
 

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

1

Lei Nº 1842/1992

Institui o Plano de
Carreira, Cargos e Salários, e contém, outras
providencias. (redação nova nos artigos 1 e 2 dada pela
Lei 1992 de 27/09/1993 e revogada pela Lei 2013 de
27/10/1993)

(revogada pela Lei 2013 de 27/10/1993)
CAPITULO I

                          Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Fica instituído no sistema de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal, o Plano de Carreira, Cargos e Salários - PCCS, integrado por cargos
de provimento em comissão e cargos de provimento efetivo, e classificados na
forma desta lei.

                                      CAPITULO II
                            Da Estrutura dos Cargos

Art. 2º - Os cargos e categorias funcionais do Plano de Carreira, Cargos
e Salários, são classificados nos seguintes Grupos Ocupacionais:

          CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

 I  - Direção Superior   
                       - DS 

 II  - Assessoramento Superior
            - AS 

 III  - Direção Intermediária                   
- DI

 CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

 IV -Profissional                                    
- PF 
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 V -Técnico                                          
- TC 

 VI -Administrativo                                
- AD 

 VIl  -Magistério                                      
- MG 

 VIII -Serviços Gerais                              
- SG

"Art. 2º - Os Cargos e Categorias Funcionais do Plano de Carreira,
Cargos e Salários, são classificados nos seguintes Grupos Ocupacionais:

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

I    - Direção Superior (Secretários) DS
II   - Direção Geral  DG
III  - Coordenação de Áreas CA

 CARGOS DE  PROVIMENTO EFETIVO

IV    - Profissional PF
V     - Técnico TC
VI    - Administrativo AD
VII   - Magistério MG
VIII  - Serviços Gerais   SG"
(redação nova dada pela Lei 1992 de 27/09/1993)

Art. 3º - Os cargos que compões os Grupos: Direção Superior - DS
Assessoramento Superior - AS Direção Intermediária - DI distribuem-se pelas
denominações, símbolos e Tabela de Vencimentos, especificados nos anexos I a
IV da presente Lei.

"Art. 3º - Cada Grupo Ocupacional, abrange várias Categorias Funcionais
e compreende:

I - DIREÇÃO SUPERIOR

Abrange os cargos que requerem grau elevado e/ ou intensivo de
atividade mental de seu ocupante, cujo provimento em comissão é regido pelo
critério de confiança, e que seja inerente com planejamento, coordenação e
controle;

II - DIREÇÃO GERAL 
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Abrange grau elevado de responsabilidade de coordenar o sistema, bem
como, desenvolver e recomendar procedimentos que se relacionam com os
aspectos teóricos e práticos de campos complexos do conhecimento humano,
cujo provimento em comissão é regido pelo critério de confiança e que sejam
inerentes às atividades de planejamento, coordenação e controle.

III - COORDENAÇÃO DE ÁREA

Abrange grau elevado de responsabilidade e que as ocupações estejam
ligadas às atividades necessárias a consecução dos objetivos básicos da
Administração Pública, cujo provimento seja optativo de carreira ou comissional,
é regido pelo critério de confiança, e que sejam inerentes às atividades de
planejamento, coordenação e controle.

IV - GRUPO PROFISSIONAL

Este grupo abrange as atividades compreendidas nas áreas de ciências e
tecnologia e de ciências humanas e sociais, que requerem grau elevado é/ou
intensivo de atividade mental com os aspectos teóricos e práticos de campos
complexos dos seus conhecimentos e exigidores de instrução formal a nível
universitário, indispensáveis ao pleno funcionamento dos órgãos que integram a
estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de União da Vitória - Pr.

V - TÉCNICO

Este grupo abrange as atividades técnico - profissionais compreendidas
nos campos da tecnologia, administração e serviços profissionais diversos, cujas
ocupações estejam ligadas às atividades necessárias à consecução dos
objetivos básicos da administração pública. Para desempenho é exigido diploma
ou certificado de conclusão de curso de 2º grau com especialização na área de
atuação, e quando exigido o respectivo registro nos órgãos fiscalizadores da
categoria em que o servidor for enquadrado; sendo que este grupo inclui ainda as
ocupações ligadas a campos de conhecimento humano para o correto
desempenho das atividades.  

VI - ADMINISTRATIVO  

Este grupo compreende as ocupações ligadas a atividades
administrativas referentes a sistematização de comunicação oral e escrita,
transferências e preservação de papéis e outras funções atinentes ao cargo.
Estão inclusas neste grupo as ocupações que requerem escolaridade de nível
médio e elementar.

VI - MAGISTÉRIO
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Este grupo inclui ocupações que exigem constantes pesquisas e
aperfeiçoamento na supervisão e avaliação das atividades educacionais, com o
objetivo de participar de trabalhos comunitários propondo a elaboração de
material de apoio, verificando e analisando aspectos relevantes de sua utilização.
Para cujo desempenho é exigido diploma ou certificado de conclusão de 2º grau
habilitação Magistério com duração de três anos e também mais de um de
estudos adicionais, certificado de conclusão de curso superior a nível de
graduação com licenciatura curta, plena e pós-graduação na área de Ia à 4ª série
do 1º grau.

VIII - SERVIÇOS GERAIS

Este grupo inclui ocupações manuais e de artífices que requerem o
conhecimento minucioso de processos envolvidos no trabalho, alto grau de
natureza manual e inerentes as atividades auxiliares de apoio administrativo em
geral, atividades operacionais de conservação de bens e instalações,
manutenção de serviços de limpeza, vigilância, operação de máquinas e veículos
e o exercício de rotinas definidas, para cujo desempenho é exigido certificado de
conclusão de 4ª, série do 1º grau no mínimo ou experiência comprovada na área
de atuação.

(redação nova dada pela Lei 1992 de 27/09/1993)

Art. 4º - Os cargos que compõem os Grupos: Profissional - PF, Técnico -
TC, Administrativo - AD, Magistério - MG e Serviços Gerais - SG, distribuem-se
pelas categorias funcionais com as respectivas habilitações profissionais, níveis,
classes e tabelas de vencimentos, especificados nos anexos V a XVI, partes
integrantes da presente Lei.

Art. 5º - Para efeito de classificação, considera-se:

I - CARGO: É u lugar instituído no sistema de Recursos Humanos, com
denominação própria, atribuições especificas e remuneração correspondentes,
para ser exercido 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: É a posição do cargo ou categoria funcional na tabela de
vencimentos, decorrentes de sua avaliação;
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IV - CATEGORIA FUNCIONAL: É o conjunto de atividades desdobráveis
em classes e identificáveis pela natureza e pelo grau de conhecimentos exigidos
para o seu desempenho;

V - GRUPO OCUPACIONAL: É o conjunto de categorias funcionais,
segundo a correlação e afinidade sobre as atividades de cada um, a natureza de
trabalho e o grau de conhecimentos necessários ao exercício das respectivas
atribuições;

VI - SERVIDOR PUBLICO: Pessoas admitidas no serviço público, com
seus direitos e deveres regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;

VII - AMPLITUDE SALARIAL: Distancia que separa o valor mínimo do
valor máximo em cada faixa de vencimentos;

VIII - ASCENÇÃO FUNCIONAL: Passagem de cargo ou categoria
funcional para outro de maior complexidade;

IX - AVALIAÇÃO DE CARGOS: Processo de analise e comparação de
conteúdo de cargos e categorias funcionais, no sentido de ordená-los conforme
sua importância, complexidade e grau de responsabilidade;

X - DESCRIÇÃO DE CARGO: Conteúdo Ocupacional;  

XI - ENQUADRAMENTO: Passagem do servidor para uma nova situação;

XII - ESPECIFICAÇÃO DA CATEGORIA FUNCIONAL: Compreende a
identificação, a descrição e os requisitos exigidos para o cargo;

XIII - FAIXA DE VENCIMENTOS: E o conjunto de níveis de vencimentos
que compõem uma classe;

XIV - INGRESSO: Admissão de servidor aprovado em concurso para
preenchimento de cargo vago;

XV - INTERSTÍCIO: É o tempo de permanência em cargo, nível ou
classe;

XVI - NÍVEL: É cada um dos estágios existentes numa determinada faixa
de vencimento;

XVII - PLANEJAMENTO DE CARREIRA: É a evolução possível de um
servidor numa sucessão de cargos ou categorias funcionais, a áreas afins.
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XVIII - POSIÇÃO DE VENCIMENTOS: É o nível que o servidor se
encontra, na tabela de vencimentos;

XIX - PROMOÇÃO: É a evolução do servidor dentro de sua faixa de
vencimentos;

XX - REAVALIAÇÃO DE CARGOS: É o processo de revisão da avaliação
do cargo em virtude de modificação em seu conteúdo Ocupacional;

XXI - RECRUTAMENTO EXTERNO: Concurso publico para ingresso de
servidores;

XXII - RECRUTAMENTO INTERNO: Processo de seleção de servidor
dentro da administração, para ocupar cargos existentes;  

XXIII - REQUISITOS: Condições mínimas pré-estabelecidas, para
enquadramento, ingresso, promoção e ascensão;

XXIV - TABELA DE VENCIMENTOS: Quadro utilizável, composto de
valores em cruzeiros, para as diferentes classes e níveis de vencimentos;

Art. 6º - Cada Grupo Ocupacional, abrangendo várias categorias
funcionais compreende:

I - DIREÇÃO SUPERIOR: - DS: Os cargos de Direção Superior, cujo
provimento, em comissão, é regido pelo critério de confiança, e que sejam
inerentes as atividades de planejamento, coordenação e controle;

II - ASSESSORAMENTO SUPERIOR: - AS: Os cargos de
Assessoramento Superior cujo provimento, em comissão, é regido pelo critério de
confiança, e que sejam inerentes as atividades Administrativas, Financeiras,
Educacionais, Jurídicas e Sociais;

III - DIREÇÃO INTERMEDIÁRIA: - DI: Os cargos de Direção
Intermediária, cujo provimento em comissão, é regido pelo critério de confiança, e
que sejam inerentes as atividades de Direção, Coordenação e Controles.

IV - PROFISSIONAL: PF  Este grupo abrange as atividades
compreendidas nas áreas de ciências e tecnologia e de ciências humanas e
sociais, indispensáveis ao pleno funcionamento dos órgãos que integram a
estrutura organizacional da Prefeitura, para cujo desempenho é exigido diploma
ou certificado de conclusão de curso superior, sendo exigido conhecimentos
teóricos e práticos de nível acadêmico;
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V - TÉCNICO - TC - Este grupo abrange as atividades técnico -
profissionais compreendidas nos campos da tecnologia, administração e serviços
profissionais diversos, para cujo desempenho é exigido diploma ou certificado de
conclusão do curso de 2º grau para determinadas catego-rias funcionais, e
diploma ou certificado de conclusão do curso de  1º grau, com especialização na
área de atuação, e quando exigido o respectivo registro nos órgãos fiscalizadores
da categoria em que o servidor for enquadrado; sendo que este grupo inclui
ainda as ocupações ligadas a campos de conhecimento humano, para o correto
desempenho das atividades;

VI - ADMINISTRATIVO: - AD: Este grupo abrange as ocupações ligadas
a preparação, sistematização, transferência e, preservação de papéis e outras
atividades de apoio administrativo em geral, para cujo desempenho é exigido, no
mínimo o certificado de conclusão da 4ª serie do 1º grau;

VII - MAGISTÉRIO: - MG: Este grupo inclui ocupações que exigem
constantes pesquisas e aperfeiçoamento com o objetivo de atualizar e
desenvolver o nível da população na área de atuação;

VIII - SERVIÇOS GERAIS: - SG: Este grupo inclui ocupações manuais e
de artífices que requerem o conhecimento minucioso de processos envolvidos no
trabalho, alto grau de destreza manual e inerentes as atividades auxiliares de
apoio administrativo em geral, atividades operacionais, de conservação de bens
e instalações, manutenção de serviços de  limpeza, vigilância, operação de
maquinas e veículos, e o exercício de rotinas definidas, para cujo desempenho é
exigido certificado de conclusão da 4ª serie do 1º grau, no mínimo ou experiência
comprovada na área de atuação.

Art. 7º - Cada grupo de categorias funcionais tem sua escala de níveis e
classes, fixados segundo o critério de importância da categoria, complexidade e
responsabilidade, bem como o grau de escolaridade e qualificações exigidas
para o desempenho das atribuições.

                                      CAPITULO III
                          Dos Cargos e seu Provimento

Art. 8º - Ficam criados os cargos públicos e categorias funcionais
previstos nos anexos I, II, III, VI e VII, partes integrantes desta lei.

Art. 9º - Os cargos ou categorias funcionais previstos no artigo anterior
são regidos segundo o disposto no art. 2º da lei Municipal nº 1786/91, de 24 de
outubro de 1991.
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Art. 10º - Os cargos de provimento em comissão: Direção Superior - DS,
Assessoramento Superior - AS, e Direção Intermediária - DI, do Quadro de
Servidores da Administração Direta e Indireta, regidos pelo critério de confiança,
são de livre nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 11º - A nomeação ou designação para os cargos dos Grupos Direção
Superior DS, Assessoramento Superior - AS, e Direção Intermediária - DI, se fará
diretamente pela denominação prevista em Lei, através de ato do Prefeito
Municipal.

Art. 12º - O preenchimento dos cargos dos Grupos mencionados no artigo
anterior poderá ser efetuado com o aproveitamento de servidores do Quadro
Geral de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, das Autarquias e
Fundações.  

Parágrafo único - Quando a designação recair em servidor do Quadro
Geral de Recursos Humanos da Prefeitura, das Autarquias e Fundações
Municipais, este ficará afastado do cargo que exerce, sem prejuízo das
vantagens ate então auferidas, com exceção da Gratificação de Chefia e
Assistência Subalterna - CAS, ressalvado o direito de retorno ao cargo de
origem, veda-da a acumulação de vencimento.

                                      CAPITULO IV
          Das Funções de Chefia e Assistência Subalterna

Art. 13º - As funções de Chefia e Assistência Subalterna são
classificados no Grupo: CHEFIA E ASSISTÊNCIA SUBALTERNA - CAS.

Art. 14º - A gratificação prevista no artigo anterior só será concedida a
servidores estatutários, sendo incompatível com a retribuição de cargo ou função
dos Grupos Direção Superior DS , Assessoramento Superior - AS, e Direção
Intermediária - DI, bem como, qualquer outra gratificação por vantagens do
cargo.

Parágrafo único - As Funções integrantes do Grupo Chefia e Assistência
Subalterna -CAS estão distribuídas em um único símbolo de gratificação,
consoante percentual estabelecido no Anexo V desta Lei.

Art. 15º - As Funções de Chefia e Assistência Subalterna - CAS, são
regidas pelo critério de confiança, e que sejam inerentes as atividades de
coordenação e controle.

Art. 16º - Ao Prefeito Municipal, cabe a designação e dispensa para o
exercício das Funções de Chefia e Assistência Subalterna.
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                                      CAPITULO V
                                Da Escala de Níveis

Art. 17º - Os vencimentos dos servidores municipais, serão calculados de
acordo com as escalas de níveis, segundo as classes em que serão
enquadrados, e de acordo com as tabelas constantes dos anexos XII a XVI, que
fazem parte integrante da presente Lei.

Parágrafo único - As tabelas de níveis são constituídas de referencias
numéricas indicativas de vencimentos e são representadas por algarismos
arábicos, e classes representadas pelas letras A, B, C, D, E, como segue:

I  - Serviços Gerais - 30 (trinta) referências;

II   - Administrativo - 25 (vinte e cinco) referências

III  - Técnico 25 (vinte e cinco) referências;

IV  - Profissional - 20 (vinte) referências;

V   - Magistério - 11 (onze) referências.

                                      CAPITULO VI
                                 Do Enquadramento

Art. 18º - A partir do 1º dia subsequente ao da sanção desta Lei, os
Servidores Municipais serão enquadrados no novo Plano de Carreira, Cargos e
Salários, incluindo-se os cargos de provimento em comissão e os cargos de
provimento efetivo, que fazem partes integrantes da presente Lei.

§ 1º - O Prefeito Municipal, atreves de Portaria, constituíra uma Comissão
de avaliação, que será responsável pelo enquadramento dos servidores,
previstos no ‘’caput’’ deste artigo.

§ 2º - O enquadramento no Plano de Carreira, Cargos e Salários - PCCS,
se fará nas escalas de níveis e respectivas classes, de conformidade com os
anexos desta lei, sendo que o atual vencimento do servidor e que determinara,
respeitando-se a referencia inicial de sua carreira funcional, o nível em que o
servidor seva enquadrado.

§ 3º - A Comissão prevista no § 1º, deste artigo, terá competência para
sugerir ao Prefeito Municipal o reenquadramento de servidor que eventualmente
esteja com desvio de categoria funcional, enquadrando-o na categoria que
realmente esteja exercendo suas atividades profissionais.
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§ 4º - O enquadramento de que trata o § 2º, deste artigo será efetuado
através de Decreto para os cargos de Carreira e de Direção Superior,
Assessoramento superior e Direção Intermediária, e através de Portaria para as
funções de Chefia e Assistência Subalterna.

Art. 19º - Para o enquadramento no novo Plano de Carreira, Cargos e
Salários, deverá ser observado que o vencimento dos servidores municipais não
podara ser inferior ao valor do nível inicial da carreira funcional que pertença. 

Art. 20º - Tendo em vista que a partir da vigência desta Lei, ficam extintos
todos os cargos ou funções anteriormente existentes, ficando assegurado aos
ocupantes de cargos extintos, o direito a manutenção de seus vencimentos.

Parágrafo único - As funções de Diretores, Assessores e Chefes de
Serviços, equivalentes as exercidas anteriormente pelos servidores, não
assegura aqueles a recondução ou designação para estas funções, que por serei
de confiança, terso sua designação efetivada por decisão e es-colha do Prefeito
Municipal, ouvindo se julgar necessário, os titulares do órgão onde o servidor
estiver lotado.  

Art. 21º - Após o enquadramento dos atuais servidores, nenhuma
admissão podara ser efetuada, senão no nível e classe inicial de cada categoria
funcional.

Art. 22º - A partir da vigência desta Lei, nenhuma mudança de nível e
classe de servidor que não esteja prevista nos artigos anteriores podara ser
efetuada, a não ser através da Progressão Funcional prevista em Lei.

                                      CAPITULO VII
                                   Das Gratificações I

Art. 23º - Além das gratificações previstas no capítulo IV da presente Lei,
ficam criadas 6 (seis) gratificações de gabinete, no Grupo Chefia e Assistência
Subalterna. ,

§ 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 aos órgãos de Direção Superior: no serviço
de melhoria de atendimento ao Público, e nos convênios com órgãos Estaduais e
Federais. 
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§ 2º - A percepção da gratificação instituída neste artigo e incompatível
com a retribuição de cargo ou função do Grupo Direção Superior - DS,
Assessoramento Superior - AS e Direção Intermediária - DI.

                                      CAPITULO VIII
                   Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 24º - Os ocupantes de cargos, lotados e em exercício nos diversos
órgãos da Prefeitura Municipal, cujas características das atividades e atribuições
se identifiquei com os cargos das categorias funcionais dos Grupos,
PROFISSIONAL - PF, TÉCNICO - TC, ADMINISTRATIVO - AO, MAGISTÉRIO -
MG e SERVIDOS GERAIS - SG, serão enquadrados nas diversas categorias
funcionais, instituídas por esta lei.  

Art. 25º - Ficai criados os cargos públicos e categorias funcionais de
atribuições e números descritos nos anexos I, II, III, VI e VII desta lei, e com ela
publicados.

Art. 26º - Fica vedada a contratação de pessoa física ou jurídica para a
prestação de serviços considerados atribuição do órgão integrante da estrutura
organizacional da Prefeitura Municipal e cometível a servidor legalmente
investido em cargo público.

Art. 27º - Toda e qualquer admissão de servidor, público, obedecera as
normas estabelecidas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de União
da Vitória, e Constituição Federal.

Art. 28º - O ato resultante de infração nos artigos 26 e 27 desta Lei é nulo
de pleno direito e tipifica o crime de responsabilidade descrito no art. 1º Inciso
XIII, do Decreto - Lei Federal nº 201, de 27 de dezembro de 1967, e legislação
suplementar.

Parágrafo único - A lesão ao erário público será reparado civilmente pelo
agente que lhe deu causa, cujo ordenador, seja ao cumprir a ordem legal, seja ao
beneficiar-se com o resultado do ato ilícito.

Art. 29º - Esta lei é complementada por leis Municipais que restringem
direitos e cria deveres para os servidores públicos face aos principias da
supremacia do interesse público sobre o interesse privado e da indisponibilidade
do interesse público.

Art. 30º - É reservado aos portadores de deficiência física, 2% (dois por
cento) dos cargos públicos da Prefeitura Municipal, conforme disposto no art. 37,
Inciso VIII, da Constituição Federal.  
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§ 1º - Para o disposto neste artigo, os deficientes serão admitidos no
cargo e categoria funcional, mediante concurso público.

Art. 31º - Os atos relativos a regulamentação da presente lei,
compreendendo a carga horária, posição e amplitude de vencimentos e avaliação
dos cargos e respectivas categorias fun-cionais, serão elaborados pelo Gabinete
de Planejamento e Coordenação Geral - GAPLAN, dentro do prazo de 30 (trinta)
dias a contar da publicação desta lei.

Art. 32º - As denominações, símbolo, número de cargos e respectivas
tabelas de vencimentos dos cargos de provimento em comissão dos órgãos da
administração indireta estão demonstra- dos no anexo XVII, da presente lei.

Art. 33º - Os ocupantes de cargos de Direção Superior da Administração
Indireta, constantes do Anexo XVII, somente terão direito a percepção da
gratificação de representação, se tiverem dedicação exclusiva ao cargo, sob
pena de responsabilidade.

Art. 34º - Ficai revogadas as leis Municipais nºs: 1667/90 e 1668, de 10 e
12 de julho de 1990, respectivamente, e art. 2º da lei Municipal nº 1823, de 25 de
fevereiro de 1992.

Art. 35º - Esta lei entrará em vigor, na data de sua publicação.

União da Vitória, 30 de abril de 1992.  


