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DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRA, CARGOS 
E REMUNERAÇÃO - PCCR DO PESSOAL DO 
SERVIÇO DE APOIO DO MUNICÍPIO DE JURUTI E 
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JURUTI, Estado do Para, no uso de suas 
atribuições legais, faço saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

TITULO 1 

DO REGIME JURÍDICO DO SERVIDOR DO SERVIÇO DE APOIO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. i' F!oa instituído o Plano de Carreira, Cargos e Remuneraãc do Pessoal do 
Serviço de Apoio regidos pelo Regime Jurídico Estatutário, que se destina a 
regrar o desenvolvimento funcional nos cargos públicos do Ouadro Permanente 
em carreiras fuicionais, fundamentado nos princípios de qualificação, habilitação 
profissionais, e desempenho de atribuições com exação e com a finalidade de 
assegurar a Continuidade da ação administrativa e o aprimoramento e eficiência 
do Serviço Público Municipal. 

TÍTULO II 

CAPÍTULO 1 

DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS, VENCIMENTG E OBJETIVOS 

Art. 2°- O Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do pessoal do Serviço de 
Apoio, disciplina a valorização dos profissionais que exerc.m as atividades de 
serviços de higiene e limpeza (serventes e agentes de serviços gerais), 
merendeiros e assistentes administrativos, e tem os seguintes obtivos: 

dotar o quadro de servidores públicos de Apoio nas Secretarias Municipais em 
urna estrutura de cargos compatível com a estrutura ôrgànizcional do município, 
de acordo com o ambiente de trabalho: 

II - promover a operacionalização do quadro lotacional dos sc.rvidores lotados nas 
diversas repartições públicas municipais, no que diz respeito ao seu ingresso, 
qualificação, unidade de exercício, carga horária e níveis 	ensino; 
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TÍTULO III 

PRINCÍPIOS POLÍTICOS, DIRETRIZES E ESTRUTURA DO CARGO 

CAPITULO 1 

DOS PRINCÍPIOS POLÍTICOS E DIRETRIZES 

Art. 30 Constituem-se princípios, políticos e diretrizes deste Plano: 

- Instrumentalizar a valorização dos Agentes de Apoio como condição essencial 
para o funcinamento da estrutura administrativa municipal 

II - Dar igualdade de tratamento aos que desempenham ès diversas lunções de 
apoio, bem como condições físicas e materiais para o bom desenvolvimento do 
trabalho; 

III- valorizar e profissionalizar todos os integrantes do quadro do serviço de Apoio; 

IV - reconhecer, por parte do poder público, dos elementos constitutivos da 
valorização da carreira, que compreendem políticas indissociáveis de formação, 
salário, jornada e condições de trabalho; 

V - promover o ingresso na carreira através de concurso público de provas e 
títulos, adequado ao perfil profissional e orientado para assegurar a qualidade da 
prest_-çãn dos serviços de apoio; 

VI - remunerar condignamente todos os integrantes de—poio com ver.imentos 
iniciais nunca infer;ores aos valores correspondentes ao saiarial mínimo nacional; 

VII - garantir progressão salarial na carreira, por incentios que cc:ntemplem 
experiência, desempenho e atualização profissional. 

CAPITULO II 

DA ESTRUTURA DO CARGO OCUPACIONAL DE ATIVIDADES DE APOIO 

Ar. 40  Para os efeitos desta lei complementar considera-se: 

- Quadro de Apoio: o conjunto de cargos e de funções-atividades do Pessoal 
do Serviço de Apoio que exercem suas funções-atividades nas diversas 
repartições municipais. 

li - Carqo de Apoio: o conjunto de atribuições e responsabiidades conferidas ao 
profissional de apoio; 
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III - Classe: o conjunto de cargos da mesma profissão e, com idênticas 
atribuições, responsabilidades e vencimento; 

IV - Nível é a posição hierárquica de cada classe do cargo e que se identificam as 
funções que terão a faixa salarial diferenciada pelo local de trabalho; 

V - Vencimento: remuneração Base do cargo na Rede Municipal, acrescido dos 
adicionais e das gratificações e promoções stbeleçiçja$ C..ir lei; 
Art. 50 

 O Servidor das Atividades de Apoio Municipal de Juruti/PA tem sua 
remuneração base nunca inferior ao salário-mínimo vigente, e será constituído de 
acordo com as habilitações profissionais e distribuído considerando o nível, a 
classe e a referência. 

Art. 60  O Quadro do Pessoal do Serviço de Apoio constituído de quatro classes 
composta pelos seguintes cargos e funções-atividades: 

- Agente de Serviços Gerais; 

II - Servente; 

III - Merendeiro; 

IV - Assistente Administrativo. 

Art. 70  As atividades dos integrantes do Quadro de Apoio serão e»-rc'-Jas na 
seguinte conformidade: 

§ 10  Aos Agentes de Serviços Gerais e Serventes, compete: 

- executar as atividades relativas a limpeza, conservação e boa ordem de todas 
as dependências das repartições públicas municipais; 

II - apresentar-se com o máximo de asseio e alinho, não só na pessoa como no 
traje; 

III - Acatar as orientações dos superiores e tratar com urbanidade e respeito os 
funcionários e os usuários dos serviços públicos; 

IV - Desempenhar a função com competência, assiduidade, pontualidade, senso 
de responsabilidade, zelo, discrição e honestidade; 

V - Colaborar na organização e realização de solenidades, restas, prumções e 
outros eventos; 

VI - Manter sempre limpas as dependências, os arredores e os equipamentos do 
seu local de trabalho; 	 . 

VII - Usar adequadamente os materiais destinados à limpeza; 

VIII - Zelar pela conservação dos materiais dos prédios públicos, bem como do 
mobiliário e dos equipamentos; 
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IX - Prestar informações às pessoas que se dirigirem w repartições publicas e 
encaminhá-las, quando necessário, ao setor solicitado; 

X - Conhecer, cumprir e fazer cumprir os termos da lei; 

§ 2° Aos Merendeiros, compete: 

- Realizar os trabalhos de copa e de cozinha: 

II - Preparar e servir convenientemente a merenda escolar no horário estipulado 
pelo gestor ou vice-gestor; 

III - Executar outras tarefas correlatas a função, 

IV - Participar de programa de treinamento, quando convocado; 

V - apresentar-se com o máximo de asseio.e alinho, não. só na pessoa como no 
traje; 

VI - Acatar as orientações dos superiores e tratar com urbanidade e respeito os 
funcionários e es usuários dos serviços públicos; 

VII - Desempenhar a função com competência, assiduidade, pontualidade, senso 
de responsabilidade, zelo, discrição e honestidade; 

VIII - Colaborar na organização e realização de solenidades, festas, promoções e 
outros eventos, 

IX - Manter sempre limpas as dependências os arredores e os equipamentos do 
seu local de traoalho; 

X - Usar adequadamente os materiais destinados às suas atividades; 

XI - Zelar pela conservação dos materiais dos prédios públicos, bem como do 
mobiliário e dos equipamentos; 

Xli - Conhecer, cumprir e fazer cumprir os termos da lei; 

§ 3° Aos Assitentes Administrativos, compete: 

- Tratar documentos: Registrar a entrada e saída de documentos; triar, conferir e 
distribuir documentos; verificar documentos conforme normas; conferir notas 
fiscais e faturas de pagamentos; identificar irregularidades nos documentos: 
conferir cálculos; submeter pareceres para apreciação da chefia: cIssificar 
documentos, segundo critérios pré-estabelecidos; arquivar documentos conforme 
procedimentos 

II - Preparar reatórios, formulários e planilhas: Coletar dados; elaborar planilhas 
de cãlcutus; confeccionar organogramas, fluxogramas e cronograrns; efetuar 
cálculos; elaborar correspondência; dar apoio operacimal para elabo ação de 
manuais técnicos. 
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III - Acompanhar processos administrativos: Verificar prazos estabelecidos; 
localizar processos; encaminhar protocolos internos; atualizar cadastro; convalidar 
publicação de atos; expedir ofícios e memorandos, 

IV - Atender .usuários no. local ou à distância: Fornecer -informações; identificar 
natureza das solicitações dos usuários; atender fornecedores. 

V - Dar suporte administrativo e técnico na área de recursos humanos: Executar 
procedimentos de recrutamento e seleção; dar suporte administrativo à área de 
treinamento e desenvolvimento; orientar servidores sobre direitos e deveres; 
controlar freqüência e deslocamentos dos servidores; atuar na elaboração da 
folha de pagamento; controlar recepção e distribuição de benefícios: atualizar 
dados dos servidores. 

VI - Dar suporte administrativo e técnico na área de materiais, patrimônio e 
logística: Controlar material de expediente; levantar a necessidade de material; 
requisitar materiais; solicitar compra de material; conferir material solicitado; 
providenciar devolução de material fora de especificação; distribuir material de 
expediente; controlar expedição de malotes e recebimentos; controlar execução 
de serviços gerais (limpeza, transporte, vigilância); pesquisar preços. 

Vil - !)r suporte administrativo e técnico na área- -orçamentária e financeira: 
Preparar minutas de contratos e convênios; digitar notas de lançamentos 
contábeis; efetuar cálculos; emitir cartas convite e editais nos processos de 
compras e serviços. 

VIII - Participar da elaboração de projetos referentes a melhoria do. trços da 
instituição. 

IX - Coletar dados; elaborar planilhas de cálculos; confeccionar organogramas, 
fluxogramas e cronogramas; atualizar dados para a elaboração de planos e 
projetos. 

X - Secretariar reuniões e outros eventos. 

Xl - Redigir documentos utilizando redação oficial. 

XII - Digitar documentos. 

XIII - Utilizar recursos de informática. 

XIV - Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional. 

TÍTULO IV 

SEÇÃO 1 

DO INGRESSO 
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Art. 8° O preanchimento do cargo far-se-á mediante aprovação previa em 
concurso público e exames de provas e títulos. 

SEÇÃO II 

DA POSSE 
Art. 90 

 A aceitação da pessoa nomeada ao cargo que lhe foi atribuído dar-se-á 
pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar o local de atuação e 
as atribuições inerentes ao cargo ocupado. que não poderão ser alteradas 
unilateralmente por qualquer uma das partes, ressalvadas os atos de ofício 
previstos em e;: 

- a posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de 
provimento, prcrrogável por mais 30 (trinta) dias, depois que 'cor feito requerimento 
pe!ointeressado; 

II - a autoridade que der posse terá de verificar sob pena de responsabilidade, se 
foram satisfeitas as exigências estabelecidas na lei para a 'nvestidura no cargo,-
111 

argo;

III a posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial, após 
julgado apto físca e mentalmente para o exercício do cargo; 

IV - será tornado sem efeito o ato de nomeação, e o de posse, se o empossado 
não entrar em exercício no prazo previsto na forma da Lei. 

SEÇÃO III 

DO EXERCÍCIO 

Art. 10. Ao entrar em exercício, o servidor do Serviço de Apoio nomeado para 
cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por peri000 de 03 
(três) anus, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação 
anual para o desempenho do cargo, observados os seguir'tes fatores: 

- assiduidade: 

II -- p2ntuaiidacl3; 

III - disciplina; 

IV - eficiência; 

V - dedicação ao serviço; 

VI - responsabilidade; 

VII - boa condLta. 

Art. ii. Enquanto não adquirir estabilidade e antes de z{ecorridos os3 (três) anos 
a que se refere o artigo 10°, o servidor poderá ser exo erado, no interesse do 



especificados no artigo 100 deste plano. 

§ l - Ocorrendo a hipótese prevista no "caput" deste artigo, u chefe imediato do 
servidor representará à autoridade competente, que dará vista do processo ao 
interessado, a fim de que o mesmo possa apresentar sua defesa, no prazo de 10 
(dez) dias úteis 

§ 2°- Confirmada a imputação, o processo para exoneração deverá ser ultimado 
no prazo de 30 (trinta) dias. 

Art. 12°. O se idor estável poderá ser demitido mediante orocesso admin:strativo 
ou procedimento de avaliação periódica de desempenho, 'ssegurada, sempre, a 
ampla defesa, ou, ainda, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 

Art. 13. Durante o prazo fixado no artigo 100, o servidor perrnecer eri, estágio 
probatório, período em que terá avaliado seu desempenho, bem como será 
verificado o preenchimento dos seguintes requisitos: 

- adequação e capacidade para o exercício dó cargo;....  

II - compatibilidade da conduta profissional com o exercício do cargo. 

§ lo O período de estágio probatório será acompanhado pelo órgão setorial de 
recursos humanos do município, em conjunto com as chefias imediatas e 
mediatas do se!-vidor que deverão: 

Propiciar cor clições para sua adaptação ao ambiente d. trabalho; 

II - Orientá-lo, no que couber no desempenho de suas atribuições, verificando o 
seu grau de ajustamento ao cargo e a necessidade de ser s:bmetidn .- programa 
de capactação. 

§ 20  No decorrer do estágio probatório, o integrante do QL'adro de Apoio será 
Submetido a avaliações periódicas, destinadas a aferir seu desempenho, 
realizadas pelos responsáveis pela área de recursos humanos e chefias, com 
base em critérios estabelecidos pela Secretaria competente. 

Art. 14. Decorridos 36 (trinta e seis) meses do estágio probatório, as chefias 
deverão, no prazo de 40 (quarenta) dias, apresentar ao órgão setorial de recursos 
humanos relatório conclusivo sobre a aprovação ou não do servidor, propondo 
sua exoneração ou confirmação no cargo. 

§ 10  No caso de proposta de exoneração, o servidor será imediatamente 
cientificado e terá assegurada ampla defesa, que poderá ser exercida 
pessulmente ou por intermédio de procurador habilitado, no prsc de 10 (dez) 
dias úteis. 
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serviço público, a qualquer momento, quando da inobseância Jos fatores 
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§ 2° Apresentada a defesa, o órgão competente terá 20 (vinte) dias para apreciá-
la e apresentar novo relatório para manifestação, que será submetido ao 
Secretário de Administração para decisão final. 

§ 3 ° Os atos de confirmação ou exoneração do integrar-,te do Quadro de Apoio 
deveão ser pLi3licados pela autoridade competente até pen.ltimo dia do estágio 
probatório. 

§ 4° Ocorrendo a hipótese prevista no "caput" deste artigo. o chefe imediato do 
servidor representará à autoridade competente, que dará vista ao processo do 
interessado, a fim de que o mesmo possa apresentar sua defesa, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis. 

§ 50 Confirmadi a imputação, o processo para exoneração deverá ser ultimado no 
prazo de 30 (trinta) dias. 

SEÇÃO IV 

DA ESTABILIDADE 

Art. 15. O pessoal do Serviço de Apoio habilitado er concurso público e 
empossado erri cargo de provimento efetivo adquire estaoilidade no serviço 
público municipal ao completar o período probatório na forma da Lei. 

TITULO v 

DO REGIME DISCIPLINAR 

CAPÍTULO 1 

DOS DEVERES 

Art. 16. São deveres do servidor do Serviço de Apoio: 

- cumprir todas as funções que lhe for designado ao carga: 

II - exercer com zelo e dedicação as atribuições legais e regulamentares inerentes 
ao cargo; 

III - ser leal às i istituições a que servir: 

IV - observar a normas legais e regulamentares; 

V - cumprir as ordens superiores, exceto quando rnahifeslãmente ilegais 

VI - atender com presteza ao público em geral, prestando às informações 
requeridas, rescalvadas as protegidas por sigilo; 
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VII -zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público; 

VIII - g'iardar sigilo sobre assuntos da instituição da qual presta eriço; 

l: manter coriiuta compatível com a moralidade administra;va; 

X - ser assíduo e pontual ao serviço; 

XI - tratar com urbanidade os demais servidores e o público em geral; 

XII - manter espírito de cooperação e solidariedade com os companheiros de 
trabalho: 

XIII - apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou com o uniforme que 
for determinado pela instituição; 

XIV - sugerir providências tendentes à meihcriã dos sérviçôs que executa; 

XV - levar ao conhecimento da autoridade superior as irreguíar;dades ue que tiver 
ciência em razão do cargo que ocupa ou da função que exerça. 

CAPITULO II 

DAS PROIBIÇÕES 

Art. 17. Ao Pessoal do Serviço de Apoio é proibido: 

- aitar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do 
superior imediato; 

II - delegar a pessoa estranha à repartição, exceto nos casos previstos em lei, 
atribuições que sejam de sua competência e responsabilidade ou de seus 
subo rd i nados; 

III - promover nanifestaçâo de apreço ou desapreço no recinto de trabalho; 

IV - atribuir a outro servidor funções ou atividades estranhas às do cargo ou 
função que ocuoa exceto em situação de emergência e transitoriedade; 

V - referir-se de modo depreciativo, em informação, parecer ou despacho, às 
autoridades, ou atos da administração pública; 

VI - empregar material do serviço público em serviço particular; 

VII - distrair-se. durante as horas de trabalho, em conv -as ou outras atividades 
estranhas ao serviço; 

VIII - praticar comércio de compra e venda de bens e serviços no :ecinto de 
trabalho ainda que fora do horário de expediente; 
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IX - transferir a terceiros, sem autorização, encargos que lhe sejam atribuídos; 

X - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal; 

Xl - impedir ou dificultar o curso normal do serviço público, por ação ou omissão; 

XII - assediar moralmente os subordinados, colegas de trabalho, alunos, 
mantendo conduta abusiva, caracterizada pela repetição prolongada de 
comportamento hostil, que ofenda a sua dignidade ou integridade física ou 
psíquica; 

XIII -• apresentar inassiduidade habitual, assim entendida a falta ao sc viço por 60 
(sessenta) dias, intercaladamente, sem causa justificada, no período de 12 (doze) 
meses; 

XIV - praticar ofensa física, em serviço a outro servidor ou a terceiros, salvo em 
Legítima defesa própria ou de outrem; 

XV - acumular ilegalmente cargos, empregos ou funções públicas, inclusive de 
proventos deles decorrentes, quando levados de má-fé; 

XVI - agir com improbidade administrativa; 

XVII - praticar insubordinação grave em serViçõ; 	.......... 

XVIII - revelar segredo de que teve conhecimento em função ao cargo. 

CAPÍTULO III 

DAS PENALIDADES 

Art. 18. São penalidades disciplinares: 

- advertência; 

li - suspensão; 

III - demissão; 

Art. 19. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a 
gravidade da infração cometida, os danos.qj.ie  dela. pfQvierem para o. serviço 
público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes - os antecedentes 
funcionais. 

Art. 20. A advertência será aplicada, por escrito, nos casos de violação de 
proibição constante do artigo 170, incisos 1 a VII e de inobservância de dever 
funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna, que não justifique 
imposição de penalidade mais grave. 
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Art. 21. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas 
com Advertência iricisos / a VII, não podendo exceder o prazo de quinze (15) dias 
e violação de proibição, constantes do artigo 17°, incisos VIII XVIII, não podendo 
exceder o prazo de trinta( 30) dias. 

Parágrafo único. O Agente Educacional, enquanto suspenso, perderá todos os 
direitos e vantagens decorrentes do exercício do cargo, exceto o salário-família. 

Art. 22. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros 
cancelados, após o decurso de cinco e oito anos de efetivo exercício, 
respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova 
infração disciplinar. Parágrafo Único - O canceraméhto da penalidadé será 
requerido pelo interessado e não surtirá efeitos retroativos. 

Art. 23. A demissão será aplicada nos seguintes casos: 

- transgressão do artigo 1701  incisos VII a XVIII; 

li crime contra a administração pública; 

incontinência pública e conduta escandalosa; 

IV aplicação irregular de dinheiro público; 

V - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municip! 

VI - corrupção; 

VII - acumulação ilegal de cargos ou empregos. 

Art. 24. O ato que demitir o servidor do Município mcionará sempre a causa da 
penalidade e a disposição legal em que se fundamenta. Parágrafo Único - 
Considerada a gravidade da falta, a demissão poderá se; aplicada com a nota "a 
bem do serviço público', que constará sempre nos atos de demissão fundados 
nos incisos II, W. V e VI do artigo 230  desta lei. 

Art.. 25. As per 3lidades disciplinares serão aplicadas: 

1 	advertência escrita pelo Setor Escolar ou Secretaria o.ide estiver lotado o 
servidor; 

II - suspensão pelo titular da pasta da Secretaria onde estiver lotado o servidor 
nos casos de suspensão superior a quinze (15) dias; 

III - demissão pelo Chefe do Poder Executivo, quando a comprovação referidas 
nos íncisos / e II, nos casos de advertência ou suspensão de até trinta dias. 
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CAPITULO IV 

DA JORNADA E CONDIÇÕES DE TRABALHO 

Art. 26. A jornada de trabalho do Pessoal do Serviço de Apoio, lotados e com 
exercício nas unidades escolares do município, zona urbana e zona rural tem sua 
jornada de trabalho de acordo o regime do estatuto do servidor público e o edital 
do concurso público, conforme a necessidade da administração pública, podendo 
ser er: turnos de 6 (seis) horas diárias ou 8 (oito) horas diárias, correspondendo a 
30 (trinta) e 40 (quarenta) horas semanais, respctivamente 

§10 - O labor excedente à jornada de trabalho constante no Caput deste artigo 
deverá ser devdarnente remunerado como hora extraordinária, no perrentual de 
50% (cinquenta por cento) em dias úteis, e de 100% (cem por cento) nos 
domingos e feriados. 

Art. 27. Aos servidores que exercem suas atividades em unidades escolares será 
garantido quantidade de servidores de acordo com a peculiaridade !ocal: 

§ 10 
Nas escolas onde houver o numero rninmo de 100 almas por turno, será 

lotado 01 (um) servente ou agente de servigos gerais, para os demais casos 01 
(um) servente cu agente de servigos gerais a cada 100 alunos por turno; 

§ 20  Na escolas onde houver ate 50 alunos, havera apenas 01 (um) servidor de 
apoio para atender as necessidades da escola. 

§ 30  Nas escol 3s onde houver urn numero superior a 300 ai: nos por turno, serão 
lotados 01 (um rnrendejro e 01 (um ajudante); 

Art. 28. É direito dos servidores o recebimento de Equipamentos de Proteção 
Individual, necessários ao desenvolvimento de suas ati'»dades, de modo a 
garantir a saúde e segurança do trabalhador em seu ambiente de trabalho. 

TITULO VI 

VANTAGENS E DIREITOS 

CAPÍTULO 1 

DAS VANTAGENS 

SEÇÃO 1 

DA PROMOÇÃO 

Art. 29. A promoção na carreira é o avanço horizontal na cL•sse e será mediante 
grau de escolaridade e formação profissional na área de atuação. 
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Art. 30. O servidor do Serviço de Apoio poderá avançar na carreira, por 
promoção: 

- se concluir o Ensino Fundamental é de 5% (cinco por ento) sobre o piso; 

II - se concluir o Ensino Médio é de 10% (dez por cento) sobre o piso; 

III - Se tiver Curso Superior é de 15% (quinze por cento) sobe o piso 

§ 10  A promoção do pessoal do Serviço de Apoio ocorrerá a qualquer tempo, e 
será efetivada mediante requerimento devidamente instruído, sendo que, uma vez 
deferido, a remuneração correspondente será paga retroativamente à data do 
protocolo. 

§ 21> Será respeitado o interstício de um ano entre as promcções realizadas com 
base nos critérios estabelecidos pelos incisos 1, II e III deste artigo. 

SEÇÃO II 

DOS ADICIONAIS 

Art. 31. Além do piso salarial serão pagos aos profissionais c Apoio c ejuintes 
adicionais previstos nesta Lei: 

- o adicional :)or tempo de serviço é devido à razão de 	(cinco por cento) a 
cada 05 (cinco) anos de serviço público efetivo incidente sobre o piso base do 
profissional e só fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o 
quinquênio; 

II - adicional de férias é correspondente a 1/3 (um terco) da remuneração 
independentemente de solicitação e serão assegurados 30 (trinta) dias de férias 
por ano. 

III - adicional noturno - o serviço noturno, prestado er horário com;reendido 
entre 22h00mir (vinte e duas horas) de um dia e 05h00mir (cinco horas) do dia 
seguinte terá o valor da hora acrescido de 25% (vinte e cinco Por cento), 
computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trna segunaos. 

IV - O Adicional de Insalubridade será comprovado de acordo com a Norma 
Regulamentadora N° 15 (RN 15) do Ministério do Trabalho ou outra que venha a 
substituir, nos seguintes valores calculados sobre o vencimento dos 
servidores/trabalhadores abrigados por esta lei: 

a) 40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau máximo; 
b) 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio; e 
c) 10% (dez por cento), para insalubridade de grau mínimo. 
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§ 11  A classificação dos percentuais do Adicional de Insalubridade será 
estabelecida por ato do Chefe do Poder Executivo, com base m Mapa de Risco 
dos ambientes de trabalho, elaborado pela prefeitura de Juruti ou por outro 
profissional ou empresa Contratada para este fim. 

§ 20  Aplica-se subsidiariamente as disposições sobre o adicional de insalubridade 
previstas no Regimento Jurídico Únicos dos Servidores Públicos Civis do 
Munícipio de Juruti. 

CAPÍTULO II 

DOS DIREITOS 

SEÇÃO i 

DO DÉCIMO TERCEIRO VENCIMENTO 

Art. 32. O décimo terceiro vencimento corresponde a um doze avos da 
remuneração & que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de 
exercício, no respectivo ano. 

Art. 33. O dé.imo terceiro vencimento será pago até o dia vinte do mês de 
dezembro de cada ano, não sendo considerada para cálculo de qualquer 
vantagem peculiária. 

Art. 34. O servidor exonerado perceberá o décimo terceiro vencimento, 
proporcionalmente aos meses de efetivo exercícic calculado sobre a 
remuneração do mês da exoneração. 

SEÇÃO II 

DAS LICENÇAS 

Art. 35. Os profissionais de Apoio em efetivo exercício será coroedido licença, 
além da prevista em Lei, sem prejuízo da remuneração nos seguintes casos: 

a) Para tratamento de saúde; 

b) Por motivo de acidente em serviço ou doença profissional; 

c) Em razão da gestação, adoção e paternidade; 

d) Para desempenho de mandato classista; 

e) Para capacitação profissional do servidor. 
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§ 1° Aos profissionais de Apoio poderá ser concedida licença sem prejuízo da 
remuneração nos seguintes casos: 

a) Por motivo de doença em pessoa da família; 

b) Para concorrer a cargo eletivo; 

c) Para o serviço militar obrigatório. 

§ 21  Ao profissional de Apoio poderá ser concedida licer.a com prejuízo da 
remuneração nos seguintes casos: 

a) Para acompanhar cônjuge ou companheiro; 

b) Para tratar de interesse particular. 

§ 30 as licenças de que trata o artigo 340  obedecerão às normas do Estatuto dos 
Servidores Púbicos Municipais. 

§ 40  O servidor do serviço de Apoio, candidato a cargo eletivo será afastado com 
vencimentos, a partir da data em que for feita sua inscrição perante a Justiça 
Eleitoral, até o dia seguinte da apuração do pleito. 

TITULO V11........ 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 36. Os Servidores do Grupo de Apoio Municipal gozarão no que caiba, dos 
direitos e vantagens, atribuídos aos funcionários públicos em geral, e também aos 
infratores, o disposto na Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal, Estatutos 
dos Funcionários Públicos Civis do Município e Legislações complementares. 

TITULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 37. O Poder Executivo baixará os atos regulamentares necessários à 
execução do presente plano, expedindo atos e instruções no'rnativas necessárias 
à operacionalização e manutenção do Pessoal de Serviço de Apoio. 

Art. 38. O servidor do serviço de Apoio impossibilitadode executar sua função, 
por motivo de doença adquirida no exercício da profissão, após perícia medica 
será remanejado para outra função dentro da área da educação sem prejuízo das 
mesmas vantagens assegurada ao profissional ativo. cunsiderando as 
possibilidades e disponibilidade de vagas no município e será encaminhado ao 
INSS para solicitar afastamento. 
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Art. 39. O integrante do Quadro de Apoio, nomeado por concurso público, adquire 
estabilidade, após 36 (trinta e seis) meses de efetivo exercício e é avaliado 
durante o estágio probatório pelos setores competentes. 

Art. 40. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de 
dotações orçamentárias próprias e observarão os limites impostos pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal/LRF e a capacidade orçamentária do Município de Juruti. 

Art. 41. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, inicndo seus efeitos 
em 01 de Janeiro de 2017. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Juruti, 15 de Dezembro de 2016. 

MARCO AURÉLIO DOLZANE DO C UTO 
Prefeito Municipal 

Publicada em conformidade como estabelecido nos Arts. 79 e 188 da Lei Orgânica do Município de Juruti. 
Secretaria Municipal de Administração, em 15 de Dezembro de 2016, 

li 
DALIANE GUIMAES DE SOUZA 

Secretária MunicipAdministração 
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE LEI-ORDINÁRIA 

CERTIFICAMOS que a LEI N° 1.110/2016, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016, foi 
publicada, nes.a data, mediante afixação no Quadro cc Aviso da Prefeitura 
Municipal de Juruti, conforme autorização da Lei Orgânica do Município de Juruti. 

Aos, 15 dias do mês de Dezembro de 2016. 

DALIANE GUIMAR S DE SOUZA 
Secretária Municip. 	Administração 

Decreto n° . 5/2013 
Por Delegação 
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DECLARO para os devidos fins, que tramitou legalmente nesta Casa 

Legislativa, o Projeto de Lei n°011/2016, que Dispõe sobre a criação do 

PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remunerações do Pessoal do 

Serviço de Apoio do Município de Juruti, aprovado por unanimidade do 

através do Parecer Çonjunto emitido pela Comissão de Legislação, 

Plenário desta Cfl(Sessão Ordinária de 13 de dezembro de 2016, 

Finanças e Orçanlento e pela Comissão de Justiçã e Redação Final 

1 desta Casa (CLFO/CJRF). 

Por expressar a verdade, dato e assino a presente declaração para que 

produza seus efeitos legais. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Juruti, 13 de 

dezembro de 2016. 

Elivan . 	ilva Rocha 
Presiden e da Câmara 

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI 
'Efivan da Silva Rocfia 

CPF: 679.599.972-68 
Presidente 

Rua da Saudade, sin° - Centro, Juruti-PA, CEP: 68.170-000 
Feliz o Homem Humilde de Coração. 


