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PROJETO LEI COMPLEMENTAR Nº 27/2014.

DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS,
CARREIRAS E VENCIMENTOS
VENCIMEN
DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS
DO
MUNICÍPIO DE ARAQUARI – SC, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOÃO PEDRO WOITEXEM,
WOITEXEM, Prefeito Municipal de Araquari, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições
atrib
legais e Constitucionais,, faz saber a todos os
habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sancionou a
seguinte Lei Complementar:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Fica instituído o Plano de Cargos,
Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores
integrantes dos quadros funcionais da administração direta e indireta do Município de
Araquari-SC,
SC, que objetiva estabelecer a estrutura
estrutura de cargos, carreiras e vencimentos,
bem como, disciplinar as formas de provimento e progressão.

Parágrafo Único: Os cargos e carreiras típicos dos profissionais estatutários do
magistério público municipal são instituídos e regulados pela Lei Complementar
133/2012, de 04 de abril de 2012.

Art. 2º. O quadro dos servidores municipais de Araquari, Fundações e Autarquias será
regido pela presente Lei Complementar,
Complementar e no que for omisso, pelaa Lei Complementar nº
117/2011, que dispõe sobre o Regime Jurídico
Jurídico dos Servidores Públicos de Araquari.

Art. 3º.

O Plano dee Cargos, Carreiras e Vencimentos instituído por esta Lei

Complementar visa prover os quadros funcionais da Prefeitura Municipal de Araquari,
Fundações e Autarquias, de um sistema organizado em cargos, carreiras e vencimentos.
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Parágrafo Único: O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos mencionado no Caput
deste artigo fundamenta-se
se nos princípios constitucionais da igualdade, impessoalidade,
legalidade, moralidade e eficiência.

CAPÍTULO II
DOS CONCEITOS

Art. 4º. Para os efeitos desta Lei Complementar consideram-se:

I – Cargo Público: é o criado por lei, com denominação própria, em número certo e
pago pelos cofres do Município, Fundações e Autarquias, instituídas e mantidas por
este, cometendo-se
se ao seu titular um conjunto de deveres, direitos, atribuições e
responsabilidades;

II – Servidor Público: Considera-se
Considera servidor público a pessoa legalmente investida em
cargo público efetivo;

III – Cargos em Comissão: são de livre provimento e exoneração, por ato do chefe do
Poder Executivo, que compreendem as atividades de direção, chefia e assessoramento,
obedecendo a estrutura e quantitativos estabelecidos em legislação própria;

IV – Quadro: é o conjunto de cargos de carreiras, confiança e em comissão, bem como
os agentes políticos, integrantes das estruturas dos Poderes do Município e das
Fundações e Autarquias instituídas e mantidas por este;

V – Carreira: é a possibilidade de crescimento do servidor estatutário dentro do
conjunto de classes de um cargo, para acesso privativo dos titulares que a integram,
mediante provimento originário e critérios estabelecidos nesta lei;

VI – Classe: é o agrupamento de cargos genericamente semelhantes em que se estrutura
a carreira, que contém referências salariais e possibilita progressão salarial horizontal e
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vertical do servidor estatutário, delimitada por valores mínimos, intermediários e
máximos, numericamente identificadas, condicionada à antiguidade e desempenho
funcional;

VII – Nível: graduação ascendente, existente em cada carreira, determinante de
progressão vertical;

VIII – Referência: graduação ascendente, existente em cada nível, determinante de
progressão funcional de A à Z em linha horizontal;

IX – Faixa de Vencimento: é a escala de padrões atribuídos a uma determinada
referência;

X – Padrão de Vencimento: é a letra que identifica a retribuição pecuniária recebida
pelo servidor estatutário dentro da sua faixa, excluídas as vantagens pessoais
decorrentes de legislações específicas;

XI – Interstício: é o lapso de tempo estabelecido com o mínimo necessário para que o
servidor se habilite
ite à progressão;

XII – Grupo Ocupacional: é o agrupamento de cargos de natureza, requisitos e
responsabilidades semelhantes, que justifiquem tratamento de vencimentos, segundo a
natureza do trabalho, ou grau de conhecimento e escolaridade exigidos para o seu
desempenho;

XIII – Progressão Funcional: é a elevação da referência e nível do servidor para a
imediatamente superior, dentro da faixa de vencimento do grupo ocupacional a que
pertence;

XIV – Vencimento: é a retribuição pecuniária devida ao servidor,
servidor, pelo exercício do
cargo público ou especialidade, na referência em que se encontra, com valor fixado em
lei;
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XV – Remuneração: é o vencimento do cargo efetivo e de comissão, acrescido das
vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei.

CAPITULO III
DA POLÍTICA NORTEADORA

Art. 5º. A política norteadora do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos tem por
objetivos:

I - a valorização do servidor, pelo reconhecimento dos esforços individuais, na direção
do crescimento profissional;

II - proporcionar aos servidores conhecimento das oportunidades de acesso na carreira;

III - estabelecer clima participativo e de confiança entre o Município e o servidor sobre
as perspectivas de desenvolvimento profissional;

IV - motivar e encorajar o servidor na exploração de sua capacidade em busca de maior
conhecimento e desenvolvimento profissional;

V - buscar a equidade interna na estrutura organizacional da administração pública
municipal;

VI - a contínua melhoria na qualidade da prestação
p
do serviço público.
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CAPÍTULO IV
DO QUADRO DE CARGOS

Art. 6º. O Quadro
uadro de Cargos instituído por esta Lei Complementar fica constituído por
número certo e determinado de vagas.

Art. 7º. O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores do município de
Araquari fica constituído por quatro grupos ocupacionais, a saber:

I – Grupo
upo Ocupacional de Nível Básico:
Básico: Grupo de Apoio Administrativo, formado pelos
cargos constantes no anexo I, com requisito de escolaridade correspondente ao ensino
fundamental completo;

II – Grupo
rupo Ocupacional de Nível Médio:
Médio: Grupo de Nível Médio, formado pelos cargos
constantes no anexo I,, com requisito de escolaridade correspondente ao ensino médio
completo;

III – Grupo
po Ocupacional de Nível Técnico:
Técnico: Grupo de Nível Técnico, formado pelos
cargos constantes no anexo I, com requisito de escolaridade correspondente ao curso
técnico de ensino médio;

IV – Grupoo Ocupacional de Nível Superior:
Superior Grupo
rupo de Nível Superior, formado pelos
cargos constantes no anexo I, com requisito de escolaridade correspondente ao ensino
superior.
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CAPÍTULO V
DA REMOÇÃO

Art. 8º. Remoção é a transferência voluntária de Servidores de uma unidade/setor para
outra.

Parágrafo Único: Não será removido o servidor que estiver readaptado, licenciado ou
com medidas disciplinares, conforme estabelece o Artigo 162, da Lei Complementar
117/2011.

Art. 9º.

O Edital de remoção, requisito indispensável, será publicado no mês de

outubro de cada ano e estabelecerá as regras de concorrência.

§ 1º Em não havendo concorrência, será deferida automaticamente, sempre que
requerida e se for de interesse da Administração Municipal.

I - O indeferimento da remoção com base na falta de interesse da Administração
Admini
será
devidamente fundamentado.

§ 2º O Edital com o resultado final será publicado até o dia 10 de dezembro, devendo
ocorrer a remoção
moção no primeiro dia do ano subseqüente ao pedido.

Art. 10 Havendo concorrência e empate entre interessados, o critério
critério de desempate
levará em conta os seguintes fatores, por ordem eliminatória:

I – maior tempo de serviço no
no cargo efetivo na administração direta, Fundações
F
e
Autarquias;

II - proximidade de residência;

III - maior idade.
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Art. 11 A remoção poderá ser solicitada
solicitada e procedida por permuta, com servidores
investidos em mesmo cargo, mediante o pedido escrito de ambos os interessados.

§ 1º A solicitação de permuta obedecerá ao edital da remoção.

§ 2º Não poderá se candidatar a remoção por permuta o servidor licenciado, readaptado
ou em processo de readaptação.

§ 3º A administração poderá realizar remoção ex-ofício
ex ofício sempre que para tanto tenha
imperiosa necessidade, e o fará a qualquer tempo, por ato do Secretário Municipal, com
anuência do chefe do poder Executivo e critérios fundamentados, observando, no que
couber este Estatuto e o Estatuto dos Servidores Públicos do Município.

CAPÍTULO VI
DA LOTAÇÃO

Art. 12 Terão lotação definida os servidores efetivos nas unidades e setores de cada
secretaria.

Art. 13 As secretarias
ecretarias encaminharão ao Prefeito Municipal, requerimento
erimento de portaria de
lotação imediatamente após a posse do servidor.
servidor

Art. 14 A lotação será definida observando os seguintes critérios:

I - maior tempo de serviço efetivo no
n cargo de ingresso de concurso público no serviço
público municipal, incluindo-se
incluindo Fundações e Autarquias;

II - melhor
elhor Classificação no Concurso Público;

III - proximidade de residência;

IV – maior quantidade de dependentes menores de 14 anos;
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V- maior idade.

Art. 15 A alteração de lotação somente se dará mediante remoção.

CAPÍTULO VII
DO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DO SERVIDOR

Da Progressão

Art. 16 Progressão é a passagem do servidor de uma determinada referência e/ou nível
para a imediatamente superior, obedecendo ao interstício mínimo em cada referência e
nível.

Art. 17 A progressão funcional será devida ao servidor durante a sua vida profissional
ativa, inclusive, durante o período em que o servidor estiver recebendo o abono
permanência.

Art. 18 O servidor
rvidor remanejado ou readaptado terá direito a progressão funcional,
somente se estiver exercendo função em seu local de lotação.

Art. 19 Os profissionais cedidos a outros entes da federação terão o período aquisitivo
do direito ao acesso a progressão horizontal
horizontal e vertical imediatamente superior suspenso,
voltando a contar após seu efetivo retorno ao órgão de origem.

Art. 20 Os servidores efetivos,
efetivos, ocupantes de cargos em comissão, terão suas referências
e/ou níveis alterados pela progressão considerando-se
considerando e os padrões de vencimentos de seu
cargo efetivo, não importando, para tal finalidade, a remuneração percebida pelo
exercício do cargo comissionado.

Art. 21 Os servidores que não estiverem no efetivo exercício da função, terão sua
progressão suspensa. O acesso
cesso à progressão horizontal imediatamente superior dar-se-á
dar
ao completar o prazo para fazer jus ao acesso. O servidor efetivo que estiver em uma

PREFEITURA
REFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI
Rua Coronel Almeida, 60 – Centro - Araquari – SC - CEP 89.245-000.
89.245

função comissionada ou gratificada na área afim de seu concurso terá direito à
progressão funcional, com base no vencimento de carreira.

Parágrafo Único: Consideram-se
Consideram se como efetivo exercício as hipóteses do artigo 126 do
Estatuto dos Servidores Públicos de Araquari.

Da Progressão Horizontal

Art. 22 A progressão horizontal dar-se-á mediante a apresentação de certificado
ce
de
cursos em áreas afins, obedecendo aos seguintes critérios:

I – para referência A: ingresso automático após a posse;

II – para as referências subsequentes, ou seja, de “b” a “z”: após estágio probatório,
obedecendo edital de progressão funcional que dar-se-á
dar á a cada dois anos no mês de
maio;

III – Para possibilitar a progressão funcional de que trata este artigo, os cursos de
capacitação deverão ser apresentados por meio de certificado, contendo, no mínimo 80
horas de cursos em áreas afins de função e/ou lotação.

Parágrafo Único: A mudança de referência importa na passagem do servidor do padrão
de vencimento,, com majoração de vencimentos no percentual de 2% (dois por cento),
cent
em que se encontra para aquele correspondente a referência imediatamente superior, na
forma prevista no anexo II desta Lei Complementar.

Art. 23 O servidor que tiver falta injustificada e/ou conforme penalidades previstas no
Artigo 162 da Lei Complementar 117/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos de
Araquari),, não terá acesso à progressão horizontal, referente ao período requerido.

Art. 24 A progressão horizontal ocorrerá após o término do estágio probatório,
conforme estabelece o artigo 27 Lei Complementar 117/2011.
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Art. 25 O funcionário que tiver a progressão funcional prevista no artigo 22, ao
completar a última letra do nível horizontal 1 passará automaticamente, após o
interstício, à referência inicial do nível horizontal 2.

Da Progressão Vertical

Art. 26 A progressão vertical dar-se-á
dar á por nova titulação com a movimentação do
servidor de um nível para outro no mesmo cargo, em maio e novembro de cada ano,
observando os seguintes critérios:

médio, superior ou de pós-graduação,
pós
na
I – apresentação de diploma de curso de ensino médio,
área afim de sua função, exceto para o Grupo Ocupacional Nível Básico.
Básico

II – os títulos de pós-graduação
graduação lato-sensu ou stricto sensu, obtidos junto à Instituições
de Ensino Superior localizadas em países membros do MERCOSUL, bem como, de
Portugal, nos termos do artigo 49 da Constituição Federal, Decreto Legislativo Federal
nº 800, de 23 de outubro de 2003 e Decreto Presidencial nº 5518, de 23 de agosto de
2005, serão considerados válidos para concessão de progressão funcional. A carga
horária mínima dos cursos de pós-graduação
pós graduação deverá obedecer o que preconiza a
Resolução CNE/CES Nº 1, de 3 de Abril de 2001.

III – A progressão vertical ocorrerá uma única vez por titulação;

IV - Para o cargo de agente administrativo, quando de sua progressão vertical, será
considerada sua área de lotação e função.

V - Os cursos de que tratam este artigo deverão ter afinidade com o cargo de
provimento efetivo do servidor.
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VI - Os cargos que exigirem curso de póspós graduação, como requisito básico para
investidura em concurso público, terão acesso à progressão vertical a partir do nível
subsequente ao mínimo exigido.

Art. 27 O servidor
idor que ingressar no quadro do Município de Araquari, incluindo-se
incluindo
administração direta, Fundações e Autarquias,
Autarquias perceberá a remuneração constante
consta
no
anexo II da presente Lei Complementar, observando-se:
observando

I-

O vencimento inicial da carreira dos servidores investidos em concurso
público, cujo cargo exija como pré-requisito
requisito alfabetização e ensino
fundamental, perceberá o adicional de 10% a nível de ensino médio, 10% a
nível superior e 20% a nível de Especialização;

II-

O vencimento inicial da carreira dos servidores investidos em concurso
público, cujo cargo
c
exija como pré-requisito
requisito ensino médio, perceberá o
adicional de 10% a nível de ensino superior, 20% a nível de Especialização e
20%
0% a nível de mestrado;

III-

O vencimento inicial da carreira dos servidores investidos em concurso
público, cujo cargo exija como pré-requisito
requisito ensino superior, perceberá o
adicional de 20% a nível de Especialização, 20% a nível de Mestrado, 20%
a nível de Doutorado;

Parágrafo Único: os percentuais acima serão cumulativos, e terá acesso a progressão
funcional, o servidor que se
se capacitar na área afim, exceto os cargos públicos inseridos
no artigo 26, inciso I.

Art. 28 Para ter direito a progressão vertical prevista no art. 27, o servidor terá que
perceber vencimento inferior a 06 pisos salariais do Município de Araquari
quari.
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I - Para os cargos que percebam o salário superior a 06 pisos salariais do
d municípo de
Araquari, a progressão ocorrerá conforme tabela abaixo:

TITULAÇÃO

PERCENTUAL GRATIFICAÇAO

ESPECIALIZAÇÃO

10%

MESTRADO

10%

DOUTORADO

10%

II - Para os cargos que o edital do concurso exija pós-graduação,, a progressão vertical
ocorrerá a partir da próxima titulação.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 29 As gratificações de qualquer natureza serão concedidas na forma estabelecida
no Estatuto dos Servidores Públicos de Araquari-SC.
Araquari

Art. 30 A jornada de trabalho dos titulares dos cargos referenciados nesta Lei
Complementar é definida de acordo com a natureza da função e estabelecidas no anexo
I.

§1º Os ocupantes dos cargos, com carga horária inferior a estabelecida no anexo I, terão
garantida a jornada fixada anteriormente à publicação da presente lei.

§2º Deverão ser obedecidas
obedecidas as jornadas de trabalho conferidas às atividades
profissionais regulamentadas por lei específica, exercida no âmbito do serviço público
municipal, respeitados os vencimentos estabelecidos em lei.
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Art. 31 As nomeações para os cargos efetivos de que trata esta Lei Complementar
serão realizadas por ato do Poder Executivo Municipal de Araquari, observando-se:
observando

I – a prévia aprovação em concurso público;

II – a disponibilidade financeira e orçamentária;

III – o cumprimento da legislação vigente.

Art. 32 As atribuições próprias de cada cargo constante no presente Plano
P
de Cargos,
Carreiras e Vencimentos são aquelas descritas no anexo I,, que integra a presente lei.

Art. 33 Os servidores contratados em caráter temporário e excepcional, na forma do art.
37, IX, da Constituição Federal terão sua relação regulada pela CLT e seus vencimentos
básicos enquadrados na tabela de vencimentos constantes do anexo II desta lei, sem
direito a progressão.

Art. 34 O servidor efetivo que assumir cargo comissionado na área afim de seu cargo
como sevidor público efetivo, terá acesso integral ao Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos.

Art. 35 Os cargos de Oficial Administrativo, Assistente Administrativo e Auxiliar
Administrativo de nível médio passarão a ter nova nomenclatura de Agente
Administrativo, sem prejuízo aos direitos adquiridos.

Art. 36 Os cargos de Auxiliar Operacional e Gari de nível fundamental passarão a ter
nova nomenclatura de Auxiliar de Serviços Gerais,
G
sem prejuízo dos
os direitos adquiridos.

Art. 37 O cargo de Auxiliar de Enfermagem de nível médio passará a ter nova
nomemclatura de Técnico de Enfermagem.
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Art. 38 Ficam extintos os seguintes cargos na administração da Prefeitura Municipal de
Araquari: Bioquímico, Agente Agropecuário, Assistente Contábil Financeiro, Mecânico
de Máquinas Pesadas, Técnico de Edificações, Técnico de Higiene Bucal, Mecânico de
Manutenção.

Art. 39 Ficam extintos os seguintes cargos na Fundação
Fundaç Municipal de Cultura de
Araquari: Professor de Atividades Sócio Educativas e Instrutor de Cursos de Curta
Duração.

Art. 40 Não se abrirá novas vagas para o cargo de vigilante sanitário, tampouco
concurso público para preenchimento do cargo que vagar.

Art. 41 Os cargos de Fonoaudiólogo e Tradutor e Intérprete de Libras Língua Brasileira
de Sinais serão regidos pela Lei Complementar 133/2012.

Art. 42 A partir da vigência da presente Lei Complementar, adota-se
adota se o quadro atual de
servidores, vencimentos, carga
carga horária e atribuições respectivas, conforme explicitado
nos anexos I e II, do presente diploma legal.

Art. 43 Os vencimentos dos servidores do quadro efetivo do município de Araquari,
correspondem aos valores descritos na
n tabela constante do anexo II desta lei.

Art. 44 O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do município de Araquari será
implantado no mês de maio de 2015.

Art. 45 Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos
a partir de maio de 2015, revogando-se
revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
EM 24 DE NOVEMBRO DE 2014.

JOÃO PEDRO WOITEXEM
PREFEITO
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JUSTIFICATIVA
Senhor Presidente:
Senhores Vereadores:

Estamos encaminhando o presente projeto de Lei Complementar que propõe a
implantação do Plano de Cargos e Salários dos servidores públicos do Município de
Araquari. A proposição é a síntese
síntese do trabalho exaustivo e dedicado da comissão
composta por Charlin Manoel Raimundo, Heloisa Godoi, Fernanda Matheus Pallú,
Giany Mara da Silveira Ramos, Kátia Regina Cardoso da Silva, Laudicéia da Silva,
Mirian Tantsch, Nestor Nesito Vieira, Rafaela Ventura
Ventura Bairos Otto e Wanessa Célia da
Silva. Esta equipe de servidores elaborou, de forma democrática, o presente projeto.
Busca o presente projeto regularizar a vida funcional dos servidores municipais
através de plano de progressão que leva em conta fundamentalmente
fundamentalmente o mérito da busca
de melhor formação através do estudo pela especialização, mestrado, doutorado ou
mesmo através de cursos de formação.
se, efetivamente, da progressão funcional pela meritocracia. Isto, com
Trata-se,
certeza, trará melhoria na qualidade
qualidade do serviço público, com ganhos para a sociedade
em geral que contará com uma estrutura administrativa mais ágil e eficiente.
Pelo levantamento do setor financeiro desta prefeitura o impacto econômico a
nível de gastos público será de pequeno impacto,
impacto, de modo que não comprometerá as
finanças públicos e capacidade de investimentos em obras e serviços.
Há que ressaltar também de que pelo presente projeto de lei unificamos as
diversas outras leis que tratam da estrutura dos cargos efetivos dos servidores
municipais, tornando assim, o entendimento e operacionalização do trabalho da
Gerência de Recursos Humanos.
Colocando a disposição desta casa a equipe técnica desta Prefeitura para
maiores esclarecimentos, solicitamos a análise e aprovação do presente projeto de lei.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
EM 24 DE NOVEMBRO DE 2014.

João Pedro Woitexem
PREFEITO

