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1. PROPOSTA DE LEI COMPLEMENTAR
LEI COMPLEMENTAR Nº _______, DE ____ DE _______________ DE 2022.
Institui o novo Plano de
Cargos, Carreiras e Salários
(PCCS) do Município de
Fortaleza
para
os
servidores do ambiente de
especialidade
Gestão
Previdenciária e Saúde do
Servidor.
FACO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVOU E EU
SANCIONO A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR:
CAPÍTULO I - das disposicões preliminares
Art. 1º. Fica aprovado o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Município de
Fortaleza para os servidores do ambiente de especialidade Gestão Previdenciária
e Saúde do Servidor, obedecendo às diretrizes estabelecidas nesta Lei
Complementar.
§ 1º. O Plano de Cargos, Carreiras e Salários a que se refere o caput deste artigo
atende a todos os servidores ocupantes de cargos e funções de caráter efetivo.
§ 2º. Os cargos e carreiras estão estruturados em 4 (quatro) Núcleos de
Atividades, inerentes às competências do Instituto de Previdência do Município de
Fortaleza:
I.
II.
III.
IV.

Núcleo de Práticas Especializadas da Saúde;
Núcleo de Gestão Previdenciária e Apoio à Saúde;
Núcleo de Auditoria e Perícia em Saúde;
Núcleo de Gestão de Investimentos em Previdência.

Art. 2º. O Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS tem como princípios e
diretrizes:
I.

investidura no cargo de provimento efetivo, condicionada a aprovação
em concurso público de provas ou provas e títulos, e garantia do
desenvolvimento profissional no cargo, através dos instrumentos
previstos nesta Lei Complementar;
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II.

estímulo a oferta contínua de programas de capacitação, que
contemplem aspectos técnicos, especializados e a formação geral,
necessários a demanda oriunda dos servidores e dos munícipes, bem
como ao desenvolvimento institucional;
organização dos cargos públicos e adoção de instrumentos de gestão
de pessoal integrados ao desenvolvimento organizacional do Município
de Fortaleza.

III.

CAPÍTULO II - dos conceitos
Art. 3º. Para todos os efeitos desta Lei Complementar, aplicam-se os seguintes
conceitos:
I.

II.
III.

IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

Plano de Cargos, Carreiras e Salários: conjunto de princípios,
diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos
servidores do Município de Fortaleza para o ambiente de
especialidade Gestão Previdenciária e Saúde do Servidor,
constituindo-se em instrumento de gestão de pessoas;
Carreira: é o conjunto de cargos de mesma natureza, pertencente
ao mesmo nível de classificação, no qual o servidor se desloca
entre as referências salariais e classes
Cargo: unidade básica do quadro de pessoal, de natureza
permanente, criado por Lei, provido por concurso público de provas
ou provas e títulos, individualizando ao seu ocupante o conjunto de
atribuições substancialmente idênticas quanto a natureza do
trabalho, aos graus de complexidade e responsabilidade;
Função: o conjunto de atribuições e responsabilidades
estabelecidas para um servidor. Para este plano, a função tem a
característica de ser extinta ao vagar;
Grupo Ocupacional: agrupamento de cargos e funções distintos,
mas com atividades profissionais afins ou que guardam relação
entre si pela natureza, complexidade, escolaridade e objetivos finais
a serem alcançados;
Nível de Classificação: conjunto de cargos/funções de mesma
hierarquia, classificados a partir dos requisitos de escolaridade;
Classe: divisão básica da carreira;
Referência: posição do servidor na escala de vencimento da
respectiva classe.

CAPÍTULO III - do quadro de pessoal
Art. 4º. O quadro de pessoal do ambiente Gestão Previdenciária e Saúde do
Servidor fica composto por 2 (duas) partes, sendo elas a Parte Permanente,
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constituída de Cargos de Provimento Efetivo e a Parte Especial, constituída de
Cargos e Funções Extintas quando vagarem, descritos no Anexo V desta Lei
Complementar.
CAPÍTULO IV - da estrutura do plano de cargos, carreiras e salários (PCCS)
Art. 5º. O Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS de que trata esta Lei
Complementar fica organizado em carreira, cargos e funções extintas quando
vagar, estruturados em 3 (três) grupos ocupacionais, 5 (cinco) níveis de
classificação, 6 (seis) classes, sendo 4 (quatro) referências para cada classe.
§ 1º. A distribuição dos cargos e funções deverá obedecer a nova estrutura,
conforme Anexo.I.
§ 2º. Os cargos e funções estão distribuídos conforme os seguintes grupos
ocupacionais, de acordo com a escolaridade e a natureza das respectivas
atividades:
a)
Operacional A: compreende os cargos/funções inerentes às
atividades de reduzida complexidade, caracterizada pela assistência
operacional, para cujo provimento será necessária a formação do ensino
fundamental;
b)
Tático B/C: compreendem os cargos/funções inerentes as
atividades de média complexidade no suporte das atividades estratégicas,
exigindo-se conhecimento e domínio de conceitos mais amplos, para cujo
exercício do cargo será necessária formação do ensino médio, técnico ou
equivalente, quando se tratar de atividade profissional habilitada;
c)
Estratégico D/E: compreendem os cargos e funções inerentes as
atividades de alta complexidade, para cujo provimento é exigido formação
em curso superior. Tem atuação voltada para os fins da instituição e sua
otimização.
Art. 6º. A mudança de denominação dos cargos/funções a que se refere o Anexo
VI desta Lei Complementar não representa, para qualquer efeito legal, inclusive
para efeito de aposentadoria, descontinuidade em relação a carreira, ao
cargo/função e as atribuições atuais desenvolvidas pelos seus titulares.
Art.7º. O Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS estabelece, ainda, as
novas regras para:
I.

ingresso na carreira;
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II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

jornada de trabalho;
avaliação de desempenho;
formas de desenvolvimento;
incentivo de titulação;
remuneração;
matriz salarial;
enquadramento;
disposições finais.

CAPÍTULO V - do ingresso na carreira
Art.8º. O ingresso nos cargos de provimento efetivo de Técnico de Gestão
Previdenciária, Analista de Gestão Previdenciária, Perito Médico, Auditor Médico,
Auditor em Saúde e Analista de Investimentos Previdenciário dar-se-á mediante
concurso público, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Fortaleza (Lei no 6.794, de 27 de dezembro de 1990 e suas
alterações posteriores), a fim de suprir as necessidades institucionais,
respeitando o quantitativo da lotação global do quadro de pessoal, bem como a
respectiva previsão orçamentária.
Parágrafo Único. Os requisitos de escolaridade para ingresso nos cargos do
Município de Fortaleza, para o ambiente de especialidade Gestão Previdenciária
e Saúde do Servidor, são os previstos no Anexo VII desta Lei Complementar.
Art. 9º. O provimento dos cargos a que se refere o art. 8º dar-se-á sempre na
referência inicial, da primeira classe, da tabela salarial.
Art. 10. Competem a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão
(SEPOG) e Instituto de Previdência do Município de Fortaleza (IPM) tomar as
providências para a integração do servidor admitido, por meio de treinamento
introdutório, de caráter obrigatório, dando-lhe conhecimento do ambiente de
trabalho, direitos e deveres, formas de desenvolvimento na carreira.
CAPÍTULO VI - da jornada de trabalho
Art. 11. A jornada de trabalho dos servidores integrantes do PCCS de que trata
esta Lei Complementar fica estabelecida em 240 (duzentas e quarenta) horas
mensais, correspondentes a 40 (quarenta) horas semanais, efetivamente
trabalhadas.
§ 1º. Os atuais servidores com jornadas de trabalho de 120 (cento e vinte) e 180
(cento e oitenta) horas mensais poderão optar a qualquer momento pela
migração, em caráter definitivo, para a jornada de 240 (duzentas e quarenta)
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horas mensais, a partir da vigência desta lei.
§ 2º. O valor da hora de trabalho é calculado sobre o vencimento básico do
servidor, conforme tabelas salariais constantes no Anexo XI.
§ 3º. O servidor deverá manifestar através de termo de opção, a qualquer
momento, a contar da data do enquadramento neste plano, o interesse em migrar
para a jornada de 240 (duzentas e quarenta) horas mensais.
CAPÍTULO VII - da avaliação de desempenho
Art. 12. A avaliação de desempenho consiste em um processo sistemático e
contínuo de acompanhamento de aferição do desempenho do servidor, tendo
como objetivos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

identificar pontos fortes e oportunidades de melhoria no desempenho
dos servidores, visando a implementação de ações adequadas;
dotar os gestores de uma ferramenta que possibilite o gerenciamento e
o desenvolvimento de suas equipes;
promover a comunicação e interação entre os gestores e demais
servidores com relação aos resultados esperados, permitindo o
acompanhamento do desempenho;
garantir o desenvolvimento do servidor na carreira e auxiliar na
identificação da necessidade de capacitação e seu aperfeiçoamento
profissional;
orientar a política de gestão de pessoas do ambiente de especialidade
Gestão Previdenciária e Saúde do Servidor;
subsidiar a avaliação do estágio probatório;
elevar o comprometimento dos gestores e servidores.

Parágrafo Único.A avaliação referida no caput deste artigo vigorará 12 (doze)
meses a contar da data de publicação desta Lei.
Art. 13. O processo de avaliação de desempenho do servidor será realizado
anualmente compreendendo o interstício de janeiro a dezembro.
Art. 14. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária
(GDAP), devida aos integrantes deste Plano de Cargos, Carreiras e Salários,
quando lotados e em efetivo exercício das atividades inerentes às atribuições do
respectivo cargo no Instituto de Previdência do Município – IPM;
Parágrafo Único. A GDAP terá como limites:
I.
II.

máximo, 100 (cem) pontos por servidor; e
mínimo, 30 (trinta) pontos por servidor, correspondendo cada ponto ao
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valor estabelecido na tabela abaixo.
VALOR DA GDAP (POR PONTO)
NIVEL

MÉDIO

TÉCNICO

SUPERIOR

ESPECIALIZAÇÃO

VALOR ()

30,00

35,00

50,00

60,00

Art. 15. Os procedimentos e os instrumentos operacionais para execução do
processo de avaliação de desempenho serão elaborados pela comissão de
acompanhamento do PCCS e regulamentados por meio de Decreto do Chefe do
Poder Executivo Municipal, que deverá ser publicado em até 180 (cento e oitenta)
dias após a vigência desta lei.
CAPÍTULO VIII - das formas de desenvolvimento
Art. 16. O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á por progressão e por
promoção, utilizando se os critérios de qualificação e de tempo de serviço.
§ 1º. A progressão consiste no deslocamento do servidor de uma referência para
outra imediatamente superior, dentro da mesma classe a que pertença,
observando-se o interstício de 3% (três por cento) entre uma referência e outra,
observados os critérios estabelecidos nesta Lei Complementar.
§ 2º. A promoção consiste no deslocamento do servidor da última referência da
classe a que pertença para a primeira referência da classe seguinte,
considerando-se o interstício de 5% (cinco por cento), observados os critérios
estabelecidos nesta Lei Complementar.
Art. 17. Não farão jus aos deslocamentos mencionados neste Capítulo os
servidores que incorrerem nos seguintes critérios:
I.
II.
III.

tiver sido penalizado por processo administrativo disciplinar no período
entre uma progressão/promoção e outra, garantido o direito de ampla
defesa.
ter sido condenado em sentença de trânsito em julgado em processo
criminal entre uma progressão/promoção e outra.
Não apresentar os certificados exigidos para progressão por qualificação e
capacitação e promoção de mudança de classe.

SEÇÃO I - da progressãopor tempo de servico e capacitação
Art. 18. Progressão Por Tempo de Serviço e capacitação ocorrerá anualmente e
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consiste na passagem do servidor da referência onde se encontra para a
subsequente, dentro da mesma classe a que pertença, sendo que a primeira
Progressão por tempo de serviço e capacitação ocorrerá 12 meses após a
vigência desta lei.
§ 1º Para progressão por tempo de serviço e capacitação de que trata o caput, o
servidor deverá apresentar certificado de cursos capacitação, atualização ou
aperfeiçoamento, em conformidade com as atividades realizadas pelo IPM, com
carga horária previstas no anexo VIII.
§ 2º Os servidores em estágio probatório não farão jus a este benefício.
Art. 19 - Para os efeitos desta Lei considera-se efetivo exercício o tempo de
permanência do servidor sem afastamento do cargo/função, salvo os casos
previstos no art. 45 da Lei Ordinária nº 6.794, de 27 de dezembro de 1990, bem
como para exercer mandato em entidades de representação sindical e as demais
exceções previstas em lei, inclusive o tempo de serviço prestado em regime de
portaria.
SEÇÃO II - da promoção
Art. 20. São requisitos para a concessão da promoção:
I.
II.
III.
IV.

certificação em cursos, congressos, seminários e afins, respeitada a
carga horária mínima conforme Anexo IX desta Lei Complementar;
interstício de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias na última
referência;
tiver sido penalizado por processo administrativo disciplinar no período
entre uma progressão/promoção e outra, garantido o direito de ampla
defesa.
ter sido condenado em sentença de trânsito em julgado em processo
criminal entre uma progressão/promoção e outra.

CAPÍTULO IX - do incentivo de titulação
Art. 21. A qualificação dos servidores dos Núcleos de Gestão Previdenciária e
Saúde, Práticas Especializadas da Saúde e Gestão de Investimentos em
Previdência de que trata esta Lei Complementar, bem como a melhoria da
qualidade de serviços por eles executados, será estimulada através da concessão
do Incentivo de Titulação.
Art. 22. O Incentivo de Titulação será concedido aos servidores mencionados no
art. 21 que obtiverem certificado ou título em curso que mantenha correlação
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direta com o cargo ao qual pertença.
§ 1º. Serão considerados apenas os títulos e/ou certificados relativos ao grau de
educação formal que exceda ao exigido pelo cargo, conforme o Anexo X;
§ 2º. Os cursos de graduação e pós-graduação (Lato sensu) para fins de
concessão do Incentivo de Titulação deverão ser reconhecidos pelo Ministério da
Educação;
§ 3º. Para todos os efeitos de concessão deste benefício, os títulos ou
certificados obtidos só poderão ser apresentados uma única vez;
§ 4º. Os percentuais de Incentivo de Titulação não são cumuláveis entre si;
§ 5º. Portaria do Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão
definirá os critérios de correlação direta entre o título apresentado pelo servidor e
o cargo exercido;
§ 6º. O Incentivo de Titulação a ser percebido pelo servidor será incorporado aos
vencimentos do cargo efetivo, desde que o período de percepção do benefício no
exercido cargo seja igual ou superior a 60 (sessenta) meses ininterruptos ou 84
(oitenta e quatro) meses intercalados.
§ 7º. O disposto no caput e nos parágrafos anteriores não se aplica aos
servidores do núcleo de práticas especializadas da saúde, do grupo estratégico,
correspondente ao nível de classificação D, já contemplados com a Gratificação
de Titulação Acadêmica (GTA) prevista na Lei nº 7.555/94.
§ 8º. A vedação contida no § 7º deste artigo não se aplica aos profissionais de
saúde ocupantes do cargo de assistente social, que permanecem fazendo jus à
Gratificação de Titulação Acadêmica (GTA), no mesmo percentual previsto na Lei
nº 7.555/94.
§ 9º. Fica assegurada aos servidores do Núcleo de Auditoria e Perícia em Saúde
a percepção da Gratificação de Titulação Acadêmica (GTA), no mesmo
percentual previsto na Lei nº 7.555/94.
Art. 23. O Incentivo de Titulação de que trata a presente Lei será calculado sobre
o vencimento básico da referência em que se encontra o servidor.
CAPÍTULO X -da remuneração
Art. 24. A composição da remuneração dos servidores abrangidos por este PCCS
dar-se-á da seguinte forma:
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I.
II.
III.

vencimento básico;
Incentivo de Titulação ou Gratificação de Titulação Acadêmica;
vantagens pecuniárias previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Fortaleza (Lei no 6.794/90 e suas alterações posteriores) e
em legislação especifica, excetuando o adicional por tempo de serviço
para os servidores que ingressarem no serviço público após a publicação
desta lei, conforme parágrafo 2º do art. 53 da lei complementar nº 298 de
26 de abril de 2021.

Art. 25. O vencimento básico corresponde ao valor estabelecido para a referência
da classe ocupada pelo servidor, de acordo com seu enquadramento na
respectiva tabela salarial.
Art. 26. As tabelas salariais com os respectivos padrões de vencimento
encontram-se definidas no Anexo XI deste plano.
CAPÍTULO XI - das tabelas salariais
Art. 27. As tabelas salariais dos cargos e funções definidos nesta Lei
Complementar tem a seguinte composição:
I.
II.

6 (seis) classes;
4 (quatro) referências para cada classe.

§ 1º. O nível de classificação, que compreende um conjunto de cargos/funções
de mesma hierarquia, é estruturado sob os requisitos de escolaridade da
seguinte forma:
I.
II.
III.
IV.
V.

Nível de Classificação A: ensino fundamental;
Nível de Classificação B: ensino médio;
Nível de Classificação C: ensino médio profissionalizante ou técnico;
Nível de Classificação D: curso completo de graduação, com registro
profissional, quando a lei assim o exigir.
Nível de Classificação E: curso completo de pós-graduação
(especialização), com registro profissional, quando a lei assim o exigir

§ 2º - A diferença percentual entre as referências é de 3% (três por cento), e
entre uma classe e outra, 5% (cinco por cento).
CAPÍTULO XII - do enquadramento
Art. 28. O enquadramento do servidor no PCCS dar-se-á no grupo ocupacional,
no nível de classificação na classe e no cargo/função correspondente a sua
situação funcional quando da vigência desta Lei Complementar, considerando o
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tempo de serviço no cargo/função e sua referência atual em razão das
progressões obtidas através de qualificação.
Art. 29. A apuração de tempo de serviço para fins de enquadramento a que se
refere o artigo 28, não serão considerados os períodos referentes a afastamentos
não remunerados, licença-prêmio não gozadas e contadas em dobro, exceto o
tempo de serviço prestado por portaria na Prefeitura Municipal de Fortaleza;
Parágrafo Único: Para efeito de enquadramento deverá ser utilizada a Tabela
constante no ANEXO XII.
Art. 30. O enquadramento dos servidores ativos e aposentados será feito no
prazo de até 60 (sessenta) dias da publicação desta Lei.
Parágrafo Único. Os servidores que não desejarem permanecer neste Plano
deverão declarar, expressamente, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, a
contar da data da publicação desta Lei.
CAPÍTULO XIII - das disposicões finais
Art. 31. O servidor que se julgar prejudicado quando do seu enquadramento
neste PCCS poderá requerer reavaliação junto à Secretaria de Planejamento,
Orçamento e Gestão – SEPOG, até 90 (noventa) dias após a publicação do
Quadro Discriminativo de Enquadramento no Diário Oficial do Município (DOM),
Art. 32. Este plano obedece, exclusivamente, às normas estabelecidas nesta Lei,
não prevalecendo, para nenhum efeito, as normas definidas em planos,
reclassificações e enquadramentos anteriores.
Art. 33. Fica assegurado, para contagem de tempo de serviço para
aposentadoria, o tempo de serviço reconhecido através de portarias, para os
servidores abrangidos por este plano.
Art. 34. Fica criada a Gratificação de Atividade Previdenciária e Saúde
(GPREVS), no percentual de 100% (cem por cento) sobre o vencimento-base,
devida aos servidores do quadro efetivo do Instituto de Previdência do Município –
IPM e em efetivo exercício no Órgão, integrantes do Núcleo de Práticas
Especializadas da Saúde, Núcleo de Gestão Previdenciária e Apoio à Saúde e
Núcleo de Gestão de Investimentos em Previdência.
§ 1º — A gratificação de que trata o caput deste artigo será estendida aos
servidores dos quadros efetivos do Poder Executivo Municipal de Fortaleza, que
estejam à disposição do Instituto de Previdência do Município – IPM;
§ 2º — Aos servidores efetivos, quando investidos em cargo em comissão
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pertencente à estrutura do Instituto de Previdência do Município – IPM será
acrescido, ao percentual percebido pelo mesmo, mais 50% (cinquenta por cento);
§ 3º — Fica assegurada a percepção da GPREVS aos servidores,
exclusivamente, comissionados, nos percentuais constantes na tabela abaixo,
calculados sobre a respectiva representação;
TABELA DE PERCENTUAIS DA GPREV SOBRE A REPRESENTAÇÃO –
COMISSIONADOS EXCLUSIVOS
DASSIMBOLOGIA
S-1
DG-1
DNS-1 DNS-2 DNS-3 DAS-1
DAS-3
2
%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

§ 4º — A Gratificação de Atividade Previdenciária e Saúde (GPREVS) a ser
percebida pelo servidor será incorporada aos vencimentos do cargo efetivo,
desde que o período de percepção do benefício no exercido cargo seja igual ou
superior a 60 (sessenta) meses ininterruptos ou 84 (oitenta e quatro) meses
intercalados;
§ 5º — A gratificação de que trata o caput deste artigo fica estendida aos
aposentados e pensionistas com direito à paridade.
Art. 35. Fica instituída a Gratificação pelo Desempenho de Atividade MédicoPericial e Auditoria – (GDAMPA), a ser atribuída aos servidores integrantes do
Núcleo de Auditoria e Perícia em Saúde, lotados nas Diretorias de Perícia Médica
e Diretoria de Saúde, pelo desempenho de atividades de perícia médica, medicina
do trabalho e auditoria.
Parágrafo Único. Os valores da Gratificação pelo Desempenho de Atividade
Médico-Pericial e Auditoria – (GDAMPA) são os constantes na tabela abaixo.
VALOR DA GDAMPA (POR PROCEDIMENTO)
CARGO

AUDITOR

AUDITOR MÉDICO

PERITO MÉDICO

VALOR ()

25,00

40,00

60,00

Art. 36. Fica mantida a Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), instituída pela
lei nº 9903, de 04 de abril de 2012, atuais servidores em efetivo exercício do IPM,
ocupantes do cargo de Analista de Gestão Previdenciária, Especialidade Direito,
do Núcleo de Gestão Previdenciária e Apoio à Saúde;
Parágrafo Único: A Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), não será devida
aos novos servidores que ingressarem a partir da vigência de Lei.
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Art. 37. Ficam incorporadas ao vencimento base as seguintes verbas constantes
na Lei nº 9329, de 28 de dezembro de 2007:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Diferença de ajuste PCCS;
Diferença de ajuste PCCS REMFIX;
DAP Complementar VB;
DAP Art. 43;
Vantagem Pessoal;
GEAD – Gratificação de Exercício de Atividades Administrativa.

Art. 38. Fica assegurada a revisão deste Plano de Cargos, Carreiras e Salários a
cada 5 (cinco) anos;
Art. 39. Será instituída uma Comissão Setorial Paritária composta por
representantes da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG,
Secretaria de Governo – SEGOV, Instituto de Previdência do Município – IPM,
representação da Bancada dos Trabalhadores indicada pela entidade sindical
representativa, para o acompanhamento e desenvolvimento deste PCCS;
Parágrafo Único.A comissão de que trata o caput será composta por 8 (oito)
membros, sendo 4 (quatro) representantes da bancada do governo e 4 (quatro)
representantes da bancada dos trabalhadores, sendo quatro titulares e quatro
suplentes.
Art. 40. Aos servidores do ambiente de especialidade Gestão Previdenciária e
Saúde do Servidor que se aposentaram com direito a paridade serão
asseguradas as vantagens decorrentes da aplicação desta Lei:
I. nova classificação do vencimento básico na tabela salarial hierárquica,
para fins de enquadramento;
II. todas as vantagens financeiras incidentes sobre o novo vencimento
básico.
Art. 41. Os servidores do ambiente de especialidade Gestão Previdenciária e
Saúde do Servidor que implementarem os requisitos para aposentadoria
voluntária, e que optarem por permanecer em atividade, terão direito, além do
abono de permanência, previsto no artigo nº 44 da LC nº 298, de 26 de abril de
2021, terão direito aos percentuais correspondentes a 3% da progressão a cada
12 meses e a 5 % da promoção a cada 4 anos, desde que cumpram os critérios
estabelecidos nesta Lei.
Art. 42. Para os servidoresdo ambiente especialidade Gestão Previdenciária e
Saúde que não implementarem os critérios para efeito de aposentadoria e se
encontrarem na última referência da tabela salarial a que pertença, fica
assegurada a progressão a cada 12 (doze) meses, com um acréscimo de 3%
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(três por cento) e a promoção a cada 04 (quatro) anos com um acréscimo de 5%
(cinco por cento), desde que cumpra os critérios estabelecidos nesta Lei.
Art. 43. Aos servidores que não optarem pelo gozo da licença-prêmio, fica
assegurado o pagamento em pecúnia, a partir da vigência desta lei.
Art. 44. Fica assegurada o recebimento Auxilio Refeição aos servidores,
independente do valor da remuneração, desde que cumpram jornada de trabalho
de 240hs.
Art. 44. As despesas decorrentes da implantação do Plano de Cargos, Carreiras
e Salários de que trata esta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias
próprias de cada órgão, podendo ser suplementadas em caso de insuficiência
pelo Tesouro Municipal.
Art. 45. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
todas as disposições em contrário com efeitos financeiros a partir de janeiro de
2022.
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ANEXOS
ANEXO I –QUADRO DE CARGOS - Núcleo de PráticasEspecializadas
da Saúde parte permanente de provimento efetivo (proposto)
GRUPO
OCUPACIONAL

TÁTICO
ESTRATÉGICO

CARGO

TÉCNICO EM
SAÚDE DO
SERVIDOR
ANALISTA EM
SAÚDE DO
SERVIDOR

MÉDICO DA
SAÚDE DO
SERVIDOR

NÍVEL DE
CLASSIFI
CAÇÃO

ESPECIALIDADE

QUANTI
TATIVO

C

ENFERMAGEM
HIGIENE DENTAL

10
10

D

ASSISTÊNCIA
SOCIAL
CIRURGIÃODENTISTA
ENFERMAGEM

20

FISIOTERAPIA

20

FONOAUDIOLOGIA

10

NUTRIÇÃO

5

PSICOLOGIA

20

TERAPIA
OCUPACIONAL
CLÍNICA MÉDICA

20

D

10
10

10
145
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ANEXO II - QUADRO DE CARGOS - Núcleo de GestãoPrevidenciária e
Apoio à Saúde
GRUPO
OCUPACIONAL

CARGO

TÁTICO

ESTRATÉGICO

TÉCNICO
DE
GESTÃO
PREVIDEN
CIÁRIA E
SAÚDE DO
SERVIDOR
ANALISTA
DE GESTÃO
PREVIDENCI
ÁRIA E
SAÚDE DO
SERVIDOR

NÍVEL DE
CLASSIFICA
ÇÃO
B

D

ESPECIALIDA
DE

QUANTITATIVO

ADMINISTRA
TIVO

50

ADMINISTRA
ÇÃO
ADMINISTRA
TIVO
ATUÁRIA

5
15

CONTÁBEIS

10

DIREITO

10

ECONOMIA

5

ESTATÍSTICA

5

TECNOLOGIA
DA
INFORMAÇÃO

10

10
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ANEXO III - QUADRO DE CARGOS -Núcleo de Auditoria e
PeríciaemSaúde
GRUPO
OCUPACIO
NAL

CARGO

AUDITOR EM
SAÚDE

AUDITOR
MÉDICO

NÍVEL DE
CLASSIFI
CAÇÃO

E

E

ESTRATÉG
ICO

PERITO
MÉDICO

TOTAL

E

ESPECIALIDADE

QUANTI
TATIVO

CIRURGIÃO-DENTISTA
ENFERMAGEM

5
5

FISIOTERAPIA

5

FONOAUDIOLOGIA

5

PSICOLOGIA

5

TERAPIA OCUPACIONAL

5

CLÍNICA MÉDICA

15

CARDIOLOGIA
CLÍNICA MÉDICA

5
10

DERMATOLOGIA

5

OFTALMOLOGIA

5

OTORRINOLARINGOLOGIA

10

PERÍCIA MÉDICA

10

PSIQUIATRIA

15

MEDICINA DO TRABALHO

10

TRAUMATOLOGIA E
ORTOPEDIA

5
120
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ANEXO IV - QUADRO DE CARGOS -Núcleo de Gestão de
InvestimentosemPrevidência
GRUPO
OCUPACIONAL

CARGO

ESTRATÉGICO

ANALISTA DE
INVESTIMENTOS
PREVIDENCIÁRIO

TOTAL

NÍVEL DE
CLASSIFICAÇÃO

D

ESPECIALIDADE

QUANTI
TATIVO

FUNDAMENTALISTA

10
10
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ANEXO V - PARTE ESPECIAL–quadro de
cargos/funçõesextintosquandovagarem
CARGO
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE
SAÚDE
AUXILIAR
DE
SERVIÇOS
GERAIS
FARMACÊUTICO
DATILÓGRAFO
MOTORISTA
TÉCNICO EM RADIOLOGIA
TOTAL

QUANTIDADE
1
1
1
1
1
1
6
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ANEXO VI- Tabela de conversao da estrutura e nomenclatura de
cargos/funções
ESTRUTURA ATUAL

A

TÁTICO

C

AGENTE
ADMINISTRATIVO
ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE
SERVIÇOS DE
SAÚDE*
DATILÓGRAFO*
TÉCNICO EM
ENFERMAGEM
TÉCNICO EM
HIGIENE DENTAL
TÉCNICO EM
RADIOLOGIA*
ADVOGADO
ENFERMEIRO
FARMACÊUTICO*

D
MÉDICO

GRUPO
OCUPACI
ONAL
OPERACIONAL

AUXILIAR DE
SERVIÇOS
GERAIS*
MOTORISTA*

B

ESTRATÉGICO

CARGO/FUNÇÃO

NÍVEL
DE
CLASSIF
ICAÇÃO

A

B
TÁTICO

NÍVEL DE
CLASSIFI
CAÇÃO

C

ESTRATÉGICO

OPERACIONAL

GRUPO
OCUPACIO
NAL

NOVA ESTRUTURA

D

CARGO/FUN
ÇÃO
AUXILIAR DE
GESTÃO
PREVIDENCI
ÁRIA E
SAÚDE DO
SERVIDOR

TÉCNICO DE
GESTÃO
PREVIDENCIÁ
RIA E
SAÚDE DO
SERVIDOR
TÉCNICO DE
GESTÃO
PREVIDENCIÁ
RIA E
SAÚDE DO
SERVIDOR
ANALISTA DE
GESTÃO
PREVIDENCI
ÁRIA E
SAÚDE DO
SERVIDOR
MÉDICO DA
SAÚDE DO
SERVIDOR

ESPECIALIDADE

LIMPEZA
TRANSPORTE

ADMINISTRATIVO

ENFERMAGEM
HIGIENE DENTAL
RADIOLOGIA
DIREITO
ENFERMAGEM
FARMÁCIA

ENDOCRINOLOGIA*,
OFTALMOLOGIA*,
PSIQUIATRIA*.
CLÍNICA MÉDICA*

*CARGOS EXTINTOS QUANDO VAGAREM
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ANEXO VII–Descrição dos cargos
GRUPO OCUPACIONAL: TÁTICO

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: C

1. CARGO: TÉCNICO DE GESTÃO
PREVIDENCIÁRIA E SAÚDE DO
2. SERVIDOR
ESPECIALIDADE:
ENFERMAGEM

3.REQUISITOS DE ESCOLARIDADE:
Ensino
Médio ou Técnico Profissionalizante,
de acordo com as áreas de
especialidade
4. Realizar atividades de enfermagem e/ou orientar equipes auxiliares na
operacionalização dos serviços e cuidados da enfermagem ao nível técnico, sob
orientação e supervisão do enfermeiro.
5. DESCRIÇÃO DETALHADA: Participar da supervisão e orientação de equipe
auxiliar, transmitindo instruções, orientando e acompanhando a realização das
atividades, Prestar cuidados de enfermagem a pacientes em estado grave,
colaborando com o enfermeiro, Participar das atividades de assistência integral à
saúde do indivíduo, da família e da comunidade, Participar da prevenção e controle
das doenças transmissíveis, atuando em bloqueios, vacinando, coletando e
notificando dados epidemiológicos; Realizar serviços de enfermagem,
proporcionando conforto e higiene aos pacientes, verificando sinais vitais,
administrando medicamentos, realizando curativos e outras tarefas necessárias;
Elaborar relatórios, registrando as atividades realizadas, para o controle do
atendimento do serviço de enfermagem; Esterilizar equipamentos e instrumentos
com o objetivo de assegurar suas condições de uso, controlando sua utilização de
acordo com as necessidades do serviço; Controlar e distribuir medicamentos aos
pacientes em tratamento especializado. Participar de atividades de educação em
saúde; Executar outras tarefas correlatas.
GRUPO OCUPACIONAL: TÁTICO

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: C

1. CARGO: TÉCNICO DE GESTÃO
PREVIDENCIÁRIA E SAÚDE DO
2. SERVIDOR
ESPECIALIDADE:
HIGIENE DENTAL

3.REQUISITOS DE ESCOLARIDADE:
Ensino
Médio ou Técnico Profissionalizante,
de acordo com as áreas de
especialidade
4. Realizar tarefas simplificadas de odontologia, auxiliando no preparo de materiais
odontológicos e na instrumentação, sob supervisão direta do cirurgião-dentista.
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5. DESCRIÇÃO DETALHADA: Preparar o paciente para atendimento, orientando-o e
informando-o sobre os procedimentos tecnológicos a serem realizados, para melhor
aceitação do tratamento; Instrumentar atividades odontológicas preparando
bandejas com material e atendendo solicitação do cirurgião-dentista que atender
fora do centro cirúrgico; Executar procedimentos odontológicos sob orientação e
supervisão do cirurgião-dentista; Preparar o material e equipamentos para
esterilização, mantendo em ordem o consultório odontológico, visando evitar a
proliferação de doenças. Ministrar palestrar sobre higiene oral e técnicas de
escovação; Participar de reuniões com o cirurgião-dentista, para avaliação das
atividades desenvolvidas; Executar outras tarefas correlatas.
GRUPO
OCUPACIONAL:
ESTRATÉGICO
1. CARGO: ANALISTA EM SAÚDE
DO SERVIDOR
2. ESPECIALIDADE:
ASSISTÊNCIA
SOCIAL

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D

3.REQUISITOS
DE
ESCOLARIDADE:
Ensino
Superior a nível de graduação, de
acordo
com
as
areas
de
especialidade
4.DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES: Prestar serviços de âmbito social a
indivíduos e grupos, identificando e analisando seus problemas e necessidades
materiais, financeiras e psicosociais para prevenir ou eliminar desajustes,
promovendo a integração dos servidores municipais e da comunidade.
5.DESCRIÇÃO DETALHADA: Subsidiar a elaboração e viabilização de políticas sociais
da instituição com a participação do usuário;Executar programas de trabalhos
comunitários; Elaborar projetos específicos nas áreas de Serviço Social, de caso ou
de grupos; Elaborar projetos de pesquisa visando à implantação de serviços
especializados na área hospitalar; Promover ações, métodos e sistemas para
conhecimento da realidade social do indivíduo; Aconselhar e orientar indivíduos
afetados em seu equilíbrio emocional, aplicando técnicas que possibilitem o
desenvolvimento de sua capacidade e seu ajustamento ao meio de trabalho e à
sociedade; Promover atividades educativas, recreativas e culturais para permitir o
progresso coletivo e a melhoria do comportamento individual; Executar outras
tarefas correlatas.
GRUPO OCUPACIONAL: ESTRATÉGICO
NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D
1. CARGO: ANALISTA EM SAÚDE DO
3.REQUISITOS DE ESCOLARIDADE:
SERVIDOR
Ensino
Superior a nível de graduação, de
2. ESPECIALIDADE:
CIRURGIÃOacordo com as areas de especialidade 23
DENTISTA
4.DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES: Diagnosticar e tratar afecções da boca,
dentes e regiões maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos para promover,
recuperar a saúde bucal em geral e perícias

odonto-legais.
5. DESCRIÇÃO DETALHADA: Subsidiar a elaboração e viabilização de políticas de
saúde pública; Participar do planejamento, execução e avaliação de planos,
programas e projetos do setor de saúde; Realizar exame bucal e dentário; Elaborar
diagnóstico e determinar o tratamento adequado; Elaborar laudos técnicos, fazer
pesquisas e estudos, emitir pareceres, dar atestados; Executar perícias odontolegais; Realizar cirurugias buco-maxilo-facial em pacientes politraumatizados;
Participar de equipes multiprofissionais, orientando e treinando o pessoal auxiliar,
desenvolvendo programas de saúde, visando a contribuir para a melhoria da saúde
da população; Registrar no prontuário a consulta e atendimento prestado ao
indivíduo;Executar outras tarefas correlatas
GRUPO
OCUPACIONAL:
ESTRATÉGICO
1. CARGO: ANALISTA EM SAÚDE DO
SERVIDOR
2. ESPECIALIDADE: ENFERMAGEM

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D

3.REQUISITOS
DE
ESCOLARIDADE:
Ensino
Superior a nível de graduação, de
acordo
com
as
areas
de
especialidade
4.DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES: Organizar, coordenar, supervisionar e
executar serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e /ou
específicos, para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou
coletiva.
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5.DESCRIÇÃO DETALHADA: Elaborar e executar programas de educação e saúde,
visando à melhoria da saúde do indivíduo e da família ; Participar, juntamente com a
equipe de saúde, do planejamento, execução e avaliação dos programas de saúde
a serem desenvolvidos; Supervisionar o trabalho dos técnicos, auxiliares e
atendentes de enfermagem; Prescrever medicamentos de acordo com esquema
terapêutico padronizado pela instituição de saúde; Auxiliar e instrumentar pequenas
cirurgias; Coordenar e supervisionar o trabalho da equipe de enfermagem,
observando e realizando reuniões de orientação e avaliação, para manter os
padrões desejáveis de assistência em enfermagem; Prestar assessoria, consultoria,
auditoria e emitir parecer sobre assuntos, temas e /ou documentos técnicos e
científicos de enfermagem e /ou saúde; Prestar cuidados de enfermagem de maior
complexidade técnica, como aqueles diretos a pacientes graves, com risco de vida,
e /ou aqueles que exijam capacidade para tomar decisões imediatas; Participar do
planejamento, execução e avaliação de planos, projetos e ações de prevenção e
controle sistemático hospitalar, para diminuição dos agravos à saúde; Participar da
investigação epidemiológica em todas as fases para adoção de medidas de
prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral; Fazer registros e /ou
outros, em prontuários e fichas em geral, para controle da evolução do caso e
possibilitar o acompanhamento de medidas terapêuticas aplicadas;Executar outras
tarefas correlatas.
GRUPO
OCUPACIONAL:
ESTRATÉGICO
1. CARGO: ANALISTA EM SAÚDE DO
SERVIDOR
2. ESPECIALIDADE: FISIOTERAPIA

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D

3.REQUISITOS
DE
ESCOLARIDADE:
Ensino
Superior a nível de graduação, de
acordo
com
as
areas
de
especialidade
4.DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES: Coordenar, supervisionar e executar
trabalhos relativos a utilização de métodos e técnicas fisioterápicas com aplicação
dos agentes físicos nos tratamentos de doenças, com a finalidade de restaurar,
desenvolver e coordenar a capacidade física do paciente.
5.DESCRIÇÃO DETALHADA: Efetuar a prescrição do tratamento sob orientação
médica especializada, através das diversas modalidades terapêuticas,
mecanoterapia,crioterapia e termoterapia; Proceder ao atendimento diário ao
paciente no ambulatório e no leito; Orientar os exercícios terapêuticos e as
aplicações eletroterápicas; Orientar os familiares quanto ao procedimento a ser
adotado em caso de limitações de capacidade física ou mental do paciente; Ensinar
e corrigir a execução de movimentos respiratórios e articulatórios; Registrar no
prontuário a consulta e /ou atendimento prestado ao indivíduo; Executar outras
tarefas correlatas.
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GRUPO
OCUPACIONAL:
ESTRATÉGICO
1. CARGO: ANALISTA EM SAÚDE DO
SERVIDOR
2. ESPECIALIDADE: FONOAUDIOLOGIA

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D

GRUPO
OCUPACIONAL:
ESTRATÉGICO
1. CARGO: ANALISTA EM SAÚDE DO
SERVIDOR
2. ESPECIALIDADE: NUTRIÇÃO

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D

3.REQUISITOS
DE
ESCOLARIDADE:
Ensino
Superior a nível de graduação, de
acordo
com
as
areas
de
especialidade
4.DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES: Identificar e avaliar problemas ou
deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação
e realizando treinamentos fonéticos, de dicção, impostação de voz e outros, para
possibilitar o aperfeiçoamento e /ou reabilitação da fala.
5.DESCRIÇÃO DETALHADA: Avaliar as deficiências do paciente, realizando exames
da linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas próprias, para estabelecer o
plano de treinamento ou terapêutico; Promover a reabilitação de problemas da voz,
realizando exercícios com pacientes, ensinando-lhes a maneira correta de usar o
aparelho fonador, como a impostação da voz, dicção e pronúncia; Participar de
programas, a fim de detectar e prevenir o rebaixamento da audição, estudando a
capacidade dos problemas e evitando o agravamento de doenças do aparelho
auditivo; Programar, desenvolver e supervisionar o treinamento da voz, fala,
linguagem, expressão e compreensão do pensamento verbalizado e outros,
orientando e fazendo demonstração de respiração funcional, impostação da voz,
treinamento fonético, auditivo, dicção e organização do pensamento em palavras,
para reeducar e/ ou reabilitar o paciente; Realizar diagnóstico prévio, objetivando
detectar as condições fonatórios e auditivas, através de exames de
técnicas de avaliação específica, para possibilitar a seleção profissional
ou escolar; Preparar informes e documentos em assuntos de
fonoaudiogia, a fim de possibilitar subsídios para elaboração de ordens de
serviços, parecerese outros; Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou
à praticabilidade da reabilitação fonoaudiológica, elaborando relatórios
para complementar o diagnóstico; Trabalhar as afasias causadas pelas
seqüelas de AVC e TCE; Trabalhar as disfagias: problemas de deglutição
causados na maioria dos casos pelos tubos e traqueostomias; Orientar a
família como tratar o seu doente em casa, principalmente, os seqüelados
permanentes; Executar outras tarefas correlatas.

3.REQUISITOS
DE
ESCOLARIDADE:
Ensino
Superior a nível de graduação,
de acordo com as areas de
especialidade
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4.DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES: Planejar, coordenar e supervisionar
serviços ou programas
relativos à educação alimentar, nutrição dietética para indivíduos ou à coletividade
5.DESCRIÇÃO DETALHADA: Elaborar, implantar, manter e avaliar planos,
programas e projetos de alimentação e nutrição à população-alvo; Participar do
planejamento, execução e avaliação de planos, programas e projetos do setor de
saúde pública; Coordenar e propor adoção de normas, padrões e métodos de
educação e assistência alimentar para a unidade hospitalar; Prestar informes
técnicos para divulgação de normas e métodos de higiene alimentar, visando à
proteção dos doentes; Elaborar diagnóstico, examinando as condições
alimentares e de nutrição da população-alvo; Planejar, coordenar e supervisionar
campanhas educativas para criação, readaptação ou alteração de hábito e
regimes alimentares adequados à população-alvo; Registrar consultas
elaborando dietas, sob orientação médica como complemento ao tratamento do
paciente; Registrar no prontuário a consulta e/ou atendimento prestado ao
indivíduo; Zelar pela ordem, manutenção das condições higiênicas e segurança
do ambiente de trabalho; Treinar e orientar servidores em técnicas específicas da
área ao nível de apoio e execução e/ou avaliação de desempenho; Executar
outras tarefas correlatas.
GRUPO
OCUPACIONAL:
ESTRATÉGICO
1. CARGO: ANALISTA EM SAÚDE DO
SERVIDOR
2. ESPECIALIDADE: PSICOLOGIA

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D

3.REQUISITOS
DE
ESCOLARIDADE:
Ensino
Superior a nível de graduação,
de acordo com as areas de
especialidade
4.DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES: Coordenar, orientar e executar
tarefas especializadas, referentes ao estudo do comportamento humano e a
dinâmica da personalidade com vistas a realizar intervenções diante das
intercorrências psíquicas, visando à promoção e/ou recuperação da saúde física
e mental dos usuários, quais sejam: pacientes, família e/ou acompanhante e
servidores.
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5.DESCRIÇÃO DETALHADA: Prestar atendimento psicológico e psicopedagógico,
individual ou em grupo, a pacientes, familiares/acompanhantes e servidores;
Realizar atendimento psicológico na Emergência, Sala de Recuperação, Centro
Cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva, Centro de Tratamento de Queimados e
todas as Unidades de Internamento; Prestar orientação psicossocial a pacientes
e familiares /acompanhantes; Elaborar e executar estratégicas de ações
psicoterapêuticas e educacionais que auxiliem o processo de adaptação e
recuperação do usuário; Facilitar a interação entre familiares/acompanhante,
paciente e a equipe hospitalar; Oferecer suporte psicológico objetivando a
adaptação da rotina hospitalar bem como procedimentos relativos à internação e
alta; Realizar encaminhamento após alta hospitalar para paciente,
familiar/acompanhante que necessite de acompanhamento psicológico
sistemático para rede de saúde; Trabalhar de forma interdisciplinar com a equipe
de saúde; Registrar informações em prontuários e formulários específicos;
Participar de reuniões administrativas, técnicas e científicas; Compor as
comissões internas do hospital; Desenvolver atividades de recursos humanos
para aprimorar os serviços dos profissionais do hospital;Supervisionar e orientar
estágios extracurriculares e voluntários; Efetuar estudos e pesquisas na área de
atuação; Executar outras tarefas correlatas.
GRUPO
OCUPACIONAL:
ESTRATÉGICO
1. CARGO: ANALISTA EM SAÚDE DO
SERVIDOR
2. ESPECIALIDADE:
TERAPIA
OCUPACIONAL

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D

3.REQUISITOS
DE
ESCOLARIDADE:
Ensino
Superior a nível de graduação,
de acordo com as areas de
especialidade
4.DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES: Desenvolver e executar programas
destinados à reabilitação de
pacientes portadores de deficiências físicas e/ou psíquicas, promovendo
atividades com fins específicos, para ajudálos na sua recuperação e integração
social.
5.DESCRIÇÃO DETALHADA: Avaliar pacientes quanto às suas capacidades e
deficiências, observando suas condições gerais através de exames físicos,
neurológicos e psicossociais; Organizar programas ocupacionais, destinados a
pacientes com deficiências físicas e mentais, baseando-se nas tendências
pessoais, visando propiciar a esses pacientes uma terapêutica que possa
desenvolver seu interesse por determinadas ocupações; Planejar atividades
individuais ou em pequenos grupos, como trabalhos criativos, manuais e outros,
estabelecendo as tarefas de acordo com as prescrições médicas, para possibilitar
a redução ou cura das deficiências do paciente, desenvolver-lhe as capacidades
remanescentes, procurando melhorar o seu estado psicológico; Acompanhar os
pacientes na execução

28

das atividades prescritas, visando acelerar a reabilitação dos mesmos;
Desenvolver tratamento psicopedagógico e de psicomotricidade,
objetivando o crescimento, a sociabilização, atenção concentrada,
coordenação e apreensão, diminuindo a ociosidade do paciente;
Encaminhar pacientes às oficinas, de acordo com a patologia, quando da
inexistência de instrumentais próprios, a fim de agilizar a sua
recuperação; Orientar o responsável pelo paciente quanto à necessidade
de continuidade do tratamento domiciliar; Acompanhar pacientes,
observando a evolução apresentada no decorrer do tratamento, fazendo
as devidas anotações nos respectivos prontuários; Capacitar o paciente a
adquirir independência nas áreas de trabalho; Recuperar a capacidade
funcional do paciente nos níveis anteriormente atingidos, ou o mais
próximo possível. Compensar a capacidade residual, por meio de
auxiliares, dispositivos, órteses e adaptações ambientais. Executar outras
tarefas correlatas.
GRUPO
OCUPACIONAL:
ESTRATÉGICO
1. CARGO: ANALISTA EM SAÚDE DO
SERVIDOR
2. ESPECIALIDADE: MÉDICO DA SAÚDE
DO SERVIDOR

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D

3.REQUISITOS
DE
ESCOLARIDADE:
Ensino
Superior a nível de graduação,
de acordo com as areas de
especialidade
4.DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES: Prestar assistência médica no
âmbito municipal, nas diversas áreas de saúde, visando preservar ou recuperar a
saúde pública.
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5.DESCRIÇÃO DETALHADA: Subsidiar a elaboração e viabilização de política de
saúde pública; Participar do planejamento, execução e avaliação de planos,
programas e projetos do setor de saúde; Planejar e executar programas de
educação sanitária, estudando medidas que visam à prevenção de doenças;
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar
outras formas de tratamento para os diversos tipos de enfermidade, aplicando
recursos de medicina preventiva ou terapêutica; Realizar ou supervisionar e
interpretar exames radiológicos, bioquímicos, hematológicos e outros,
empregando técnicas especiais ou orientando a sua execução, para confirmação
de diagnóstico; Prestar assistência médica integrada aos indivíduos; Proceder ao
acompanhamento de tratamentos ambulatoriais e hospitalares; Realizar exames
médicos para admissões, licenças, aposentadorias, transferências e adaptação
de funcionários, bem como realizar exames periódicos e perícias médicas;
Estudar a importância do fator humano no acidente e estabelecer medidas para o
atendimento do acidentado e/ou medidas de prevenção; Proceder ao
levantamento das doenças profissionais, lesões traumáticas e estudos
epidemiológicos; Registrar no prontuário a consulta e/ou atendimento prestado ao
indivíduo; Indicar internação e acompanhar pacientes hospitalizados,
prescrevendo e/ou executando as ações terapêuticas indicadas em cada caso;
Treinar e/ou orientar servidores em técnicas específicas de saúde pública ao
nível de apoio e execução ou melhoria de desempenho; Executar outras tarefas
correlatas.
GRUPO OCUPACIONAL: TÁTICO
1.

3.

4.

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: B

2.REQUISITOS DE ESCOLARIDADE:
CARGO: TÉCNICO DE GESTÃO
Ensino
PREVIDENCIÁRIA E SAÚDE DO
Médio
ou
Técnico
SERVIDOR
Profissionalizante, de acordo com
as áreas de especialidade
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES: Dar suporte aos analistas no
desenvolvimento e implementação de programas, projetos, processos, sistemas,
produtos e serviços para o Poder Executivo Municipal, cujas soluções implicam
níveis elevados de complexidades, articulação e tecnicidade e que possam
contribuir para a governabilidade e sustentabilidade da administração municipal.
DESCRIÇÃO DETALHADA: Executar atividades que compreendem organização
e execução de serviços de apoio administrativo; elaboração de documentos;
orientação, coordenação e supervisão de trabalhos a serem desenvolvidos por
auxiliares; utilização de sistemas informatizados; colaboração em estudos e
pesquisas que tenham por objetivo melhorar o desempenho das atividades do
Órgão; auxílio ao planejamento, gerenciamento, organização, coordenação,
supervisão, assessoramento, estudo, pesquisa e execução de serviços
administrativos e demais atividades de apoio administrativo correlatas.
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GRUPO
ESTRATÉGICO

OCUPACIONAL:

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D

2.REQUISITOS
DE
1.CARGO: ANALISTA DE GESTÃO
ESCOLARIDADE:
Ensino
PREVIDENCIÁRIA E SAÚDE DO
Superior a nível de graduação,
SERVIDOR
de acordo com as areas de
especialidade
3.DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES: Desenvolver e implementar
programas, projetos, processos, sistemas, produtos e serviços para o Poder
Executivo Municipal, cujas soluções implicam níveis elevados de
complexidades, articulação e tecnicidade e que possam contribuir para a
governabilidade e sustentabilidade da administração municipal.
4.DESCRIÇÃO DETALHADA: Mapear conhecimentos e relacionados à
missão, negócio e estratégias de governo, mediante a realização de
estudos e pesquisas em diversas áreas de conhecimento de interesse da
instituição, tais como: planejamento, gestão de pessoas, modernização
administrativa, gestão de material e patrimônio, auditoria administrativa e
dos sistemas estruturantes do Município; Disseminar o conhecimento
produzido dentro da instituição; Criar estratégias de retenção do
conhecimento dentro da instituição; Monitorar o processo de construção
do conhecimento organizacional; Analisar processo e emitir pareceres
com fins de orientar o processo de tomada de decisões; Elaborar
pareceres, relatórios, planos, projetos e outros que se exija a aplicação de
conhecimentos inerentes à sua área de especialização; Planejar,
organizar, dirigir e controlar sistemas, programas e projetos que envolvam
recursos humanos, financeiros, materiais, patrimoniais, informacionais e
estruturais de interesse do Município; Desenvolver estudos, pesquisas,
análises e interpretação da legislação específica de sua área de atuação;
Atuar na qualidade de instrutor de treinamento e outros eventos de igual
natureza, mediante participação prévia em processo de qualificação.

GRUPO
ESTRATÉGICO

OCUPACIONAL: NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: E

CARGO: ANALISTA EM SAÚDE DO
SERVIDOR
2. ESPECIALIDADE: AUDITOR EM
SAÚDE
1.

3.REQUISITOS DE ESCOLARIDADE:
Ensino
Superior a nível de graduação, de
acordo com as areas de
especialidade,
acrescido
de
Especialização na área de
Auditoria e/ou Perícia.
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES: Legalizar empresas, elaborando
contrato social/estatuto junto aos órgãos competentes, administrar os tributos da
empresa, registrar atos e fatos contábeis, controlar o ativo permanente, gerenciar
custos, administrar o departamento de pessoal, preparar obrigações acessórias
(declarações acessórias ao fisco, órgãos competentes e contribuintes e administrar
o registro dos livros nos órgãos apropriados), elaborar demonstrações contábeis,
prestar consultoria e informações gerenciais, realizar auditorias interna e externa,
atender solicitações de órgãos fiscalizadores e realizar perícia.
DESCRIÇÃO DETALHADA: Realizar o controle interno da utilização de todos os
recursos materiais, financeiros e os patrimoniais do hospital; Realizar estudos para
a redução da média de permanência dos pacientes internos: Realizar análises
financeiras das contas correntes visando à detecção de erros e fraudes; Apresentar
propostas especificas visando à minimização de despesas e a maximização de
receitas; Realizar auditorias prévias em todos os processos de pagamento, antes da
análise do TCM; Acompanhar as Instruções Normativas do TCM que tenham a ver
com a gestão financeira da Instituição.
GRUPO
OCUPACIONAL:
ESTRATÉGICO
1. CARGO: ANALISTA EM SAÚDE DO
SERVIDOR
2. ESPECIALIDADE: PERITO MÉDICO
E AUDITOR MÉDICO

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: E

3.REQUISITOS
DE
ESCOLARIDADE:
Ensino
Superior a nível de graduação,
de acordo com as areas de
especialidade,
acrescido
de
Especialização na área de
Auditoria e/ou Perícia.
4.DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES: Prestar serviços em sua área de
atuação, com a realização de trabalhos de defesa e proteção dos beneficiários
do IPM, bem como realização de perícias médicas nas áreas de previdência e
trabalho.
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5.DESCRIÇÃO DETALHADA: Prestar serviços técnicos em sua área de atuação,
proceder a estudos de natureza técnica na área de perícia previdenciária e do
trabalho, elaborar informações e pareceres/laudos em matéria de competência
da Autarquia; 2. Pesquisar, planejar, coordenar e executar atividades técnicas
aplicadas à área de atuação da Autarquia, incluindo a execução da atividade
médico-pericial; 3. Realização de exames médico-periciais, bem como revisão
de conclusões médicas; 4. Prestar assessoria técnica aos processos
administrativos e judiciais relativos a sua área de atuação; 5.Analisar e emitir
pareceres técnicos de avaliação para fins de habilitação aos benefícios
previdenciários cobertos pelo RPPS, bem como sobre procedimentos clínicos,
faturas, diagnósticos e solicitações pertinentes à área de perícia previdenciária
e do trabalho; 6. Analisar relatórios gerenciais e métodos estatísticos indicados
por especialistas na auditoria das contas, atender os beneficiários no processo
de orientação quanto ao solicitado; 7. Registrar o resultado das auditorias de
contas; 8. Realizar o controle, a avaliação e a revisão técnica das contas e
faturas dos prestadores de serviços; 9. Prestar serviços em equipes
multiprofissionais para avaliação de solicitação de benefício; 10. Elaborar
protocolos de atendimento e promoção de programas preventivos; 11. Prestar
assessoria técnica manifestando-se nos processos administrativos e judiciais
relativos às áreas de perícia previdenciária; 12. Avaliar as regras de
credenciamento, aplicação e desempenho da rede de profissionais
credenciados para o periciamento previdenciário e de trabalho; 13. Executar
atividades inerentes à Medicina doTrabalho; 14. Realizar perícias médicas
previdenciárias e de trabalho; 15. Participar de eventos técnicos e cursos de
qualificação profissional, bem como de comissões encarregadas do
desenvolvimento ou execução de projetos ou atividades nas áreas de atuação
da Autarquia; 16. Executar outras atividades correlatas ou as que lhe venham
a ser atribuídas de acordo com sua habilitação profissional.
GRUPO
OCUPACIONAL:
NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D
ESTRATÉGICO
1. CARGO: ANALISTA EM SAÚDE DO 3.REQUISITOS DE ESCOLARIDADE:
SERVIDOR
Ensino
Superior
a
nível
de
graduaçãonas áreas de
2. ESPECIALIDADE: ANALISTA DE
Economia, Administração, Contábeis,
INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRIO
Ciências
Atuariais,
Estatística,
Matemática.
4.DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES: Desenvolver e implementar
programas, projetos, processos, sistemas, produtos e serviços para o Poder
Executivo Municipal, cujas soluções implicam níveis elevados de
complexidades, articulação e tecnicidade e que possam contribuir para a
governabilidade e sustentabilidade da administração municipal.
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5. DESCRIÇÃO DETALHADA: Elaborar proposta da Política Anual de
Investimentos. Acompanhar e analisar as variações do mercado financeiro
visando melhores rendimentos e adequação da carteira de investimentos
conforme legislação vigente. Analisar e elaborar relatórios técnicos relativos à
execução da política de investimentos para tomada de decisões. Planejar,
coordenar e executar atividades relativas ao processo de credenciamento dos
gestores, distribuidores e administradores dos fundos de investimentos.

34

ANEXO VIII–Tabela para Progressãopor tempo de serviço e capacitação

NÍVEL DE
CLASSIFICAÇÃO
A

B

C

D

E

REFERENCIA
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

CARGA HORÁRIA
MÍNIMA EXIGIDA DE
CAPACITAÇÃO
20

30

40

60

80
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ANEXO IX - Tabela Para Promoção
NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO

CLASSES

A

I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV
V
VI

B
C
D
E

CARGA HORÁRIA
MÍNIMA EXIGIDA DE
CAPACITAÇÃO
40

60

80

120

140
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ANEXO X-Tabela De Incentivo De Titulação

NÍVEL DE
CLASSIFICA
ÇÃO

A

TITULAÇÃO EXIGIDA
PARA O EXERCÍCIO DO
CARGO

ENSINO FUNDAMENTAL

MÉDIO COMPLETO

PERCENT
UAIS DE
INCENTIV
O
6%

MÉDIO PROFISSIONALIZANTE

9%

TITULAÇÃO QUE
EXCEDE A EXIGENCIA DO
CARGO

CURSO SUPERIOR
SEQUENCIAL/TECNÓLOGO
GRADUAÇÃO
MÉDIO PROFISSIONALIZANTE

B

ENSINO MÉDIO

C

ENSINO TÉCNICO
PROFISSIONALIZANTE

D

GRADUAÇÃO

E

ESPECIALIZAÇÃO

CURSO SUPERIOR
SEQUENCIAL/TECNÓLOGO
GRADUAÇÃO
ESPECIALIZAÇÃO
MESTRADO
DOUTORADO
CURSO SUPERIOR
SEQUENCIAL/TECNÓLOGO
GRADUAÇÃO
ESPECIALIZAÇÃO
MESTRADO
DOUTORADO
ESPECIALIZAÇÃO
MESTRADO
DOUTORADO
MESTRADO
DOUTORADO
PÓS-DOUTORADO

10%
20%
9%
10%
20%
30%
40%
50%
10%
20%
30%
40%
50%
30%
40%
50%
40%
50%
70%

37

ANEXO XI–TABELAS SALARIAIS –
1.Núcleo de Práticas Especializadas da Saúde – Grupo Ocupacional Tático (C)

– Técnico em Saúde do Servidor
a) Carga horária: 180 horas mensais

MATRIZ NIVEL TÉCNICO - 180 HS
C/180



I

II

III

IV

V

VI

1

2.250,00 2.581,57 2.962,00 3.398,49 3.899,30 4.473,91

2

2.317,50 2.659,01 3.050,86 3.500,44 4.016,28 4.608,13

3

2.387,03 2.738,79 3.142,38 3.605,45 4.136,77 4.746,37

4

2.458,64 2.820,95 3.236,65 3.713,62 4.260,87 4.888,76

Tabela será reformulado após aprovação do piso da enfermagem.

b) Carga Horária: 240 horas mensais
TABELA NIVEL TÉCNICO - 240 HS
C/240

I

II

III

IV

V

VI

1

2.992,50 3.433,48 3.939,45 4.519,99 5.186,07 5.950,30

2

3.082,28 3.536,49 4.057,64 4.655,59 5.341,65 6.128,81

3

3.174,74 3.642,58 4.179,37 4.795,25 5.501,90 6.312,68

4

3.269,99 3.751,86 4.304,75 4.939,11 5.666,95 6.502,06
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2. Núcleo de Práticas Especializadas da Saúde Grupo Ocupacional
Estrategico (D) – Analista Em Saúde do Servidor
a) Carga Horária: 120 horas mensais
TABELA NIVEL SUPERIOR - 120 HS
D/120

I

II

III

IV

V

VI

1

1.872,00 2.147,86 2.464,38 2.827,54 3.244,22 3.722,29

2

1.928,16 2.212,30 2.538,31 2.912,37 3.341,54 3.833,96

3

1.986,00 2.278,67 2.614,46 2.999,74 3.441,79 3.948,98

4

2.045,58 2.347,03 2.692,90 3.089,73 3.545,04 4.067,45

b) Carga Horária: 240 horas mensais
TABELA NIVEL SUERIOR - 240 HS
D/240

I

II

III

IV

V

VI

1

3.744,00 4.295,73 4.928,76 5.655,08 6.488,43 7.444,59

2

3.856,32 4.424,60 5.076,62 5.824,73 6.683,08 7.667,93

3

3.972,01 4.557,34 5.228,92 5.999,47 6.883,58 7.897,96

4

4.091,17 4.694,06 5.385,79 6.179,46 7.090,08 8.134,90
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3.Núcleo de Práticas Especializadas da Saúde - Grupo Ocupacional
Estrategico (D) - Médico da Saúde do Servidor
a)Carga Horária: 120 horas mensais
TABELA MÉDICO 120HS
I

D/120

II

III

IV

V

VI

1

3.177,23 3.645,44 4.182,64 4.799,01 5.506,21 6.317,62

2

3.272,55 3.754,80 4.308,12 4.942,98 5.671,39 6.507,15

3

3.370,72 3.867,44 4.437,36 5.091,27 5.841,54 6.702,36

4

3.471,85 3.983,47 4.570,48 5.244,01 6.016,78 6.903,43

b)Carga Horária: 240 horas mensais
TABELA MÉDICO 240 HS
D/240

I

II

III

IV

V

VI

1

6.354,46 7.290,87 8.365,28

9.598,02 11.012,41 12.635,24

2

6.545,09 7.509,60 8.616,24

9.885,96 11.342,79 13.014,30

3

6.741,45 7.734,89 8.874,73 10.182,54 11.683,07 13.404,73

4

6.943,69 7.966,94 9.140,97 10.488,01 12.033,56 13.806,87
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4. Núcleo de Gestão Previdenciária e Apoio a Saúde – Grupo Ocupacional
Operacional (A) - Auxiliar de Gestão Previdenciária e Saúde do Servidor
a) Carga Horária: 180 horas mensais
TABELA NIVEL FUNDAMENTAL - 180 HS
A/180

I

II

III

IV

V

VI

1

1.500,00 1.721,05 1.974,66 2.265,66 2.599,53 2.982,61

2

1.545,00 1.772,68 2.033,90 2.333,63 2.677,52 3.072,09

3

1.591,35 1.825,86 2.094,92 2.403,64 2.757,84 3.164,25

4

1.639,09 1.880,63 2.157,77 2.475,74 2.840,58 3.259,18

b) Carga Horária: 240 horas mensais
TABELA NIVEL FUNDAMENTAL - 240 HS
A/240

I

II

III

IV

V

VI

1

2.000,00 2.294,73 2.632,89 3.020,88 3.466,04 3.976,81

2

2.060,00 2.363,57 2.711,87 3.111,50 3.570,02 4.096,11

3

2.121,80 2.434,48 2.793,23 3.204,85 3.677,12 4.219,00

4

2.185,45 2.507,51 2.877,02 3.300,99 3.787,44 4.345,57
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5. GrupoOcupacionalTático(B) - Técnico de GestãoPrevidenciáriae Saúde do
Servidor.
a) Carga Horária: 180 horas mensais
TABELA NIVEL MÉDIO - 180 HS
B/180

I

II

III

IV

V

VI

1

1.875,00 2.151,31 2.468,33 2.832,07 3.249,41 3.728,26

2

1.931,25 2.215,85 2.542,38 2.917,03 3.346,90 3.840,11

3

1.989,19 2.282,32 2.618,65 3.004,54 3.447,30 3.955,31

4

2.048,86 2.350,79 2.697,21 3.094,68 3.550,72 4.073,97

b) Carga Horária: 240 horas mensais
TABELA NIVEL MÉDIO - 240 HS
B/240

I

II

III

IV

V

VI

1

2.500,00 2.868,41 3.291,11 3.776,10 4.332,55 4.971,01

2

2.575,00 2.954,46 3.389,84 3.889,38 4.462,53 5.120,14

3

2.652,25 3.043,09 3.491,54 4.006,06 4.596,41 5.273,75

4

2.731,82 3.134,39 3.596,28 4.126,24 4.734,30 5.431,96
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6. Grupo Ocupacional Estratégico – (D) Analista de Gestão Previdenciária e
Saúde do Servidor.
a) Carga Horária: 120 horas mensais
TABELA NIVEL SUPERIOR - 120 HS
D/120

I

II

III

IV

V

VI

1

1.582,03 1.815,16 2.082,65 2.389,56 2.741,69 3.145,72

2

1.629,49 1.869,62 2.145,13 2.461,25 2.823,94 3.240,09

3

1.678,38 1.925,71 2.209,49 2.535,08 2.908,66 3.337,29

4

1.728,73 1.983,48 2.275,77 2.611,13 2.995,92 3.437,41

b) Carga Horária: 240 horas mensais
TABELA NIVEL SUPERIOR - 120 HS
D/240

I

II

III

IV

V

VI

1

3.164,06 3.630,33 4.165,30 4.779,12 5.483,38 6.291,43

2

3.258,98 3.739,24 4.290,26 4.922,49 5.647,88 6.480,18

3

3.356,75 3.851,41 4.418,97 5.070,16 5.817,32 6.674,58

4

3.457,45 3.966,96 4.551,54 5.222,27 5.991,84 6.874,82
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7. Núcleo de Auditoria e Perícia em Saúde -Grupo Ocupacional Estratégico (E)
- Auditor em Saúde.
a) Carga Horária: 240 horas mensais
TABELA AUDITORES - 240 HS
E/240

I

II

III

IV

V

VI

1

4.867,20 5.584,45 6.407,39 7.351,60 8.434,96 9.677,97

2

5.013,22 5.751,98 6.599,61 7.572,15 8.688,01 9.968,30

3

5.163,61 5.924,54 6.797,60 7.799,32 8.948,65 10.267,35

4

5.318,52 6.102,28 7.001,53 8.033,30 9.217,11 10.575,37
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8. Núcleo de Auditoria e Perícia em Saúde -Grupo Ocupacional Estratégico
(E) - Auditor Médico
a) Carga Horária: 240 horas mensais
TABELA AUDITOR MÉDICO - 240 HS
E/240

I

II

III

IV

V

VI

1

8.260,80 9.478,14 10.874,87 12.477,43 14.316,14 16.425,82

2

8.508,62 9.762,48 11.201,12 12.851,75 14.745,63 16.918,59

3

8.763,88 10.055,36 11.537,15 13.237,30 15.188,00 17.426,15

4

9.026,80 10.357,02 11.883,26 13.634,42 15.643,64 17.948,93
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9. Núcleo de Auditoria e Perícia em Saúde -Grupo Ocupacional Estratégico (E)
– Perito Médico
a) Carga Horária: 240 horas mensais
TABELA PERITO MÉDICO - 240 HS
E/240

I

II

III

IV

V

VI

1

9.500,00 10.899,95 12.506,21 14.349,16 16.463,70 18.889,85

2

9.785,00 11.226,95 12.881,39 14.779,64 16.957,61 19.456,54

3

10.078,55 11.563,76 13.267,83 15.223,03 17.466,34 20.040,24

4

10.380,91 11.910,67 13.665,87 15.679,72 17.990,33 20.641,45
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10.Núcleo de Gestão de Investimentos em Previdência - Grupo Ocupacional
Estratégico – (D) - Analista de Investimentos Previdenciário
a) Carga Horária: 240 horas mensais
TABELA ANALISTA DE INVESTIMENTOS - 240 HS
D/240

I

II

III

IV

V

VI

1

6.050,00 6.941,55 7.964,48 9.138,15 10.484,78 12.029,85

2

6.231,50 7.149,79 8.203,41 9.412,29 10.799,32 12.390,75

3

6.418,45 7.364,29 8.449,51 9.694,66 11.123,30 12.762,47

4

6.611,00 7.585,22 8.703,00 9.985,50 11.457,00 13.145,34
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ANEXO XII- tabela de enquadramento na tabela salarial, por tempo de
serviços e qualificação.
TEMPO DE EFETIVO
EXERCICIO NO
CARGO/FUNÇÃO
01 ANO
02 ANOS
03 ANOS
04 ANOS
05 ANOS
06 ANOS
07 ANOS
08 ANOS
09 ANOS
10 ANOS A 12 ANOS
13 ANOS A 15 ANOS
16 ANOS A 18 ANOS
19 ANOS A 21 ANOS
22 ANOS A 24 ANOS
25 ANOS A 26 ANOS
27 ANOS
28 ANOS
29 ANOS
30 ANOS
31 ANOS
32 ANOS
33 ANOS
34 ANOS
A partir de 35 ANOS

REFERÊNCIA
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

CLASSE

I
II
III
IV
V
VI
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