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CAPÍTULO I –das disposiçõespreliminares

Art. 1º - Fica aprovado o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) para os 
servidores públicos, do ambiente especialidade Serviços Público, Paisagismo, 
Urbanismo e Limpeza urbana, obedecendo às diretrizes estabelecidas nesta Lei 
complementar.  

Parágrafo Único. O Plano de Cargos, Carreiras e Salários a que se refere o 
caput deste artigo abrange todos os servidores públicos integrantes do quadro de 
pessoal da extintaEMLURB (secretaria Municipal da Gestão Regional (SEGE
URBFOR e servidores relotados
eles as disposições da Lei Municipal nº 6.794, de 27 de dezembro de 1990 
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Fortaleza).

Art. 2º - O Plano de Cargos, Carreiras e Salários tem como princípios e diretrizes 
básicas:  

I. investidura no serviço público, condicionada à aprovação em concurso 
público e garantia do desenvolvimento através dos instrumentos previstos 
nesta Lei;  

II. estímulo à oferta contínua de programas de capacitação, que contemplem 
aspectos técnicos, especializados e a formação geral, necessários à 
demanda oriunda dos servidores, bem como ao desenvolvimento 
institucional;  

III. organização dos serviços e adoção de instrumentos 
integrados ao desenvolvimento organizacional; 

IV. garantia de implementação dos programas de capacitação de forma 
sistemática, continuada, tendo em vista o aperfeiçoamento profissional do 
servidor. 

CAPÍTULO II - dos conceitos

 Art. 3º - Para todos os efeitos desta lei aplicam

I. Plano de Cargos, Carreiras e Salários:
e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores da 
URBFOR, SEGER e 
prefeitura que integram determinada carreira, constituindo
instrumento de gestão de pessoal; 

II. Grupo Ocupacional:

SINDICATO DOS SERVIDORES 

LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

das disposiçõespreliminares 

Fica aprovado o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) para os 
servidores públicos, do ambiente especialidade Serviços Público, Paisagismo, 
Urbanismo e Limpeza urbana, obedecendo às diretrizes estabelecidas nesta Lei 

. O Plano de Cargos, Carreiras e Salários a que se refere o 
caput deste artigo abrange todos os servidores públicos integrantes do quadro de 

da extintaEMLURB (secretaria Municipal da Gestão Regional (SEGE
URBFOR e servidores relotadosnos demais Órgãos da Prefeitura), 
eles as disposições da Lei Municipal nº 6.794, de 27 de dezembro de 1990 
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Fortaleza). 

O Plano de Cargos, Carreiras e Salários tem como princípios e diretrizes 

investidura no serviço público, condicionada à aprovação em concurso 
público e garantia do desenvolvimento através dos instrumentos previstos 

à oferta contínua de programas de capacitação, que contemplem 
aspectos técnicos, especializados e a formação geral, necessários à 
demanda oriunda dos servidores, bem como ao desenvolvimento 

organização dos serviços e adoção de instrumentos de Gestão de Pessoal 
integrados ao desenvolvimento organizacional;  
garantia de implementação dos programas de capacitação de forma 
sistemática, continuada, tendo em vista o aperfeiçoamento profissional do 

dos conceitos 

ara todos os efeitos desta lei aplicam-se os seguintes conceitos: 

Plano de Cargos, Carreiras e Salários: conjunto de princípios, diretrizes 
e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores da 

SEGER e demais servidores relotadosnos diversos órgãos da 
que integram determinada carreira, constituindo

instrumento de gestão de pessoal;  
Grupo Ocupacional: agrupamento de serviços distintos, mas com 
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Fica aprovado o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) para os 
servidores públicos, do ambiente especialidade Serviços Público, Paisagismo, 
Urbanismo e Limpeza urbana, obedecendo às diretrizes estabelecidas nesta Lei 

. O Plano de Cargos, Carreiras e Salários a que se refere o 
caput deste artigo abrange todos os servidores públicos integrantes do quadro de 

da extintaEMLURB (secretaria Municipal da Gestão Regional (SEGER), 
 aplicando-se a 

eles as disposições da Lei Municipal nº 6.794, de 27 de dezembro de 1990 

O Plano de Cargos, Carreiras e Salários tem como princípios e diretrizes 

investidura no serviço público, condicionada à aprovação em concurso 
público e garantia do desenvolvimento através dos instrumentos previstos 

à oferta contínua de programas de capacitação, que contemplem 
aspectos técnicos, especializados e a formação geral, necessários à 
demanda oriunda dos servidores, bem como ao desenvolvimento 

de Gestão de Pessoal 

garantia de implementação dos programas de capacitação de forma 
sistemática, continuada, tendo em vista o aperfeiçoamento profissional do 

se os seguintes conceitos:  

conjunto de princípios, diretrizes 
e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores da 

s diversos órgãos da 
que integram determinada carreira, constituindo-se em 

agrupamento de serviços distintos, mas com 



 
 

 
 

atividades profissionais afins ou que guardam relação entre si pela 
natureza, complexidade, escolaridade e objetivos finais a serem 
alcançados;  

III. Nível de Classificação:
classificados a partir dos requisitos de escolaridade;

IV. Carreira: é o conjunto de cargos de mesma natureza, pertencente
mesmo nível de classificação, no qual o servidor se desloca entre as 
referências salariais e classes; 

V. Cargo: unidade básica do quadro de pessoal, de natureza permanente, 
criado por Lei, provido por concurso público, individualizando ao seu 
ocupante o conjunto de atribuições substancialmente idênticas quanto à 
natureza do trabalho, aos graus de complexidade e responsabilidade; 

VI. Função: o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um 
servidor. Para este plano, a função tem a característica 
vagar; 

VII. Referência Salarial:
da respectiva classe;

VIII. Classes: divisão básica da carreira; 

CAPÍTULO III - do quadro de pessoal

Art. 4º - O quadro de pessoal 
Limpeza urbana será constituído dos cargos de provimento efetivo organizados 
em carreiras e funções, extintas quando vagar, descritos no 

CAPÍTULO IV - da estrutura do plano de cargo, carreiras e salários

Art. 5º - O Plano de Cargos, Carreiras e Salários do 
Urbanismo e Limpeza urbana
nesta Lei, fica estruturados em cargos/funções descritos nos 

I. 03 (três) Grupos Ocupacionais;
II. 04 (quatro) Níveis de Classificação;

III. 06 (seis) classes; 
IV. 04 (quatro) referências em cada classe.

§ 1º - A distribuição dos cargos deverá obedecer à nova estrutura, conforme 
Anexo II. 
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atividades profissionais afins ou que guardam relação entre si pela 
eza, complexidade, escolaridade e objetivos finais a serem 

Nível de Classificação: Conjunto de serviços de mesma hierarquia, 
classificados a partir dos requisitos de escolaridade; 

é o conjunto de cargos de mesma natureza, pertencente
mesmo nível de classificação, no qual o servidor se desloca entre as 
referências salariais e classes;  

unidade básica do quadro de pessoal, de natureza permanente, 
criado por Lei, provido por concurso público, individualizando ao seu 

conjunto de atribuições substancialmente idênticas quanto à 
natureza do trabalho, aos graus de complexidade e responsabilidade; 

o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um 
servidor. Para este plano, a função tem a característica de ser extinta ao 

Referência Salarial: posição do servidor na tabela de vencimento dentro 
da respectiva classe; 

divisão básica da carreira;  

do quadro de pessoal 

O quadro de pessoal dos servidores Públicos, Paisagismo, Urbanismo e 
será constituído dos cargos de provimento efetivo organizados 

em carreiras e funções, extintas quando vagar, descritos no Anexo I

da estrutura do plano de cargo, carreiras e salários

O Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Serviços Público, Paisagismo, 
Urbanismo e Limpeza urbana, resultante da aplicação das diretrizes estabelecidas 
nesta Lei, fica estruturados em cargos/funções descritos nos Anexos I, II e III

upacionais; 
04 (quatro) Níveis de Classificação; 

ncias em cada classe. 
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atividades profissionais afins ou que guardam relação entre si pela 
eza, complexidade, escolaridade e objetivos finais a serem 

Conjunto de serviços de mesma hierarquia, 

é o conjunto de cargos de mesma natureza, pertencentes ao 
mesmo nível de classificação, no qual o servidor se desloca entre as 

unidade básica do quadro de pessoal, de natureza permanente, 
criado por Lei, provido por concurso público, individualizando ao seu 

conjunto de atribuições substancialmente idênticas quanto à 
natureza do trabalho, aos graus de complexidade e responsabilidade;  

o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um 
de ser extinta ao 

posição do servidor na tabela de vencimento dentro 

Paisagismo, Urbanismo e 
será constituído dos cargos de provimento efetivo organizados 

Anexo I desta Lei.  

da estrutura do plano de cargo, carreiras e salários 

Serviços Público, Paisagismo, 
, resultante da aplicação das diretrizes estabelecidas 

Anexos I, II e III. 

A distribuição dos cargos deverá obedecer à nova estrutura, conforme 



 
 

 
 

§ 2º - Os servidores na nova estrutura de carreira estão distribuídos conforme os 
seguintes Grupos Ocupacionais de acordo com a escolaridade e a natureza das 
respectivas atividades:  

a) Operacional A: compreende os servidores inerentes às atividades de 
reduzida complexidade, caracterizada pela assistência operacional, para 
cujo provimento será necessária a formação do ensino fundamental ou 
habilitação relativa à especialidade do cargo.

b) Tático B e C: compreende os servidores inerentes às atividades de média 
complexidade no suporte das atividades estratégicas, exigindo
conhecimento e domínio de conceitos mais amplos, para cujo exercício do 
cargo será necessário
quando se tratar de atividade profissional habilitada. 

c) Estratégico D: compreende os servidores inerentes às atividades de alta 
complexidade, caracterizadas por campo de conhecimento específico, para 
cujo provimento é exigido formação em curso superior, com registro no 
conselho competente. Tem atuação voltada para os fins da Instituição e 
sua otimização.  

Art. 6º - O Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
Urbanismo e Limpeza urbana

I. Ingresso na Carreira;
II. Jornada de Trabalho

III. Formas de Desenvolvimento;
IV. Incentivos; 
V. Remuneração; 

VI. Tabela Salarial; 
VII. Enquadramento; 

VIII. Disposições Finais e Transitórias. 

CAPÍTULO V - do ingresso

Art. 7º - O ingresso do servidor dar
dispõe o art. 37, § 2º, da Constituição Federal, a fim de suprir as necessidades 
institucionais, respeitando o quantitativo da lotação do quadro de pessoal 
Serviços Público, Paisagismo, Urbanismo e Limpeza urbana

§ 1º - Os requisitos de escolaridade e descrição do cargo para ingresso do 
servidor dos Serviços Público, Paisagismo, Urbanismo e Limpeza urbana

SINDICATO DOS SERVIDORES 

LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

Os servidores na nova estrutura de carreira estão distribuídos conforme os 
seguintes Grupos Ocupacionais de acordo com a escolaridade e a natureza das 

compreende os servidores inerentes às atividades de 
da complexidade, caracterizada pela assistência operacional, para 

cujo provimento será necessária a formação do ensino fundamental ou 
habilitação relativa à especialidade do cargo. 

compreende os servidores inerentes às atividades de média 
plexidade no suporte das atividades estratégicas, exigindo

conhecimento e domínio de conceitos mais amplos, para cujo exercício do 
necessário a formação do ensino médio, técnico ou equivalente 

quando se tratar de atividade profissional habilitada.  
compreende os servidores inerentes às atividades de alta 

complexidade, caracterizadas por campo de conhecimento específico, para 
provimento é exigido formação em curso superior, com registro no 

conselho competente. Tem atuação voltada para os fins da Instituição e 

O Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Serviços Público, Paisagismo, 
urbana, estabelecem as novas regras para: 

Ingresso na Carreira; 
Jornada de Trabalho 
Formas de Desenvolvimento; 

Disposições Finais e Transitórias.  

onacarreira 

esso do servidor dar-se-á mediante concurso público, conforme 
dispõe o art. 37, § 2º, da Constituição Federal, a fim de suprir as necessidades 
institucionais, respeitando o quantitativo da lotação do quadro de pessoal 
Serviços Público, Paisagismo, Urbanismo e Limpeza urbana.  

Os requisitos de escolaridade e descrição do cargo para ingresso do 
Serviços Público, Paisagismo, Urbanismo e Limpeza urbana
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Os servidores na nova estrutura de carreira estão distribuídos conforme os 
seguintes Grupos Ocupacionais de acordo com a escolaridade e a natureza das 

compreende os servidores inerentes às atividades de 
da complexidade, caracterizada pela assistência operacional, para 

cujo provimento será necessária a formação do ensino fundamental ou 

compreende os servidores inerentes às atividades de média 
plexidade no suporte das atividades estratégicas, exigindo-se 

conhecimento e domínio de conceitos mais amplos, para cujo exercício do 
a formação do ensino médio, técnico ou equivalente 

compreende os servidores inerentes às atividades de alta 
complexidade, caracterizadas por campo de conhecimento específico, para 

provimento é exigido formação em curso superior, com registro no 
conselho competente. Tem atuação voltada para os fins da Instituição e 

do Serviços Público, Paisagismo, 

á mediante concurso público, conforme 
dispõe o art. 37, § 2º, da Constituição Federal, a fim de suprir as necessidades 
institucionais, respeitando o quantitativo da lotação do quadro de pessoal dos 

Os requisitos de escolaridade e descrição do cargo para ingresso do 
Serviços Público, Paisagismo, Urbanismo e Limpeza urbana são os 



 
 

 
 

previstos no Anexo III, desta Lei. 

§ 2º - O concurso referido no caput deste artigo deverá ser realizado conforme 
edital, o qual definirá as características do concurso, requisitos de escolaridade e 
critérios eliminatórios.  

Art. 8º - Respeitados os quantitativos e as necessidades de pessoal 
Público, Paisagismo, Urbanismo e Limpeza urbana
PCCS dar-se-á sempre na referência inicial do nível de classificação e carreira, do 
respectivo grupo ocupacional, seguindo as descrições de cargo existentes no 
Anexo IV, desta Lei.  

Art. 9º - Compete à Secretaria de Planejamento Orçamento e Gestão de P
em conjunto com a URBFOR/SEGER
servidor habilitado por concurso público, por meio de treinamento introdutório, de 
caráter obrigatório, dando-
deveres, formas de promoção e progressão. 

CAPÍTULO VI - da jornada de trabalho
 

Art. 10 - Para os servidores que ingressarem a partir da vigência deste PCCS, a 
jornada de trabalho fica estabelecida em 240 horas mensais sendo 40 horas 
semanais.  

Parágrafo Único. Os atuais servidores com jornada de 180 horas sendo 30 horas 
semanais, poderão optar a qualquer tempo, pela jornada de 240(duzentos
equarenta) horas mensais, sendo 40 (
apresente de forma expressa o seu desejo de opção, a qualquer tempo.

Art. 11. A jornada de trabalho definida no art. 10 poderá ser distribuída de acordo 
com o regime de escalas de serviço e de aferição de frequência, visando a 
atender a necessidade de funcionamento dos serviços URBFOR

CAPÍTULO VII - das formas de desenvolvimentonacarreira

Art. 12 - O desenvolvimento do servidor na carreira dar

I. Promoção para mudança de classe; 
II. Progressão por Tempo de Serviço e Capacitação. 

SINDICATO DOS SERVIDORES 

LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

desta Lei.  

concurso referido no caput deste artigo deverá ser realizado conforme 
edital, o qual definirá as características do concurso, requisitos de escolaridade e 

Respeitados os quantitativos e as necessidades de pessoal 
Público, Paisagismo, Urbanismo e Limpeza urbana, o provimento do servidor do 

á sempre na referência inicial do nível de classificação e carreira, do 
respectivo grupo ocupacional, seguindo as descrições de cargo existentes no 

Compete à Secretaria de Planejamento Orçamento e Gestão de P
em conjunto com a URBFOR/SEGER, tomar as providências para a integração do 
servidor habilitado por concurso público, por meio de treinamento introdutório, de 

-lhe conhecimento do ambiente de trabalho, direitos e 
deveres, formas de promoção e progressão.  

da jornada de trabalho 

Para os servidores que ingressarem a partir da vigência deste PCCS, a 
a estabelecida em 240 horas mensais sendo 40 horas 

. Os atuais servidores com jornada de 180 horas sendo 30 horas 
semanais, poderão optar a qualquer tempo, pela jornada de 240(duzentos

quarenta) horas mensais, sendo 40 (quarenta) horas semanais, desde que 
expressa o seu desejo de opção, a qualquer tempo.

Art. 11. A jornada de trabalho definida no art. 10 poderá ser distribuída de acordo 
com o regime de escalas de serviço e de aferição de frequência, visando a 

ender a necessidade de funcionamento dos serviços URBFOR/SEGER

das formas de desenvolvimentonacarreira 

O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á exclusivamente por: 

Promoção para mudança de classe;  
Progressão por Tempo de Serviço e Capacitação.  
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concurso referido no caput deste artigo deverá ser realizado conforme 
edital, o qual definirá as características do concurso, requisitos de escolaridade e 

Respeitados os quantitativos e as necessidades de pessoal do Serviços 
, o provimento do servidor do 

á sempre na referência inicial do nível de classificação e carreira, do 
respectivo grupo ocupacional, seguindo as descrições de cargo existentes no 

Compete à Secretaria de Planejamento Orçamento e Gestão de Pessoas, 
, tomar as providências para a integração do 

servidor habilitado por concurso público, por meio de treinamento introdutório, de 
lhe conhecimento do ambiente de trabalho, direitos e 

Para os servidores que ingressarem a partir da vigência deste PCCS, a 
a estabelecida em 240 horas mensais sendo 40 horas 

. Os atuais servidores com jornada de 180 horas sendo 30 horas 
semanais, poderão optar a qualquer tempo, pela jornada de 240(duzentos 

horas semanais, desde que 
expressa o seu desejo de opção, a qualquer tempo. 

Art. 11. A jornada de trabalho definida no art. 10 poderá ser distribuída de acordo 
com o regime de escalas de serviço e de aferição de frequência, visando a 

/SEGER. 

á exclusivamente por:  



 
 

 
 

Art. 13 - Não se beneficiarão dos processos de promoção para mudança de 
classe e progressão por tempo de Serviço e capacitação, os ocupantes dos 
cargos que, embora tenham preenchido todas as condições exigida
1 (uma) em uma das seguintes hipóteses: 

I. tiver sido penalizado por processo administrativo disciplinar no período 
entre uma progressão/promoção e outra, garantido o direito de ampla 
defesa.  

II. ter sido condenado em sentença de trânsito em julga
criminal entre uma progressão/promoção e outra. 

III. Não apresentar os certificados exigidos para progressão por tempo de 
serviço e capacitação e promoção 

SEÇÃO I -  Promoção para

Art. 14 - A promoção para 
encontrar na última referência da classe, assegurando o percentual de 5% (cinco 
por cento). 

Art. 15 - A mudança de classe dar
certificação em cursos, congressos e 
cargo/função e nas demais áreas de atividades URBFOR
carga horária mínima exigida, nos termos 

§ 1º - Para efeito de promoção para mudança de classe, é permitida a soma de 
carga horária obtida em cursos correlatos conforme citado no caput deste artigo, 
desde que mantenha correlação direta com o cargo oucom 
atividades desenvolvidas pela 

§ 2º- A carga horária mínima para cada curso do nível de c
(vinte) horas, seja promovido
de ensino. 

 § 3 º A carga horária mínima para os demais níveis de classificação, será 40 
(quarenta) horas, ressalvados os cursos promovidos pelo Muni
cuja carga horária mínima deve ser de 20 (vinte) horas. 

§ 4º - Para todos os efeitos, os certificados de que trata o caput acima só poderão 
ser apresentados uma única vez. 

§ 5º - O servidor que fizer jus a esta forma de promoção será posicionado 
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Não se beneficiarão dos processos de promoção para mudança de 
classe e progressão por tempo de Serviço e capacitação, os ocupantes dos 
cargos que, embora tenham preenchido todas as condições exigida
1 (uma) em uma das seguintes hipóteses:  

tiver sido penalizado por processo administrativo disciplinar no período 
entre uma progressão/promoção e outra, garantido o direito de ampla 

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 tempo de 
serviço e capacitação e promoção para mudança de classe. 

para mudança de classe 

 mudança de classe ocorrerá sempre que o servidor se 
encontrar na última referência da classe, assegurando o percentual de 5% (cinco 

A mudança de classe dar-se-á mediante a obtenção do servidor de 
certificação em cursos, congressos e seminários, em áreas correlatas ao seu 
cargo/função e nas demais áreas de atividades URBFOR/SEGER, respeitadas a 
carga horária mínima exigida, nos termos constantes no Anexo V. 

Para efeito de promoção para mudança de classe, é permitida a soma de 
rga horária obtida em cursos correlatos conforme citado no caput deste artigo, 

correlação direta com o cargo oucom as demais áreas de 
desenvolvidas pela URBFOR/SEGER.  

A carga horária mínima para cada curso do nível de classificação A, será 20 
seja promovido pelo Município de Fortaleza ou por outra instituição 

§ 3 º A carga horária mínima para os demais níveis de classificação, será 40 
(quarenta) horas, ressalvados os cursos promovidos pelo Município de Fortaleza, 
cuja carga horária mínima deve ser de 20 (vinte) horas.  

Para todos os efeitos, os certificados de que trata o caput acima só poderão 
ser apresentados uma única vez.  

O servidor que fizer jus a esta forma de promoção será posicionado 
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Não se beneficiarão dos processos de promoção para mudança de 
classe e progressão por tempo de Serviço e capacitação, os ocupantes dos 
cargos que, embora tenham preenchido todas as condições exigidas, incorrerem 

tiver sido penalizado por processo administrativo disciplinar no período 
entre uma progressão/promoção e outra, garantido o direito de ampla 

do em processo 

Não apresentar os certificados exigidos para progressão por tempo de 
 

mudança de classe ocorrerá sempre que o servidor se 
encontrar na última referência da classe, assegurando o percentual de 5% (cinco 

á mediante a obtenção do servidor de 
seminários, em áreas correlatas ao seu 

, respeitadas a 

Para efeito de promoção para mudança de classe, é permitida a soma de 
rga horária obtida em cursos correlatos conforme citado no caput deste artigo, 

as demais áreas de 

lassificação A, será 20 
ou por outra instituição 

§ 3 º A carga horária mínima para os demais níveis de classificação, será 40 
cípio de Fortaleza, 

Para todos os efeitos, os certificados de que trata o caput acima só poderão 

O servidor que fizer jus a esta forma de promoção será posicionado na 



 
 

 
 

referência subsequente à posição ocupada, no mesmo nível de classificação. 

Art. 16 - A primeira promoção para mudança de classe dar
servidor se encontrar na 
critérios estabelecidos nesta Lei. 

SEÇÃO II –Progressãopor Tempo de Serviço e capacitação

Art. 17. A progressão por tempo de serviço e capacitação é a passagem do 
servidor de uma referência para outra imedi
nível de classificação e classe a que pertence, assegurando o percentual de 3% 
(três por cento) entre as referências.

Parágrafo Único. Os servidores em estágio probatório não farão jus a este 
benefício. 

Art. 18 - Haverá progressão por tempo de serviço e capacitação a cada 12 meses 
de efetivo exercício, contados a partir do enquadramento deste plano. 

Art. 19 - Para concessão desta forma de progressão, será levado em 
consideração o tempo de efetivo exercício prestado ao Mun
os cursos de capacitação com carga horária proposto no anexo V.

Art. 20 - Para os efeitos desta Lei considera
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 d
exceções previstas em lei, inclusive o tempo de serviço prestado em regime de 
portaria. 

CAPÍTULO VIII - dos incentivos d

 Art. 21 - Sem prejuízo do que dispõe a legislação existente, os servidores 
ambiente especialidade Serviços Público, Paisagismo, Urbanismo e Limpeza 
urbana receberão os Incentivo de Titulação que será calculado sobre o salário
base percebido pelo servidor.

Art. 22 - A qualificação dos servidores, bem como a melhoria da qualidade de 
serviços por eles executados, serão estimuladas através da concessão do 
incentivo de titulação ao servidor que obtiver certificado ou título em curso que 
mantenha correlação direta com o cargo exercido. 
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referência subsequente à posição ocupada, no mesmo nível de classificação. 

A primeira promoção para mudança de classe dar-se-á sempre que o 
servidor se encontrar na última referência da classe, desde que cumpra os 

nesta Lei.  

Progressãopor Tempo de Serviço e capacitação 

Art. 17. A progressão por tempo de serviço e capacitação é a passagem do 
servidor de uma referência para outra imediatamente superior, dentro do mesmo 
nível de classificação e classe a que pertence, assegurando o percentual de 3% 
(três por cento) entre as referências. 

Os servidores em estágio probatório não farão jus a este 

rogressão por tempo de serviço e capacitação a cada 12 meses 
de efetivo exercício, contados a partir do enquadramento deste plano. 

Para concessão desta forma de progressão, será levado em 
consideração o tempo de efetivo exercício prestado ao Município de 
os cursos de capacitação com carga horária proposto no anexo V. 

Para os efeitos desta Lei considera-se efetivo exercício o tempo de 
permanência do servidor sem afastamento do cargo/função, salvo os casos 

da Lei Ordinária nº 6.794, de 27 de dezembro de 1990, bem 
como para exercer mandato em entidades de representação sindical e as d
exceções previstas em lei, inclusive o tempo de serviço prestado em regime de 

dos incentivos de Titulação 

Sem prejuízo do que dispõe a legislação existente, os servidores 
ambiente especialidade Serviços Público, Paisagismo, Urbanismo e Limpeza 

receberão os Incentivo de Titulação que será calculado sobre o salário
base percebido pelo servidor. 

A qualificação dos servidores, bem como a melhoria da qualidade de 
serviços por eles executados, serão estimuladas através da concessão do 

tivo de titulação ao servidor que obtiver certificado ou título em curso que 
mantenha correlação direta com o cargo exercido.  
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referência subsequente à posição ocupada, no mesmo nível de classificação.  

á sempre que o 
última referência da classe, desde que cumpra os 

Art. 17. A progressão por tempo de serviço e capacitação é a passagem do 
atamente superior, dentro do mesmo 

nível de classificação e classe a que pertence, assegurando o percentual de 3% 

Os servidores em estágio probatório não farão jus a este 

rogressão por tempo de serviço e capacitação a cada 12 meses 
de efetivo exercício, contados a partir do enquadramento deste plano.  

Para concessão desta forma de progressão, será levado em 
icípio de Fortaleza e 

 

se efetivo exercício o tempo de 
permanência do servidor sem afastamento do cargo/função, salvo os casos 

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 

Sem prejuízo do que dispõe a legislação existente, os servidores do 
ambiente especialidade Serviços Público, Paisagismo, Urbanismo e Limpeza 

receberão os Incentivo de Titulação que será calculado sobre o salário-

A qualificação dos servidores, bem como a melhoria da qualidade de 
serviços por eles executados, serão estimuladas através da concessão do 

tivo de titulação ao servidor que obtiver certificado ou título em curso que 



 
 

 
 

§ 1º - O incentivo de titulação a ser percebido pelo servidor será incorporado aos 
vencimentos do cargo efetivo, bem como será co
aposentadoria e pensão desde que o período de percepção do benefício, seja 
igual ou superior a 60 (sessenta) meses ininterruptos ou 84 intercalados.

§ 2º - O incentivo de titulação será concedido ao servidor que obtiver certificado 
ou título em curso que mantenha correlação direta com o ambiente de 
especialidade e o grupo ocupacional do cargo/função e nas demais áreas de 
atividades da URBFOR/SEGER

§ 3º Serão considerados apenas os títulos e/ou certificados relativos ao grau de 
educação formal que exceda ao exigido pelo cargo/função, conforme 

§ 4º Os cursos de ensino médio profissionalizante/técnico, tecnólogo/sequencial, 
graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado, para fins de concessão do 
incentivo de titulação deverão 
Educação e Ministério da Educação.

Art. 23. Os servidores em estágio probatório farão jus ao incentivo titulação.

Art. 24 - Para todos os efeitos de concessão deste benefício, os títulos ou 
certificados obtidos só podem ser apresentados uma única vez.

Art. 25 - Os percentuais de incentivo de titulação, previstos no 
acumuláveis entre si.  

Art. 26 - O incentivo a titulação, será implantado após a apresentação do título 
pelo servidor, de forma auto

Parágrafo único: caso a URBFOR/SEGER 
automática, fica assegurado o pagamento do retroativo, à data da apresentação 
do título. 

CAPÍTULO IX - da remuneração

Art. 27 - A partir da vigência desse
servidores pertencentes 
Paisagismo, Urbanismo e Limpeza urbana

a) Salário base; 
b) Incentivo de Titulação;
c) Gratificação de Serviços Público
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O incentivo de titulação a ser percebido pelo servidor será incorporado aos 
vencimentos do cargo efetivo, bem como será considerado para fim de 
aposentadoria e pensão desde que o período de percepção do benefício, seja 
igual ou superior a 60 (sessenta) meses ininterruptos ou 84 intercalados.

O incentivo de titulação será concedido ao servidor que obtiver certificado 
título em curso que mantenha correlação direta com o ambiente de 

especialidade e o grupo ocupacional do cargo/função e nas demais áreas de 
/SEGER. 

§ 3º Serão considerados apenas os títulos e/ou certificados relativos ao grau de 
o formal que exceda ao exigido pelo cargo/função, conforme 

§ 4º Os cursos de ensino médio profissionalizante/técnico, tecnólogo/sequencial, 
graduação, mestrado e doutorado, para fins de concessão do 

incentivo de titulação deverão ser reconhecidos pela Secretaria Estadual de 
Educação e Ministério da Educação. 

Art. 23. Os servidores em estágio probatório farão jus ao incentivo titulação.

Para todos os efeitos de concessão deste benefício, os títulos ou 
só podem ser apresentados uma única vez. 

Os percentuais de incentivo de titulação, previstos no Anexo V

O incentivo a titulação, será implantado após a apresentação do título 
pelo servidor, de forma automática.  

Parágrafo único: caso a URBFOR/SEGER não implante o benefício de forma 
automática, fica assegurado o pagamento do retroativo, à data da apresentação 

da remuneração 

da vigência desse plano, a composição da remuneração dos 
servidores pertencentes do ambiente especialidade Serviços Público
Paisagismo, Urbanismo e Limpeza urbanadar-se-á da seguinte forma:  

Incentivo de Titulação; 
Serviços Públicos, Paisagismo, Urbanismo e 

9 

SINDICATO DOS SERVIDORES 
DE PASIAGISMO 

URBANISMOE 
LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

FORTALEZA 

O incentivo de titulação a ser percebido pelo servidor será incorporado aos 
nsiderado para fim de 

aposentadoria e pensão desde que o período de percepção do benefício, seja 
igual ou superior a 60 (sessenta) meses ininterruptos ou 84 intercalados. 

O incentivo de titulação será concedido ao servidor que obtiver certificado 
título em curso que mantenha correlação direta com o ambiente de 

especialidade e o grupo ocupacional do cargo/função e nas demais áreas de 

§ 3º Serão considerados apenas os títulos e/ou certificados relativos ao grau de 
o formal que exceda ao exigido pelo cargo/função, conforme Anexo VI. 

§ 4º Os cursos de ensino médio profissionalizante/técnico, tecnólogo/sequencial, 
graduação, mestrado e doutorado, para fins de concessão do 

ser reconhecidos pela Secretaria Estadual de 

Art. 23. Os servidores em estágio probatório farão jus ao incentivo titulação. 

Para todos os efeitos de concessão deste benefício, os títulos ou 

Anexo VI, não são 

O incentivo a titulação, será implantado após a apresentação do título 

não implante o benefício de forma 
automática, fica assegurado o pagamento do retroativo, à data da apresentação 

a remuneração dos 
do ambiente especialidade Serviços Públicos, 

á da seguinte forma:   

, Paisagismo, Urbanismo e Limpeza 



 
 

 
 

urbana; 
d) Vantagens pecuniárias previstas na Lei Municipal nº 6.794, de 27 de 

dezembro de 1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Fortaleza e demais legislação específica. 

Art. 28 - O vencimento base corresponde ao valor estabelecido 
tabela salarial, no nível de classificação a que pertence, e da classe ocupada pelo 
servidor.  

Art. 29 - As tabelas de valores das referências salariais encontram
nos Anexos VII deste plano, sendo constante a diferença do perc
entre referência e outra.  

Art. 30 – fica assegurado o reajuste anual, no mesmo percentual e data da 
revisão geral dos servidores da Vantagem Pessoal Reajustada (VPR) instituída na 
lei complementar Nº 0214/2015. 

Art. 31- As vantagens pecuniár
legislações específicas do Município de Fortaleza. 

Art. 32 – fica instituída a 
Urbanismo e Limpeza urbana
servidores da URBFOR, SEGER
demais órgão da Prefeitura

I. Nível de classificação A: 60% (sessenta por cento);
II. Nível de classificação B: 50% (cinquenta por cento);

III. Nível de classificação C: 40% (quarenta por cento);
IV. Nível de classificação D: 30% (trinta por cento).

CAPÍTULO X - da tabelasalarial

Art. 37 – A tabela salarial dos cargos/funções definida nesta Lei, 
seguinte composição: 

I. 04 (quatro) níveis de class
II. 06 (seis) classes;  

III. 04 (quatro) referências salariais.

Art. 38 - O nível de classificação, que compreende um conjunto de servidor de 
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Vantagens pecuniárias previstas na Lei Municipal nº 6.794, de 27 de 
dezembro de 1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Fortaleza e demais legislação específica.  

O vencimento base corresponde ao valor estabelecido na referência da 
tabela salarial, no nível de classificação a que pertence, e da classe ocupada pelo 

As tabelas de valores das referências salariais encontram
deste plano, sendo constante a diferença do perc

fica assegurado o reajuste anual, no mesmo percentual e data da 
revisão geral dos servidores da Vantagem Pessoal Reajustada (VPR) instituída na 
lei complementar Nº 0214/2015.  

As vantagens pecuniárias são aquelas previstas no estatuto do servidor e 
legislações específicas do Município de Fortaleza.  

fica instituída a Gratificação de Serviços Públicos
Urbanismo e Limpeza urbana, calculado sobre o vencimento base, para os 

SEGER e servidores da antiga EMLURB relotado
demais órgão da Prefeitura e gabinete do prefeito, nos seguintes percentuais:

Nível de classificação A: 60% (sessenta por cento); 
Nível de classificação B: 50% (cinquenta por cento); 

classificação C: 40% (quarenta por cento); 
Nível de classificação D: 30% (trinta por cento). 

da tabelasalarial 

A tabela salarial dos cargos/funções definida nesta Lei, Anexo V

04 (quatro) níveis de classificação;  

) referências salariais. 

O nível de classificação, que compreende um conjunto de servidor de 
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Vantagens pecuniárias previstas na Lei Municipal nº 6.794, de 27 de 
dezembro de 1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 

na referência da 
tabela salarial, no nível de classificação a que pertence, e da classe ocupada pelo 

As tabelas de valores das referências salariais encontram-se definidas 
deste plano, sendo constante a diferença do percentual de 3% 

fica assegurado o reajuste anual, no mesmo percentual e data da 
revisão geral dos servidores da Vantagem Pessoal Reajustada (VPR) instituída na 

ias são aquelas previstas no estatuto do servidor e 

s, Paisagismo, 
, calculado sobre o vencimento base, para os 

e servidores da antiga EMLURB relotadosnos 
e gabinete do prefeito, nos seguintes percentuais: 

Anexo VII tem a 

O nível de classificação, que compreende um conjunto de servidor de 



 
 

 
 

mesma hierarquia, é estruturado sob os requisitos de escolaridade: 

I. Nível de Classificação A 
II. Nível de Classificação B 

III. Nível de Classificação C 
a lei assim o exigir; 

IV. Nível de Classificação D 
profissional, quando a

Art. 39 - A classe identifica e agrupa os servidores do mesmo grau de capacitação 
e aperfeiçoamento, inseridos em determinado nível de classificação.

CAPÍTULO XI - do enquadramento
 
Art. 40 - O enquadramento dos servidores no PCCS na 
Anexo VIII, será realizado de forma automática, dar
no nível de classificação, na referência salarial, cargo/função, considerando o 
tempo de serviço no Município de Fortaleza, URBFOR, SCSP, 
da Prefeitura e gabinete do prefeito

§ 1º Para efeito da contagem de tempo de serviço de que trata o caput deste 
artigo, serão arredondadas para 1 (um) ano as frações de tempo iguais ou 
superiores a 11 (onze) meses. 

§ 2º Não será contado na apuração do 
enquadramento o período referente a licenças
de serviço público municipal, inclusive o período laboral assegurado através de 
portaria. 

Art. 41. Os servidores que não possuir a escolaridade ex
serviço, e já estiver, na data da vigência desta lei, enquadrado no serviço 
correlato, fica dispensado do pré

Art. 42. O enquadramento de que trata esta Lei no grupo ocupacional, 
cargo/função de acordo com a tabela de conversão do tempo de serviço conforme 
Anexo VIII. 

Art. 43 - Fica garantido o direito dos servidores de se manifestarem formalmente 
pela opção do não enquadramento neste PCCS, caso em que permanecerão no 
sistema de remuneração da legislaçã
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mesma hierarquia, é estruturado sob os requisitos de escolaridade: 

Nível de Classificação A - Ensino fundamental completo; 
Nível de Classificação B - Ensino médio completo;  
Nível de Classificação C - Curso técnico com registro profissional, quando 

 
Nível de Classificação D - Curso superior completo com registro 
profissional, quando a lei assim o exigir.  

A classe identifica e agrupa os servidores do mesmo grau de capacitação 
e aperfeiçoamento, inseridos em determinado nível de classificação.

do enquadramento 

O enquadramento dos servidores no PCCS na nova tabela salarial, 
, será realizado de forma automática, dar-se-á no grupo ocupacional,

no nível de classificação, na referência salarial, cargo/função, considerando o 
serviço no Município de Fortaleza, URBFOR, SCSP, os demais órgãos 

e gabinete do prefeito. 

§ 1º Para efeito da contagem de tempo de serviço de que trata o caput deste 
artigo, serão arredondadas para 1 (um) ano as frações de tempo iguais ou 
superiores a 11 (onze) meses.  

§ 2º Não será contado na apuração do tempo de serviço para efeito de 
enquadramento o período referente a licenças-prêmio não gozadas, exceto tempo 
de serviço público municipal, inclusive o período laboral assegurado através de 

Art. 41. Os servidores que não possuir a escolaridade exigida para o exercício do 
serviço, e já estiver, na data da vigência desta lei, enquadrado no serviço 
correlato, fica dispensado do pré-requisito de escolaridade.   

Art. 42. O enquadramento de que trata esta Lei no grupo ocupacional, 
com a tabela de conversão do tempo de serviço conforme 

Fica garantido o direito dos servidores de se manifestarem formalmente 
pela opção do não enquadramento neste PCCS, caso em que permanecerão no 
sistema de remuneração da legislação anterior. 
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mesma hierarquia, é estruturado sob os requisitos de escolaridade:  

Curso técnico com registro profissional, quando 

Curso superior completo com registro 

A classe identifica e agrupa os servidores do mesmo grau de capacitação 
e aperfeiçoamento, inseridos em determinado nível de classificação. 

nova tabela salarial, 
á no grupo ocupacional, 

no nível de classificação, na referência salarial, cargo/função, considerando o 
os demais órgãos 

§ 1º Para efeito da contagem de tempo de serviço de que trata o caput deste 
artigo, serão arredondadas para 1 (um) ano as frações de tempo iguais ou 

tempo de serviço para efeito de 
prêmio não gozadas, exceto tempo 

de serviço público municipal, inclusive o período laboral assegurado através de 

igida para o exercício do 
serviço, e já estiver, na data da vigência desta lei, enquadrado no serviço 

Art. 42. O enquadramento de que trata esta Lei no grupo ocupacional, 
com a tabela de conversão do tempo de serviço conforme 

Fica garantido o direito dos servidores de se manifestarem formalmente 
pela opção do não enquadramento neste PCCS, caso em que permanecerão no 



 
 

 
 

Parágrafo Único - A manifestação de que trata o caput deste artigo deverá ocorrer 
em até 180 (cento e oitenta) dias contados da publicação desta Lei.

CAPÍTULO XII - das disposiçõesfinais e transitórias

Art. 44 - O servidor que se julgar prejudi
PCCS poderá requerer reavaliação junto à SEPOG até 180 (cento e oitenta) dias 
após a publicação do Quadro Discriminativo de Enquadramento no Diário Oficial 
do Município (D.O.M.).  

Art. 45 - Aos aposentados e pensionistas
Público, Paisagismo, Urbanismo e Limpeza urbana 
lhes forem atribuídas, as seguintes vantagens: 

I - nova classificação do salário
enquadramento;  

II - todas as vantagens financeiras incidentes sobre o novo salário base. 

Art. 46 - O superintendente da URBFOR e secretário da 
no prazo de 30 (trinta) dias da vigência desta Lei, uma Comissão Técnica de 
Gestão e Acompanhamento deste PC
Promoção, Progressão e Titulação, e encaminhará os resultados à SEPOG, para 
implantação dos benefícios. Esta comissão será composta por 5 (cinco) titulares e 
5 (cinco) suplentes, conforme discriminação abaixo: 

I. 1 (um) titular e 1 (um) suplente representante da URBFOR;
II. 1 (um) titular e 1 (um) suplente representante da SEPOG;

III. 3 (três) titulares e 3 (três) suplentes indicados pelas Entidades Sindicais 
representativa dos servidores da URBFOR

Parágrafo único: A comissão técnica além de coordenar os processos de que 
trata Art. 46, terá atribuição de validar os cursos para efeito de Promoção, 
Progressão e Incentivo a Titulação 
membros não serão remunerados. 

Art. 47 – Aos servidores 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
2021, aos percentuais de 3% (três por cento) a cada 12 (doze) meses e 5% (cinco 
por cento) a cada 4 (quatro) anos, correspondentes progressão/promoção, desde 

SINDICATO DOS SERVIDORES 

LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

A manifestação de que trata o caput deste artigo deverá ocorrer 
em até 180 (cento e oitenta) dias contados da publicação desta Lei.

das disposiçõesfinais e transitórias 

O servidor que se julgar prejudicado quando do seu enquadramento no 
PCCS poderá requerer reavaliação junto à SEPOG até 180 (cento e oitenta) dias 
após a publicação do Quadro Discriminativo de Enquadramento no Diário Oficial 

Aos aposentados e pensionistas do Ambiente de Especialidade Serviços 
Público, Paisagismo, Urbanismo e Limpeza urbana serão asseguradas, quando já 
lhes forem atribuídas, as seguintes vantagens:  

nova classificação do salário-base na tabela salarial, para fins de 

todas as vantagens financeiras incidentes sobre o novo salário base. 

O superintendente da URBFOR e secretário da SEGER/SCSP
no prazo de 30 (trinta) dias da vigência desta Lei, uma Comissão Técnica de 
Gestão e Acompanhamento deste PCCS, a qual coordenará os processos de 
Promoção, Progressão e Titulação, e encaminhará os resultados à SEPOG, para 
implantação dos benefícios. Esta comissão será composta por 5 (cinco) titulares e 
5 (cinco) suplentes, conforme discriminação abaixo:  

titular e 1 (um) suplente representante da URBFOR; 
1 (um) titular e 1 (um) suplente representante da SEPOG; 

e 3 (três) suplentes indicados pelas Entidades Sindicais 
representativa dos servidores da URBFOR/SEGER/SCSP. 

Parágrafo único: A comissão técnica além de coordenar os processos de que 
trata Art. 46, terá atribuição de validar os cursos para efeito de Promoção, 

Titulação com o mandato de 4 (quatro) anos
membros não serão remunerados.  

Aos servidores 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 
2021, aos percentuais de 3% (três por cento) a cada 12 (doze) meses e 5% (cinco 
por cento) a cada 4 (quatro) anos, correspondentes progressão/promoção, desde 

12 

SINDICATO DOS SERVIDORES 
DE PASIAGISMO 

URBANISMOE 
LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

FORTALEZA 

A manifestação de que trata o caput deste artigo deverá ocorrer 
em até 180 (cento e oitenta) dias contados da publicação desta Lei. 

cado quando do seu enquadramento no 
PCCS poderá requerer reavaliação junto à SEPOG até 180 (cento e oitenta) dias 
após a publicação do Quadro Discriminativo de Enquadramento no Diário Oficial 

Ambiente de Especialidade Serviços 
serão asseguradas, quando já 

base na tabela salarial, para fins de 

todas as vantagens financeiras incidentes sobre o novo salário base.  

SEGER/SCSP instituirão 
no prazo de 30 (trinta) dias da vigência desta Lei, uma Comissão Técnica de 

CS, a qual coordenará os processos de 
Promoção, Progressão e Titulação, e encaminhará os resultados à SEPOG, para 
implantação dos benefícios. Esta comissão será composta por 5 (cinco) titulares e 

e 3 (três) suplentes indicados pelas Entidades Sindicais 

Parágrafo único: A comissão técnica além de coordenar os processos de que 
trata Art. 46, terá atribuição de validar os cursos para efeito de Promoção, 

mandato de 4 (quatro) anos. Os seus 

Aos servidores que implementarem os requisitos para aposentadoria 
voluntária, e que optarem por permanecer em atividade, terão direito, além do 

 26 de abril de 
2021, aos percentuais de 3% (três por cento) a cada 12 (doze) meses e 5% (cinco 
por cento) a cada 4 (quatro) anos, correspondentes progressão/promoção, desde 



 
 

 
 

que cumpram os critérios estabelecido nesta lei.

Art. 48. Aos servidores que não c
voluntária, e estiverem na última referência da classe na carreira, fica assegurada 
a progressão a cada 12 (doze) meses, com um acréscimo de 3% (três por cento) 
e a promoção a cada 04 (quatro) anos com um acréscimo
centos) desde que cumpram os critérios estabelecido nesta lei.

Art. 49 . Aos servidores que não optarem pelo gozo da licença
fica assegurado o pagamento em pecúnia, a partir da vigência desta lei.

Art. 50.  Para os servidores que obtiverem mais de um título de formação técnica, 
tecnólogo/sequencial graduação, especialização, mestrado ou doutorado, na 
segunda titulação apresentada, terão o direito ao deslocamento de duas 
referências salariais, uma única vez na carreira.

Parágrafo único. O segundo título poderá ser utilizado para o deslocamento de 
referência salarial de forma vertical ou para a mudança de classe e somente 
poderá ser apresentada uma única vez na carreira, a partir de dois anos do 
enquadramento deste PCCS. 

 Art. 51.  Os cursos para efeito de promoção/progressão serão assegurados pela 
URBFOR e SEGER/SCSP ou outras instituições relacionadas às atividades do
ambiente especialidade deste PCCS.

Art. 52. Fica assegurada a revisão deste Plano de Cargos, Carreiras e Sa
cada 05 (cinco) anos;  

Art. 55.  Fica assegurado os benefícios deste PCCS aos aposentados e 
pensionistas. 

Art. 50 - As despesas decorrentes da implantação do Plano de Cargos, Carreiras 
e Salários de que trata esta Lei correrão à conta das dotações
próprias da URBFOR e SCSP, podendo ser suplementadas em caso de 
insuficiência de recursos.  

Art. 51 - À exceção das situações previstas no corpo do presente Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários, esta Lei entra em vigor a partir da data de s
publicação, sendo os seus efeitos financeiros quanto ao enquadramento salarial 
retroativos a XXXX DE XXXXXXXX, 2022, ficando revogadas as disposições em 
contrário.  

SINDICATO DOS SERVIDORES 

LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

que cumpram os critérios estabelecido nesta lei. 

Art. 48. Aos servidores que não cumprirem os requisitos para aposentadoria 
voluntária, e estiverem na última referência da classe na carreira, fica assegurada 
a progressão a cada 12 (doze) meses, com um acréscimo de 3% (três por cento) 
e a promoção a cada 04 (quatro) anos com um acréscimo de 5% (cinco por 
centos) desde que cumpram os critérios estabelecido nesta lei. 

Art. 49 . Aos servidores que não optarem pelo gozo da licença-prêmio/especial, 
fica assegurado o pagamento em pecúnia, a partir da vigência desta lei.

ores que obtiverem mais de um título de formação técnica, 
tecnólogo/sequencial graduação, especialização, mestrado ou doutorado, na 
segunda titulação apresentada, terão o direito ao deslocamento de duas 
referências salariais, uma única vez na carreira. 

O segundo título poderá ser utilizado para o deslocamento de 
referência salarial de forma vertical ou para a mudança de classe e somente 
poderá ser apresentada uma única vez na carreira, a partir de dois anos do 
enquadramento deste PCCS.  

t. 51.  Os cursos para efeito de promoção/progressão serão assegurados pela 
SCSP ou outras instituições relacionadas às atividades do

ambiente especialidade deste PCCS. 

Art. 52. Fica assegurada a revisão deste Plano de Cargos, Carreiras e Sa

Art. 55.  Fica assegurado os benefícios deste PCCS aos aposentados e 

As despesas decorrentes da implantação do Plano de Cargos, Carreiras 
e Salários de que trata esta Lei correrão à conta das dotações 
próprias da URBFOR e SCSP, podendo ser suplementadas em caso de 

 

À exceção das situações previstas no corpo do presente Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários, esta Lei entra em vigor a partir da data de s
publicação, sendo os seus efeitos financeiros quanto ao enquadramento salarial 
retroativos a XXXX DE XXXXXXXX, 2022, ficando revogadas as disposições em 
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umprirem os requisitos para aposentadoria 
voluntária, e estiverem na última referência da classe na carreira, fica assegurada 
a progressão a cada 12 (doze) meses, com um acréscimo de 3% (três por cento) 

de 5% (cinco por 

prêmio/especial, 
fica assegurado o pagamento em pecúnia, a partir da vigência desta lei. 

ores que obtiverem mais de um título de formação técnica, 
tecnólogo/sequencial graduação, especialização, mestrado ou doutorado, na 
segunda titulação apresentada, terão o direito ao deslocamento de duas 

O segundo título poderá ser utilizado para o deslocamento de 
referência salarial de forma vertical ou para a mudança de classe e somente 
poderá ser apresentada uma única vez na carreira, a partir de dois anos do 

t. 51.  Os cursos para efeito de promoção/progressão serão assegurados pela 
SCSP ou outras instituições relacionadas às atividades do 

Art. 52. Fica assegurada a revisão deste Plano de Cargos, Carreiras e Salários a 

Art. 55.  Fica assegurado os benefícios deste PCCS aos aposentados e 

As despesas decorrentes da implantação do Plano de Cargos, Carreiras 
 orçamentárias 

próprias da URBFOR e SCSP, podendo ser suplementadas em caso de 

À exceção das situações previstas no corpo do presente Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários, esta Lei entra em vigor a partir da data de sua 
publicação, sendo os seus efeitos financeiros quanto ao enquadramento salarial 
retroativos a XXXX DE XXXXXXXX, 2022, ficando revogadas as disposições em 



 
 

 
 

ANEXOS: 

ANEXO I -da distribuição dos cargos / função.
CARGO/FUNÇÃO  
ABASTECEDOR DE COMBUSTÍVEL *
ADMINISTRADOR ** 
ADVOGADO ** 
ALMOXARIFE DE FERRAMENTA *
ARQUITETO ** 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO **
ASSISTENTE SOCIAL ** 
ASSISTENTE TÉCNICO * 
ATENDENTE DE ENFERMAGEM *
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO **
AUXILIAR DE FISCAL DE LIMPEZA E URBANIZAÇÃO *
AUXILIAR DE PESSOAL I *
AUXILIAR DE PESSOAL II *
AUXILIAR DE SERVIÇO SOCIAL *
AUXILIAR ADMINISTRATIVO *
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO *
AUXILIAR DE ENGENHARIA *
AUXILIAR DE MECÂNICO *
BALANCEIRO * 
BILHETEIRO * 
BORRACHEIRO * 
CARPINTEIRO ** 
CONTADOR ** 
CONTÍNUO * 
COPEIRO * 
ECONOMISTA * 
ELETRICISTA DE AUTOS E MÁQUINAS *
ENFERMEIRO * 
ENGENHEIRO QUÍMICO (engenheiro ambiental)
ENGENHEIRO AGRÔNOMO **
ENGENHEIRO CIVIL ** 
ENGENHEIRO ELETRICISTA **
ENGENHEIRO MECÂNICO *
ENGENHEIRO OPERACIONAL *
GARI ** 

SINDICATO DOS SERVIDORES 

LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

da distribuição dos cargos / função. 
QUANTITATIVO 

ABASTECEDOR DE COMBUSTÍVEL ** 

ALMOXARIFE DE FERRAMENTA * 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ** 
 
 

ATENDENTE DE ENFERMAGEM * 
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO ** 
AUXILIAR DE FISCAL DE LIMPEZA E URBANIZAÇÃO * 
AUXILIAR DE PESSOAL I * 
AUXILIAR DE PESSOAL II * 
AUXILIAR DE SERVIÇO SOCIAL * 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO * 
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO * 
AUXILIAR DE ENGENHARIA * 
AUXILIAR DE MECÂNICO * 

ELETRICISTA DE AUTOS E MÁQUINAS * 

ENGENHEIRO QUÍMICO (engenheiro ambiental) 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO ** 

ENGENHEIRO ELETRICISTA ** 
ENGENHEIRO MECÂNICO * 
ENGENHEIRO OPERACIONAL ** 
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QUANTITATIVO  
5 
6 

10 
0 
5 

40 
15 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 

10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

15 
15 
5 
0 
5 

1000 



 
 

 
 

JARDINEIRO ** 
MECÂNICO EM MOLAS * 
MECÂNICO DE VIATURAS PESADAS *
MOTORISTA DE VIATURAS LEVES  (motor
MOTORISTA DE VIATURAS PESADAS *
NUTRICIONISTA * 
OPERADOR DE MÁQUINA PESADA *
ORIENTADOR DE DESCARREGO *
PEDREIRO ** 
PORTEIRO * 
SECRETÁRIA ** 
SOCIÓLOGO * 
SOLDADOR ** 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE **
TÉCNICO EM ESTRADAS *
TELEFONISTA / recepcionista **
VIGIA ** 
ZELADOR * 
 TOTAL 

* CARGOS EXTINTOS NA VACANCIA
** CARGOS MANTIDOS 
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MECÂNICO DE VIATURAS PESADAS * 

ORISTA DE VIATURAS LEVES  (motorista)* 
VIATURAS PESADAS * 

OPERADOR DE MÁQUINA PESADA * 
ORIENTADOR DE DESCARREGO * 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE ** 
TÉCNICO EM ESTRADAS * 

recepcionista ** 

* CARGOS EXTINTOS NA VACANCIA 
TIDOS  
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100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

20 
0 

10 
0 
5 

10 
0 

10 
40 
0 



 
 

 
 

ANEXO II – Cargos a sercriados
 

CARGOS A SER CRIADOS 
ABASTECEDOR DE COMBUSTIVEL **

ADMINISTRADOR ** 

ADVOGADO ** 

ARQUITETO ** 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ** 

ASSISTENTE SOCIAL ** 

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO ** 
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS

AUXILIA DE SERVIÇO GERAIS ** 

CARPINTEIRO ** 

CONTADOR ** 
BIOLÓGO ** 

ENGENHEIRO AMBIENTAL** 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO ** 

ENGENHEIRO CIVIL ** 

ENGENHEIRO ELETRICISTA ** 

GARI ** 

JARDINEIRO ** 
MÉDICO VETERINARIO ** 

MOTORISTA ** 

PSICOLOGO ** 

PEDREIRO ** 

SECRETÁRIA ** 

SOLDADOR ** 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE ** 
TECNICO TI ** 

TELEFONISTA / recepcionista ** 

TRATADOR DE ANIMAL ** 

VIGIA ** 

TOTAL 

** CARGOS A SER CRIADOS

SINDICATO DOS SERVIDORES 

LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

Cargos a sercriados 

 QUANTIDADE 
ABASTECEDOR DE COMBUSTIVEL ** 5 

6 

10 

5 

40 

15 

5 
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS ** 10 

20 

5 

10 
5 

10 

10 

20 

5 

1500 

100 
10 

40 

6 

20 

10 

5 

10 
5 

10 

20 

40 

1952 

** CARGOS A SER CRIADOS 
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ANEXO III - grupoOcupacional, nível de classificação e nomenclatura.
Tabela 02: Grupo Ocupacional, nível de classificação e 
 

GRUPO 
OCUPACIONAL 

NÍVEL
DE

CLASSIFICAÇÃO

OPERACIONAL 

TÁTICO 

TÁTICO 

ESTRATÉGICO 

SINDICATO DOS SERVIDORES 

LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

grupoOcupacional, nível de classificação e nomenclatura.
: Grupo Ocupacional, nível de classificação e nomenclatura.

NÍVEL 
DE 

CLASSIFICAÇÃO 
NOMENCLATURA

A 

ABASTECEDOR DE COMBUSTÍVEL
AUXILIAR DE FISCAL DE LIMPEZA E URBANIZAÇÃO
AUXILIAR DE MECÂNICO 
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO 
BALANCEIRO 
BILHETEIRO 
BORRACHEIRO 
CARPINTEIRO 
CONTÍNUO 
COPEIRO 
ELETRICISTA DE AUTOS EMÁQUINAS

GARI 
JARDINEIRO 
MECÂNICO EM MOLAS 
ORIENTADOR DE DESCARREGO
PEDREIRO 
PORTEIRO 
SOLDADOR 
VIGIA 
ZELADOR 

B 

ALMOXARIFE DE FERRAMENTAS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
ATENDENTE DE ENFERMAGEM
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 
AUXILIAR DE PESSOAL I  
AUXILIAR DE PESSOAL II  
AUXILIAR DE SERVIÇO SOCIAL 
MECÂNICO DE VIATURAS PESADAS 
MOTORISTA DE VIATURAS LEVES
MOTORISTA DE VIATURAS PESADAS
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

C 

AUXILIAR DE ENGENHARIA  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
TÉCNICO EM ESTRADAS  
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
SECRETÁRIA  
TELEFONISTA  

D ADMINISTRADOR  
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grupoOcupacional, nível de classificação e nomenclatura. 
nomenclatura. 

NOMENCLATURA 

ABASTECEDOR DE COMBUSTÍVEL 
AUXILIAR DE FISCAL DE LIMPEZA E URBANIZAÇÃO 

ELETRICISTA DE AUTOS EMÁQUINAS 

ORIENTADOR DE DESCARREGO 

ALMOXARIFE DE FERRAMENTAS 
ADMINISTRATIVO 

ATENDENTE DE ENFERMAGEM 

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO  

AUXILIAR DE SERVIÇO SOCIAL  
MECÂNICO DE VIATURAS PESADAS  
MOTORISTA DE VIATURAS LEVES 
MOTORISTA DE VIATURAS PESADAS 
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE  

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 
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ADVOGADO  
ARQUITETO  
ASSISTENTE SOCIAL  
ASSISTENTE TÉCNICO  
CONTADOR  
ECONOMISTA  
ENFERMEIRO  
ENGENHEIRO AGRÔNOMO  
ENGENHEIRO CIVIL  
ENGENHEIRO ELETRICISTA  
ENGENHEIRO MECÂNICO  
ENGENHEIRO OPERACIONAL  
ENGENHEIRO QUÍMICO  
NUTRICIONISTA  
SOCIÓLOGO  
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ANEXO IV - descrição dos cargos

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
ESTRATÉGICO 

1. CARGO: ADMINISTRADOR 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Desenvolver trabalhos aplicando os 
princípios e teorias da administração nas áreas de recursos humanos, financeiros e 
materiais, de sistemas e métodos e outros, a fim de formular soluções e diretrizes 
para assegurar a consecução dos objetivos. 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
ESTRATÉGICO 

1. CARGO: ADVOGADO  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Representar judicialmente e 
extrajudicialmente a instituição, bem como prestar assistência no controle da 
legalidade, mediante pareceres e outros atos administrativos e jurídicos. 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
ESTRATÉGICO 

1. CARGO: ARQUITETO  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Elaborar planos e projetos associados à 
arquitetura em todas as suas etapas, definindo materiais, acabamentos, técnicas, 
metodologias, analisando dados e informações. Fiscalizar e executar obras e 
serviços, desenvolver estudos de viabilidade financeira, econômica, ambiental. 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

1. CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

SINDICATO DOS SERVIDORES 

LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

descrição dos cargos 
 

GRUPO OCUPACIONAL: 
ESTRATÉGICO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D 

1. CARGO: ADMINISTRADOR  1.1. EDUCAÇAO FORMAL 

Curso de Graduação em Administração 
e Registro Profissional. 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Desenvolver trabalhos aplicando os 
princípios e teorias da administração nas áreas de recursos humanos, financeiros e 
materiais, de sistemas e métodos e outros, a fim de formular soluções e diretrizes 

a consecução dos objetivos.  
 

GRUPO OCUPACIONAL: 
ESTRATÉGICO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D 

1.1. EDUCAÇÃO FORMAL 

Curso de Graduação em Direito, 
Inscrição na OAB e Registro Profissional. 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Representar judicialmente e 
extrajudicialmente a instituição, bem como prestar assistência no controle da 
legalidade, mediante pareceres e outros atos administrativos e jurídicos. 

 

GRUPO OCUPACIONAL: 
ESTRATÉGICO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D 

 1.1. EDUCAÇAO FORMAL 

Curso de Graduação em Arquitetura e 
Registro Profissional.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Elaborar planos e projetos associados à 
arquitetura em todas as suas etapas, definindo materiais, acabamentos, técnicas, 
metodologias, analisando dados e informações. Fiscalizar e executar obras e 

er estudos de viabilidade financeira, econômica, ambiental. 
 

GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D 

1. CARGO: ASSISTENTE SOCIAL  1.1 EDUCAÇAO FORMAL 

Curso de Graduação em Serviço 
Social e Registro Profissional. 
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NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D  

1.1. EDUCAÇAO FORMAL  

Curso de Graduação em Administração 
e Registro Profissional.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Desenvolver trabalhos aplicando os 
princípios e teorias da administração nas áreas de recursos humanos, financeiros e 
materiais, de sistemas e métodos e outros, a fim de formular soluções e diretrizes 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D  

1.1. EDUCAÇÃO FORMAL  

Curso de Graduação em Direito, 
Inscrição na OAB e Registro Profissional. 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Representar judicialmente e 
extrajudicialmente a instituição, bem como prestar assistência no controle da 
legalidade, mediante pareceres e outros atos administrativos e jurídicos.  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D  

1.1. EDUCAÇAO FORMAL  

Curso de Graduação em Arquitetura e 
 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Elaborar planos e projetos associados à 
arquitetura em todas as suas etapas, definindo materiais, acabamentos, técnicas, 
metodologias, analisando dados e informações. Fiscalizar e executar obras e 

er estudos de viabilidade financeira, econômica, ambiental.  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D  

1.1 EDUCAÇAO FORMAL  

Curso de Graduação em Serviço 
Social e Registro Profissional.  



 
 

 
 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Prestar serviços sociais orientando 
indivíduos, famílias, comunidade e a instituição sobre direitos e deveres (normas, 
códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; 
planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes 
áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação 
e outras); desempenhar tarefas administrativas e articular recursos financeiros 
disponíveis.  

 

I – GRUPO OCUPACI
ESTRATÉGICO 

1. CARGO: CONTADOR  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Executar a escrituração através dos 
lançamentos dos atos e fatos contábeis, elaborar e manter atualizados relatórios 
contábeis; promover a prestação, acertos e conciliação de contas; participar da 
implantação e execução das normas e rotinas de controle interno; elaborar e 
acompanhar a execução do orçamento, elaborar demonstrações contábeis e a 
Prestação de Contas Anual do órgão; prestar assessoria e preparar informações 
econômico-financeiras; atender às demandas dos ó
perícia.  

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
ESTRATÉGICO 

1. CARGO: ECONOMISTA 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Planejar, pesquisar e analisar as previsões 
de natureza econômica, financeira e administrativa, formulando soluções e 
diretrizes para os problemas econômicos, executando tarefas relativas e 
orçamentos financeiros da organização, conciliando programas e promovendo a 
eficiente utilização de recursos e contenção de custos. 
 

  I – GRUPO OCUPACIONAL: 
ESTRATÉGICO  

1. CARGO: ENFERMEIRO 

SINDICATO DOS SERVIDORES 

LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Prestar serviços sociais orientando 
indivíduos, famílias, comunidade e a instituição sobre direitos e deveres (normas, 
códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; 

avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes 
áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação 
e outras); desempenhar tarefas administrativas e articular recursos financeiros 

GRUPO OCUPACIONAL: 
ESTRATÉGICO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D 

1.1 EDUCAÇAO FORMAL 

Curso de Graduação em Ciências 
Contábeis e Registro Profissional. 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Executar a escrituração através dos 
lançamentos dos atos e fatos contábeis, elaborar e manter atualizados relatórios 
contábeis; promover a prestação, acertos e conciliação de contas; participar da 

ção das normas e rotinas de controle interno; elaborar e 
acompanhar a execução do orçamento, elaborar demonstrações contábeis e a 
Prestação de Contas Anual do órgão; prestar assessoria e preparar informações 

financeiras; atender às demandas dos órgãos fiscalizadores e realizar 

GRUPO OCUPACIONAL: 
ESTRATÉGICO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D 

1. CARGO: ECONOMISTA  1.1 EDUCAÇAO FORMAL 
Curso de Graduação em Economia e 
Registro Profissional.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Planejar, pesquisar e analisar as previsões 
de natureza econômica, financeira e administrativa, formulando soluções e 
diretrizes para os problemas econômicos, executando tarefas relativas e 

organização, conciliando programas e promovendo a 
eficiente utilização de recursos e contenção de custos.  

GRUPO OCUPACIONAL:  NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D 

1. CARGO: ENFERMEIRO  1.1 EDUCAÇAO FORMAL 
Curso de Graduação em Enfermagem 
e Registro Profissional. 
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1.2. Descrição Sumária das atribuições: Prestar serviços sociais orientando 
indivíduos, famílias, comunidade e a instituição sobre direitos e deveres (normas, 
códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; 

avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes 
áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação 
e outras); desempenhar tarefas administrativas e articular recursos financeiros 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D  

1.1 EDUCAÇAO FORMAL  

Curso de Graduação em Ciências 
Contábeis e Registro Profissional.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Executar a escrituração através dos 
lançamentos dos atos e fatos contábeis, elaborar e manter atualizados relatórios 
contábeis; promover a prestação, acertos e conciliação de contas; participar da 

ção das normas e rotinas de controle interno; elaborar e 
acompanhar a execução do orçamento, elaborar demonstrações contábeis e a 
Prestação de Contas Anual do órgão; prestar assessoria e preparar informações 

rgãos fiscalizadores e realizar 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D  

1.1 EDUCAÇAO FORMAL  
Curso de Graduação em Economia e 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Planejar, pesquisar e analisar as previsões 
de natureza econômica, financeira e administrativa, formulando soluções e 
diretrizes para os problemas econômicos, executando tarefas relativas e 

organização, conciliando programas e promovendo a 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D  

1.1 EDUCAÇAO FORMAL  
Curso de Graduação em Enfermagem 
e Registro Profissional.  



 
 

 
 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Prestar assistência ambulatorial, 
realizando consultas e procedimentos de maior complexidade e prescrevendo 
ações, coordenar e auditar serviços de enfermagem, programar ações para a 
promoção da saúde junto à institui

 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
ESTRATÉGICO 

1. CARGO: 
ENGENHEIRO/ESPECIALIDADE 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Realizar tarefas ligadas ao planejamento, 
organização, estruturação, controle e supervisão de atividades de engenharia, 
pertinentes â sua especialização. 
 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
ESTRATÉGICO 

1. CARGO: NUTRICIONISTA 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Planejar, coordenar e supervisionar 
serviços ou programas relativos à educação alimentar, nutrição dietética para 
indivíduos ou à coletividade. 
 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
ESTRATÉGICO 

1. CARGO: SOCIÓLOGO  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Planejar e executar pesquisas sobre as 
condições socioeconômicas, culturais e organizacionais da sociedade e instituições 
comunitárias, para fornecer subsídios necessários à realização de diagnósticos 
gerais e à análise de problemas específicos das diversas áreas de atuação, como 
saúde, educação, trabalho, promoção social e outros, de interesse da 
Municipalidade.  
 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
ESTRATÉGICO 

SINDICATO DOS SERVIDORES 

LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Prestar assistência ambulatorial, 
realizando consultas e procedimentos de maior complexidade e prescrevendo 
ações, coordenar e auditar serviços de enfermagem, programar ações para a 
promoção da saúde junto à instituição.  

GRUPO OCUPACIONAL: 
ESTRATÉGICO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D 

ENGENHEIRO/ESPECIALIDADE  
1.1 EDUCAÇAO FORMAL 
Curso de Graduação em Engenharia e 
Registro Profissional.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Realizar tarefas ligadas ao planejamento, 
organização, estruturação, controle e supervisão de atividades de engenharia, 
pertinentes â sua especialização.  

GRUPO OCUPACIONAL: 
ESTRATÉGICO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO:

1. CARGO: NUTRICIONISTA  1.1 EDUCAÇAO FORMAL 
Curso de Graduação em Nutrição e 
Registro Profissional.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Planejar, coordenar e supervisionar 
serviços ou programas relativos à educação alimentar, nutrição dietética para 
indivíduos ou à coletividade.  

GRUPO OCUPACIONAL: 
ESTRATÉGICO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D 

 1.1 EDUCAÇAO FORMAL 
Curso de Graduação em Sociologia e 
Registro Profissional.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Planejar e executar pesquisas sobre as 
condições socioeconômicas, culturais e organizacionais da sociedade e instituições 
comunitárias, para fornecer subsídios necessários à realização de diagnósticos 

ise de problemas específicos das diversas áreas de atuação, como 
saúde, educação, trabalho, promoção social e outros, de interesse da 
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1.2. Descrição Sumária das atribuições: Prestar assistência ambulatorial, 
realizando consultas e procedimentos de maior complexidade e prescrevendo 
ações, coordenar e auditar serviços de enfermagem, programar ações para a 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D  

1.1 EDUCAÇAO FORMAL  
Curso de Graduação em Engenharia e 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Realizar tarefas ligadas ao planejamento, 
organização, estruturação, controle e supervisão de atividades de engenharia, 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D  

1.1 EDUCAÇAO FORMAL  
Curso de Graduação em Nutrição e 

 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Planejar, coordenar e supervisionar 
serviços ou programas relativos à educação alimentar, nutrição dietética para 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D  

1.1 EDUCAÇAO FORMAL  
Curso de Graduação em Sociologia e 

 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Planejar e executar pesquisas sobre as 
condições socioeconômicas, culturais e organizacionais da sociedade e instituições 
comunitárias, para fornecer subsídios necessários à realização de diagnósticos 

ise de problemas específicos das diversas áreas de atuação, como 
saúde, educação, trabalho, promoção social e outros, de interesse da 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D  



 
 

 
 

1. CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Orientar e acompanhar os serviços 
prestados pela instituição, avaliando sistematicamente a qualidade desses 
serviços, sugerindo, quando necessário, alterações de fluxo de trabalho, a fim de 
assegurar o aperfeiçoament
 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

1. CARGO: ALMOXARIFE DE 
FERRAMENTAS  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Recepcionar, conferir e armazenar 
ferramentas e materiais em almoxarifado. Fazer os lançamentos da movimentação 
de entradas e saídas e controlar os estoques. Organizar o almoxarifado para 
facilitar a movimentação dos
 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

1. CARGO: ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Executar tarefas técnico
nas áreas de protocolo, arquivo e documentação, orçamento e finanças, material e 
patrimônio, coleta, classificação e registro de dados, organização e métodos, 
contribuindo para a implementação de leis, decretos, normas e regulamentos 
referentes à administração geral e específica. 
 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

SINDICATO DOS SERVIDORES 

LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

1. CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO  1.1 
EDUCAÇAO 
FORMAL 
Curso de 
Graduação 
Completo.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Orientar e acompanhar os serviços 
prestados pela instituição, avaliando sistematicamente a qualidade desses 
serviços, sugerindo, quando necessário, alterações de fluxo de trabalho, a fim de 
assegurar o aperfeiçoamento e a dinamização das atividades prestadas. 

GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: B 

1. CARGO: ALMOXARIFE DE 1.1 
EDUCAÇAO 
FORMAL 
Ensino Médio 
Completo.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Recepcionar, conferir e armazenar 
ferramentas e materiais em almoxarifado. Fazer os lançamentos da movimentação 
de entradas e saídas e controlar os estoques. Organizar o almoxarifado para 
facilitar a movimentação dos itens armazenados.  

GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: B 

1.1 
EDUCAÇAO 
FORMAL 
Ensino Médio 
Completo.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Executar tarefas técnico-administrativas 
nas áreas de protocolo, arquivo e documentação, orçamento e finanças, material e 
patrimônio, coleta, classificação e registro de dados, organização e métodos, 

a a implementação de leis, decretos, normas e regulamentos 
referentes à administração geral e específica.  

GRUPO OCUPACIONAL: 
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1.2. Descrição Sumária das atribuições: Orientar e acompanhar os serviços 
prestados pela instituição, avaliando sistematicamente a qualidade desses 
serviços, sugerindo, quando necessário, alterações de fluxo de trabalho, a fim de 

o e a dinamização das atividades prestadas.  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: B  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Recepcionar, conferir e armazenar 
ferramentas e materiais em almoxarifado. Fazer os lançamentos da movimentação 
de entradas e saídas e controlar os estoques. Organizar o almoxarifado para 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: B  

administrativas 
nas áreas de protocolo, arquivo e documentação, orçamento e finanças, material e 
patrimônio, coleta, classificação e registro de dados, organização e métodos, 

a a implementação de leis, decretos, normas e regulamentos 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: B  



 
 

 
 

1. CARGO: ATENDENTE DE 
ENFERMAGEM  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Executar atividades elementares de 
Enfermagem, dispensando cuidados simples de saúde, sob orientação e supervisão 
de profissionais da saúde.  
 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

1. CARGO: AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Realizar tarefas auxiliares, sob a 
supervisão da chefia imediata, classificando, arquivando e registrando documentos 
e fichas, recebendo, estocando e fornecendo materiais, operando equipamentos de 
reprodução e digitação de documentos em geral. 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

1. CARGO: AUXILIAR DE 
ALMOXARIFADO  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Realizar tarefas auxiliares de 
armazenagem de produtos e materiais, organizando o almoxarifado para facilitar a 
movimentação dos itens.  
 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

1. CARGO: AUXILIAR DE PESSOAL 

SINDICATO DOS SERVIDORES 

LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

1. CARGO: ATENDENTE DE 1.1 EDUCAÇAO FORMAL 
Ensino Médio com conhecimentos 
específicos.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Executar atividades elementares de 
Enfermagem, dispensando cuidados simples de saúde, sob orientação e supervisão 

 

GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: B 

1.1 
EDUCAÇAO 
FORMAL 
Ensino Médio 
Completo.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Realizar tarefas auxiliares, sob a 
supervisão da chefia imediata, classificando, arquivando e registrando documentos 
e fichas, recebendo, estocando e fornecendo materiais, operando equipamentos de 

ção de documentos em geral.  
GRUPO OCUPACIONAL: 

OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO  
NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: B 

1.1 
EDUCAÇAO 
FORMAL 
Ensino Médio 
Completo.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Realizar tarefas auxiliares de 
armazenagem de produtos e materiais, organizando o almoxarifado para facilitar a 

GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: B 

1. CARGO: AUXILIAR DE PESSOAL  1.1 
EDUCAÇAO 
FORMAL 
Ensino Médio 
Completo.  
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1.1 EDUCAÇAO FORMAL  
Ensino Médio com conhecimentos 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Executar atividades elementares de 
Enfermagem, dispensando cuidados simples de saúde, sob orientação e supervisão 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: B  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Realizar tarefas auxiliares, sob a 
supervisão da chefia imediata, classificando, arquivando e registrando documentos 
e fichas, recebendo, estocando e fornecendo materiais, operando equipamentos de 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: B  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Realizar tarefas auxiliares de 
armazenagem de produtos e materiais, organizando o almoxarifado para facilitar a 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: B  



 
 

 
 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Dar suporte administrativo e técnico nas 
áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender usuários, 
fornecendo e recebendo informações; tratar de documentos variados, cumprindo 
todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e 
planilhas; executar serviços áreas de escritório Assessorar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 
 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

1. CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇO 
SOCIAL  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Executar atividades determinadas pelo 
assistente social, complementares às atividades grupais, proceder e documentar 
entrevistas; organizar e manter os arquivos das entrevistas, encaminhar ao 
assistente social o movimento mensal de atendimento social. 
 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

1. CARGO: MECANICO DE VIATURAS 
PESADAS  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Executar serviço de manutenção 
preventiva e corretiva nos veículos pesados (caminhão, tratores, escavadeiras, 
etc.) e executar tarefas de inspeção, a fim de detectar as causas da anormalidade 
de funcionamento; desmon
órgãos de transmissão e demais componentes do veículo, para mantê
perfeitas condições de funcionamento. 
 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

1. CARGO: MOTORISTA DE VIATURAS 
LEVES  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Dirigir e manobrar veículos e transportar 
pessoas, cargas ou valores; realizar verificações e manutenções básicas do 
veículo.  

SINDICATO DOS SERVIDORES 

LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Dar suporte administrativo e técnico nas 
áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender usuários, 
fornecendo e recebendo informações; tratar de documentos variados, cumprindo 

nto necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e 
planilhas; executar serviços áreas de escritório Assessorar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão.  

GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: B 

1. CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇO 1.1 
EDUCAÇAO 
FORMAL 
Ensino Médio 
Completo.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Executar atividades determinadas pelo 
assistente social, complementares às atividades grupais, proceder e documentar 
entrevistas; organizar e manter os arquivos das entrevistas, encaminhar ao 

mento mensal de atendimento social.  

GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: B 

1. CARGO: MECANICO DE VIATURAS 1.1 EDUCAÇAO FORMAL 
Ensino Médio Completo e 
conhecimentos teóricos e práticos. 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Executar serviço de manutenção 
preventiva e corretiva nos veículos pesados (caminhão, tratores, escavadeiras, 
etc.) e executar tarefas de inspeção, a fim de detectar as causas da anormalidade 
de funcionamento; desmontar, montar, limpar e regular motores, carburadores, 
órgãos de transmissão e demais componentes do veículo, para mantê
perfeitas condições de funcionamento.  

GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: B 

1. CARGO: MOTORISTA DE VIATURAS 1.1 EDUCAÇAO FORMAL 
Ensino Médio Completo e 
conhecimentos teóricos e práticos. 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Dirigir e manobrar veículos e transportar 
pessoas, cargas ou valores; realizar verificações e manutenções básicas do 
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1.2. Descrição Sumária das atribuições: Dar suporte administrativo e técnico nas 
áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender usuários, 
fornecendo e recebendo informações; tratar de documentos variados, cumprindo 

nto necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e 
planilhas; executar serviços áreas de escritório Assessorar nas atividades de 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: B  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Executar atividades determinadas pelo 
assistente social, complementares às atividades grupais, proceder e documentar 
entrevistas; organizar e manter os arquivos das entrevistas, encaminhar ao 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: B  

1.1 EDUCAÇAO FORMAL  
Ensino Médio Completo e 
conhecimentos teóricos e práticos.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Executar serviço de manutenção 
preventiva e corretiva nos veículos pesados (caminhão, tratores, escavadeiras, 
etc.) e executar tarefas de inspeção, a fim de detectar as causas da anormalidade 

tar, montar, limpar e regular motores, carburadores, 
órgãos de transmissão e demais componentes do veículo, para mantê-lo em 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: B  

1.1 EDUCAÇAO FORMAL  
Ensino Médio Completo e 
conhecimentos teóricos e práticos.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Dirigir e manobrar veículos e transportar 
pessoas, cargas ou valores; realizar verificações e manutenções básicas do 



 
 

 
 

 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

1. CARGO: MOTORISTA DE 
VIATURAS PESADAS  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Dirigir veículos pesados, tais como 
caminhões, caçambas e cucas; realizar manutenção preventiva e corretiva, 
transportar os resíduos sólidos (domiciliar, vegetal, animal, entulhos). 
  

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

1. CARGO: OPERADOR DE MAQUINAS 
PESADAS  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Dirigir trator de esteira, pá mecânica, moto 
niveladora e outras máquinas pesadas. 
 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

1.CARGO: SECRETÁRIA  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Recepcionar e prestar serviços de apoio à 
chefia imediata; prestar atendimento telefônico e fornecer informações, marcar 
entrevistas e receber o público interno e externo; observar as normas internas de 
segurança, conferir documentos; notificar seguranças sobre a presença de 
estranhos; organizar informações e planejar o trabalho diariamente. 
 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

1. CARGO: TELEFONISTA 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Realizar atividades de natureza 
multifuncional na execução de trabalhos de recepção e transmissão de ligações 
telefônicas, não sendo exigido conhecimento técnico ou específico, com as ações 
operativas de telefonar, atender, identificar, orientar, receber, anotar, registrar, 
encaminhar, transmitir e informar. 

SINDICATO DOS SERVIDORES 

LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: B 

1. CARGO: MOTORISTA DE 1.1 EDUCAÇAO FORMAL 
Ensino Médio Completo e habilitação 
especifica.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Dirigir veículos pesados, tais como 
caminhões, caçambas e cucas; realizar manutenção preventiva e corretiva, 
transportar os resíduos sólidos (domiciliar, vegetal, animal, entulhos). 

GRUPO OCUPACIONAL: 
ONAL E ADMINISTRATIVO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: B 

1. CARGO: OPERADOR DE MAQUINAS 1.1 EDUCAÇAO FORMAL 
Ensino Médio Completo e 
conhecimentos teóricos e práticos. 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Dirigir trator de esteira, pá mecânica, moto 
niveladora e outras máquinas pesadas.  

GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: B 

 1.1. EDUCAÇAO FORMAL 
Ensino Médio Completo e 
conhecimentos teóricos e práticos. 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Recepcionar e prestar serviços de apoio à 
chefia imediata; prestar atendimento telefônico e fornecer informações, marcar 
entrevistas e receber o público interno e externo; observar as normas internas de 

nferir documentos; notificar seguranças sobre a presença de 
estranhos; organizar informações e planejar o trabalho diariamente. 

GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: B 

1. CARGO: TELEFONISTA  1.1. EDUCAÇAO FORMAL 
Ensino Médio Completo e 
conhecimentos teóricos e práticos. 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Realizar atividades de natureza 
multifuncional na execução de trabalhos de recepção e transmissão de ligações 
telefônicas, não sendo exigido conhecimento técnico ou específico, com as ações 

tender, identificar, orientar, receber, anotar, registrar, 
encaminhar, transmitir e informar.  
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NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: B  

1.1 EDUCAÇAO FORMAL  
Ensino Médio Completo e habilitação 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Dirigir veículos pesados, tais como 
caminhões, caçambas e cucas; realizar manutenção preventiva e corretiva, 
transportar os resíduos sólidos (domiciliar, vegetal, animal, entulhos).  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: B  

1.1 EDUCAÇAO FORMAL  
Ensino Médio Completo e 
conhecimentos teóricos e práticos.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Dirigir trator de esteira, pá mecânica, moto 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: B  

1.1. EDUCAÇAO FORMAL  
Ensino Médio Completo e 
conhecimentos teóricos e práticos.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Recepcionar e prestar serviços de apoio à 
chefia imediata; prestar atendimento telefônico e fornecer informações, marcar 
entrevistas e receber o público interno e externo; observar as normas internas de 

nferir documentos; notificar seguranças sobre a presença de 
estranhos; organizar informações e planejar o trabalho diariamente.  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: B  

1.1. EDUCAÇAO FORMAL  
Ensino Médio Completo e 
conhecimentos teóricos e práticos.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Realizar atividades de natureza 
multifuncional na execução de trabalhos de recepção e transmissão de ligações 
telefônicas, não sendo exigido conhecimento técnico ou específico, com as ações 

tender, identificar, orientar, receber, anotar, registrar, 



 
 

 
 

 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

1. CARGO: AUXILIAR DE ENGENHARIA 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Realizar levantamentos topográficos e 
planialtimétricos. Desenvolver e legalizar projetos de edificações sob supervisão de 
um engenheiro civil; planejar a execução, orçar e providenciar suprimentos e 
supervisionar a execução de obras e serviços. 
 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

1.CARGO: TÉCNICO DE 
CONTABILIDADE  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Realizar atividades de natureza 
especializada de nível técnico, relativas à sua área de habilitação profissional, 
que envolvam conhecimentos gerais e específicos da área de contabilidade com 
ações operativas de organizar, coordenar, gerir, executar, controlar, analisar, 
avaliar, vistoriar, prestar informações, acompanhar projetos, sugerir e propor. 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

1.CARGO: TÉCNICO EM ESTRADAS 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Planejar a execução do trabalho e 
supervisionar equipes de trabalhadores de construção de obras de infraestrutura. 
Auxiliar engenheiros no desenvolvimento de projetos, no levantamento e 
tabulação de dados e na vistor
 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

1. CARGO: ABASTECEDOR DE 
COMBUSTÍVEL  

SINDICATO DOS SERVIDORES 

LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: C 

1. CARGO: AUXILIAR DE ENGENHARIA  1.1. EDUCAÇAO FORMAL 
Ensino Médio Completo e conhecimento 
técnico específico na área. 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Realizar levantamentos topográficos e 
. Desenvolver e legalizar projetos de edificações sob supervisão de 

um engenheiro civil; planejar a execução, orçar e providenciar suprimentos e 
supervisionar a execução de obras e serviços.  

GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: C 

1.1 EDUCAÇÃO FORMAL 
Ensino Médio Completo e 
conhecimentos teóricos e práticos. 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Realizar atividades de natureza 
especializada de nível técnico, relativas à sua área de habilitação profissional, 
que envolvam conhecimentos gerais e específicos da área de contabilidade com 

izar, coordenar, gerir, executar, controlar, analisar, 
avaliar, vistoriar, prestar informações, acompanhar projetos, sugerir e propor. 

GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: C 

1.CARGO: TÉCNICO EM ESTRADAS  1.1 EDUCAÇÃO FORMAL 
Ensino Médio Completo e 
conhecimentos teóricos e práticos. 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Planejar a execução do trabalho e 
supervisionar equipes de trabalhadores de construção de obras de infraestrutura. 
Auxiliar engenheiros no desenvolvimento de projetos, no levantamento e 
tabulação de dados e na vistoria técnica.  

GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A 

1. CARGO: ABASTECEDOR DE 1.1 
EDUCAÇAO 
FORMAL 
Ensino 
Fundamental.  
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NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: C  

1.1. EDUCAÇAO FORMAL  
Ensino Médio Completo e conhecimento 
técnico específico na área.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Realizar levantamentos topográficos e 
. Desenvolver e legalizar projetos de edificações sob supervisão de 

um engenheiro civil; planejar a execução, orçar e providenciar suprimentos e 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: C  

1.1 EDUCAÇÃO FORMAL  
Ensino Médio Completo e 
conhecimentos teóricos e práticos.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Realizar atividades de natureza 
especializada de nível técnico, relativas à sua área de habilitação profissional, 
que envolvam conhecimentos gerais e específicos da área de contabilidade com 

izar, coordenar, gerir, executar, controlar, analisar, 
avaliar, vistoriar, prestar informações, acompanhar projetos, sugerir e propor.  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: C  

1.1 EDUCAÇÃO FORMAL  
Ensino Médio Completo e 
conhecimentos teóricos e práticos.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Planejar a execução do trabalho e 
supervisionar equipes de trabalhadores de construção de obras de infraestrutura. 
Auxiliar engenheiros no desenvolvimento de projetos, no levantamento e 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A  



 
 

 
 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Realizar atividades de natureza 
operacional, a fim de executar serviços de abastecimentos de veículos e máquinas, 
dentro das especificações legais, com as ações operativas de abastecer, verificar, 
controlar, registrar, trocar e orientar. 

I - GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

1.CARGO: AUXILIAR DE FISCAL DE 
LIMPEZA E URBANIZAÇÃO 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Fiscalizar o trabalho dos garis, distribuir 
turmas de garis pelas áreas programadas; identificar os pontos e rampas de lixo e 
elaborar a programação para a limpeza das áreas. 
 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

1 . CARGO: AUXILIAR DE MECÂNICO 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Auxiliar o mecânico na execução das 
tarefas de manutenção preventiva e corretiva dos veículos. 
 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

1. CARGO: AUXILIAR DE TOPÓGRAFO 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Exercer tarefas auxiliares de topografia, 
procedendo ao levantamento, anotação e cálculo de dados da área a ser 
demarcada bem como efetuar o desenho da área. Zelar pela limpeza e conservação 
da aparelhagem topográfica. 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

SINDICATO DOS SERVIDORES 

LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Realizar atividades de natureza 
operacional, a fim de executar serviços de abastecimentos de veículos e máquinas, 
dentro das especificações legais, com as ações operativas de abastecer, verificar, 

r, trocar e orientar.  

GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A 

1.CARGO: AUXILIAR DE FISCAL DE 
LIMPEZA E URBANIZAÇÃO  

1.1. 
EDUCAÇAO 
FORMAL 
Ensino 
Fundamental.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Fiscalizar o trabalho dos garis, distribuir 
turmas de garis pelas áreas programadas; identificar os pontos e rampas de lixo e 
elaborar a programação para a limpeza das áreas.  

GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A 

1 . CARGO: AUXILIAR DE MECÂNICO  1.1 
EDUCAÇAO 
FORMAL 
Ensino 
Fundamental.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Auxiliar o mecânico na execução das 
tarefas de manutenção preventiva e corretiva dos veículos.  

GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A 

1. CARGO: AUXILIAR DE TOPÓGRAFO  1.1. 
EDUCAÇAO 
FORMAL 
Ensino 
Fundamental.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Exercer tarefas auxiliares de topografia, 
procedendo ao levantamento, anotação e cálculo de dados da área a ser 
demarcada bem como efetuar o desenho da área. Zelar pela limpeza e conservação 

a.  

GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A 
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1.2. Descrição Sumária das atribuições: Realizar atividades de natureza 
operacional, a fim de executar serviços de abastecimentos de veículos e máquinas, 
dentro das especificações legais, com as ações operativas de abastecer, verificar, 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Fiscalizar o trabalho dos garis, distribuir 
turmas de garis pelas áreas programadas; identificar os pontos e rampas de lixo e 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Auxiliar o mecânico na execução das 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Exercer tarefas auxiliares de topografia, 
procedendo ao levantamento, anotação e cálculo de dados da área a ser 
demarcada bem como efetuar o desenho da área. Zelar pela limpeza e conservação 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A  



 
 

 
 

 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

1.CARGO: BALANCEIRO  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Anotar diariamente o nome do cliente, 
placa do veículo, tonelada de lixo recolhido pelo caminhão que será encaminhado 
ao aterro sanitário, para dar a destinação final adequada. 
 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

1.CARGO: BILHETEIRO  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Realizar atividades de natureza 
operacional, a fim de executar serviços em ambientes internos e externos da 
unidade organizacional municipal, com as ações operativas de vender, receber, 
conferir, prestar contas e inf
necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. 
 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

1.CARGO: COPEIRO  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Receber ou recolher bandejas, louças e 
talheres, após as refeições, providenciando a lavagem e guarda, ou o envio ao 
setor competente; manter a ordem e a limpeza do local de trabalho, seguindo 
normas e instruções.  

SINDICATO DOS SERVIDORES 

LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A 

 1.1 
EDUCAÇAO 
FORMAL 
Ensino 
Fundamental.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Anotar diariamente o nome do cliente, 
placa do veículo, tonelada de lixo recolhido pelo caminhão que será encaminhado 
ao aterro sanitário, para dar a destinação final adequada.  

GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A 

1.1. 
EDUCAÇAO 
FORMAL 
Ensino 
Fundamental.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Realizar atividades de natureza 
operacional, a fim de executar serviços em ambientes internos e externos da 
unidade organizacional municipal, com as ações operativas de vender, receber, 
conferir, prestar contas e informar, em benefício do exercício das funções 
necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. 

GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A 

1.1. 
EDUCAÇAO 
FORMAL 
Ensino 
Fundamental.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Receber ou recolher bandejas, louças e 
talheres, após as refeições, providenciando a lavagem e guarda, ou o envio ao 
setor competente; manter a ordem e a limpeza do local de trabalho, seguindo 

28 

SINDICATO DOS SERVIDORES 
DE PASIAGISMO 

URBANISMOE 
LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

FORTALEZA 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Anotar diariamente o nome do cliente, 
placa do veículo, tonelada de lixo recolhido pelo caminhão que será encaminhado 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Realizar atividades de natureza 
operacional, a fim de executar serviços em ambientes internos e externos da 
unidade organizacional municipal, com as ações operativas de vender, receber, 

ormar, em benefício do exercício das funções 
necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal.  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Receber ou recolher bandejas, louças e 
talheres, após as refeições, providenciando a lavagem e guarda, ou o envio ao 
setor competente; manter a ordem e a limpeza do local de trabalho, seguindo 



 
 

 
 

1.CARGO: BORRACHEIRO 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Realizar a manutenção de equipamentos, 
montagem de pneu e alinhamento; controlar a vida útil e utilização do pneu; 
consertar pneus a frio e a quente; reparar câmaras
roda e pneu; prestar socorro a veículos e lavar chassi e peças. 
 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

1.CARGO: CARPINTEIRO 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Executar os serviços gerais de carpintaria; 
fazer reparos e consertos nos móveis e utensílios pertencentes ao patrimônio da 
instituição.  
 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

1.CARGO: CONTÍNUO  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Auxiliar em tarefas simples relativas às 
atividades de administração, para atender solicitações e necessidades das diversas 
unidades organizacionais.  
 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

1.CARGO: ELETRICISTA DE AUTOS E 
MÁQUINAS  

SINDICATO DOS SERVIDORES 

LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

1.CARGO: BORRACHEIRO  1.1 
EDUCAÇAO 
FORMAL 
Ensino 
Fundamental.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Realizar a manutenção de equipamentos, 
montagem de pneu e alinhamento; controlar a vida útil e utilização do pneu; 
consertar pneus a frio e a quente; reparar câmaras-de-ar e balancear conjunto de 

socorro a veículos e lavar chassi e peças.  

GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A 

1.CARGO: CARPINTEIRO  1.1. 
EDUCAÇAO 
FORMAL 
Ensino 
Fundamental.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Executar os serviços gerais de carpintaria; 
fazer reparos e consertos nos móveis e utensílios pertencentes ao patrimônio da 

GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A 

1.1. 
EDUCAÇAO 
FORMAL 
Ensino 
Fundamental.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Auxiliar em tarefas simples relativas às 
atividades de administração, para atender solicitações e necessidades das diversas 

 

GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A 

1.CARGO: ELETRICISTA DE AUTOS E 1.1. EDUCAÇAO FORMAL 

Ensino Fundamental e conhecimentos 
práticos.  29 
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1.2. Descrição Sumária das atribuições: Realizar a manutenção de equipamentos, 
montagem de pneu e alinhamento; controlar a vida útil e utilização do pneu; 

ar e balancear conjunto de 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Executar os serviços gerais de carpintaria; 
fazer reparos e consertos nos móveis e utensílios pertencentes ao patrimônio da 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Auxiliar em tarefas simples relativas às 
atividades de administração, para atender solicitações e necessidades das diversas 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A  

1.1. EDUCAÇAO FORMAL  

Ensino Fundamental e conhecimentos 



 
 

 
 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Executar a manutenção preventiva e 
corretiva nos sistemas elétricos dos veículos leves e pesados; instalar sistemas e 
componentes eletroeletrônicos nos veículos, conectando cabos aos equipamentos 
e acessórios e testando seu funcionamento, orientando
instruções e manuais, usando instrumentos adequados. 
 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E 
ADMINISTRATIVO 

1.CARGO: GARI  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Conservar a limpeza de logradouros 
públicos, por meio da coleta de lixo, varrições, lavagens, pintura de meio
capinação.  
 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

1.CARGO: JARDINEIRO  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Fazer plantio, adubar, irrigar, podar e 
cultivar plantas ornamentais em jardins, parques, praças, horto, canteiros e os 
demais equipamentos públicos, ma
 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

1.CARGO: MECÂNICO EM MOLAS 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Consertar ou trocar feixes de molas e 
executar serviços de manutenção em eixos nas viaturas leves e pesadas da 
instituição.  
 

SINDICATO DOS SERVIDORES 

LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Executar a manutenção preventiva e 
corretiva nos sistemas elétricos dos veículos leves e pesados; instalar sistemas e 
componentes eletroeletrônicos nos veículos, conectando cabos aos equipamentos 

ndo seu funcionamento, orientando-se por plantas, esquemas, 
instruções e manuais, usando instrumentos adequados.  

GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E 
ADMINISTRATIVO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A 

1.1 
EDUCAÇAO 
FORMAL 
Ensino 
Fundamental.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Conservar a limpeza de logradouros 
públicos, por meio da coleta de lixo, varrições, lavagens, pintura de meio

GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A 

1.1. 
EDUCAÇAO 
FORMAL 
Ensino 
Fundamental.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Fazer plantio, adubar, irrigar, podar e 
cultivar plantas ornamentais em jardins, parques, praças, horto, canteiros e os 
demais equipamentos públicos, mantendo-os em bom estado de conservação. 

GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A 

1.CARGO: MECÂNICO EM MOLAS  1.1 EDUCAÇAO FORMAL 

Ensino Fundamental e conhecimentos 
práticos.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Consertar ou trocar feixes de molas e 
executar serviços de manutenção em eixos nas viaturas leves e pesadas da 
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1.2. Descrição Sumária das atribuições: Executar a manutenção preventiva e 
corretiva nos sistemas elétricos dos veículos leves e pesados; instalar sistemas e 
componentes eletroeletrônicos nos veículos, conectando cabos aos equipamentos 

se por plantas, esquemas, 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Conservar a limpeza de logradouros 
públicos, por meio da coleta de lixo, varrições, lavagens, pintura de meio-fio e 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Fazer plantio, adubar, irrigar, podar e 
cultivar plantas ornamentais em jardins, parques, praças, horto, canteiros e os 

os em bom estado de conservação.  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A  

1.1 EDUCAÇAO FORMAL  

Ensino Fundamental e conhecimentos 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Consertar ou trocar feixes de molas e 
executar serviços de manutenção em eixos nas viaturas leves e pesadas da 



 
 

 
 

I - GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

1.CARGO: ORIENTADOR DE 
DESCARREGO  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Orientar os caminhões e caçambas 
coletoras do lixo, dejetos e outros resíduos. 
 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

1.CARGO: PEDREIRO  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Executar trabalhos em alvenaria, concreto e 
outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, utilizando 
processos e instrumentos pertinentes ao oficio para construir, reformar ou reparar 
prédios e obras similares.  
 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

1.CARGO: PORTEIRO  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Realizar atividades de natureza operacional 
a fim de executar as ações operativas de atender, controlar, inspecionar, identificar, 
registrar o fluxo de veículos e pessoas, orientando e encaminhando
locais desejados.   
 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

1.CARGO: SOLDADOR  

SINDICATO DOS SERVIDORES 

LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A 

1.CARGO: ORIENTADOR DE 1.1. 
EDUCAÇAO 
FORMAL 
Ensino 
Fundamental.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Orientar os caminhões e caçambas 
coletoras do lixo, dejetos e outros resíduos.  

GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇAO: A 

1.1. EDUCAÇAO FORMAL 

Ensino Fundamental e conhecimentos 
práticos.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Executar trabalhos em alvenaria, concreto e 
se por desenhos, esquemas e especificações, utilizando 

processos e instrumentos pertinentes ao oficio para construir, reformar ou reparar 
 

GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇAO: A 

1.1. 
EDUCAÇAO 
FORMAL 
Ensino 
Fundamental.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Realizar atividades de natureza operacional 
a fim de executar as ações operativas de atender, controlar, inspecionar, identificar, 
registrar o fluxo de veículos e pessoas, orientando e encaminhando

GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A 

1.1 EDUCAÇAO FORMAL 

Ensino Fundamental e conhecimentos 
práticos.  
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NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Orientar os caminhões e caçambas 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇAO: A  

1.1. EDUCAÇAO FORMAL  

Ensino Fundamental e conhecimentos 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Executar trabalhos em alvenaria, concreto e 
se por desenhos, esquemas e especificações, utilizando 

processos e instrumentos pertinentes ao oficio para construir, reformar ou reparar 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇAO: A  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Realizar atividades de natureza operacional 
a fim de executar as ações operativas de atender, controlar, inspecionar, identificar, 
registrar o fluxo de veículos e pessoas, orientando e encaminhando-as para os 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: A  

1.1 EDUCAÇAO FORMAL  

Ensino Fundamental e conhecimentos 



 
 

 
 

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Unir e cortar peças de ligas metálicas 
usando processos de soldagem; preparar equipamentos, acessórios, consumíveis 
de soldagem e corte e peças a serem soldadas. Aplicar estritas normas de 
segurança, organização do l
 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

1.CARGO: VIGIA  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Realizar atividades de natureza 
operacional, a fim de executar serviços de vigilância sobre os bens patrimoniais, 
fiscalizando a movimentação de pessoas e a circulação de materiais e veículos; 
atuar de forma preventiva, inspecionando, adotando ou solicitando as providências 
cabíveis.  
 

I – GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 

1.CARGO: ZELADOR  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Realizar trabalhos de zeladoria, 
executando a limpeza e manutenção dos banheiros, salas, móveis e 
equipamentos e fiscalizando sua conservação, contribuindo para a segurança das 
pessoas e do patrimônio público. 
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1.2. Descrição Sumária das atribuições: Unir e cortar peças de ligas metálicas 
usando processos de soldagem; preparar equipamentos, acessórios, consumíveis 
de soldagem e corte e peças a serem soldadas. Aplicar estritas normas de 
segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente.  

GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇAO: A 

1.1. 
EDUCAÇAO 
FORMAL 
Ensino 
Fundamental.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Realizar atividades de natureza 
operacional, a fim de executar serviços de vigilância sobre os bens patrimoniais, 
fiscalizando a movimentação de pessoas e a circulação de materiais e veículos; 

va, inspecionando, adotando ou solicitando as providências 

GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO  

NÍVEL DE CLASSIFICAÇAO: A 

1.1. 
EDUCAÇAO 
FORMAL 
Ensino 
Fundamental.  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Realizar trabalhos de zeladoria, 
executando a limpeza e manutenção dos banheiros, salas, móveis e 
equipamentos e fiscalizando sua conservação, contribuindo para a segurança das 
pessoas e do patrimônio público.  
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1.2. Descrição Sumária das atribuições: Unir e cortar peças de ligas metálicas 
usando processos de soldagem; preparar equipamentos, acessórios, consumíveis 
de soldagem e corte e peças a serem soldadas. Aplicar estritas normas de 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇAO: A  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Realizar atividades de natureza 
operacional, a fim de executar serviços de vigilância sobre os bens patrimoniais, 
fiscalizando a movimentação de pessoas e a circulação de materiais e veículos; 

va, inspecionando, adotando ou solicitando as providências 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇAO: A  

1.2. Descrição Sumária das atribuições: Realizar trabalhos de zeladoria, 
executando a limpeza e manutenção dos banheiros, salas, móveis e 
equipamentos e fiscalizando sua conservação, contribuindo para a segurança das 



 
 

 
 

ANEXO V - progressãopor tempo de serviço e capacitação
Tabela 03: tabela de deslocamento de 
 

NIVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO 

A 

B 

C 

D 

 

 

  

SINDICATO DOS SERVIDORES 

LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

progressãopor tempo de serviço e capacitação
: tabela de deslocamento de referência (interstício de 3%).

REFERENCIA CARGA HORARIA 
MINIMA EXIGIDA

1 20
2 20
3 20
4 20
1 40
2 40
3 40
4 40
1 40
2 40
3 40
4 40
1 60
2 60
3 60
4 60
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progressãopor tempo de serviço e capacitação 
interstício de 3%). 

CARGA HORARIA 
MINIMA EXIGIDA 

20 
20 
20 
20 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
60 
60 
60 
60 



 
 

 
 

Tabela04:  Promoção para mudança de classe
 

NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇAO 

A  

B  

C  

D  
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para mudança de classe(interstício de 5%). 

CLASSE 

CARGA 
HORÁRIA 
MINIMA 

EXIGIDA DE 
CAPACITAÇAO 

I  20 
II  20 
III  20 
IV  20 
V  20 
VI 20 
I  40 
II  40 
III  40 
IV  40 
V  40 
VI 40 
I  60 
II  60 
III  60 
IV  60 
V  60 
VI 60 
I  100 
II  100 
III  100 
IV  100 
V  100 
VI 100 
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ANEXO VI – Incentivo a titulação
Tabela 05: incentivo a titulação
 

NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO 

TITULAÇ
EXIGIDA PARA O 
EXERCÍCIO DO 

CARGO

A  
Ensino 

Fundamental 

B  Ensino Médio 

C  
Ensino 

Profissionalizante 

D  Graduação 

 

  

SINDICATO DOS SERVIDORES 

LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

Incentivo a titulação 
: incentivo a titulação 

TITULAÇÃO 
EXIGIDA PARA O 
EXERCÍCIO DO 

CARGO 

TITULAÇÃO QUE 
EXCEDE À 

EXIGÊNCIA DO 
CARGO 

PERCENTUAIS DE 
INCENTIVO

Ensino 
Fundamental  

Médio Completo  
Médio 

Profissionalizante  
Curso Superior 

Sequencial/Tecnólogo 
Graduação 

Ensino Médio  

Médio 
Profissionalizante  

Curso Superior 
Sequencial/Tecnólogo 

Graduação  
Especialização  

Mestrado  

Ensino 
Profissionalizante  

Curso Superior 
Sequencial/Tecnólogo 

Graduação  
Especialização  

Mestrado  

Graduação  
Especialização  

Mestrado  
Doutorado  
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PERCENTUAIS DE 
INCENTIVO 

8%  
10%  

15%  

20% 
10%  

15%  

20%  
25%  
40%  
15%  

20%  
25%  
40%  
25%  
40%  
50%  



 
 

 
 

ANEXO VII - TabelasSalarias
 

Tabela06: tabela salarial: Grupo Ocupacional: Operacional Carga Horária: 180 
horas mensais 
 

CARGA 
HORARIA: 

180 HORAS 

REFERÊNCIA 
I 

1 1.300,00 1.491,57

2 1.339,00 1.536,32

3 1.379,17 1.582,41

4 1.420,55 1.629,88
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LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

TabelasSalarias 

: Grupo Ocupacional: Operacional Carga Horária: 180 

GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONAL 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO:  A 

CLASSE 

II III IV V 

1.491,57 1.711,38 1.963,57 2.252,93 

1.536,32 1.762,72 2.022,48 2.320,52 

1.582,41 1.815,60 2.083,15 2.390,13 

1.629,88 1.870,07 2.145,65 2.461,83 
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: Grupo Ocupacional: Operacional Carga Horária: 180 

VI 

 2.584,93 

 2.662,47 

 2.742,35 

 2.824,62 



 
 

 
 

Tabela07: Grupo Ocupacional: tático 
 

CARGA 
HORARIA: 

180 HORAS 

REFERÊNCIA 
I 

1 1.800,00 2.065,25

2 1.854,00 2.127,21

3 1.909,62 2.191,03

4 1.966,91 2.256,76

 

  

SINDICATO DOS SERVIDORES 

LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

: Grupo Ocupacional: tático - Carga Horária: 180 horas mensais

GRUPO OCUPACIONAL: TÁTICO 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO:  B 

CLASSE 

II III IV V 

2.065,25 2.369,60 2.718,79 3.119,44

2.127,21 2.440,68 2.800,35 3.213,02

2.191,03 2.513,91 2.884,36 3.309,41

2.256,76 2.589,32 2.970,89 3.408,69
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Carga Horária: 180 horas mensais 

 VI 

3.119,44 3.579,13 

3.213,02 3.686,50 

3.309,41 3.797,10 

3.408,69 3.911,01 



 
 

 
 

Tabela08: Grupo Ocupacional: tático 
 

CARGA 
HORARIA: 

180 HORAS 

REFERÊNCIA 
I 

1 
2.400,00 

2 
2.472,00 

3 
2.546,16 

4 
2.622,54 

 

  

SINDICATO DOS SERVIDORES 

LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

Grupo Ocupacional: tático - Carga Horária: 180 horas mensais

GRUPO OCUPACIONAL: TÁTICO 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO:  C 

CLASSE 

II III IV V 

2.753,67 3.159,46 3.625,05 4.159,25

2.836,28 3.254,25 3.733,80 4.284,03

2.921,37 3.351,87 3.845,82 4.412,55

3.009,01 3.452,43 3.961,19 4.544,93
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Carga Horária: 180 horas mensais 

 VI 

4.159,25 4.772,17 

4.284,03 4.915,34 

4.412,55 5.062,80 

4.544,93 5.214,68 



 
 

 
 

Tabela 09: Grupo Ocupacional: estratégico 
 

CARGA 
HORARIA: 

180 HORAS 

REFERÊNCIA 
I 

1 
3.600,00 

2 
3.708,00 

3 
3.819,24 

4 
3.933,82 

 

  

SINDICATO DOS SERVIDORES 

LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

: Grupo Ocupacional: estratégico - Carga Horária: 180 horas mensais

GRUPO OCUPACIONAL: ESTRATÉGICO 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO:  D 

CLASSE 

II III IV V 

4.130,51 4.739,19 5.437,58 6.238,88

4.254,42 4.881,37 5.600,70 6.426,04

4.382,06 5.027,81 5.768,73 6.618,82

4.513,52 5.178,64 5.941,79 6.817,39
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SINDICATO DOS SERVIDORES 
DE PASIAGISMO 

URBANISMOE 
LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

FORTALEZA 

Carga Horária: 180 horas mensais 

 

 VI 

6.238,88 7.158,26 

6.426,04 7.373,01 

6.618,82 7.594,20 

6.817,39 7.822,02 



 
 

 
 

Tabela10: Grupo Ocupacional: Operacional Carga Horária: 240 horas mensais
 

CARGA 
HORARIA: 

240 HORAS 

REFERÊNCIA 
I 

1 
1.596,00 

2 
1.643,88 

3 
1.693,20 

4 
1.743,99 

 

  

SINDICATO DOS SERVIDORES 

LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

: Grupo Ocupacional: Operacional Carga Horária: 240 horas mensais

GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONAL 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO:  A 

CLASSE 

II III IV V 

1.831,19 2.101,04 2.410,66 2.765,90

1.886,13 2.164,07 2.482,98 2.848,88

1.942,71 2.229,00 2.557,47 2.934,35

2.000,99 2.295,87 2.634,19 3.022,38

 

40 

SINDICATO DOS SERVIDORES 
DE PASIAGISMO 

URBANISMOE 
LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

FORTALEZA 

: Grupo Ocupacional: Operacional Carga Horária: 240 horas mensais 

 

 VI 

2.765,90 3.173,49 

2.848,88 3.268,70 

2.934,35 3.366,76 

3.022,38 3.467,76 



 
 

 
 

Tabela 11: Grupo Ocupacional: tático 
 

CARGA 
HORARIA: 

240 HORAS 

REFERÊNCIA 
I 

1 2.394,00 

2 2.465,82 

3 2.539,79 

4 2.615,99 

 

  

SINDICATO DOS SERVIDORES 

LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

: Grupo Ocupacional: tático - Carga Horária: 240 horas mensais

GRUPO OCUPACIONAL: TÁTICO 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO:  B 

CLASSE 

II III IV V 

2.746,79 3.151,56 3.615,99 4.148,85

2.829,19 3.246,11 3.724,47 4.273,32

2.914,07 3.343,49 3.836,20 4.401,52

3.001,49 3.443,80 3.951,29 4.533,56
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SINDICATO DOS SERVIDORES 
DE PASIAGISMO 

URBANISMOE 
LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

FORTALEZA 

Carga Horária: 240 horas mensais 

 VI 

4.148,85 4.760,24 

4.273,32 4.903,05 

4.401,52 5.050,14 

4.533,56 5.201,64 



 
 

 
 

Tabela 12: Grupo Ocupacional: tático 
 

CARGA 
HORARIA: 

240 HORAS 

REFERÊNCIA 
I 

1 
3.192,00 

2 
3.287,76 

3 
3.386,39 

4 
3.487,98 

 

  

SINDICATO DOS SERVIDORES 

LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

Grupo Ocupacional: tático - Carga Horária: 240 horas mensais

GRUPO OCUPACIONAL: TÁTICO 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO:  C 

CLASSE 

II III IV V 

3.662,38 4.202,08 4.821,32 5.531,80

3.772,26 4.328,15 4.965,96 5.697,76

3.885,42 4.457,99 5.114,94 5.868,69

4.001,99 4.591,73 5.268,38 6.044,75
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SINDICATO DOS SERVIDORES 
DE PASIAGISMO 

URBANISMOE 
LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

FORTALEZA 

Carga Horária: 240 horas mensais 

 VI 

5.531,80 6.346,99 

5.697,76 6.537,40 

5.868,69 6.733,52 

6.044,75 6.935,53 



 
 

 
 

Tabela 13: Grupo Ocupacional: estratégico 
 

CARGA 
HORARIA: 240 

HORAS 

REFERÊNCIA 
I 

1 
4.788,00 

2 
4.931,64 

3 
5.079,59 

4 
5.231,98 

 

  

SINDICATO DOS SERVIDORES 

LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

: Grupo Ocupacional: estratégico - Carga Horária: 240 horas mensais

GRUPO OCUPACIONAL: ESTRATÉGICO 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO:  D 

CLASSE 

II III IV V 

5.493,58 6.303,13 7.231,98 8.297,71

5.658,38 6.492,22 7.448,94 8.546,64

5.828,13 6.686,99 7.672,40 8.803,04

6.002,98 6.887,60 7.902,58 9.067,13
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SINDICATO DOS SERVIDORES 
DE PASIAGISMO 

URBANISMOE 
LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

FORTALEZA 

Carga Horária: 240 horas mensais 

 

VI 

8.297,71 9.520,48 

8.546,64 9.806,10 

8.803,04 10.100,28 

9.067,13 10.403,29 



 
 

 
 

ANEXO VIII - do enquadramento
 

Tabela 14: da conversão de tempo de serviço para enquadramento na tabela 
salarial 

Tempo de Efetivo 
Exercício 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 -22 
23 - 24 
25 - 30  
31 - 32 
33 - 35 

36 
37 
38 

39 acima 
 

SINDICATO DOS SERVIDORES 

LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

do enquadramento 

: da conversão de tempo de serviço para enquadramento na tabela 

Referência  Classe

1 

2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 
1 

2 

3 
4 
1 
2 
3 

4 
1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 
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SINDICATO DOS SERVIDORES 
DE PASIAGISMO 

URBANISMOE 
LIMPEZADOMUNICIPIO DE 

FORTALEZA 

: da conversão de tempo de serviço para enquadramento na tabela 

Classe 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 


