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LEI MUNICIPAL Nº 021/2005 
 

DISPÕE SOBRE O PLANO DE 
CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS 
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA DO PODER EXECUTIVO DO 
MUNICÍPIO DE AVEIRO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

A Câmara Municipal de Aveiro/Pa aprovou e eu, MARIA 
GORETE DANTAS XAVIER Prefeita Municipal de Aveiro, Estado do Pará 
sanciono e publico a seguinte Lei. 

 
TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
  Art. 1º O Plano de Cargos e Remuneração dos Servidores do Poder 
Executivo do Município de Aveiro, instituído por esta lei, visa orientar o 
desenvolvimento profissional, a melhoria do desempenho e os resultados 
individuais e coletivos necessários à realização dos propósitos da administração 
municipal. 
  Art. 2º Para os efeitos desta lei são adotadas as seguintes 
definições: 
 

I. CARGO: lugar na organização do serviço público municipal, 
correspondente a um conjunto de atribuições com salário nominal, 
denominação própria, quantidade certa e remuneração nos termos 
da lei; 

II. FUNÇÃO: é o conjunto de atribuições cometidas a ocupante de 
cargo público; 

III. NÍVEL: hierarquização dos cargos, segundo o grau de 
escolaridade ou formação profissional; 

IV. CLASSE: posições na tabela salarial, que se destinam a atender 
os resultados de avaliação de desempenho. Essas posições 
correspondem a graus crescentes de vencimentos; 

V. VENCIMENTO BÁSICO: é o valor constante no nível de 
vencimento onde se encontra posicionado o servidor; e, 

VI. EVOLUÇÃO FUNCIONAL: é o crescimento do servidor, através 
de procedimentos de promoção, dentro do cargo. 

 
TÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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  Art. 3º O regime jurídico dos servidores integrantes dos quadros de 
cargos efetivos e comissionados é o estatutário. 
 

  Art. 4º O Quadro de Cargos está subdividido da seguinte forma: 
I. cargos efetivos: providos mediante concurso público; 
II. cargos em comissão: providos mediante livre escolha do Chefe 

do Poder Executivo ou de autoridade por ele designada. 
 

  Art. 5º As funções gratificadas serão providas por livre escolha do 
Chefe do Poder Executivo, entre os servidores do quadro efetivo. 

 
TÍTULO III 

DO QUADRO DE CARGOS EFETIVOS 
 

CAPÍTULO I 
DA ESTRUTURA 

   
  Art. 6º Os cargos de provimento efetivo estão organizados de 
acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições, conforme Anexo I, 
nas seguintes áreas: 
 

I. área Administrativo-Financeira - AFI: composta de cargos cujas 
atribuições possuem características administrativas, financeiras; 

II. área da Saúde, Proteção e Promoção Social - APS: composta 
de cargos cujas atribuições destinam-se à promoção da saúde e 
de proteção social; 

III. área Operacional - AOP: composta de cargos cujas atribuições 
abrangem essencialmente as atividades de serviços de apoio e 
técnicos.  

 
  § 1º A Área de Educação estará contemplada em lei específica. 
 
  § 2º O quadro de cargos de provimento efetivo está estruturado em 
níveis parametrizados pela formação e em classes que consideram as 
habilidades, as competências e o desempenho funcional. 
 

CAPÍTULO II 
DO PROVIMENTO 

 
  Art. 7º O provimento dos cargos vagos dar-se-á mediante a 
realização de Concurso Público de provas ou de provas e títulos, que visará a 
seleção dos candidatos ao exercício das atribuições do respectivo cargo. 
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  § 1º O provimento no cargo ocorrerá em função da ordem de 
classificação e do número de vagas indicadas no edital do concurso. A inserção 
na tabela salarial ocorrerá na classe inicial correspondente ao nível de 
escolaridade mínima exigido para o exercício do cargo, considerando o Anexo III 
desta lei. 
  § 2º O concurso público será realizado para atendimento das 
necessidades administrativas quando da impossibilidade da aplicação de outras 
medidas mais econômicas, como a utilização de tecnologias, novas ferramentas, 
racionalização de tarefas, etc ou do remanejamento interno de servidores. 
 
  § 3º É condição indispensável para o provimento dos cargos 
efetivos a existência de vaga. 
 
  Art. 8º Para preenchimento dos cargos vagos de provimento efetivo 
serão rigorosamente observados: 
 

I. os requisitos mínimos constantes da descrição de cargos; 
II. as especificidades adicionais estabelecidas nos respectivos editais 

de concurso, quando o cargo possuir especialidades. 
 
  Art. 9º A não observância do disposto nos artigos 7º e 8º torna o ato 
de nomeação nulo de pleno direito e não gerará obrigação de espécie alguma 
para o Município, nem direito para o beneficiário, mas acarretará 
responsabilidade a quem lhe der causa. 

 
CAPÍTULO III 

DAS JORNADAS DE TRABALHO 
 
  Art. 10. A jornada de trabalho do servidor municipal será de 
40(quarenta) horas semanais e 08 (oito) horas diárias de efetiva atividade, 
exceto para os cargos com jornadas especiais estabelecidas em lei. 
 
  Parágrafo único. Atendendo a natureza de determinadas atividades 
e a legislação federal, a Prefeitura poderá autorizar horário de trabalho 
diferenciado. 
 
  Art. 11. O servidor poderá prestar serviço extraordinário, autorizado, 
até o limite máximo de 02 (duas) horas diárias. 

 
CAPÍTULO IV 
DA LOTAÇÃO 

   
  Art. 12. A lotação dos servidores, nos cargos previstos nos quadros 
de pessoal dos órgãos da Administração Direta do Poder Executivo, será 
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estabelecida por memorando de lotação emitido pela chefia de recursos 
humanos, observadas as prioridades do Município/Prefeitura. 
   
  § 1º O desempenho das atividades do cargo deverá ocorrer 
somente no respectivo órgão de lotação, exceto quando da realização de 
serviços conjuntos com outros órgãos. 
 
  § 2º Atendidos sempre a conveniência e o interesse público, poderá 
ocorrer transferência de lotação, temporária ou permanente, conforme 
regulamentação específica. 

 
CAPÍTULO V 

DOS VENCIMENTOS 
 
  Art. 13. Os vencimentos mensais estão estabelecidos em moeda 
corrente oficial, por cargo e classe, especificados nas tabelas constantes do 
Anexo III. 
   

§ 1º Ficam constituídas 05 (cinco) tabelas salariais para os cargos 
de provimento efetivo, sendo: 

- 01 (uma) para o nível Fundamental Incompleto, composta de 02 (dois) 
grupos de cargos (GRUPO I e GRUPO II);  

- 01 (uma) para o nível Fundamental Completo, composta de 02 (dois) 
grupos de cargos (GRUPO I e GRUPO II); 

- 01 (uma) para o nível Médio; 
- 01 (uma) para o nível Médio Técnico; e 
- 01 (uma) para o nível Superior, composta de 03 (três) grupos de 

cargos (GRUPO I, GRUPO II e GRUPO III).  
 
  § 2º Cada tabela contém 16 (dezesseis) classes, gerando 
capacidade de atendimento para toda a vida funcional do servidor. O valor dos 
vencimentos referentes às classes é obtido pela aplicação dos coeficientes 
sobre o valor do vencimento básico inicial do cargo, como segue: 
   Classe A:  1,00%  
   Classe B:  1,05%  
   Classe C: 1,10%  
   Classe D: 1,15%  
   Classe E: 1,20%  
   Classe F: 1,25%  
   Classe G: 1,30%  
   Classe H: 1,35% 
   Classe I: 1,40%  
   Classe J: 1,45%  
   Classe K: 1,50%  
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   Classe L: 1,55%  
   Classe M: 1,60%  
   Classe N: 1,65%  
   Classe O: 1,70%  
   Classe P: 1,75% 
 
  § 3º O distanciamento entre os vencimentos iniciais das tabelas 
obedece os seguintes critérios: 
 
  - Tabela I – Fundamental Incompleto: é composta por 02 (dois) 
grupos de cargos. O vencimento inicial do primeiro grupo (GRUPO I) 
corresponde ao salário mínimo nacional vigente e o segundo grupo (GRUPO II) 
a 10% (dez por cento) sobre o vencimento inicial do GRUPO I. 
  - Tabela II – Fundamental Completo: é composta por 02 (dois) 
grupos de cargos. O vencimento inicial do primeiro grupo (GRUPO I) 
corresponde a 10% (dez por cento) sobre o vencimento inicial do Grupo II da 
Tabela I e o segundo grupo (GRUPO II) a 20% (vinte por cento) sobre o 
vencimento inicial do GRUPO I desta tabela. 
  - Tabela III – Médio: 05% (cinco por cento) sobre o vencimento 
inicial do GRUPO II da Tabela II; 
  - Tabela IV – Médio Técnico: 25% (vinte e cinco por cento) sobre o 
vencimento inicial da Tabela III; 
  - Tabela V – Superior: é composta por 03 (três) grupos de cargos e 
mantém a mesma estrutura das demais tabelas nos intervalos de classe. O 
vencimento inicial do primeiro grupo (GRUPO I) corresponde a 170% (cento e 
setenta por cento) sobre o vencimento inicial da Tabela IV, o segundo grupo 
(GRUPO II) corresponde a 45% (quarenta e cinco por cento) sobre o vencimento 
inicial do GRUPO I desta tabela e o terceiro grupo corresponde a 40% (quarenta 
por cento) sobre o vencimento inicial do GRUPO II desta tabela. 
 
  § 4º Os reajustes a serem concedidos serão objeto de Decreto 
específico, observada a política de remuneração definida nesta lei, assim como 
o escalonamento e os respectivos níveis e classes das tabelas salariais. 
 
  Art. 14. A tabela salarial será reajustada anualmente por índice 
único, respeitadas a política salarial do país, no que se refere ao salário mínimo, 
e a Lei de Responsabilidade Fiscal, estando sujeita à aprovação da Câmara 
Municipal. 
 
  Art. 15. Além do vencimento serão concedidas aos servidores as 
vantagens de indenização, gratificações e adicionais, previstas nesta lei e no 
Regime Jurídico Único do Município. 
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  Art. 16. O servidor ocupante de cargo efetivo de nível superior que 
apresentar comprovação de avanços nos estudos formais, fará jus ao Adicional 
por Titulação, conforme segue: 
 

I. curso de Especialização: 20% (vinte por cento) sobre o vencimento 
básico inicial do cargo; 

II. curso de Mestrado: 30% (trinta por cento) sobre o vencimento 
básico inicial do cargo; 

III. curso de Doutorado: 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento 
básico inicial do cargo; 

IV. curso de Pós-Doutorado: 50% (cinqüenta por cento) sobre o 
vencimento básico inicial do cargo. 

  Parágrafo único. O adicional de que trata o caput deste artigo não 
terá efeito cumulativo. 
 

CAPÍTULO VI 
DO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL 

 
SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

  Art. 17. O desenvolvimento funcional tem por objetivo permitir ao 
servidor o melhor uso de seu potencial e o conseqüente reconhecimento do seu 
mérito, pela Administração, no exercício de cargo efetivo. 

  
 Parágrafo único. O desenvolvimento funcional far-se-á por 

promoção horizontal. 
 

SEÇÃO II 
DA PROMOÇÃO HORIZONTAL 

 
  Art. 18. Promoção horizontal é a passagem do servidor efetivo 

estável, da classe onde se encontra para a classe imediatamente seguinte, no 
mesmo cargo. 

   
  Art. 19. As promoções horizontais ocorrerão, periodicamente, entre 

os ocupantes de cargos efetivos que tiverem cumprido os requisitos e condições 
especificados, ficando a participação no processo de promoção condicionada ao 
preenchimento dos seguintes requisitos básicos: 

 
I. ter cumprido o estágio probatório; 
II. não estar licenciado ou afastado do cargo, com ou sem 

remuneração; 
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III. não ter usufruído licença ou afastamento, com ou sem 
remuneração, por qualquer período ano anterior; e, 

IV. não ter apresentado mais de 05 (cinco) faltas injustificadas ao 
serviço no ano anterior ao da avaliação. 

 
  Parágrafo único. As situações dispostas no inciso III deste artigo 
não serão condicionantes aos processos de promoção quando ocorrerem por 
força de: 

I. designação à função gratificada; 
II. nomeação ao exercício de cargo comissionado do Município, 

Estado e/ou União; 
III. exercício militar; 
IV. férias; 
 
V. júri e outros serviços obrigatórios por lei; 
VI. licença-gestante, adotante e paternidade; 
VII. licença para capacitação; e, 
VIII. tratamento da própria saúde.  

 
  Art. 20. A promoção horizontal só ocorrerá por merecimento e será 
concedida a cada 02 (dois) anos, a partir do 3º ano de vigência desta lei, de 
acordo com o resultado da avaliação de desempenho, devendo ser publicada no 
dia do Funcionário Público, com vigência a partir de 1º de janeiro do ano 
subseqüente. 
   
  § 1º A avaliação de desempenho será operacionalizada de acordo 
com a metodologia definida em regulamento próprio, elaborado por uma 
comissão constituída para esse fim, composta por representantes de cada 
Secretaria e coordenada pelo setor de recursos humanos, respeitados os 
critérios definidos nesta Lei. 
 
  § 2º O resultado da avaliação de desempenho contemplará, em 
cada ano, até 20% (vinte por cento) do total de avaliados, conforme 
regulamentação. 
 
  § 3º Os servidores que não alcançarem o percentual mínimo para 
atingimento da promoção deverão participar de programas internos de 
capacitação, de acordo com a respectiva insuficiência de desempenho. 
 
  § 4º Quando, por motivo dos afastamentos indicados no parágrafo 
único do artigo 19, for inviável a aplicação dos instrumentos de avaliação, será 
computada para fins de promoção, a pontuação obtida no último processo de 
avaliação de desempenho. 
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  § 5º O interstício será de 02 (dois) anos, computados em período 
corrido, interrompendo-se a contagem nos casos em que o servidor se afastar 
do exercício do cargo, em decorrência de suspensão disciplinar e licença para 
tratar de interesse particular. 
 

SEÇÃO III 
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

  Art. 21. Avaliação do desempenho, para os fins da presente Lei, é o 
instrumento de aferição dos resultados alcançados pelo servidor, no exercício 
das suas funções, conforme disposto em regulamento próprio, a ser baixado por 
decreto. 

  §1º O regulamento, a que se refere o caput deste artigo, deverá 
contemplar: 

I. divulgação prévia dos objetivos e fatores de avaliação; 
II. conhecimento formal, por parte do servidor, do resultado da sua 

avaliação; 
III. pontuação ou desempenho mínimo necessário à promoção; 
IV. utilização de critérios e fatores de avaliação objetivos. 

 
  §2º As avaliações, que serão realizadas em períodos de 24 (vinte e 
quatro) meses, poderão ser aplicadas em mais de uma etapa. 
   
  §3º A avaliação de desempenho deverá orientar as políticas de 
recursos humanos, sempre que conveniente à melhoria da eficiência e da 
qualidade dos serviços públicos, conforme segue: 
 

I. promoções; 
II. designações para funções gratificadas; 
III. sistema de capacitação e aperfeiçoamento; e, 
IV. processos de demissão por insuficiência de desempenho. 

 
  §4º O disposto no inciso IV do parágrafo anterior obedecerá aos 
preceitos estabelecidos em lei complementar à Constituição Federal. 

 
CAPÍTULO VII 

DA CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
 

  Art. 22. A qualificação profissional dos servidores municipais será 
constante e regularmente estimulada pela Secretaria responsável pelos 
Recursos Humanos, e constituirá pré-requisito para o desenvolvimento 
funcional. 
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  Parágrafo único. As ações de treinamento e desenvolvimento, 
constituirão o Plano de Capacitação de Recursos Humanos que visará 
instrumentalizar os servidores à obtenção dos resultados organizacionais 
esperados. As ações constantes do Plano deverão ser precedidas de análise 
que estabeleça a relação custo-benefício. 

 
  Art. 23. O Plano de Capacitação de Recursos Humanos 
compreenderá a qualificação, a atualização, o aperfeiçoamento e o treinamento 
em suas diversas formas, correspondendo à natureza e às exigências dos 
cargos, abrangendo: 
 

I. curso de inserção no trabalho a ser ministrado aos servidores 
admitidos; 

II. cursos de atualização que visem ampliar a qualificação profissional 
do servidor; e, 

III. outros cursos e eventos que visem a capacitação e a melhoria do 
desempenho funcional. 

 
  Art. 24. Os cursos, seminários e palestras, de caráter objetivo e 
prático, serão ministrados: 
 

I. sempre que possível, pela Administração Direta do Poder 
Executivo com a utilização de integrantes do quadro de pessoal do 
Município; 

II. por entidades e ou profissionais especializados, contratados para 
esse fim; 

III. por ações de convênio firmado com outras esferas de governo; e, 
IV. pelo encaminhamento de pessoal a instituições especializadas 

sediadas ou não no Município. 
 
  Art. 25. Na indicação dos servidores às ações de treinamento deve 
ser considerado: 
 

I. a necessidade específica e claramente identificada pela unidade 
administrativa requisitante; 

II. a concordância do servidor e o seu compromisso no repasse dos 
conhecimentos adquiridos, quando for o caso; 

III. a previsão dos recursos para custeio dessas atividades. 
   
 Art. 26. As direções e chefias de todos os níveis hierárquicos 
participarão dos programas de capacitação e desenvolvimento: 
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I. identificando e emitindo parecer nos instrumentos da avaliação de 
desempenho, sobre quem deve participar dos programas de 
treinamento e sobre as respectivas carências a serem supridas; 

II. facilitando a participação de seus subordinados nos programas de 
treinamento e tomando as medidas necessárias para que os 
afastamentos não causem prejuízo ao funcionamento regular dos 
serviços; 

III. desempenhando, dentro dos programas, atividades de instrutores 
de treinamento; e, 

IV. submetendo-se aos programas de treinamento adequados às suas 
atribuições. 

   
  Art. 27. Após cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, o servidor, 
no interesse da administração pública municipal e observada a sua formação, 
poderá afastar-se do cargo com a respectiva remuneração, por até 03 (três) 
meses, para participar de curso de qualificação profissional. 
 
  § 1º Os períodos de licença de trata o caput não serão acumuláveis. 
 
  § 2º A licença poderá ser cancelada, a qualquer tempo, se o 
servidor não cumprir o que determinar o regulamento do curso. 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 
  Art. 28. Os ocupantes de cargos efetivos poderão exercer funções 
gratificadas mediante designação do Chefe do Poder Executivo.  
 
  § 1º São necessários, para os efeitos deste artigo: 

I. a compatibilidade das atividades do cargo com a natureza da 
respectiva função gratificada; 

II. o atendimento do nível mínimo de escolaridade exigido para o 
exercício da função em que ocorrerá a designação. 

 
  Art. 29. São funções gratificadas: 
 

I. Chefe de Setor: gerenciamento de unidade administrativa, 
vinculado diretamente à direção intermediária, com formação 
mínima de nível médio; 

II. Secretário de Unidade Escolar: controle e processamento 
administrativo da documentação escolar, em subordinação direta 
ao Diretor da Unidade Escolar, com formação mínima de nível 
médio e curso específico; 
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III. Motorista de Gabinete: condução de passageiros, de documentos 
e de objetos diversos, com subordinação funcional à Chefia de 
Gabinete. 

 
  Art. 30. Os valores atribuídos às funções gratificadas (Anexo VI) 
obedecem os seguintes critérios: 
 

I. Chefe de Setor: 60% (sessenta por cento) do vencimento do 
cargo comissionado de Coordenador III; 

II. Secretário de Unidade Escolar: 40% (quarenta por cento) da 
gratificação do Diretor da Unidade Escolar de lotação; 

III. Motorista de Gabinete: 50% (cinqüenta por cento) do vencimento 
inicial do Nível Fundamental Completo I. 

 
  § 2º As funções gratificadas serão preenchidas em conformidade 
com a estrutura dos órgãos, unidades, serviços e projetos institucionais, de 
acordo com a legislação ou a regulamentação específica, quando se tratar da 
coordenação de projetos ou programas. 
 
  § 3º As gratificações de que tratam os artigos 29 e 30 não se 
incorporam à remuneração e somente serão devidas aos servidores do quadro 
efetivo da Prefeitura Municipal, em acréscimo ao vencimento, durante o efetivo 
exercício da função. 
 
  § 4º É vedada a acumulação de duas ou mais funções gratificadas. 
 

TÍTULO IV 
DO QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
  Art. 31. Este título define o Quadro de Cargos Comissionados, sua 
estrutura, vagas, vencimentos, reserva de vagas a ocupantes de cargos efetivos 
e demais disposições pertinentes. 
 

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA DOS CARGOS COMISSIONADOS 

 
  Art. 32. O quadro de cargos comissionados, constante do Anexo 
VII, está estruturado em: 
 

I. Direção Superior; e, 
II. Assessoramento Superior. 
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  § 1º - Os Cargos de Direção Superior compreendem atividades de 
gestão e obedecem os seguintes critérios: 
 

I. Secretário Municipal: Cargo de Direção, preferencialmente de 
Nível Superior, com subordinação direta ao Chefe do Poder 
Executivo; 

II. Chefe de Gabinete: Cargo de Direção, preferencialmente de Nível 
Superior, com subordinação direta ao Chefe do Poder Executivo, a 
quem deve assistir administrativa, técnica e socialmente; 

III. Procurador Geral: Cargo de Direção, de Nível Superior, com 
registro na OAB, a quem cabe representar e defender em juízo a 
gestão municipal, com subordinação direta ao Chefe do Poder 
Executivo; 

IV. Diretor: Cargo de Direção, preferencialmente de Nível Superior, 
com subordinação direta aos titulares das Secretarias, exercendo 
atividades de direção na unidade administrativa onde estiver 
lotado; 

V. Coordenador: Cargo de Direção, preferencialmente de Nível 
Superior, com subordinação direta aos titulares das Secretarias 
e/ou Diretores, exercendo atividades de coordenação na unidade 
administrativa, onde estiver lotado; 
 
§2º São cargos de Assessoramento Superior: 
 

I. Assessor Especial: Cargo, preferencialmente, de Nível Superior, 
ao qual cabe assessorar os titulares da Administração Municipal 
em assuntos de natureza jornalística e de relações públicas e 
outras; 

II. Assessor: Cargo, preferencialmente, de Nível Superior, ao qual 
cabe assessorar os titulares da Administração Municipal em 
assuntos de natureza técnica e administrativa; 

III. Conselheiro Tutelar: Cargo preenchido por qualquer cidadão que 
tenha sido deferido pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 

   
  §3º A quantidade de cargos de Direção e Assessoramento Superior, 
contemplada no Anexo VII desta lei, corresponderá, automaticamente, aos 
cargos constantes da estrutura organizacional do município, instituída por lei 
competente. 
   
  §4º As atribuições dos cargos comissionados estão definidas no 
Anexo VIII desta Lei. 
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CAPÍTULO III 
DA REMUNERAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS 

   
  Art. 33. Os ocupantes de cargos comissionados farão jus aos 
vencimentos constantes na tabela, Anexo IX.  
 
  Parágrafo único. Os valores atribuídos aos cargos comissionados 
obedecem os seguintes critérios: 
 

I. Secretário Municipal: Estabelecido em Ato Fixatório pelo Poder 
Legislativo Municipal, observado o Art. 37, X, da Constituição 
Federal; 

II. Chefe de Gabinete: Equiparado aos Secretários Municipais; 
III. Procurador Geral: Equiparado aos Secretários Municipais; 
IV. Diretor: 70% (setenta por cento) do vencimento de Secretário 

Municipal; 
V. Coordenador I: 70% (setenta por cento) do vencimento de 

Secretário Municipal; 
IV. Coordenador II: 75% (setenta e cinco por cento) do vencimento 

de Coordenador I; 
V. Coordenador III: 65% (sessenta e cinco por cento) do vencimento 

de Coordenador II; 
VI. Assessor Especial: 70% (setenta por cento) do vencimento de 

Secretário Municipal; 
VI. Assessor: 75% (setenta e cinco por cento) do vencimento de 

Assessor Especial; 
VII. Conselheiro Tutelar: Salário mínimo nacional vigente. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DO PROVIMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS 

 
  Art. 34. Os cargos comissionados serão providos mediante livre 
escolha do Prefeito do Município dentre as pessoas que satisfaçam os requisitos 
legais para investidura no serviço público. 
 
  Parágrafo único. Deverão ser escolhidos, preferencialmente, 
aqueles que preencherem os requisitos específicos do cargo. 
 
  Art. 35. Os servidores efetivos nomeados para cargos 
comissionados deverão fazer a opção pela remuneração do cargo que mais lhes 
convier. 
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  Parágrafo único. Os servidores de que trata o caput deste artigo não 
sofrerão prejuízo na avaliação de desempenho, quando no desempenho de 
cargo comissionado. 
 
  Art. 36. Atendendo ao disposto no art. 37, inciso V, da Constituição 
Federal, ficam reservados os seguintes percentuais mínimos do quadro de 
cargos comissionados para provimento com ocupantes de cargos efetivos: 
 

I. dez por cento do quadro de direção superior; e, 
II. dez por cento do quadro de assessoramento superior. 

 
CAPÍTULO V 

DA LOTAÇÃO 
 
  Art. 37. Os ocupantes de cargos de Direção Superior deverão ser 
lotados apenas nos respectivos órgãos em que serão titulares. 
 
  Art. 38. Os ocupantes de cargos de Assessoramento Superior 
serão lotados no Gabinete do Prefeito e nos Gabinetes dos Secretários 
Municipais. 

 
CAPÍTULO VI 

DA JORNADA DE TRABALHO 
 
  Art. 39. O integrante do Quadro de Cargos Comissionados atuará 
em regime de 40 (quarenta) horas semanais e 08 (oito) horas diárias de efetiva 
atividade. 

TÍTULO V 
DO ENQUADRAMENTO 

 
  Art. 40. A Secretaria gestora dos recursos humanos providenciará, 

mediante apostilamento, o enquadramento dos servidores efetivos ou estáveis 
nos cargos objeto de transformação, de denominação idêntica ou correlata, de 
conformidade com o Anexo X desta Lei, observada a sua atual posição nas 
tabelas de vencimento. 

 
  Art. 41. Ocorrendo redução do vencimento, em razão do 

enquadramento, fica assegurado, ao atingido, o direito de peticionar revisão à 
Secretaria. 

  § 1º Das decisões proferidas pelo Titular da Pasta, caberá recurso 
ao Chefe do Poder Executivo, dentro do prazo de trinta dias. 
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  § 2º Os ocupantes de empregos celetistas estáveis e/ou estatutários 
cujos cargos ou empregos não hajam sido aproveitados na nova sistemática de 
cargos, estabelecida pela presente Lei, terão os seus cargos ou empregos 
integrados em quadro suplementar e se extinguirão com a vacância. 

 
  § 3º Os cargos vagos constantes da Lei Municipal nº. 386/99 – PMA 

estarão automaticamente extintos com a aprovação desta Lei. 
   

TÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
  Art. 42. O Executivo emitirá todos os atos administrativos 
necessários à implementação integral deste Plano, conforme segue: 
 

I. realização de concurso público para preenchimento dos cargos 
efetivos; 

II. nomeação dos cargos de direção e assessoramento superior; 
III. instituição de sistema de avaliação de desempenho, conforme 

disposto no artigo 20, §1º, no prazo de 12 (doze) meses; e, 
IV. instituição de sistema de capacitação e desenvolvimento, 

conforme disposto no Título III - Capítulo VII, no prazo de seis 
meses. 

 
  Art. 43. A implantação deste Plano ocorrerá imediatamente após a 
sanção da lei, podendo o provimento dos cargos se realizar gradativamente, a 
fim de assegurar sua adequação à realidade político-social do Município e à 
disponibilidade financeira da Prefeitura Municipal de Aveiro. 
 
  Art. 44. A Secretaria de Administração, Finanças será a gestora 
deste Plano, competindo-lhe também: 
 

I. implantá-lo; 
II. preencher os cargos de acordo com requisitos exigidos para o 

desempenho das atividades inerentes a cada qual; 
III. acompanhar a elaboração do sistema de avaliação de 

desempenho, a ser realizado pela comissão constituída para esse 
fim; e, 

IV. redimensionar a força de trabalho e definir a lotação das unidades 
administrativas. 

   
  Art. 45. O servidor, de outra esfera de governo, cujos serviços 
foram assumidos por este Município e cuja remuneração seja paga pelo órgão 
de origem, poderá exercer função gratificada nos termos dos artigos 29 e 30 
desta lei. 
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  Art. 46. O pessoal que atua ou vier a atuar nas ações municipais de 
programas temporários de educação, saúde, assistência social e outros, 
instituídos pelos governos federal e/ou estadual, será contratado 
temporariamente na forma da lei. 
 
  Art. 47. Os profissionais do magistério que se fizerem necessários 
nas áreas da Cultura e da Proteção Social serão cedidos pela Secretaria de 
Educação, sem ônus para o sistema educacional. 
 
  Parágrafo único. Os servidores de que trata o caput deste artigo não 
sofrerão prejuízo no sistema de promoções, se estiverem desempenhando 
atividades de docência, ainda que em turmas de educação informal. 
   
  Art. 48. As alterações ou reajustes necessários à efetivação desta 
Lei serão executados por proposta da Secretaria Geral que, após a aprovação 
do Prefeito, será encaminhada para votação da Câmara Municipal.  
 
  Art. 49. O Plano de Cargos e Remuneração instituído por esta Lei 
poderá ser revisto a qualquer tempo, desde que não prejudique os direitos 
assegurados aos servidores nomeados na forma desta lei. 
   
  Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, o Executivo designará 
comissão de servidores efetivos, garantida a participação do sindicato da 
categoria, se houver. 
 
  Art. 50. A administração municipal poderá contratar pessoal por 
tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional 
interesse público, pelo prazo de 06 (seis) meses, prorrogável uma única vez por 
igual período, na forma da lei. 
 
  Art. 51. O servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo 
cumprirá estágio probatório por período de 03 (três) anos, durante o qual sua 
aptidão e competência serão avaliadas na forma de lei municipal (RJU). 
 
  Art. 52. Os encargos financeiros decorrentes da implantação deste 
Plano correrão à conta dos recursos consignados no orçamento da Prefeitura 
Municipal de Aveiro. 
 
  Art. 53. São partes integrantes desta lei os Anexos a seguir 
relacionados: 
 

I. anexo I - Quadro de Cargos de Provimento Efetivo; 
II. anexo II – Descrição dos Cargos de Provimento Efetivo; 
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III. anexoIII - Tabelas Salariais para os Cargos de Provimento Efetivo; 
IV. anexo IV - Quadro de Funções Gratificadas; 
V. anexo V – Descrição Sumária das Funções Gratificadas; 
VI. anexo VI – Tabela de Remuneração das Funções Gratificadas; 
VII. anexo VII – Quadro de Cargos Comissionados; 
VIII. anexo VIII – Descrição Sumária dos Cargos Comissionados; 
IX.   anexo IX – Tabela de Remuneração dos Cargos Comissionados; e 
X.  anexo X – Quadro de Correlação de Cargos de Provimento Efetivo. 

 
  Art. 54. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.  
 
 

Gabinete da Prefeita Municipal de Aveiro/Pa, 29 de Dezembro 
de 2005. 
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