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Lei Nº 2014/1993

INSTITUI O PLANO DE CARREIRA CARGOS E
SALARIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE UNIÃO DA VITÓRIA E CONTÉM
OUTRAS PROVIDENCIAS. (redação nova no Art 17º e
inclusão do Art 18º dada pela Lei 2032 de 06/01/1994 e

redação nova no Art 14º dada pela lei 2354 de 04/09/1996,

revogada pela Lei 3058 de 17/04/2003)

(revogada pela Lei 3058 de 17/04/2003)

Art. 1º - Para efeito de classificação considera-se:

01 CARGO - É o conjunto de atribuições e responsabilidades conferidas
ao servidor, com denominação própria e atribuições especificas.

02 FUNÇÃO - É a atribuição que a Administração confere a cada servidor
municipal efetivo, para a execução de serviços.

03 CLASSE - Cada um dos estágios existentes em uma determinada
faixa de vencimentos.

04 NIVEL - É a posição do cargo ou categoria funcional na tabela de
vencimentos.

05 CATEGORIA FUNCIONAL - É o conjunto de atividades desdobráveis
em classes  identificáveis pela natureza do seu desempenho.

06 GRUPO OCUPACIONAL- E o conjunto de categorias funcionais,
segundo as correlações e afinidades para as atividades de cada servidor publico
municipal, a natureza do seu trabalho e o grau de conhecimento necessários no
exercício das respectivas atribuições.

07 SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL- Pessoa admitida, através de
concurso publico, para atuar no serviço publico municipal, com direitos e deveres
regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
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08 AMPLITUDE SALARIAL - Distancia que separa o valor máximo em
cada faixa de vencimento.

09 ASCENSÃO FUNCIONAL Passagem de um cargo ou categoria
funcional para outro de maior complexidade.

10 AVALIAÇÃO DE CARGOS - Processo de analise e comparação de
atribuições de cargos e categorias, funcionais, no sentida de ordena-los
conforme sua importância sua complexidade e seu grau de responsabilidade.

11 DESCRIÇÃO DE CARGOS - Conteúdo ocupacional.

12 ENQUADRAMENTO - Passagem do servidor publico municipal para
uma nova situação funcional.

13 ESPECIFICAÇÃO DA CATEGORIA FUNCIONAL - Compreende a
identificação, a descrição e os requisitos exigidos para o cargo.

14 FAIXA DE VENCIMENTO - Conjunto de referencias e de níveis que
compõem uma classe.

15 INGRESSO - Admissão do servidor publico .municipal, aprovado em
concurso Publico para provimentos de cargos vagos.

16 INTERSTÍCIO - E o tempo de permanência em cargo nível ou classe

17 PLANEJAMENTO DE CARREIRA- É a evolução possível a um
servidor publico municipal, numa sucessão de cargos ou categorias
funcionais e áreas afins.

          I
18 PROMOÇÃO - È a evolução do servidor publico municipal dentro

de sua faixa de vencimentos.

19 REAVALIAÇÃO DE CARGOS - É o processo de revisão da avaliação
do cargo, em virtude de modificação em seu conteúdo ocupacional.  
    

20 RECRUTAMENTO EXTERNO – Concurso publico para ingresso
de servidores públicos municipais.

21 RECRUTAMENTO INTERNO – Processo de seleção de servidores
públicos municipais, dentro da Administração, para ocupar cargos existentes.

          
22 TABELA DE VENCIMENTOS - Quadro utilizável, composto de valores

em cruzeiros reais, para os diferentes níveis e classes.
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23 JORNADA DE TRABALHO – È a carga horária obrigatória, para o

cumprimento do trabalho.
    

                              ESTRUTURA DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO

                                      DOS GRUPOS OCUPACIONAIS

                                                 SERVIÇOS GERAIS.

Art. 2º - Este grupo abrange ocupações manuais que requerem minucioso
conhecimento de processo envolvidos no trabalho, alto grau de destreza manual
e inerentes as atividades auxiliares de apoio administrativo em geral,
conservação de bens e instalações manutenção de serviços de limpeza,
vigilância e o exercício de rotina definidas, para cujo desempenho é exigido o
certificado de conclusão de 1º Grau, no mínimo, ou experiência comprovada na
área de atuação

                                              ADMINISTRATIVO (AD)

Art. 3º - Este grupo compreende as ocupações ligadas a atividades
administrativas, referentes a sistematização de comunicação oral e escrita,
transferência e preservação de papéis e outras funções atinentes ao cargo, para
cujo desempenho é exigido o certificado de conclusão de curso de 2º Grau ou
declaração comprobatória de freqüência em curso correspondente.

                                                  TÉCNICO (TC)

Art. 4º - Este grupo abrange as atividades técnico-profissionais compreendidas
nos campos da tecnologia e serviços profissionais diversos, cujas ocupações
estejam ligadas as atividades necessárias a execução dos objetivos básicos da
Administração Publica, para cujo desempenho é exigido o diploma de conclusão
do curso de 2º Grau, com especificação na área de atuação e, quando exigido, o
respectivo registro no órgão fiscalizador da categoria.

                                                 PROFISSIONAL (PF)

Art.  5º - Este grupo abrange as atividades compreendidas nas áreas de Ciências
e tecnologia, Ciências Humanas e Sociais, se relaciona com os aspectos teóricos
e práticos de campos complexos dos seus conhecimentos, exigido, o respectivo
mal de nível universitário e quando exigido, o respectivo registro no órgão da
Categoria, requisitos indispensáveis ao pleno funcionamento dos órgãos que
integram a estrutura
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da Prefeitura municipal.

                                                OPERACIONAL (OP)

Art. 6º - Este grupo abrange ocupações manuais e de artífice, alto grau de
destreza, em atividades .operacionais de conservação de bens e instalações,
execução de serviços de limpeza de maquinas objetos, operação de maquinas e
veiculou e os exercícios de rotina definidos, para cujo desempenho é exigido o
certificado de conclusão do 2º grau, no mínimo, e experiência comprovada na
área de atuação.

Art. 7º - Cada uma das Funções tem seu nível correspondente dentro dos grupos
ocupacionais fixados segundo critérios de categoria, complexidade e bem como
grau de escolaridade e qualificação exigida para o desempenho das atribuições.

                                         DAS ESCALAS DE NIVEIS

Art. 8º - As tabelas da níveis são representadas por números arábicos., indicando
os  vencimentos iniciais dentro de cada função, enquanto que as classes, que
são representadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e L correspondem aos
avanços por merecimento e por antigüidade.

Parágrafo único -  Ficam asseguradas as porcentagens de 4% (quatro) por cento)
entre as diferenças  de cada nível e de 5% (cinco por cento) entre as diferenças
de cada CLASSE correspondente aos avanços por merecimento e por
antigüidade.

Art. 9º - A tabela do Grupo Ocupacional Profissional PF obedecera critérios
exigidos pelas categorias profissionais calculada com base no salário mínimo. 

Parágrafo único - A diferença entre níveis corresponde a 1/2 (meio) salário
mínimo enquanto que a diferença entre Cada classe corresponde a 5% (cinco por
cento), referente ao avanço por merecimento e por antigüidade.

Art. 10º - A tabela de pagamento dos Servidores públicos Municipais de União da
Vitoria, obedecera os anexos I a V, parte integrante deste Lei, conforme
estabelecido nos Artigos 8º  e 9º e parágrafos únicos.

                                       DO REENQUADRAMENTO

Art.11º - O reenquadramento consiste na transformação  e/ou transposição do
atual cargo para o novo Plano de Reclassificação de cargos e Salários.
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Parágrafo único - Os servidores públicos municipais efetivos serão
reenquadrados de acordo com o tempo de serviço prestado e as funções que
exercem na presente data, observando-se que o salário não poderá ser inferior
ao que cada um percebe atualmente.

Art. 12º - Os servidores públicos municipais estatutários efetivos, serão
reenquadrados de acordo com os grupos ocupacionais constantes dos Anexos de
1 a V, que fazem parte integrante desta Lei.

Parágrafo único - Os Grupos Ocupacionais, classificados segunda a sua
natureza, obedecerão a seguinte escala de níveis.

 I      -Serviços Gerais (SG)   5 níveis;
 II     -Administrativo (AD)      8 níveis.;
 III    -Técnico (TC)               3 níveis;
 VI    -Operacional (OP) .   8 níveis;
 V    - profissional (PF)     8 níveis;

Art. 13º - O servidor publico municipal recém admitido será enquadrado,
obrigatoriamente, no primeira nível da classe correspondente ao cargo para o
qual  prestou concurso e foi aprovado.

Art. 14º - Os níveis iniciais, considerados para reenquadramento de servidores
públicos municipais efetivos e recém admitidos obedecerão os seguintes
critérios. 

TABELA SG - 02 - Trabalhadores Braçais, Vigias Noturnos, Zeladores.
Zeladores de Escola. Jardineiro, Porteiro e Viveirista.

             SG - 03 - Fiscal de Serviço Publico.
             SG - 04 - Merendeira, Cozinheira de Creche.
             SG - 05 - Instrutor de Trabalhos Artesanaís.

TABELA AD    - 02 - Auxiliar de Biblioteca e Agente de Saúde Publica.

               AD   - 04 - Administrador do Serviço Publico e Auxiliar de Monitor.

               AD -05 -    Telefonista, Recepcionista, Arquivista e Auxiliar
Administrativo I 
(suprimido pela Lei 2354 de 04/09/1996)
               AD -07 -    Auxiliar Administrativo lI, Auxiliar de Secretaria de Escola-

               AD    -08 -    Almoxarife
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TABELA TC    -02 -  Técnico de Higiene Dental, Aux. Técnico Cadastro
Imobiliário
               TC   - 03 -  Fiscal de Tributos.
               TC   - 04 -  Assistente administrativo I, Técnico de cadastro
Tributário,                                   Digitador, Monitora, Recepcionista. 
(inlcuido pela Lei 2354 de 04/09/1996)

               TC   -O5 - Desenhista 
               TC   -06 - Técnico em Topografia, Desenhista Projetista.
               TC   -07 - Técnico agrícola.
               TC   -08 - Assistente Administrativo II, Técnico de Contabilidade,
Operador de Processamento de dados, Assessor Administrativo, Técnico de
Controle financeiro e Técnico de Cadastro Imobiliário.

TABELA  PF  -02-  Médico e Cirurgião Dentista.
                PF  -06 - assistente Social  Psicólogo
                PF -08-  Economista, Administrador, Arquiteto, Engenheiro Agrônomo
Médico Veterinário, Engenheiro Civil, Advogado, Médico, Médico do Trabalho,
Ciências Contábeis.

TABELA  OP  -01 - Artífice I, eqüivale aos cargos de borracheiro,
Lavador/lubrificador
               OP  -02 - Artífice II,  eqüivale aos cargas de Encanador, Eletricista.
Pintor de Parede, carpinteiro e Pedreiro.
               OP  -03 - Artífice III,  eqüivale aos cargos de Pintor de Veículos, 
Mecânico, Torneiro Mecânico, Letrista, Soldador e Marceneiro.
               OP  -05 - Motorista de carros leves, e de ate cinco 05 passageiros.
               OP  -06 - Motorista de Kombi e ambulância. 
               OP -07- Caminhão pequeno e médio microônibus, ônibus e operador de
maquinas leves. 
               OP  -08-  Motorista de ônibus grande, caminhão grande, Operador de
maquina pesadas Mestre de obras e blaster.
Parágrafo primeiro - Entendem-se por maquinas leves Trator de pneu, Rolo
compactador Retro Escavadeira, e entende-se por caminhão pequeno e médio
com capacidade de ate 10 toneladas,

Parágrafo segundo - Entendem-se por máquinas pesadas Trator Esteira, Pá e
Patrola e caminhão grande, com capacidade de ate 15 toneladas. E  ônibus
grande acima de 30 passageiros.

Parágrafo terceiro - Com referencia a Tabela SG-02, de que trata o artigo 14
especificamente no que diz respeito a Zeladores e Zeladores de Escola
entende-se:
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a) Zelador - Servidor publico municipal que desempenha serviços de
manutenção,  limpeza, higiene e asseio nos diversos setores da administração
publica municipal.
b) Zelador de Escola - Servidor publico municipal que desempenha serviços de
manutenção limpeza, higiene e asseio, exclusivamente nos estabelecimentos da
rede municipal de ensino,
  
Art. 15º  - O Prefeito Municipal, através de Portaria, constituirá uma Comissão de
Avaliação, que será responsável pelo reenquadramento dos servidores, previsto
resta Lei.

Art. 16º - O Poder Executivo Municipal devera, preferencialmente, nomear
servidores publicas municipais efetivos Para os cargos de direção Superior,
Direção geral e Coordenador de Área.

Parágrafo primeiro - Quando a designação recair sobre servidor publico
municipal estatutário, efetivo da Prefeitura, das Autarquias ou Fundações
Municipais, esse ficará afastado do cargo que exerce, sem prejuízo das
vantagens ate então auferidas, com exceção da gratificação por função ou função
gratificada, ressalvado o retorno ao cargo de origem, vedada a acumulação de
vencimento.

Parágrafo Segundo - A complementação salarial não poderá ultrapassar ao valor
máximo estipulado para o cargo em comissão ressalvado a sexta parte,
escolaridade e anuenio de direito no plano de carreira.

“Art. 17º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as Leis
nº 1842/92, de 30 de abril de 1992, Lei Nº 1984/93 de 23 de agosto de 1993 e de
mais disposições em contrario"

Art. 17 - Os vencimentos totais dos ocupantes de Cargos de Carreira de Assessores

Administrativos, aposentados ou ativos, não poderão serem inferiores aos vencimentos dos

Diretores Gerais.

(redação nova dada pela Lei 2032 de 06/01/1994)

"Art. 18 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as Leis n°s

1842/92, de 30 de abril de 1992, Lei n° 1984/93,de 23 de agosto de 1953, e demais

disposições em contrário".

(inluido pela Lei 2032 de 06/01/1994)

União da Vitória, 27 de outubro de 1993.  


