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Lei Nº 1992/1993

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI Nº 1842/92.

Art. 1º - Altera os artigos 2º e 3º  e anexos I , II e III da Lei Municipal nº
1842/93, de 30 de abril de 1992, que passarão a ter as seguintes redações:

"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"

"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 

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
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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 li-gadas 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

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
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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.

Os cargos que compõem os grupos: Direção Superior DS; Direção Geral - DG
e Coordenação de Área - CA, distribuem se pelas denominações e símbolos,
especificados nos anexos I à III da presente Lei.

A titulo de vencimento o Grupo Direção Geral - DG, receberá o equivalente à
60% (sessenta por cento) e o Grupo Coordenação de Área -CA 40% (quarenta por
cento) dos vencimentos do Grupo Direção Superior - DS;

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, entrará esta Lei em vigor na
data de sua publicação.

União da Vitória, 27 de setembro de 1993.  


