Uma breve análise política
da proposta e da discussão
nos últimos meses

N

a greve de novembro de 2013 conseguimos arrancar do Executivo uma proposta oficial sobre o PCCS, uma conquista
política na luta pelo novo plano. A última proposta apresentada de maneira oficial tinha sido a
desastrosa proposta do governo Angela Amin,
no início do ano 2000, que
os trabalhadores lutaram e
conseguiram derrotar.
Na mesma greve, conseguimos barrar o envio do projeto
apresentado pelo governo Cesar Souza Junior, que congelava os salários por quatro anos
no Quadro Civil e que apresentava problemas na concepção,
pois retirava direitos. Conseguimos arrancar como acordo que a
comissão de elaboração do PCCS
seria retomada com a incumbência
de melhorar o projeto de maneira que nenhum trabalhador tivesse
perdas. Melhoramos os pisos salariais com incorporação de gratificações significativas (que durante
muitos anos ouvíamos dos governos
serem impossíveis de termos incorporadas como é o caso do PSF), além de
garantir que as gratificações que eram
baseadas no plano antigo fossem manti-

das em seus valores e com reajustes garantidos
(produtividade, ajuda de custo, gratificação de
vigias, entre outras).
A proposta que foi apresentada agora tem avanços importantes que não podemos desconsiderar:
novos pisos com incorporação de gratificações
na tabela com uma carreira que valoriza a formação
tanto por títulos como por
curso de aperfeiçoamento com um mecanismo que
garante acesso a todos, fim
do teto do PSF, plano de carreira para os Agentes de Saúde e de Endemias, extensão
de vantagens pecuniárias em
cargos que realizam o mesmo
trabalho e hoje não recebem,
garantia de progressão por nível
e por curso no momento da implantação. Também conseguimos
o reajuste da inflação na tabela
que começa a vigorar a partir do
ano que vem.
Com a garantia da reposição da inflação na implantação do plano todos os cargos terão melhorias financeiras seja de maneira imediata seja
na carreira, como já mostrou o estudo
do DIEESE, feito para o SINTRASEM.

O que conquistamos no
novo PCCS do Civil
A categoria após fortes greves e uma luta de
mais de 25 anos conquistou um novo PCCS
para o Quadro Civil. O novo plano também garante aos Agentes Comunitários de Saúde e
Agentes de Combate a Endemias que passam
a ter carreira. Os dois planos, que terão os mesmos critérios e diretrizes, serão enviados pelo
Executivo para a Câmara de Vereadores até o
fim de maio deste ano. O PCCS do Civil atingirá
cerca de 5.390 trabalhadores e terá um impacto
financeiro de R$ 50 milhões durante os quatro
anos de implementação.

igualava todos os cargos é descomprimida. O
nível superior da antiga classe 10 passa dos atuais R$ 1.083,42 para R$ 2.730,00. Os engenheiros e cargos afins saem dos atuais R$ 3.327,84
para R$ 3.550,00.

Esta conquista representa uma vitória para a categoria, porque além de garantir aos trabalhadores do Quadro Civil uma carreira, começa a destravar a luta por uma carreira melhor para todos
os trabalhadores da PMF, inclusive do Magistério, que lutam pela ampliação das letras no seu
plano e pela aplicação da Lei do Piso Nacional
do Magistério na carreira.

Os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes
de Combate a Endemias passarão de R$ 829,37
para R$ 940,70.

Todos os cargos da PMF terão reajustes na remuneração com ganho real de forma direta (no
vencimento, na carreira) ou indireta (triênio,
quinquênio, extensão de jornada, horas extras,
hora plantão, insalubridade, risco de vida, entre
outros) com o novo plano.

Gratificações:
Gratificações importantes que a categoria recebe hoje como forma de garantir uma remuneração compatível com a média geral do cargo
serão incorporadas e garantidas na carreira,
assim como a extensão de gratificações para
todos do mesmo cargo, acabando com disparidades gritantes entre trabalhadores que
têm as mesmas competências e formação.
Podemos destacar nas incorporações, as gratificações de PSF, responsabilidade técnica,
motoristas, auxiliares de sala, especialidades
médicas e odontológicas.

As conquistas alcançadas:
Novos pisos:
O valor inicial do piso na tabela para os cargos
de nível fundamental, nível médio e as auxiliares
de sala que hoje estavam com o mesmo valor
de R$ 829,37 passarão aos seguintes valores:
fundamental R$ 1.244,05; auxiliar de sala R$
1.374,00; nível médio R$ 1.610,83. Com valores
estabelecidos para cada nível a tabela que hoje

Uma conquista importante foi o fim do teto do
PSF e garantia em lei (não mais em portaria ex-
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pedida por Secretário) dos valores e da forma
de reajuste.

rão aceitos. O art. 84 será utilizado no enquadramento para a passagem do nível I para o II
na tabela já no primeiro ano de implementação,
aplicando os 20% na carreira. Outros títulos de
escolaridade superior exigida no cargo passarão
a ser aceitos e ocorrerá uma mudança acrescentando mais 5% a cada nível até o nível IV.
Ou seja, o cálculo agora repercute na carreira e
o percentual aumentou 10%.

Gratificações que estavam vinculadas à antiga
tabela (achatada no piso da PMF) terão seus valores atuais fixados e sofrerão as correções de
acordo com os índices inflacionários aplicados
em cada data-base.
Carreira:
Na carreira conseguimos que o triênio e os
quinquênios ficassem fora das incorporações
e calculados pelas fórmulas. Como os novos
vencimentos serão maiores haverá um aumento
destes adicionais que o trabalhador recebe pelo
tempo de serviço que tem na PMF. O quinquênio na fórmula também representa melhora para
os trabalhadores com mais tempo de casa, elevando sua remuneração em relação aos mais
jovens.
Na carreira a formação do trabalhador tem avanços importantes: diminuição de 375 pontos para
apresentação dos cursos para 50 pontos, reconhecimento de todos os cursos que o trabalhador realizar, publicações cientificas e livros,
ampliando o acesso a progressão funcional por
formação/publicações.

Pagamento do plano:
A categoria sempre discutiu o pagamento do plano em quatro anos. Essa proposta foi conquistada na saída da greve, com o compromisso do
Executivo de discutir a reposição das perdas e
corrigir as tabelas enterrando a proposta de congelamento e extensão para 6 anos. Já neste
ano a tabela será corrigida com o índice acordado 6,38%. Os valores de aplicação 30%,
20%, 30%, 20% nos 4 anos de implementação do plano, garantem nos dois primeiros
anos uma massa salarial que já permitirá a
todos os cargos aumento real na remuneração. O Executivo citou nos artigos do projeto
que falam do pagamento do plano, trechos da
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que o
preservam dentro dos marcos legais, ou seja,
não podemos criar pânico, na prática será a
luta de todo ano na campanha salarial para
garantir nossos direitos e continuar junto com
o conjunto da classe trabalhadora, como faz
a CUT, pela revogação desta lei que só serve
aos governos para justificar sua política de ataque aos trabalhadores e serviços públicos.

Os títulos de escolaridade superior
exigida para o cargo também sofrem
alteração, na forma como serão
aceitos e no valor a ser recebido:
Todos os títulos que o trabalhador possuir independente da data de admissão na PMF, se-
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Comentários em vermelho são da direção do SINTRASEM

MINUTA DE PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
ESTABELECE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL CIVIL DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E
ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 2º Para os efeitos legais considera-se:
I - Quadro de Pessoal Civil: o conjunto de cargos de
provimento efetivo previstos nesta Lei Complementar,
regidos pela Lei Complementar nº 063, de 23 de outubro de 2003, assim como aqueles que não optaram
pela transformação do regime;
II - Classe: o conjunto de cargos identificados
pela natureza e pelo grau de escolaridade, habilitação e conhecimento exigível para o seu desempenho;
III - Cargo: a soma de atribuições e funções a serem
exercidas, da mesma natureza, em caráter permanente, por servidor sujeito ao regime Estatutário;
IV - Carreira: estrutura de desenvolvimento funcional do servidor dentro do cargo para o qual prestou
concurso público, composta por níveis e referências;
V - Vencimento: o valor fixo atribuído à respectiva
classe e nível na tabela salarial em que o servidor
estiver posicionado;
VIII - Progressão vertical: modalidade de desenvolvimento funcional que ocorre no sentido vertical na tabela salarial, do menor para o maior nível;
IX - Progressão horizontal: modalidade de desenvolvimento funcional que ocorre no sentido horizontal na tabela salarial, da menor para a maior referência;
X - Enquadramento: adequação do cargo de provimento efetivo da situação anterior para a nova estabelecida nesta Lei Complementar.
COMENTÁRIO: Definições de termos adotados
no plano.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS,
Faço saber a todos os habitantes do Município do
Florianópolis que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar;
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei Complementar institui o Plano de
Cargos, Carreira e Salários dos servidores públicos
do Quadro de Pessoal Civil da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo
municipal, observadas as seguintes diretrizes:
I - profissionalização e valorização da Administração Pública e do servidor público na carreira, possibilitando o desenvolvimento de suas competências
pessoais e profissionais;
II - desenvolvimento funcional com base na igualdade de oportunidades, no mérito profissional, no
esforço pessoal e na contribuição para o alcance
dos objetivos da instituição;
III - transparência das práticas de remuneração,
buscando a valorização do servidor quando de
seu desenvolvimento na estrutura da carreira, bem
como adoção de remuneração compatível com a
complexidade, responsabilidade e escolaridade
do cargo e o desenvolvimento de suas respectivas
funções;
VI - aperfeiçoamento profissional do servidor com
aplicabilidade no cotidiano das atividades inerentes
ao cargo; e,
V - reconhecimento e valorização da proatividade,
do dinamismo, da inovação, da disposição, da mobilização, do comprometimento, da liderança e da capacidade de trabalhar em equipe, como fatores de
excelência, eficácia e eficiência na gestão pública.
COMENTÁRIO: Este artigo trata da concepção e
objetivos do novo plano.

CAPÍTULO II
DA CARREIRA
Seção I
Da Estrutura do Plano de Cargos, Carreiras e Salários
Art. 3º Integram a estrutura do Plano de Cargos,
Carreiras e Salários dos servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do
Poder Executivo municipal:
I - Quadro de Pessoal Civil: quantitativo e desdobramento dos cargos de provimento efetivo em
Classes, Níveis e Referências;
II - Descrição e Especificação dos Cargos: descri-
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ção das atribuições, especificação funcional e requisitos de investidura;
III - Quadro de Correlação: correlação de cargos
com nomenclatura transformada, da situação anterior para a situação atual prevista nesta Lei Complementar;
IV - Quadro de Cargos Criados: identificação dos
cargos criados nesta Lei Complementar;
V - Quadro de Cargos Extintos: identificação dos
cargos que serão extintos quando vagarem;
VI - Tabela de Vencimento: tabela dos valores fixos
de cada Classe, Níveis e Referências;
VII - Quadro de Cargos por Classe: o conjunto de
cargos identificados por classe.

Art. 5º Ficam criados no Quadro de Pessoal Civil do Poder Executivo municipal os cargos de provimento efetivo constantes no Anexo IV desta Lei
Complementar.
Art. 6º Os cargos serão organizados nas seguintes classes:
I - Auxiliar: engloba cargos cuja exigência de habilitação é a conclusão de nível fundamental de ensino e corresponde às atividades básicas de apoio,
manutenção e execução de serviços nas diversas
áreas e serviços operacionais;
II - Técnico: engloba cargos cuja exigência de habilitação é a conclusão do nível médio de ensino
e corresponde às atividades cujas atribuições estejam relacionadas ao suporte e execução de serviços técnicos operacionais em suas várias modalidades, podendo exigir formação profissional na
área de atuação;
III - Analista: engloba cargos cuja exigência de habilitação é a conclusão de nível superior de ensino
e corresponde às atividades de natureza técnica ou
científica, de maior complexidade quanto ao planejamento, coordenação e execução de projetos,
bem como na elaboração de estudos e pesquisas,
laudos e pareceres que exijam formação ou habilitação específica;
IV - Auxiliar de Sala: engloba o cargo de Auxiliar de
Sala, cuja exigência de habilitação é a conclusão do
nível médio de ensino, com habilitação específica;
V - Engenheiro e correlatos: engloba cargos cuja
exigência de habilitação é a conclusão de nível superior de ensino com habilitação específica, conforme Anexo XX, e corresponde às atividades de natureza técnica ou científica, de maior complexidade
quanto ao planejamento, coordenação e execução
de projetos, bem como na elaboração de estudos
e pesquisas, laudos e pareceres que exijam formação ou habilitação específica.
COMENTÁRIO: Explica como ficarão organizadas as novas classes. No antigo plano tínhamos
4 grupos: operacional/fundamental; médio; superior e fiscalização.
Com o novo plano teremos 5 novas classes: Auxiliar, Técnico, Analista, Auxiliar de Sala e Engenheiro e correlatos. Os ACS e ACE terão plano
próprio, com as mesmas diretrizes e enviado
junto com este PL.

Parágrafo único. Aos servidores que ocupam os
cargos abaixo especificados, a tabela de vencimentos prevista no Anexo XX, desta Lei Complementar, equivale à seguinte carga horária especial
de trabalho:
I - Médico, Médico do Trabalho e Odontólogo: 110
(cento e dez) horas mensais;
II - Técnico de Radiologia: 24 (vinte e quatro) horas
semanais;
III - Jornalista: 137,5 (cento e trinta e sete vírgula
cinco) horas mensais.
COMENTÁRIO: Define os cargos e a estrutura
a partir do novo plano, bem como as jornadas
diferenciadas definidas por marco legal.
Seção II
Da Composição do Quadro de Pessoal
Art. 4º O Quadro de Pessoal será composto pelo
somatório dos cargos de provimento efetivo, integrantes do Quadro de Pessoal Civil da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder
Executivo municipal, providos e vagos na data de
publicação desta Lei Complementar, conforme seu
Anexo I, desta Lei Complementar.
Parágrafo único. Não são regidos por esta Lei
Complementar os cargos de provimento efetivo,
disciplinados por legislação específica:
I - da carreira do Magistério;
II - de Procurador Municipal;
III - de Guarda Municipal;
IV - de Auditor Fiscal de Tributos Municipais.
COMENTÁRIO: Quadros profissionais que não
serão atingidos com o novo plano.
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COMENTÁRIO: A PMF apresentará um sistema
que deverá ser atualizado pelo trabalhador. Na
prática, o trabalhador que tem um curso em
mãos deverá imediatamente registrá-lo no sistema. Caso contrário corre o risco de perder o
prazo para receber a progressão.

CAPÍTULO III
DO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL
Art. 7º O desenvolvimento funcional dar-se-á pela
promoção nos níveis e pela progressão nas referências do cargo no qual o servidor está investido,
respeitado os critérios exigidos por esta Lei Complementar.

Art. 10. Será anulado o desenvolvimento funcional indevido, não sendo o servidor obrigado a restituir os valores recebidos, salvo se comprovada sua
má-fé.
COMENTÁRIO: A PMF poderá anular e cobrar a
devolução do dinheiro da progressão se comprovar que o trabalhador fraudou o processo.

§1º A progressão, pela apresentação de curso de aperfeiçoamento e ou atualização, dar-se-á de forma horizontal, quando o servidor avançar de uma referência
para a imediatamente posterior.
§2º A promoção por titulação dar-se-á de forma vertical, quando o servidor avançar de um nível para o
imediatamente posterior.
COMENTÁRIO: Define as duas formas de progressão. Na tabela as letras correm na horizontal, serão
a progressão por cursos de aperfeiçoamento e publicações, conforme o sistema de pontuação, crescendo para a direita no percentual de 2,5% (dois
vírgula cinco por cento) entre as letras. A outra forma
de progressão é a formação por títulos (formação
escolar reconhecida pelo MEC, superior a exigida
para o cargo). Todos poderão apresentar três títulos
para progredir.

Seção I
Da Progressão por Curso de Aperfeiçoamento e ou
Atualização
Art. 11. A progressão por aperfeiçoamento e ou
atualização ocorrerá no sentido horizontal, a cada
dois anos, de acordo com o número de horas de
aperfeiçoamento apresentados.
§1º São necessários 50 pontos para a progressão
de nível na tabela, limitado à uma referência por
período.

Art. 8º Não fará jus ao desenvolvimento funcional
o servidor que, durante o período aquisitivo:
I - estiver à disposição de órgãos não pertencentes à estrutura da Administração Direta, Autárquica
e Fundacional do Poder Executivo municipal, excetuando-se os servidores cedidos para mandato
classista;
II - for condenado por crime contra a Administração
Pública, com trânsito em julgado;
III - estiver em licença ou afastamento sem vencimentos;
IV - tiver sofrido pena de suspensão disciplinar; ou
V - estiver em licença para exercer cargo eletivo.
COMENTÁRIO: Diz sob as condições para ter a
progressão funcional cancelada.

§2º O sistema de pontuação computará os pontos
de acordo com o aperfeiçoamento realizado pelo
servidor, observados os seguintes critérios:
I - Cursos na área de atuação e/ou formação:
Curso

Pontuação/hora

Presencial........................................ 1
Semipresencial.............................. 0,75
Distância...................................... 0,50
II - Cursos em áreas distintas da formação/atuação:
Curso

Art. 9º Cumpridos os critérios exigidos por esta
Lei Complementar, o desenvolvimento funcional
ocorrerá por processamento automático das informações constantes do Sistema Informatizado de
Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal da Administração.

Pontuação/hora

Presencial....................................0,50
Semipresencial.............................0,40
Distância.....................................0,25
III - a apresentação em congressos e seminários
valerão 05 (cinco) pontos;
IV - a publicação em periódicos valerá:

Parágrafo único. É de responsabilidade do servidor manter seu cadastro atualizado.
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verão estar relacionados com as atribuições do
cargo ou área de atuação, sendo necessária carga horária mínima de quatro horas para efeito
de homologação e validação quando não organizados ou ofertados pela Administração Pública
municipal.

a) Qualis A e publicação internacional valerão 15
pontos;
b) Qualis B valerá 12 pontos;
c) Qualis C valerá 10 pontos;
V - a publicação de capítulo de livro valerá 10 pontos;
VI - a publicação de livro valerá 20 pontos.
COMENTÁRIO: O trabalhador receberá progressão por cursos de 2 em 2 anos nas letras de A
até a letra T, sendo uma letra a cada 2 anos. A
diferença entre cada letra será de 2,5%. Para o
trabalhador ter direito à progressão ele precisa
somar 50 pontos em 2 anos. Os pontos serão
computados conforme o sistema apresentado.
Vamos a um exemplo prático:
Cursos/
Atividade

Tempo/
Números

Cursos na
20 horas
área presencial		
		

Cálculo
Pontos

Total
Pontos

20
multiplicado
por 1

20

Parágrafo único. Somente serão considerados os
cursos realizados no prazo de cinco anos anteriores a data da progressão.
COMENTÁRIO: Cursos realizados fora da PMF
precisarão ter carga horária mínima de 4 horas
para serem computados. Todos os cursos feitos pela PMF, independente da carga horária,
serão computados.
Art. 14. A progressão funcional ocorrerá no mês
de aniversário natalício do servidor ocupante de
cargo efetivo, mesmo quando no exercício de cargo em comissão ou ocupando função gratificada na
Administração Direta, Autarquias e Fundações do
Poder Executivo municipal.
COMENTÁRIO: A progressão será feita no mês
de aniversário do trabalhador, sendo necessário ter os 50 pontos no sistema no mês anterior
do ano da progressão.

Cursos na
12 horas
12
6
área a distância		
multiplicado
		
por 0,5
			
Cursos fora da
16 horas
16
4
área a distância		
multiplicado
		
por 0,25

Art. 15. O servidor em estágio probatório somente terá direito à progressão funcional por
curso de aperfeiçoamento e ou atualização após
Livro
1
20
20		180 dias de efetivo exercício no cargo e desde
que respeitados os demais requisitos do desen			
			
50 pontos volvimento funcional.
COMENTÁRIO: O trabalhador que entrar na PMF
Art. 12. Os pontos atingidos com as horas de cur- terá direito a progredir na carreira após 6 meses
so de atualização e ou aperfeiçoamento não utiliza- de efetivação.
das para a progressão funcional gerarão saldo, que
somente será ativado para a progressão seguinte Art. 16. Para a primeira progressão por curso de
aperfeiçoamento e ou atualização a contagem do
mediante apresentação de novo certificado.
COMENTÁRIO: Os pontos que ultrapassem os período aquisitivo iniciará na data da publicação
50 pontos mínimos ficarão no sistema (banco desta Lei Complementar.
de pontos), e poderão ser utilizados na próxima progressão. Para que o trabalhador tenha Parágrafo único. Para as demais progressões a
direito a resgatar os pontos ele precisa apre- contagem do período aquisitivo iniciará no dia imesentar um curso mínimo (4 horas) para ativar diatamente posterior à última progressão.
os pontos. Após o resgate de 50 pontos, o tra- COMENTÁRIO: O plano e a primeira progressão
balhador que ainda possua pontos terá estes começam a valer a partir da data de publicação.
pontos como saldo no sistema para a próxi- Ou seja, com a data de aprovação do plano, os
trabalhadores precisam apresentar os pontos
ma progressão.
imediatamente para computar na primeira proArt. 13. Os cursos realizados pelo servidor de- gressão.
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publicação desta Lei Complementar já solicitaram
ou recebem a Gratificação de Incentivo, de que trata o artigo 84, do Estatuto (evento 0175).
III - na Referência: corresponde ao valor recebido pelo servidor, na data da publicação desta Lei
Complementar, ou aquele imediatamente superior
quando não houver correspondência exata.

Sessão II
Da Promoção por Titulação
Art. 17. Fará jus à promoção por titulação o servidor que comprovar grau de escolaridade ou titulação superior ao exigido para o cargo ocupado, por
meio de documento reconhecido pelo Ministério da
Educação – MEC, independente da data de conclusão do curso.

Parágrafo único. Para fins do inciso III, do caput
deste artigo, entende-se como valor recebido pelo
servidor o resultado da soma do vencimento mais
as gratificações ou vantagens de que trata o artigo
27, desta Lei Complementar.
COMENTÁRIO: O enquadramento será feito da
seguinte forma:
-Vencimento atual do trabalhador (evento 01
do contracheque) somado aos valores correspondentes do artigo 27 (gratificações que serão
incorporadas) para os cargos que possuem as
gratificações.
- Se no enquadramento o valor da soma não
constar na tabela, o trabalhador irá imediatamente para a próxima letra superior.
- Os cargos que não possuem gratificações e
que possuem vencimento inferior ao inicial da
sua classe terão seus vencimentos elevados
até o novo piso proposto para classe.
- Após essa primeira etapa, todos os trabalhadores que possuem o artigo 84, vão para o nível
II, na mesma letra que foram enquadrados no
nível I.

§1º A cada progressão o servidor ascenderá um nível na tabela salarial, podendo apresentar até três
graus de escolaridade ou titulações, limitado à um
por ano.
§2º Fica vedada a apresentação de grau de escolaridade ou titulação que já tenha sido computado
para progressão funcional de que trata a Lei nº
3.331, de 1989 ou para a gratificação do artigo 84,
da Lei Complementar nº 063, de 2003.
COMENTÁRIO: O trabalhador não poderá apresentar título que foi usado para o ART. 84 ou
progressão no antigo PCCS. Os títulos feitos
antes de entrar na PMF, poderão ser apresentados. A passagem dos níveis do I até IV, serão
pagos com um nível por ano, no máximo.
Art. 18. A progressão por titulação do nível I para
o nível II poderá ser requerida a qualquer tempo,
sendo que a ascensão para os demais níveis somente poderá ser requerida no ano subsequente à
integralização da implementação das etapas desta
Lei Complementar.
COMENTÁRIO: Até o final da implementação todos que estão no nível I poderão avançar até
o nível II. Após a implantação começarão a ser
pagos os níveis III e IV.

Art. 20. Fica concedido aos ocupantes dos cargos
de Administrador, Analista de Sistemas, Biólogo,
Contador, Economista, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Jornalista, Bibliotecário, Educador Artístico II, Educador Social II, Técnico em Atividades Culturais, Técnico em Esporte, Técnico em
Esportes e Lazer II, e Sociólogo, um abono no valor
de R$1.700,00, que deverá ser somado às gratificações e vantagens de que trata o artigo 27, desta Lei
Complementar.

CAPÍTULO IV
DO ENQUADRAMENTO
Art. 19. O enquadramento do servidor será efetuado por meio de portaria emitida pelo Secretario
Municipal da Administração, no prazo de sessenta
dias a contar da data da publicação desta Lei Complementar, da seguinte forma:
I - na Classe: correspondente ao cargo ocupado
pelo servidor, conforme disposto no Anexo XX;
II - no Nível:
a) Nível 1: como regra geral;
b) Nível 2: para aqueles servidores que na data da

Parágrafo único. O abono instituído pelo caput deste
artigo fica estendido aos ocupantes do cargo de Técnico de Nível Superior que não percebem a gratificação de que trata a Lei nº 4.129, de 1993.
COMENTÁRIO: O abono será incorporado na
carreira e garantirá aos trabalhadores destes
cargos isonomia no processo de incorporação
na classe.
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V - atendimento aos limites para despesa com
pessoal de que tratam o art. 169 da Constituição
e a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000.
COMENTÁRIO: Estabelece a data-base em maio
e os marcos legais para a reposição dos índices
salariais.

Art. 21. O servidor enquadrado com base no disposto nesta Lei Complementar terá resguardado o
direito de progredir na tabela salarial em até 20 referências.
COMENTÁRIO: Após o enquadramento todos
terão direito a 20 letras. Ou seja, se no enquadramento o trabalhador ficar na letra D, ele terá
mais 20 referências a partir da letra D, significa
dizer que seu final de tabela não será a letra T.

Art. 24. Para fins de incorporações, fica vedada
a vinculação ou equiparação de vencimentos para
efeito de remuneração dos servidores públicos, da
Administração Direta, Autárquica e Fundacional, inclusive com:
I - subsídio do Prefeito Municipal e dos Secretários
Municipais ou Superintendentes;
II - vencimento de cargo efetivo;
III - vencimento ou gratificação atribuídos a cargos
em comissão ou funções de confiança; e
IV - limite máximo de remuneração.
COMENTÁRIO: Diz quais são os marcos dos
vencimentos dos trabalhadores e desvincula os
subsídios aplicados aos cargos descritos dos
índices aplicados à categoria.

CAPÍTULO V
DA POLÍTICA SALARIAL
Art. 22. A remuneração dos servidores integrantes do Quadro Pessoal Civil é composta pelo vencimento básico do cargo, previsto no Anexo VI desta
Lei Complementar, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou transitórias, estabelecidas
em lei.
Parágrafo único. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes da remuneração
observará:
I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos integrantes dos grupos ocupacionais;
II - os requisitos para investidura;
III - as peculiaridades dos cargos.

Art. 25. Ficam garantidas nos valores percebidos
no mês de maio de 2015, mantidas as regras e critérios de concessão constantes nas normas legais
de regência, as seguintes vantagens pecuniárias:
I - projeção salarial de que trata a Lei nº 3.008, de
26 de agosto de 1988 (evento 0150);
II - gratificação de incentivo à arrecadação, prevista
na Lei nº 4.278, de 17 de dezembro de 1993, regulamentada pelo Decreto nº 674, de 1993; (eventos
0250, 0253, 0254 e 0259);
III - gratificação de que trata o §4º, do artigo 18, da
Lei nº 2.647, de 29 de julho de 1987, revogado pela
Lei Complementar nº 360, de 18 de novembro de
2009 (FCFC - eventos 0230);
IV - adicional noturno agregado, de que trata o artigo 4º, da Lei nº 3.792, de 1º de julho de 1992 (eventos 0950 e 0951);
V - hora extra agregada (eventos 2300, 2302, 2303,
2305, 2306, 2307, 2309, 2311, 2312 e 2313);
VI - gratificação de incorporação de cargo comissionado e função de chefia, conforme dispõem o
artigo 2º da Lei nº 2.823, de 11 de janeiro de 1988,
e a Lei nº 7502, de 19 de dezembro de 2007 (evento 0100);
VII - gratificação por atividades especiais, de que
trata o artigo 23, da Lei nº 7.626, de 09 de maio de
2008 (evento 0210 - Controladoria);

Art. 23. Fica fixada em maio de cada ano a data-base para fins de revisão geral anual do vencimento dos servidores públicos municipais, ativos,
inativos e pensionistas da Administração Direta,
Autárquica e Fundacional do Poder Executivo municipal, nos termos do disposto no artigo 37, inciso
X, da Constituição Federal.
Parágrafo único. A revisão geral anual observará
as seguintes condições:
I - autorização na lei de diretrizes orçamentárias;
II - definição do índice em lei específica;
III - previsão do montante da respectiva despesa e
correspondentes fontes de custeio na lei orçamentária anual;
IV - comprovação da disponibilidade financeira
que configure capacidade de pagamento pelo Município, preservados os compromissos relativos a
investimentos e despesas continuadas nas áreas
prioritárias de interesse econômico e social; e
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VIII - gratificação pelo exercício das atividades
pertinentes a contabilidade, orçamento, finanças,
administração e assessoria técnica do Fundo Municipal de Cinema- FUNCINE, conforme dispõe a
Lei nº 4.554, de 06 de dezembro de 1994 (evento
1200);
IX - gratificação de dedicação exclusiva de que trata o artigo 2º, da Lei nº 3.655, de 20 de novembro
de 1991 (eventos 0340, 0345, 0349 e 0380); e,
XI - vantagem fazendária (eventos 0429, 0430,
0433, 0436, 0437 e 0439);
XII - gratificação pela fiscalização de meio-ambiente, prevista na Lei nº 4.248, de 13 de dezembro de
1993 (eventos 0346, 0348 e 0384);
XIII - gratificação de produtividade pela fiscalização
em vigilância em saúde, prevista na Lei nº 7.273,
de 27 de fevereiro de 2007 (eventos 0420 e 0425);
XIV - gratificação de responsabilidade técnica prevista nas Leis nº 6069, de 14 de agosto de 2002, nº
6.353, de 11 de dezembro de 2003, e nº 8.898, de
22 de março de 2012 (eventos 0289, 0290 e 0292 Engenheiros, Arquitetos e afins).
§1º Aplica-se o disposto no caput deste artigo
também à vantagem denominada ajuda de custo
(eventos 0442, 0446 e 0448), com base na seguinte legislação:
I - artigo 6º, da Lei nº 4.602, de 1995, regulamentado pelo artigo 11, do Decreto nº 3.654, de 2005;
(PAC)
II - Lei nº 6.353, de 2004, regulamentada pelo Decreto nº 2.185, de 2004; (Fiscal de Transportes)
III - Lei nº 2.897, de 1988, regulamentada pelo Decreto nº 1.005, de 1992; (Fiscal de Serviços)
IV - Leis nº 4.129, de 1993, e nº 4.328, de 1994,
com regulamentação dada pelo Decreto nº 550, de
1993; (Técnicos)
V - artigo 177, da Lei Complementar nº 239, de
2006, regulamentado pelo Decreto nº 9.897, de
2012. (Vigilância)
§2º Ficam vedados quaisquer aumentos, reajustes
ou revisões das vantagens pecuniárias de que trata
o caput deste artigo, ainda que em decorrência de:
I - aumento ou reajuste do valor dos cargos efetivos
ou comissionados, das funções de confiança ou do
limite máximo de remuneração, nos quais se deu a
vinculação ou equiparação; e
II - alteração das tabelas de vencimento em decorrência de plano de cargos, carreira e vencimentos,

progressão funcional resultante de promoção por
tempo de serviço e merecimento, promoção por
participação em cursos de atualização e/ou aperfeiçoamento e enquadramento por transformação,
em que seja considerado o tempo de serviço púbico prestado ao Município.
§ 3º O valor das vantagens pecuniárias previstas no
caput deste artigo será objeto de reajuste exclusivamente nas mesmas datas e índices da revisão
geral prevista no art. 37, inciso X, da Constituição
Federal, não se lhes aplicando quaisquer aumentos, reajustes ou revisões previstos em outros dispositivos legais.
COMENTÁRIO: Converte todos os eventos que
tinham fórmulas de pagamento vinculado à antiga tabela salarial (tabela extinta) no valor recebido hoje e estabelece que estes valores serão
reajustados conforme os percentuais aplicados
na data-base.
Art. 26. A gratificação do Programa de Saúde da
Família e do Núcleo de Apoio à Saúde da Família,
instituídos pela Lei nº 5.344, de 1998, passa a ter
os seguintes valores:
I - Médico com residência ou especialidade: R$
9.416,19;
II - Médico sem especialidade: R$ 6.421,33;
III - Odontólogo: R$ 5.586,02 (pendente Portaria
243/09);
IV - Enfermeiro: R$ 5.783,48 (pendente Portaria
243/09);
V - Técnico de Enfermagem: R$ 1.098,29;
VI - Auxiliar de Enfermagem: R$ 1.098,29;
VII - Técnico de Saúde Bucal: R$ 1.098,29;
VIII - Atendente de Consultório Odontológico: R$
1.098,29;
IX - Atendente de Enfermagem: R$ 1.098,29;
X - Técnico de Nível Superior: R$ 2.307,63;
XI - Assistente Social: R$ 2.307,63;
XII - Nutricionista: R$ 2.307,63;
XIII - Psicólogo: R$ 2.307,63;
XIV - Farmacêutico: R$ 2.307,63;
XV - Fonoaudiólogo: R$ 2.307,63;
XVI - Fisioterapeuta: R$ 1.730,72 (alterado para 75%);
XVII - Gratificação de Especialidade Médica e
Odontológica carga horária 40 horas semanais: R$
9.416,19;
XVIII- Gratificação de Especialidade Médica e
Odontológica carga horária 30 horas semanais: R$
5.885,12;
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XXI- Gratificação de Especialidade Médica e Odontológica carga horária 20 horas semanais: R$
4.001,88.
Parágrafo único. O valor da gratificação prevista
no caput deste artigo será objeto de reajuste exclusivamente nas mesmas datas e índices da revisão
geral prevista no art. 37, inciso X, da Constituição
Federal, não se lhes aplicando quaisquer aumentos, reajustes ou revisões previstos em outros dispositivos legais.
COMENTÁRIO: Fixa os novos valores do PSF
base para as incorporações, estabelece o mecanismo de reajuste, vinculado à data-base e acaba com o teto. O teto do PSF era um mecanismo
utilizado que estabelecia o máximo de remuneração por cargo que recebia PSF. Na prática
toda vez que aumentava o vencimento diminua
a gratificação.
Art. 27. Ficam incorporadas ao vencimento dos
servidores que as recebem e absorvidas pelos valores constantes na tabela de vencimentos estabelecida no Anexo VI desta Lei Complementar, as
seguintes gratificações e vantagens:
I - vantagem pessoal (evento 0149 e 0151);
II - gratificação devida aos ocupantes do cargo de
auxiliares de sala, de que trata o artigo 85, da Lei
Complementar nº 063, de 2003 (eventos 0163,
0164, 0165 e 0168);
III - gratificação de responsabilidade técnica prevista no artigo 2º da Lei nº 7.668, de 26 de junho de
2008 (evento 0285 e 0287 - Psicólogos e Assistentes Sociais);
IV - gratificação de responsabilidade técnica prevista na Lei nº 6.500, de 24 de junho de 2004 (evento
0294 e 0295 - Farmacêuticos);
V - gratificação especial prevista na Lei nº 4.222,
de 25 de novembro de 1993, e na Lei nº 368, de 28
de dezembro de 2009 (eventos 0343, 0339, 0353,
0359, 1960, 1963 e 1969 - Motoristas e afins);
VI - gratificação de que trata o artigo 6º-C, da Lei
Complementar nº 321, de 04 de abril de 2008
(evento 0530 - motoristas SMSDC);
VII - complemento salarial (evento 0650);
VIII - adicional de carreira de que trata o artigo 10,
da Lei nº 3.331, de 20 de dezembro de 1989 (evento 0780, 0782, 0783, 0790 e 0791);
IX - progressão salarial (evento 1600 e 1601);
X - diferença de URV (evento 3767).
XI - 30% do valor da Gratificação do Programa Saú-

de da Família – PSF constante no artigo 26 desta
Lei Complementar, para os ocupantes dos cargos
de Médico, Odontólogo e Enfermeiro;
XII - 60% do valor da Gratificação do Programa
Saúde da Família – PSF constante no artigo 26
desta Lei Complementar, para os ocupantes dos
cargos de Técnico de Enfermagem, Atendente de
Consultório Odontológico, Auxiliar de Enfermagem,
Atendente de Enfermagem e Técnico de Saúde Bucal; e,
XIII - 30% da Gratificação de Especialidade Médica
e Odontológica.
COMENTÁRIO: Gratificações que serão incorporadas.
Art. 28. Considera-se extinta para os servidores
atingidos por este Plano de Cargos, Carreira e Salários a gratificação prevista no art. 84 da Lei Complementar nº 063, de 2003, em decorrência da absorção da mesma nos valores constantes nas tabelas
de vencimento criadas nesta Lei Complementar.
COMENTÁRIO: Extinto, pois será utilizado
para passagem do nível 1 para o nível 2 na tabela e, consequentemente, representa ganho
na carreira.
Art. 29. Ficam estendidos os benefícios da Lei nº
6.069, de 2002, aos ocupantes dos cargos de Engenheiro, Arquiteto, Geólogo e Geógrafos, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, Autárquica
e Fundacional do Poder Executivo municipal, que
desempenham funções de análise, vistoria, parecer, laudo, supervisão, fiscalização e execução de
obras e projetos, devidamente registrados nos respectivos Conselhos da Profissão.
COMENTÁRIO: Estende gratificações existentes para todos do mesmo cargo.
Art. 30. Ficam estendidos os benefícios da Lei nº
4.129, de 1993, aos ocupantes dos cargos de Técnico de Edificações, Técnico de Agrimensura, Técnico de Estradas, Técnico de Cadastro, Desenhista
e Técnico de Nível Superior, do Quadro de Pessoal
da Administração Direta, Autárquica e Fundacional
do Poder Executivo municipal, que desempenham
funções de análise, vistoria, parecer, laudo, fiscalização e execução de obras e projetos.
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COMENTÁRIO: Estende gratificações existentes para todos do mesmo cargo.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 31. Compete à Secretaria Municipal da Administração, como órgão central e normativo do Sistema Administrativo de Gestão de Pessoas:
I - coordenar, orientar e fiscalizar a implantação e
a administração deste Plano de Cargos, Carreiras
e Salários;
II - planejar e organizar cursos de capacitação, de
forma a assegurar a progressão funcional dos servidores, podendo delegar competência a órgãos
especializados, bem como aos órgãos e às entidades municipais devidamente estruturados.
COMENTÁRIO: Estabelece o órgão da PMF responsável pela aplicação do plano.
Art. 32. Estende-se, no que couber, o disposto
nesta Lei Complementar aos proventos de aposentadoria e às pensões.
COMENTÁRIO: O plano atinge também os
aposentados e pensionistas. Todos os ganhos reais do novo plano serão recebidos,
no entanto não altera as regras previdenciárias. Por exemplo, quem está aposentado
na proporcional receberá o reajuste, o novo
valor será calculado proporcionalmente em
cima do novo vencimento. Quem tem integralidade e paridade com os ativos, receberá o
mesmo valor que os trabalhadores que estão
na ativa.
Art. 33. O Chefe do Poder Executivo expedirá os
atos necessários para operacionalização desta Lei
Complementar.
Art. 34. As despesas decorrentes da aplicação
desta Lei Complementar correrão à conta das dotações próprias do Orçamento Geral do Município
e não poderão exceder a 95% do limite previsto no
art. 20, III, “b”, da Lei Complementar federal nº 101,
de 2000.

Parágrafo único. A impactação financeira resultante do enquadramento e execução desta Lei Complementar será paga parceladamente, observando-se o seguinte cronograma:
I - 30% a partir do mês maio de 2015;
II - 20% a partir do mês de maio de 2016;
III - 30% a partir do mês de maio de 2017;
IV - 20% a partir do mês de maio de 2018.
COMENTÁRIO: Prazo para integralização do
plano e os marcos legais para o pagamento.
Art. 35. A implementação dos valores apurados
conforme parágrafo único do artigo 35, desta Lei
Complementar, observará, em cada período de desembolso financeiro, as disponibilidades financeiras da Administração Pública municipal, bem como
sua aplicação não poderá acarretar incremento da
despesa de pessoal que exceda a 95% do limite
previsto no art. 20, III, “b”, da Lei Complementar federal nº 101, de 2000.
Parágrafo único. A apuração será feita após o fechamento do primeiro quadrimestre do ano, sendo
que atingido o percentual previsto caput deste artigo, fica a Administração municipal autorizada a
suspender a implementação deste Plano de Cargos, Carreira e Salários até o exercício financeiro
seguinte.
COMENTÁRIO: Autoriza a prefeitura a cumprir
as leis vigentes.
Art. 36. Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação, com efeitos à partir de 1º
de setembro de 2014.
Art. 37. Ficam revogadas:
I - a Lei nº 2.897, de 1988;
II - o artigo 2º, da Lei nº 3008, de 26 de 1988;
III - a Lei nº 3.331, de 1989;
IV - a Lei Complementar nº 428, de 2012;
V - os artigos 2º, 3º e 5º do Decreto nº 441/98 e os
artigos 1º, 2º e 3º da Portaria SMS/GAB/N° 52/2013;
VI - o § 2º do artigo 85-B da Lei Complementar nº
358, de 2009.
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