e apresentar os respectivos certificados de conclusão.
Parágrafo 4º - A soma dos pontos atribuídos aos cursos não excederá a

20 (vinte) pontos.
Art. 49º - O resultado do Boletim será dado pela soma dos graus obtidos

em cada um dos fatores mencionados no artigo 41.
Parágrafo 1º - Quando se tratar de candidato a prova de ascensão, a

soma a que se refere o caput deste artigo será somente dos itens I e IV
Parágrafo  2º - Será adotado o modelo de Boletim de Merecimento anexo

a esta Lei. 

CAPÍTULO V
DAS PROVAS 

Art. 50º - As matérias das provas e os respectivos programas serão
relacionados com as atribuições da classe a que o funcionário ou servidor
concorrer.

Art. 51º - Todas as provas terão caráter eliminatório, não se habilitando a
progressão ou a ascensão o funcionário ou servidor que não obtiver, em cada
uma delas,  pelo menos 50% (cinqüenta por cento) do seu valor total. 

Art.   52º - A cada prova corresponderá uma matéria em separado.
Art. 53º - As provas serão corrigidas e avaliadas pelos respectivos

examinadores.
Parágrafo Único -  Os graus variarão de 0 (zero) a 100 (cem).
Art. 54º  - O funcionário ou servidor que se recusar a fazer qualquer das

provas, ou, sem autorização do examinador, se retirar do recinto durante a
realização de qualquer delas, ficará automaticamente eliminado.

Art. 55º  - Não haverá Segunda chamada para nenhuma das provas,
sendo atribuído ao candidato faltoso, grau 0 (zero).

Art. 56º  - Será eliminado o candidato que usar incorreção ou descortesia
com examinador, fiscais de provas, auxiliares ou autoridades presentes que
utilizar meios fraudulentos durante a realização da prova ou que for surpreendido
em comunicação com outros candidatos ou pessoas estranhas, verbalmente, por
escrito, ou por qualquer outro meio, salvo se expressamente permitido. 

Art. 57º  - Os graus atribuídos pelos examinadores são definitivos, só
sendo permitida a revisão por iniciativa do examinador da matéria, através de
circunstanciada justificativa, e com a concordância da Comissão de
Desenvolvimento Funcional. 

Art. 58º  - Aos interessados será dada vista de provas no prazo máximo
de 3 (três) dias.
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Art. 59º  - As provas poderão ser realizadas em um único dia, em dias
sucessivos ou em dias alternados, a juízo da Comissão de Desenvolvimento
Funcional, de acordo com o Secretário de Administração. 

SEÇÃO ÚNICA 
DA PROVA DE TÍTULOS

Art. 60º - A prova de títulos será aplicada aos funcionários e servidores
candidatos a ascensão funcional.

Parágrafo Único  - O valor da prova de títulos varia de 10(dez) a 100
(cem).

Art. 61º - Para fins desta Seção, serão considerados títulos:
I  -  cursos de treinamento, desde que relacionados com as atribuições

dos cargos a que concorram, com a duração mínima de 30 (trinta) dias;
II  -  trabalhos elaborados diretamente pelo funcionário ou servidor, ou

nos quais tenha  participado no exercício de suas funções, tais como: 
a) -  manuais de serviços;   
b) -  relatórios que tenham merecido publicação ou divulgação especial;   
c) -  estudos e pesquisas que tenham contribuído para simplificar ou

imprimir melhor organização aos serviços;    
d) -  outros trabalhos a critério da Comissão de Desenvolvimento

Funcional;   
III -  artigos e trabalhos publicados.
Parágrafo único -  Não serão considerados os cursos regulares exigidos

como requisitos mínimos para provimento do cargo, para efeito deste artigo. 
Art. 62º -  Para os efeitos desta seção, serão considerados os cursos de

treinamento feitos por designação da Prefeitura e aos Freqüentados por iniciativa
própria, em instituições  oficiais ou particulares de reconhecida idoneidade
técnica.

Parágrafo 1º - Atribui-se cada curso os seguintes valores:
I  -  de 01 (um) a 03 (três) meses de duração, 03 (três) pontos;
II  -  de 03 (três) meses e meio a 06 (seis) meses de duração, 05 (cinco)

pontos;
III -  de 06 (seis) meses e meio a 01(um) ano de duração, 10 (dez)

pontos;
IV -  de mais de 01 (um) ano de duração 12 (doze) pontos. 
Parágrafo 2º  - Os funcionários ou servidores deverão comprovar

freqüência aos cursos e apresentar os respectivos certificados de conclusão. 
Parágrafo 3º  - A soma dos pontos atribuídos aos cursos não excederá de

30 (trinta) pontos. 
Parágrafo 4º - Para efeito deste artigo não serão computados os cursos

de menos de 01 (um) mês de duração. 
Art. 63º - Os trabalhos a que se refere o item II, do artigo 61, deverão ter

sido editados oficialmente.
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Parágrafo 1º -  A cada tipo de trabalho serão atribuídos os seguintes
valores: 

I   -  manuais de serviço  - 20 (vinte) pontos; 
II  -  relatórios – 10 (dez) pontos;
III -  estudos e pesquisas  -  20 (vinte) pontos; 
IV -  outros trabalhos  -  10 (dez) pontos. 
Parágrafo 2º -  A soma dos pontos atribuídos não excederá de 60

(sessenta) pontos. 
Parágrafo 3º  - No caso de o funcionário ou servidor não ter elaborado ou

colaborado em trabalhos na natureza de que trata este artigo e o item II, do artigo
62, ser-lhe-á atribuído o grau mínimo de 10(dez) pontos. 

Art. 64º -  Os artigos e trabalhos publicados deverão versar sobre
assuntos relativos a Prefeitura, ao desenvolvimento de seus serviços ou a
assuntos gerais de administração pública,

Parágrafo Único  - A cada trabalho serão atribuídos 02 (dois) pontos, não
podendo exceder o total, a soma de 10 (dez) pontos.

CAPÍTULO VI 
DA CLASSIFICAÇÃO

Art. 65º  - O resultado geral das provas, de conhecimento e de títulos, e
dado pela media aritmética do graus obtidos em cada uma delas. 

Art. 66º - Para fins de progressão funcional o resultado geral das provas
terá peso 02 (dois) e o Boletim peso 03 (três). 

Parágrafo único  -  O grau de aprovação para progressão funcional, será
obtido através de media ponderada do resultado geral das provas e do Boletim de
Merecimento. 

Art. 67º  - Para fins de ascensão funcional o resultado geral das provas
de conhecimento e de títulos terá peso 05 (cinco) e o Boletim de Merecimento,
peso 03 (três) 

Parágrafo único  -  O grau  de aprovação na prova de ascensão funcional
será a média ponderada de resultado geral das provas e do Boletim de
Merecimento. 

Art. 68º  -  A classificação do funcionários ou servidores para progressão
ou ascensão será feita em ordem decrescente das médias ponderadas de que
trata os artigos 66 e 67 e seu parágrafo único. 

Parágrafo único -  Em caso de empate, terá preferência o funcionário ou
servidor de maior tempo de serviço no município. 

Art. 69º -  A homologação da lista de funcionários ou servidores
habilitados será feita pelo Prefeito Municipal a vista dos relatórios sobre as fases
de apuração do merecimento, preparados pela Comissão de Desenvolvimento
Funcional. 

Parágrafo 1º - A lista de classificação para progressão funcional terá a
validade de 01 (um) ano, contados da data de sua publicação. 
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Parágrafo 2º  - A lista de classificação para a ascensão funcional, terá a
validade de 02 (dois) anos, contados da data de sua publicação.

Art. 70º - Publicada a lista de funcionários ou servidores habilitados a
progressão, funcionário ou servidor que se julgar prejudicado poderá recorrer ao
Prefeito dentro do prazo de 05 (cinco) dias. 

Art. 71º  - Publicada a lista de funcionários ou servidores habilitados a
ascensão, o funcionário ou servidor que se julgar prejudicado poderá recorrer ao
Prefeito no prazo de 10 (dez) dias. 

CAPÍTULO VII
DOS DECRETOS DE PROGRESSÃO E DE ASCENSÃO

Art. 72º - Os Decretos concedendo progressão e ascensão funcionais
dependerão sempre da existência de cargo vago e obedecerão rigorosamente a
ordem de classificação de que trata o artigo 68.

Parágrafo único  -  Vagando cargo passível de provimento por progressão
ou por ascensão, e de caso exista funcionário ou servidor habilitado na forma
desta Lei, o Prefeito Municipal decretará: 

I  -  a progressão funcional dentro do prazo de 30 (trinta) dias;
II  - a ascensão funcional dentro do prazo de 60 (sessenta) dias.
Parágrafo 2º -  Os cargos novos, tratando-se de primeiro provimento, não

estão sujeitos ao prazo previsto no parágrafo anterior para provimento por
ascensão. 

Art. 73º  - A progressão funcional, quando não decretada no prazo
previsto no artigo anterior produzirá seus efeitos a partir do dia imediato ao do
término desse prazo. 

Parágrafo único -  Quando se tratar de ascensão, após expirado este
prazo, o funcionário ou servidor fará requerimento ao Prefeito, solicitando sua
nomeação para o novo cargo. 

Art. 74º  - O funcionário ou servidor que tenha sua progressão ou sua
ascensão decretada indevidamente não estará obrigada a restituir o que em
decorrência houver recebido. 

Parágrafo 1º  - O funcionário ou servidor a que cabia a progressão
funcional será indenizado da diferença do vencimento ou remuneração a que tiver
direito. 

Parágrafo 2º  - Declarada sem efeito a progressão ou a ascensão,
expedir-se-á novo decreto em beneficio de quem tenha direito. 

Parágrafo 3º  - O funcionário ou servidor a quem couber nova designação
por ascensão funcional não terá direito a indenização da diferença do vencimento
ou remuneração pelo prazo em que aguardava as diligencias necessárias para
confirmar a designação do funcionário ou servidor que o antecedia na lista de
classificação. 

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 75º  -  Terá caráter urgente o andamento dos papéis que se refiram a
progressão ou a ascensão funcionais, sendo passíveis de repreensão ou
suspensão os responsáveis por seu retardamento. 

Art. 76º  - As duvidas suscitadas na execução da presente lei, serão
resolvidas pelo Prefeito Municipal a quem cabe decidir, também nos casos
omissos. 

Art. 77º  - Nos primeiros 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da
vigência desta lei, o funcionário ou servidor efetivo ou de carreira poderá
concorrer a progressão ou ascensão funcionais independentemente da satisfação
do disposto no inciso I dos artigos 18 e 23 da presente lei, desde que conte, no
mínimo 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias do efetivo exercício na Prefeitura
Municipal de União da Vitória, como funcionário ou servidor efetivo ou de carreira,
e não esteja em estágio probatório.

Parágrafo único -  Lograda uma progressão ou uma ascensão o
funcionário ou servidor só poderá concorrer a nova progressão  ou, se for o caso,
a nova ascensão, após observados os respectivos interstícios mínimos previsto
no inciso I dos artigo 18 e 23 da presente lei. 

TÍTULO V
DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL

Art. 78º  - A Comissão de Desenvolvimento Funcional de que trata a
presente lei, será constituída de 05 (cinco) membros, designados pelo Prefeito
Municipal, dos quais 01 (um) representará obrigatoriamente o Órgão de Classe
dos Servidores Municipais. 

Art. 79º  - A comissão de reunirá dos meses de janeiro e julho de cada
ano, sempre que houver cargos vagos que devam ser providos por progressão ou
ascensão ou em qualquer tempo quando convocada para tratar de assuntos
relacionados com o enquadramento e reenquadramento de funcionários e
servidores. 

Parágrafo 1º - A reunião no mês de janeiro terá como finalidade tratar das
vagas que devam ser providas por progressão.

Parágrafo 2º -  A reunião no mês de julho tratará das vagas que poderão
ser providas por ascensão. 

Art. 80º  - Nos 20 (vinte) primeiros dias dos meses mencionados no artigo
anterior, a Comissão fará publicar, na imprensa local, relação dos cargos vagos
que devam ser providos por progressão ou ascensão. 

Parágrafo 1º  - A relação de que trata o presente artigo mencionará: 
I  -  a denominação da classe a que pertença o cargo; 
II -  o número de cargos a prover;
III -  a forma de provimento (progressão ou ascensão);
IV -  os requisitos mínimos para provimento; 
V -   o prazo para inscrições nos casos de ascensão e local em que

poderão ser feitas; 
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VI -  as datas de realização das provas;
VII -  as matérias de que contarão as provas com os receptivos

programas;
VIII -  outras disposições julgadas necessárias.
Parágrafo 2º - A realização das provas será procedida de cursos internos

de treinamento, com a duração mínima de 30 (trinta) horas de aula. 
Parágrafo 3º - O prazo e as datas, que tratam os itens V e VI, poderão ser

alterados, a critério da Comissão, devendo o ato ser publicado na imprensa local. 
Art. 81º -  Compete a Comissão:
I   - fazer publicar a relação de que trata o artigo 75;
II  - aceitar ou não a inscrições dos candidatos a ascensão, publicando a

lista das inscrições aceitas e indicando as razões pelas quais as outras não o
foram;

III -  opinar nos recursos interpostos por funcionários ou servidores
quanto a apuração de merecimento;

VI -  decidir sobre os pedidos para revisão de provas;
V  -  solicitar a Unidade de Recursos Humanos a relação dos funcionários

ou servidores que adquiriram direito a concorrer a progressão funcional; 
VI -  supervisionar o recolhimento e desidentificação das provas, após

expirado o prazo para solução das questões, promovendo sua entrega aos
examinadores, que terão 05 (cinco) dias para proceder a correção;

VII -  identificar as  provas, em ato público, na presença dos
examinadores, sendo a divulgação dos resultados feita nos três dias
subsequentes; 

VIII -   apurar o merecimento dos funcionários ou servidores, e calcular a
média ponderada das notas obtidas nas provas e no Boletim de Merecimento;

IX -  elaborar e fazer publicar a lista de funcionários ou servidores
habilitados, em rigorosa ordem de classificação; 

X  -  preparar relatório final sobre as diversas fases da apuração e
submete-lo ao Secretário de Administração; 

XI -  proceder o reenquadramento dos funcionários e servidores de que
trata o artigo 4º da presente lei

CAPÍTULO  II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 82º  No prazo de 30 dias a contar da aprovação desta lei o Prefeito
Municipal deverá aprovar por Decreto um Manual ou outro documento que terá a
finalidade de orientar a administração no tocante as atribuições de cada categoria
funcional existente na Prefeitura Municipal de União da Vitoria, que será um
roteiro pertinente as atribuições/tarefas de cada categoria e visará orientar a
adequação funcional do servidor nos respectivos campos de trabalho.

Parágrafo único - O Manual deverá conter, para cada categoria funcional,
a descrição das atribuições, as tarefas típicas da categoria ou classe, a forma de
recrutamento e seleção do pessoal, bem como a escolaridade exigida.
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Art. 83º - após o enquadramento dos servidores na forma prevista nesta
lei, o Prefeito Municipal encaminhara a Câmara de Vereadores um Projeto de Lei
quantificando por Grupo e Categoria Funcional os empregos e cargos previstos
no Quadro de Pessoal de Carreira - Quadro 1, respeitando-se o limite prevista no
parágrafo 1º do artigo 4º.

Art. 84º - Os servidores que forem enquadrados em cargos de Categorias
Funcionais de  Nível Superior, não gozarão dos benefícios contidos na letra 'c' do
item 'II' do :artigo 48, da Lei Municipal nº 1.549/88.

Art. 85º - Ressalvados os casos de acumulação licita prevista no artigo
113 da constituição Municipal, nenhum servidor da Administração Direta de
Autarquias ou Fundações instituídas pelo município poderá Perceber,
Mensalmente, a qualquer título dos cofres públicos municipais, importância
superior a remuneração de Secretário Municipal. 

Art. 86º - O funcionário ou servidor designado para ocupar Função de
Chefia e Assistência Subalterna, não poderá perceber, a título de vencimento ou
salário. acrescido de gratificação, importância superior e fixada para a referência
DAS - 8 do Grupo Direção e Assessoramento Superior.

Art. 87º  - Fica revogado o contido na letra "b" do item “II”, do artigo 48, da
Lei Municipal nº 1.549/88, de 24 de outubro de 1988.

Art. 88º - A administração terá um prazo de até 2 (dois) anos para se
adequar ao contido no artigo 116. da Constituição Municipal.

Art. 89º  - Esta Lei entrará em vigor no dia 1º de julho de 1990. revogadas
as disposições em contrário.

União da Vitória, 12 de julho de 1990.  


