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LEI N°1.111/2016 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016. 

INSTITUI O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E 
REMUNERAÇÕES - PCCR DOS SERVIDORES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE JURUTI E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

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

seguinte Lei: 

TITULO 1 
SEÇÃO ÚNICA 

CAPÍTULO 1 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 10  Esta Lei dispõe sobre a instituição e gestão do Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração dos profissionais do Sistema de Saúde Pública do Município de Juruti, 

nos termos da legislação vigente. 

Art. 20  O plano de Cargos Carreira e Remuneração observará os seguintes 

princípios: 

- da universalidade do plano de carreira, entendendo-se que deve abranger todos 
os trabalhadores integrantes do Sistema Único de Saúde; 

II - do concurso público de provas ou de provas e títulos, significando este a única 
forma de ingresso no serviço, para o exercício de cargo ou emprego e acesso à 
carreira, exceto em situações específicas, autorizadas em lei; 

III - da flexibilidade, importando este na garantia de permanente adequação do 
plano de carreira às necessidades e à dinâmica do Sistema Único de Saúde; 

IV - da gestão partilhada das carreiras, entendida como garantia da participação dos 
trabalhadores, através de mecanismos legitimamente constituídos, na formulação e 
gestão do seu respectivo plano de carreiras; 
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V - das carreiras como instrumento de gestão, entendendo-se por isto que o plano 
de carreiras deverá se constituir num instrumento gerencial de política de pessoal 

integrado ao planejamento e ao desenvolvimento organizacional; 

VI - da formação permanente, importando este o atendimento da necessidade 
permanente de oferta de formação aos trabalhadores do SUS; 

VII - da avaliação de desempenho, entendido como um processo pedagógico 
focado no desenvolvimento profissional e institucional. 

Art. 30  Para efeito da aplicação desta lei consideram-se fundamentais os seguintes 

conceitos: 

- Sistema Único de Saúde - SUS: é o conjunto de ações e serviços de saúde 
prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 
Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. 
Inclusas neste conceito as instituições de controle de qualidade, pesquisa e 
produção de insumos, medicamentos, sangue, hemoderivados e equipamentos para 

saúde; 

II - Profissionais de Saúde: são todos aqueles que, estando ou não ocupados no 
setor de saúde, detém formação profissional específica ou qualificação prática ou 
acadêmica para o desempenho de atividades ligadas direta ou indiretamente ao 
cuidado ou ações de saúde; 

III - Trabalhadores de Saúde: são todos aqueles que se inserem direta ou 
indiretamente na atenção à saúde nos estabelecimentos de saúde ou atividades de 
saúde, podendo deter ou não formação específica para o desempenho de funções 

atinentes ao setor; 

IV - Trabalhadores do SUS: são todos aqueles que se inserem direta ou 
indiretamente na atenção à saúde nas instituições que compõem o SUS podendo 
deter ou não formação específica para o desempenho de funções atinentes ao setor; 

V - Plano de Carreira: é o conjunto de normas que disciplinam o ingresso e 
instituem oportunidades e estímulos ao desenvolvimento pessoal e profissional dos 
trabalhadores de forma a contribuir com a qualificação dos serviços prestados pelos 
órgãos e instituições, constituindo-se em instrumento de gestão da política de 
pessoal; 

VI - Carreira: é a trajetória do trabalhador desde o seu ingresso no cargo ou 
emprego até o seu desligamento, regida por regras específicas de ingresso, 
desenvolvimento profissional, remuneração e avaliação de desempenho; 
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VII - Cargo: é o conjunto de atribuições assemelhadas quanto à natureza das ações 
e às qualificações exigidas de seus ocupantes, com responsabilidades previstas na 

estrutura organizacional e vínculo de trabalho estatutário; 

Viii - Emprego Público: é o conjunto de atribuições assemelhadas quanto à 
natureza das ações e às qualificações exigidas de seus ocupantes, com 
responsabilidades previstas na estrutura organizacional e vínculo de trabalho regido 

pelo Decreto-Lei n°. 5.452, de 10  de maio de 1943; 

IX - Especialidade: é um conjunto de atividades que, integrantes das atribuições dos 
cargos e empregos, se constitui em uma habilitação ou campo profissional ou 
ocupacional de atuação, definindo as responsabilidades e tarefas que podem ser 

atribuídas a um trabalhador; 

X - Enquadramento: é o ato peio qual se estabelece a posição do trabalhador em 
um determinado cargo ou emprego, classe e padrão de vencimento ou de salário, 

em face da análise de sua situação jurídico-funcional; 

Xl - Vencimento: é a retribuição pecuniária pelo exercício de um cargo, com valor 

fixado em lei; 

Xli - Salário: é a retribuição pecuniária pelo exercício de um emprego, com valor 

fixado em lei; 

Xlii - Remuneração: é o vencimento do cargo ou o salário do empregado, acrescido 

das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. 

XIV - Referência: é a indicação da posição do servidor público quanto ao 

vencimento, representado por algarismos romanos dispostos horizontalmente nas 

tabelas de vencimentos constantes desta lei; 

XV - Sistema de Avaliação Periódica de Desempenho: é o instrumento utilizado 
para aferição do mérito do servidor público no exercício de suas atribuições; 

XVI - Progressão Funcional Horizontal: é a movimentação do servidor público para a 
referência imediatamente seguinte mediante aprovação em estágio probatório ou 
classificação em procedimento administrativo via Sistema de Avaliação Periódica de 

Desempenho: 

XVII - Tabelas de Vencimentos: é o rol de vencimentos que estabelece a 
correspondência entre os valores financeiros e as respectivas referências; 
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XVIII - Grupo Ocupacional: é o agrupamento de cargos ou funções, conforme 
instrução essencial, experiência profissional, responsabilidade e complexidade 

inerentes as suas atribuições e igualdade de vencimentos; 

CAPÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO DAS CARREIRAS 

Art. 40  o plano de cargos, carreira e remuneração será estruturado em cargos ou 
empregos, classes e referencias de vencimentos ou de salários. 

Parágrafo Único. Os interstícios para o desenvolvimento na carreira e o número 
das referências de vencimentos ou de salários deverão ser estabelecidos de forma 
que seja possível ao trabalhador que nela ingresse alcançar a última referência de 
vencimento da classe ou de salário do seu cargo ou emprego. 

Art. 50  Os cargos propostos neste Plano de Carreiras são agrupados em grupos 
ocupacionais com competência para atuar nas áreas de auditoria, gestão, atenção à 
saúde, ensino e pesquisa, informação e comunicação, fiscalização e regulação, 
vigilância em saúde, produção, perícia, apoio e infraestrutura, e são os seguintes: 

- Operacional em saúde: composta por cargos para cujo provimento é exigido a 
escolaridade de nível fundamental; 

II - Assistente em saúde: composta por cargos para cujo provimento é exigido a 
escolaridade de nível médio incompleto ou completo; 

III - Especialista em saúde: composta por cargos para cujo provimento é exigido a 
escolaridade de no mínimo nível superior de ensino. 

§ 11  Os cargos que integram os Grupos Ocupacionais referidas neste Capítulo estão 
estruturados de acordo com o Anexo 1 desta Lei. 

§ 21> O aproveitamento dos ocupantes de cargos ou empregos extintos deve pautar-
se pelo atendimento dos seguintes requisitos: 

- plena identidade substancial entre os cargos ou empregos; 

li - compatibilidade funcional e remuneratória; 

III - equivalência dos requisitos exigidos em concurso. 

§30  A lotação dos cargos de provimento efetivo será fixada por ato do chefe do 
Poder Executivo. 
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Art. 60  As classes são divisões que agrupam, dentro de determinado cargo ou 

emprego, as atividades com níveis similares de complexidade. 

§ 10  O cargo ou emprego constante do grupo ocupacional em operacional em saúde 

será exigido ensino fundamental completo. 

§ 20  O cargo ou emprego de Assistente operacional em saúde será estruturado em 
02 (duas) classes, definidas a partir das seguintes exigências: 

- para a Classe A: escolaridade de ensino em fundamental completo. 

II - para a Classe B: ensino fundamental completo e curso específico de Auxiliar de 

Enfermagem com registro em Conselho de Enfermagem. 

§ 30  O cargo ou emprego de Assistente operacional em Assistente em Saúde 
escolaridade a nível médio completo e curso específico de técnico com registro em 

Conselho Competente. 

§ 40  O cargo ou emprego de Especialista em Saúde será estruturado em 02 (duas) 

classes, definidas a partir das seguintes exigências: 

- para a Classe D, E, E e G: ensino superior completo nas demais áreas de 
formação em saúde, exceto Medicina, através de Diploma de Graduação feita em 

Instituição reconhecida pelo MEC. 

II - para a Classe H: ensino superior completo em Medicina. 

Art. 70  A referência de vencimento ou de salário identifica a posição do trabalhador 
na escala de vencimentos ou de salários da carreira, em função do seu cargo ou 
emprego, classe e nível de progressão. 

Art. 80  O vencimento do servidor será corrigido de acordo com os índices da 

inflação, anualmente sem prejuízo de qualquer vantagem. 

Art. 90  O pagamento da remuneração deverá ser efetuada até o quinto dia útil de 

cada mês. 

Art. 10. A variação dos percentuais da estrutura de vencimentos fica assim definida: 

- Acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o vencimento entre as referências 

consecutivas de classes do mesmo cargo; 

11 - 0 salário base será de acordo com o quadro em Anexo II. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI 
Avenida Marechal Rondon, s/n - Centro - Município de Juruti/PA 

CNPJ  n° 05.257.555/0001-37  

Art 11. As jornadas de trabalho aplicáveis aos trabalhadores da saúde obedecerão 
ao regime jurídico único do Município, salvo disposição mais favorável contida na lei 

de criação do plano de carreiras. 

Paragrafo único. O horário previsto na lei reguladora do exercício profissional 

somente se aplica aos empregados públicos. 

Art. 12. O edital de convocação do concurso público de provas ou, de provas e 

títulos poderá prever a sua realização em etapas. 

Art. 13. O ingresso na carreira deverá ocorrer na classe inicial e na primeira 

referência de vencimento ou de salário do cargo ou emprego. 

§ 10  Para atender necessidade institucional, o edital do concurso poderá prever o 
ingresso em classe diferente da inicial quando não houver no quadro de pessoal do 

órgão ou instituição servidor habilitado para o exercício em cargo ou emprego em 

determinada classe. 

§ 20  O tempo de efetivo exercício em cargo ou emprego no mesmo órgão ou 
instituição poderá ser considerado para efeito do posicionamento do servidor público 
no padrão de vencimento ou de salário do seu novo cargo ou emprego. 

CAPITULO III 
DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA 

Art. 14. O desenvolvimento do trabalhador na carreira dar-se-á somente por 

progressão. 

Art. 15. As licenças remuneradas e as concedidas para o exercício de mandato 
eletivo ou de dirigente de entidade sindical serão consideradas como de efetivo 
exercício do cargo ou emprego e não poderão servir de critério para a suspensão do 
pagamento de adicionais salariais permanentes ou para a não concessão da 

progressão. 

Art. 16. As atividades de qualificação poderão ser promovidas pelo próprio órgão ou 

por instituição diversa, inclusive entidade sindical, desde que previamente validadas 

pela respectiva comissão paritária de carreira. 

§ 10  As atividades de qualificação e capacitação deverão ser previamente 

divulgadas, garantindo-se nelas a ampla participação dos trabalhadores. 
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§ 20  Deverá ser instituído incentivo financeiro à obtenção de nível de escolaridade, 
profissional ou não, superior ao exigido para o exercício do cargo ou emprego. 

Art. 17. Progressão é a passagem do trabalhador de uma referência ou de salário 
para outro, na mesma classe, por mérito, mediante resultado satisfatório obtido em 

avaliação de desempenho periódica na forma desta Lei. 

§ 10  A progressão dar-se-á observado o interstício de 02 (dois) anos. 

CAPÍTULO IV 
DAS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS 

Art. 18. A concessão de gratificações ou adicionais salariais será conferida ao 
servidor pelo exercício da função em condições especiais reguladas neste Capítulo. 

Art. 19. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão concedidas 
aos servidores, conforme o caso as seguintes gratificações e adicionais: 

- Adicional por jornada de trabalho em regime de plantão; 

II - Adicional de sobreaviso; 

III - Gratificação por trabalho em local de difícil acesso; 

IV - Gratificação de Titulação; 

V - Adicional pela prestação de serviço extraordinário; 

VI - Adicional noturno; 

VII - Adicional de insalubridade. 

Art. 20. É devido o pagamento de adicional por Jornada de Trabalho em Regime de 
Plantão ao servidor que realizar plantão, assim conceituado na forma desta Lei. 

Parágrafo único. Considera-se plantão o período de no mínimo 12 (doze) a no 
máximo 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas em que qualquer profissional de 
saúde, mediante autorização da Secretaria Municipal de Saúde, desenvolverá suas 
devidas atividades no local necessário sem prejuízo de sua carga horária normal de 

trabalho e limitado até 10 plantões por mês. 
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Art. 21. Excepcionalmente os ocupantes de cargos em comissão poderão realizar 
plantão noturno e ou final de semana, mediante necessidade extrema de serviço e 

prévia autorização do (a) Secretário (a) Municipal de Saúde. 

Art. 22. O adicional por Jornada de Trabalho em regime de Plantão será devido em 

razão das seguintes porcentagens sobre os vencimentos da: 

a) Classe G: R$ 1.500,00 por 24 horas de plantão. 

b) Classe D, E, E e G: R$ 650,00, por 24 horas de plantão. 

c) Classe C: R$ 300,00 por 24 horas de plantão. 

Paragrafo único. O valor do plantão de 12 horas é a metade do valor do plantão de 

24 horas. 

Art. 23. Os servidores ficam responsáveis pelos plantões a que estiverem escalados 
mensalmente e por eventuais trocas, mediante a anuência prévia da chefia imediata 

à qual estiverem subordinados. 

§ 1° O servidor que assumir o plantão do outro receberá o valor devido pela 
gratificação de plantão e ou será compensada estas horas com folga pelo mesmo 

tempo de realização do plantão. 

§20  É vedado ao servidor deixar de comparecer ao plantão no horário 
preestabelecido ou abandoná-lo sem a presença de seu substituto; exceto na 

ocorrência de caso fortuito ou por motivo de força maior, com conhecimento e 

anuência da chefia imediata. 

§30  Na hipótese de motivo devidamente comprovado, que impossibilite o servidor a 
comparecer ao plantão, o comunicado deverá ser feito previamente ou em tempo 

hábil ao responsável pela unidade, para que possa ser convocado um substituto. 

§40  Qualquer indício de favorecimento, irregularidade ou fraude quanto ao 
cumprimento da quantidade de plantões estabelecida nesta lei, ensejará apuração 
nos termos do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de 

Juruti ou de outra Lei que regule o processo administrativo disciplinar no Município 

de Juruti. 

Art. 24. Os demais requisitos para a elaboração da escala de plantão deverá ser 
regulamentado por Portaria do (a) Secretário (a) de Saúde do Município de Juruti. 
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Art. 25. Será garantido aos servidores que trabalham em horários noturnos, entre as 
22:00 e 05:00 horas, o pagamento referente a título de adicional noturno 
concomitante com o adicional por jornada de trabalho em regime de plantão. 

Art. 26. Considera-se em sobreaviso o servidor que, à distância e submetido a 
controle do superior hierárquico por instrumentos telemáticos ou informatizados, 
permanecer em regime de disponibilidade ou equivalente, aguardando a qualquer 
momento o chamado para o serviço durante o período de descanso. 

Art. 27. A remuneração devida ao servidor em regime de sobreaviso será 
remunerada à razão de: 

a) Classe C: R$ 250,00 por 24 horas de sobreaviso. 

b) Classe D, E e F, G: R$ 305,00 por 24 horas de sobreaviso. 

c) Classe H: R$ 610,00 por 24 horas de sobreaviso. 

Paragrafo único. O valor do plantão de 12 horas é a metade do valor do plantão de 
24 horas. 

Art. 28. Será devida gratificação ao servidor que exercer suas funções em posto de 
trabalho de difícil provimento ou localizado em área longínqua ou de difícil acesso, 
nos seguintes percentuais: 

- 40% sobre os seus vencimentos para o servidor que tenham moradia 
permanente no local; 

II - 20% sobre os seus vencimentos para o servidor que não possua moradia 
permanente no local. 

Parágrafo único. A definição de posto de trabalho de difícil acesso ou localizado em 
área longínqua será definida por Portaria do Secretário (a) Municipal de Saúde do 
Município de Juruti. 

Art. 29. A Gratificação de Titulação será atribuída segundo percentuais sobre a 
remuneração base do (a) servidor (a) nos seguintes parâmetros: 

- Pós-Graduação: Especialização ou MBA (pós-graduação lato sensu): 10% 

II - Mestrado (pós-graduação strictu sensu): 15% 

III - Doutorado (pós-graduação strictu sensu) 20% 

§10  Os percentuais devidos à Gratificação de Titulação não são cumulativos, 
prevalecendo o percentual do nível de escolaridade mais elevado. 
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§20  Os cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) somente serão 
considerados, se devidamente autorizados pelo órgão setorial de educação e 
promovidos por instituições universitárias idôneas, após a devida apresentação do 
certificado junto ao órgão competente pela gestão de recursos humanos na 
Prefeitura Municipal de Juruti. 

§30  Os cursos de pós-graduação strictu sensu (mestrado ou doutorado), somente 
serão considerados, se realizados em instituições de ensino superior, nacionais ou 
estrangeiras, mediante cumprimento de todos os créditos disciplinares, inclusive 
com a defesa da dissertação e/ou tese, necessárias à outorga dos títulos de Mestre 
ou Doutor, após a devida apresentação do certificado junto ao órgão competente 
pela gestão de recursos humanos na Prefeitura Municipal de Juruti. 

§40  A Gratificação de Titulação será implementada quando da implantação desta lei, 
sendo garantido aos (às) servidores (as) que venham a obter titulação posterior a 
este momento de enquadramento que após a apresentação de documentos 
comprobatórios e demais critérios estabelecidos nesta Lei sua gratificação será 
definida no mês subsequente ao processo de entrada. 

Art. 30. A Gratificação de Titulação integra a remuneração do servidor para efeito de 
férias, licenças e afastamentos remunerados, incorporando-se aos vencimentos para 
efeito de aposentadoria e disponibilidade. 

Art. 31. A prestação de serviço extraordinário dependerá de expressa autorização da 
autoridade competente e ocorrerá somente para atender situações excepcionais e 
temporários que caracterizem a necessidade do serviço. 

Art. 32. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de, no mínimo 
50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho, sendo 
estabelecido o limite de 02 (duas) horas diárias, podendo ser prorrogado, por igual 
período, se o interesse público exigir, conforme se dispuser em regulamento. 

Art. 33. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 (vinte duas) 
horas de um dia a 05 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 
25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois 
minutos e trinta segundos. 

Parágrafo Único. Ocorrendo serviço extraordinário o adicional tratado incidirá sobre 
o valor da hora normal de trabalho para depois, então, sobre o resultado daí oriundo 
(hora normal + adicional noturno) ser acrescido o percentual extraordinário devido. 

Art. 34. O Adicional de Insalubridade será comprovado de acordo com a Norma 
Regulamentadora N° 15 (NR 15) do Ministério do Trabalho ou outra que venha a 
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substituir, nos seguintes valores calculados sobre o vencimento dos 

servidores/trabalhadores abrigados por esta lei: 

- 40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau máximo; 

II - 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio; e 

III - 10% (dez por cento), para insalubridade de grau mínimo. 

§ 10  A classificação dos percentuais do Adicional de Insalubridade será estabelecida 
por ato do Chefe do Poder Executivo, com base em 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 Município 

de Juruti. 

CAPITULO V 
DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL 

SEÇÃO 1 
Da Progressão na Carreira 

Art. 35. A progressão na carreira será apenas horizontal nos termo do art. 30, inciso 

XVI desta Lei. 

§ 10  São requisitas cumulativos para a progressão horizontal: 

- Ter efetivo exercício de pelo menos 2 (dois) anos na referência que se encontra; 

II - Ter avaliação de desempenho favorável, com média de 60% (sessenta por cento) 
dos pontos possíveis, considerando-se as duas últimas avaliações de desempenha. 

III - Não possuir mais de 5 (cinco) faltas injustificadas durante o período de 24 (vinte 

e quatro) meses que antecederem à promoção; 

IV - Não ter sofrido penalização por procedimento administrativo disciplinar desde o 
término do estágio probatório ou da última progressão, conforme o caso, até o 

cancelamento do respectiva registra. 

V - participação em cursos de capacitação 

§ 20  Para a primeira progressão horizontal, poderão ser aproveitadas as avaliações 

de desempenha do estágio probatória. 
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SEÇAO II 

Da Capacitação Profissional para Progressão na Carreira 

Art. 36. A capacitação profissional é requisito para progressão na carreira funcional, 
na forma desta Lei, constituindo-se elemento de gestão pública voltado diretamente 
à execução das atividades do servidor com qualidade e efetividade. 

Art. 37. As capacitações profissionais serão fornecidas pelo Poder Público Municipal, 
que deverá, para tanto, inserir metas nos Planos Plurianuais e reservar dotações 
orçamentárias específica, na forma da legislação pertinente. 

Parágrafo único. Quando não ofertadas pelo Poder Público, as capacitações 
profissionais realizadas pelos servidores terão que ser aprovadas pela 
Administração, para fins de sua utilização para progressão na carreira, observando-
se os respectivos conteúdos em relação às atribuições típicas do cargo ocupado 
pelo servidor. 

Art. 38. As capacitações que forem custeadas pelo próprio servidor terão seus 
prazos computados em dobro. 

Art. 39. Somente serão admitidas as capacitações comprovadas através dos seus 
respectivos certificados. 

Art. 40. Quando o certificado da capacitação consignar o aproveitamento do 
servidor, este somente será computado quando o referido aproveitamento for 
superior a 70% (setenta por cento) do curso. 

Art. 41. O mesmo certificado somente poderá ser utilizado para 1 (uma) progressão 
consecutiva horizontal. 

SEÇÃO III 

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Art. 42. A avaliação do desempenho funcional, tratada na forma desta Lei, como 
instrumento de gestão de pessoas, será utilizada para fins de aferição do 
desempenho e capacidade do servidor: 

- durante o estágio probatório; 

II - para sua progressão em carreira, após o estágio probatório. 

Parágrafo único. As avaliações de desempenho serão regulamentas por ato do 
Chefe do Poder Executivo obedecidos os parâmetros previstos nesta Lei. 
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Art. 43 As avaliações de desempenho serão conduzidas por comissão 
especialmente designada pelo Chefe do Poder Executivo, composta de, no mínimo 3 
(três) servidores efetivos estáveis ou estabilizados, sendo, obrigatoriamente, um dos 
membros indicado pelo órgão sindical representativo da categoria no Município e um 
dos membros indicado pelo Conselho Municipal de Saúde e um membro indicado 

pelo Município na pessoa da chefia imediata do servidor. 

Parágrafo único. Compete ao órgão central gestor de recursos humanos do Poder 

Executivo a organização das avaliações de desempenho, atendendo às orientações 

da comissão indicada no caput deste artigo. 

Art. 44. A avaliação do desempenho do servidor da saúde será realizada mediante 
critérios objetivos de quantificação matemática, dispostos em escala de pontuação 
de O (zero) a 10 (dez), abrangendo os seguintes quesitos: 

- assiduidade e pontualidade; 

II - conhecimento, organização e ritmo na execução do serviço; 

III - responsabilidade, dedicação, iniciativa, planejamento, cumprimento de prazos e 

organização no trabalho; 

IV - disciplina e forma de tratamento com o público, servidores e chefias; 

V - integração na equipe de trabalho; 

VI - qualidade e efetividade do trabalho desenvolvido; 

VII - destreza, precisão, prudência e responsabilidade na operação de máquinas e 

equipamentos. 

§ lO O ato regulamentador das avaliações de desempenho no âmbito do PCCR 
poderá estabelecer tipos de avaliação diferenciados por grupo ocupacional ou cargo. 

§ 20  A avaliação de desempenho será realizada: 

- pela chefia imediata e mediata; 

II - por um servidor efetivo do Município de Juruti, indicado pelo próprio servidor 

avaliado. 

§ 30  A nota final do servidor será obtida pela média aritmética simples das 

avaliações realizadas. 

§ 40  Estará apto à progressão horizontal o servidor que alcançar 80% da nota final. 
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Art. 45. A avaliação de desempenho, no estágio probatório, será realizada em três 

etapas distintas: 

- 1a etapa, 6 (seis) meses de exercício do servidor na carreira; 

li - 2a etapa, 18 (dezoito) meses de exercício do servidor na carreira; 

111 - 3a etapa, 30 (trinta) meses de exercício do servidor na carreira. 

Parágrafo único. Os prazos indicados neste artigo poderão variar em até 60 

(sessenta) dias, para mais ou para menos. 

Art. 46. A avaliação de desempenho para fins de progressão funcional, após a 
conclusão do estágio probatório, será realizada no mês de outubro de cada 

exercício. 

Art. 47 Realizada a avaliação de desempenho, fica assegurado ao servidor o direito 
de apresentar recurso contra a nota atribuída, no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da sua ciência, indicando as razões de fato e de direito que lhe assistirem. 

Parágrafo único. O recurso deverá ser decidido no prazo de até 15 (quinze) dias, 

pela autoridade imediatamente superior à chefia mediata do servidor. 

CAPÍTULO VI 
DO ENQUADRAMENTO 

Art. 48. Os servidores/empregados efetivos regidos por esta Lei serão enquadrados 
nas referencias previstas no Anexo 1 obedecendo ao requisito temporal, sendo 
concedido uma progressão para cada 2 dois anos de efetivo exercício de funções na 

administração pública do Município de Juruti. 

§11  A partir da vigência da presente Lei o ingresso na carreira proceder-se-á sempre 

na referência inicial da carreira. 

§211  Nenhum servidor público será enquadrado com base em cargo que ocupa em 

substituição ou em desvio de função. 

§31  Quando do enquadramento, o servidor público municipal, que esteja afastado, 

licenciado ou cedido para outro órgão, deverá ser enquadrado no seu cargo de 
provimento efetivo e lotado no seu órgão de origem, logo após poderá ser mantida a 
situação funcional em que se encontrava, observada, obrigatoriamente, a disposição 
nesta Lei e nas demais, em especial, e no Regime Jurídico Único dos Servidores 

Municipal de Juruti. 
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SEÇAO 1 
DA COMISSÃO DE ENQUADRAMENTO 

Art. 49. O (a) Secretário (a) Municipal de Saúde designará Comissão de 
Enquadramento, constituída por cinco membros, presidida pelo Diretor de Recursos 
Humanos ou Diretor de órgão equivalente, dos quais, dois membros serão indicados 
pelas entidades representativas da categoria dos profissionais da saúde para 

compor a Comissão de Enquadramento. 

Art. 50. Caberá à Comissão de Enquadramento: 

- Elaborar ato, contendo as normas de enquadramento, previstas nesta Lei, que 

poderá revisá-las; 

II - Elaborar as propostas de atos coletivos de enquadramento e encaminhá-las ao 
Secretário (a) Municipal de Saúde, que poderá revisá-las. 

§10  Para cumprir o disposto no inciso II deste artigo, a Comissão de Enquadramento 
se valerá dos assentamentos funcionais do servidor público e de informações 
colhidas junto às chefias do órgão onde esteja lotado. 

§20  Os atos coletivos de enquadramento serão baixados mediante decreto 
municipal, em até trinta dias após entrada em vigor desta Lei, observada a regência 
das normas em vigor com efeitos financeiros, decorrentes da revisão do 
enquadramento, a contar da data de publicação da lista nominal de enquadramento. 

Art. 51. No processo de enquadramento, serão considerados os seguintes fatores: 

- Nomenclatura e atribuições do cargo público que ocupa; 

II - Referência funcional de vencimento dos cargos públicos; 

III - Experiência específica no cargo público; 

IV - Grau de escolaridade exigido para o exercício do cargo público; 

V - Habilitação legal para o exercício de profissão regulamentada. 

VI - Disponibilidade orçamentária e limites em observância ao disposto na Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

Parágrafo único. O requisito a que se refere o inciso IV e V deste artigo será 
dispensado para atender, unicamente, às situações preexistentes à data de vigência 
desta Lei e somente para fins de enquadramento. 
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Art. 52. O servidor/empregado abrangido por esta Lei que entender que seu 
enquadramento foi realizado em desacordo com as normas desta Lei poderá, no 
prazo de até trinta dias, a contar da data de publicação da lista nominal de 
enquadramento, dirigir ao Secretário (a) Municipal de Administração requerimento 
de revisão de enquadramento, devidamente fundamentada e protocolada. 

§10  O Secretário (a) Municipal de Administração após consulta à Comissão de 
Enquadramento deverá decidir sobre o requerido, nos trinta dias que se sucederem 
à data de recebimento do requerimento, ao fim do qual será dado ao servidor público 
ciência do despacho. 

§20  Em caso de indeferimento do pedido, poderá o servidor ingressar com recurso 
junto ao Chefe do Poder Executivo, no prazo de trinta dias a contar de ciência da 
decisão. 

CAPÍTULO VII 
DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

Art. 53. Fica autorizado o Município de Juruti a realizar contratação de servidores 
temporários regidos por este Plano de Cargos e Salários para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termo do art. 37, 
inciso IV da Constituição Federal. 

Art. 54. O quantitativo de contratos temporários não poderá, durante o exercício, 
ultrapassar a 20% dos cargos efetivos ocupados até 31 de dezembro do exercício 
anterior, observado sempre a disponibilidade orçamentária e financeira do Município 
para cobrir as despesas correntes. 

Art. 55. Consideram-se como de necessidade temporária as contratações que visem 
a: 

1— substituir Profissional de Saúde legal e temporariamente afastado: 

a) por motivo de gozo de férias; 

b) por motivo de licença maternidade; 

c) por motivo de licença para qualificação profissional,-

d) 

rofissional;

d) por motivo de licença prêmio por assiduidade; 

e) por motivo de licença devido doença em pessoa da família 

f) por motivo de licença devido doença grave especificada em lei; 



) 
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g) por motivo de licença para tratamento de saúde 

h) por motivo dos afastamentos garantidos legalmente; 

II - suprir a falta de Profissional de Saúde aprovado em concurso público. 

III - Para suprir a necessidade do serviço público em locais onde não foram 

ofertadas vagas em concurso público. 

Parágrafo único. A remuneração dos servidores temporários será de acordo com a 

referência 1 do respectivo cargo ocupado. 

CAPÍTULO VIII 
DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS 

Art. 56. A designação e o desligamento da Função Gratificada para exercício dos 
cargos previstos nesta Lei dar-se-ão mediante ato expedido pelo Chefe do Poder 
Executivo Municipal, a ser exercido, exclusivamente, por servidor público efetivo, 
titular de cargo de provimento efetivo da Prefeitura do Município de Juruti, a qual 
deverá fazer sua regulamentação estabelecendo critérios e normas por Decreto 
Municipal, expedido pelo Chefe do Poder Executivo. 

Art. 57. O servidor em exercício de Função Gratificada fará jus a perceber, 
mensalmente, uma gratificação denominada de gratificação de função, sendo devida 
somente enquanto o servidor estiver no exercício da função para a qual foi 
designado, cessando, imediatamente, no ato de seu desligamento. 

Paragrafo único. As funções gratificadas, o valor da gratificação e a quantidade e 
as estão previstas no ANEXO III desta Lei. 

Art. 58. Não é permitido o acúmulo de mais de uma função gratificada ou cumulativa 
com cargo de provimento em comissão. 

CAPÍTULO IX 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 59. O Plano de Carreira deverá respeitar os direitos instituídos pelas leis 
reguladoras do exercício de profissões. 

Art. 60. As Diretrizes de Planos de Cargos, Carreira e Remuneração devem ser 
objeto de revisão anualmente até o último dia do primeiro bimestre. 

Art. 61. Em nenhuma hipótese o trabalhador da saúde, no ato de implantação do 
Plano de cargos, Carreira e Remuneração, terá a remuneração do seu cargo efetivo 
reduzida, respeitadas também as vantagens que já constituem direito adquirido. 
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Art. 62. Os casos omissos serão objeto de estudo da Secretaria Municipal de 
Administração, obedecendo ao disposto no estatuto do Servidor Público Municipal. 

Art. 63. 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. 64. Esta Lei entra em vigor em 01 de Janeiro de 2017. 

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

MARCO AURÉLIO DOLZANE DO COUTO 
Prefeito Municipal 

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

DALIANE GUIM. S DE SOUZA 
Secretária Municip 	Administração 
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA 

CERTIFICAMOS que a LEI N° 1.111/2016, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016, foi 
publicada, nesta data, mediante afixação no Quadro de 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 GUIMA S DE SOUZA 
Secretária Municio. 	Administração 

Decreto n° "5/2013 
Por Delegação 



ANEXO 1 

GRUPO 
OCUPACIONAL 

CARGO CLASSE REQUISITO DE 
ESCOLARIDADE 

Operacional em 
saúde 

Agente comunitário 
de saúde 

A Ensino fundamental completo 

Agente de 
endemias 
Agentes de 
epidemiologia 

Agentes de 
Vigilância Sanitária 

Auxiliar de 
enfermagem 

B 

Nível fundamental completo e 
curso especifico de auxiliar 
em enfermagem com registro 
em Conselho de Enfermagem 

Assistente em 
saúde 

Técnico em 
enfermagem 

O 
Nível médio completo e curso 
especifico com registro em 
conselho profissional 
competente 

Técnico em 
patologia clinica 
Técnico em 
laboratório 
Técnico em 
Biodiagnóstico 
Técnico em 
farmácia 
Técnico em 
radiologia 
Técnico em higiene 
bucal 
Técnico em 
instrumentação 
cirúrgica 

Especialista em 
saúde 

Enfermeiro 

D 

Superior completo com 
registro 
em conselho de classe se 
necessário 

Farmacêutico 
Bioquímico 
Fisioterapeuta 
Assistente Social 
Terapeuta 
Ocupacional 
Psicólogo E 

Veterinário 
F 

Nutricionista 

Odontólogo G 
Superior Completo em 
medicina com registro em 
conselho de classe 

Médico H 



ANEXO II 

REFERÊNCIAS 

CARREIRA CLASSE 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

Operacional 

em saúde 

A 8$ 880,00 R$ 963,00 R$ 1.064,80 9$ 1.117,28 R$ 1.288,41 R$ 1.4117,25 9$ 1.558,97 9$ 1.714,87 9$ 1,886,36 R$ 2.0750) 8$ 2.282,50 8$ 2.510,75 9$ 2.761,82 9$ 3.038,00 R$ 3.341,8, 

B 9$ 880,00 84963,00 9$ 1.064,80 9$ 1.117,28 (1$ 1.288,41 9$ 1.4117,25 9$ 1.558,97 9$ 1.714,87 8$ 1.886,36 8$ 2.075,00 9$ 2.282,50 9$ 2.510,75 R$ 2.761,82 9$ 3.038,00 11$ 3.341,8, 

Assistente 

em saúde 

C 9$ 1.113,61 9$ 1.224,97 9$ 1347,47 9$ 1.482,22 8$ 1.630,44 9$ 1.793,48 9$ 1.972,83 9$ 2.170,11 9$ 2.387,12 R$ 2.625,83 9$ 2.888,41 9$ 3,177,25 8$ 3.494,97 R$ 3,844,47 8$ 4.228,92 

Especialista 

em saúde 

D 9$ 2.825,00 5$ 3.107,50 8$ 3.418,25 9$ 3.760,07 9$ 4.136,07 9$ 4.549,68 9$ 5.004,65 R$ 5.505,11 9$ 6,055,62 8$ 6,661,18 9$ 7.327,30 5$ 8.060,03 R$ 8.866,03 9$ 9.752,63 R$ 
10.727,89 

E 95 2.260,00 8$ 2.486,00 9$ 2.734,60 R$ 3.008,06 5$ 3.308,87 5$ 3.639,76 9$ 4.003,74 9$ 4.404,11 5$ 4.844,52 9$ 5.328,96 R$ 5.861,86 8$ 6.448,05 8$ 7.092,85 8$ 7.802,14 8$ 8.582,28 

F 9$ 1.695,00 8$ 1.864,50 9$ 2.050,95 8$ 2.256,04 9$ 2.481,64 9$ 2.729,80 8$ 3.002,78 R$ 3.303,06 8$ 3.633,37 R$ 3.996,71 6$ 4.396,38 9$ 4.836,02 9$ 5.319,62 R$ 5.851,58 9$ 6.436,74 

(5 9$ 3.390,00 6$ 3.729,00 9$ 4.101,90 8$ 4.512,09 0$ 4.963,30 8$ 5.459,63 9$ 6.005,59 R$ 6.606,15 0$ 7.266,76 8$ 7.993,44 6$ 8.792,78 8$ 9.672,06 9$ 
10.639,27 

R$ 
11.703,20 

8$ 
12.873,52 

H 8$ 6.780,00 9$ 7.458,00 8$ 8.203,80 8$ 9.024,18 9$ 9.926,60 R$ 10.919,26 8$ 12.212,30 R$ 13.212,30 9$ 
14.533,53 

9$ 
15.986,88 

8$ 
17.585,57 

9$ 
19.344,13 

6$ 
21.278,54 

8$ 
23.406,39 

5$ 
25.747,03 



ANEXO III 

FUNÇÕES GRATIFICADAS: 

1. COORDENADOR DE TFD 

Valor: gratificação de 50% do salário base. 

Vagas: 1 

2. Coordenador do setor de compras 

Valor: 80% do salário base. 

Vagas: 1 

3. COORDENADOR DO SETOR DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR 

Valor: 50% do salário base. 

Vagas: 1 

4. COORDENADOR DE AGENTE DE ENDEMIAS 

Valor: 50% de gratificação do salário base 

Vagas: 1 

S. COORDENADOR DE PROGRAMAS DE SAÚDE 

Valor: 50% do salário base 

Vagas: 5 

6. COORDENADOR DO SETOR DE PATRIMÔNIO 

Valor: 80% do salário base 

Vagas: 1 

7. COORDENADO DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

Valor: 80% do salário base 

Vagas: 1 

8. COORDENADOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO 

Valor: 50% do salário base 

Vagas: 1 

9. COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA, 

Valor: 80% do salário base 

Vagas: 1 

10. COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

Valor: 80% do salário base 

Vagas 1 

11. COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Valor: 50% do salário base 

Vagas: 1 

12. COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL 

Valor: 80% do salário base 

Vagas: 1 



13. COORDENADOR DO CTA 

Valor: 50% do salário base 

Vagas 1 

14. COORDENADOR DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA URBANA 

Valor: 20% do salário base 

Vagas: 5 

15. COORDENADOR DE UNIDADE BÁSICA DA ZONA RURAL 

Valor: 40% do salário base 

Vagas: 7 

16. COORDENADOR DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA ZONA RURAL 

Valor: 50% do salário base 

Vagas: 2 

17. DIRETOR DE HOSPITAL 

Valor: 80% do salário base 

Vagas: 1 


