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LEI COMPLEMENTAR Nº 2377/2010 

DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E 
VENCIMENTOS DO GOVERNO MUNICIPAL DE 
COLIDER – ESTADO DE MATO GROSSO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR CELSO PAULO BANAZESKI, PREFEITO MUNICIPAL DE 
COLIDER, ESTADO DE MATO GROSSO, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR: 

 
CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

Art. 1º - O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos aprovado pela presente Lei tem como 
objetivos principais: 

I – o restabelecimento de critérios e mecanismos para a política permanente de valorização de 
Recursos Humanos com o escopo de aperfeiçoar a Administração Pública Municipal, com ênfase na 
motivação, capacitação e na consolidação dos valores éticos inerentes ao atributo de Servidor 
Público. 

II – o nivelamento de conceitos e processos de Gestão Pública Gerencial segundo os princípios da 
Qualidade e da Participação. 

III – a promoção da justa remuneração do mérito demonstrado na dedicação à causa pública através 
da excelência do desempenho funcional e da busca constante de maiores níveis de saber produtivo e 
competência técnica. 

IV – a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao povo, por meio da continuidade da ação 
pública catalisadora do progresso sócio-econômico em níveis crescentes de garantia de Qualidade 
de Vida e Bem-estar para a atual e as futuras gerações. 

Art. 2º - O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos estabelecido nesta Lei Complementar tem por 
base as seguintes disposições e preceitos gerais: 

I – o regime jurídico dos servidores públicos da Administração Direta do Município de Colider é o 
Estatutário, instituída pela Lei nº 169 de 31 de maio de 1.990; 
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II – a admissão de funcionários só será procedida mediante aprovação em concurso público de 
provas ou provas e títulos, 

III – a organização, a disposição e a escala de vencimentos dos servidores do Quadro de Pessoal 
passam a ser a constante da presente Lei. 

CAPÍTULO II 
DOS CONCEITOS 

Art. 3º - Para efeito desta Lei Complementar, definem-se: 

I – CARGO – Conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a servidor público; 

II – CARGO PÚBLICO - A posição componente da estrutura funcional, criada por Lei, em 
quantidade definida, nomenclatura própria, e vencimento estabelecido; preenchido por servidor 
público com direitos e deveres de natureza estatutária estabelecidos em lei; 

III – CARGO EFETIVO – Ocupação funcional criada em lei, integrante de carreira, cuja 
investidura depende de aprovação em Concurso Público; 

IV – CARGO EM COMISSÃO – Ocupação funcional criada em lei, sendo de livre nomeação e 
exoneração, não gerando o seu exercício, direitos a permanência no mesmo; ocupado por servidores 
efetivos ou pessoa da confiança dos Agentes Políticos ou dos Dirigentes Superiores, não exigindo 
Concurso Público para ocupá-lo; 

V – CARGO TÉCNICO – Ocupação funcional, de provimento efetivo ou em comissão, para o 
exercício do qual é exigida habilitação profissional e conhecimentos específicos, ligados à área de 
atuação; 

VI – FUNÇÃO – Atividade que desempenha o servidor no exercício de cargo, emprego, função 
pública ou função gratificada; 

VII – FUNÇÃO PÚBLICA – Conjunto de atribuições cometidas a servidor público nos casos e 
formas previstas em lei e que não caracterizam cargo público; 

VIII – FUNÇÃO GRATIFICADA – Função definida em lei como sendo de chefia ou de 
assessoramento, ocupada por servidor público, devidamente ingressado no serviço público através 
de concurso público de provas ou de provas e títulos, que, por exercê-la, terá direito à percepção de 
acréscimo em seus vencimentos na forma definida em Lei específica; 

IX – FUNÇÃO DE CONFIANÇA – Função instituída em lei para atender encargos que importem a 
confiança direta dos Agentes Políticos ou dos Dirigentes Superiores; destinam-se às atribuições de 
direção, chefia e assessoramento a serem preenchidas por servidores de carreira nos casos, 
condições e percentuais mínimos previstos em lei exercida por servidor ocupante de cargo efetivo e 
os cargos em comissão; 
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X – FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL - é a pessoa legalmente investida em cargo público 
e regida pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do Município; 

XI – SERVIDOR PÚBLICO - Pessoa legalmente investida em cargo efetivo ou em comissão, em 
função gratificada ou em função pública no âmbito da administração direta, autárquica e fundações 
públicas; 

XII – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – Agente Público nomeado em virtude de concurso 
público, adquirindo estabilidade após 3 (três) anos de efetivo exercício; 

XIII – SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO – Agente Público contratado por tempo 
determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público; 

XIV – EMPREGO PÚBLICO - É a posição criada eventualmente, mais propriamente na 
Administração Indireta, instituído por Lei, em número definido, nomenclatura própria e atribuições 
específicas, cabíveis a um Empregado Público; 

XV – QUADRO DE PESSOAL - O universo de cargos e empregos que compõem a estrutura 
funcional da Prefeitura Municipal; 

XVI – CLASSE - A série de Classes dos Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais da 
administração direta, autárquica e fundações públicas e estrutura-se em linha horizontal de acesso, 
em conformidade com respectivo nível de habilitação e perfil profissional e ocupacional, 
identificada por letras maiúsculas; 

XVII – NÍVEL - é o número indicativo do valor progressivo da referência salarial, dentro de uma 
mesma classe, em função de critérios formalmente estabelecidos, tais como: tempo de serviço e 
mérito; 

XVIII– MÉRITO - Conjunto de atributos funcionais do titular do cargo, reconhecidos em processo 
de avaliação de desempenho, segundo indicadores de dedicação à causa, produtividade, 
pontualidade, assiduidade, atitude participante e ética; 

XIX – VENCIMENTO - A retribuição pecuniária básica fixada por Lei, paga mensalmente ao 
servidor público pelo exercício do cargo ou emprego correspondente ao padrão; 

XX – REMUNERAÇÃO - O valor correspondente ao vencimento acrescido das vantagens 

pecuniárias permanentes estabelecidas em Lei. 

XXI – CARREIRA - É uma série de cargos pertencentes a classes diferentes, que guardam entre si 
uma relação de afinidade quanto à natureza de trabalho e perfil de especificação, dispostos 
hierarquicamente de conformidade com o grau de complexidade, responsabilidade, experiência 
requerida e conhecimento demandado. 
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XXII – TRAJETÓRIA DE CARREIRA - É a sucessão de cargos pertencentes a uma mesma classe 
ou a classes distintas, que formam a carreira individual visualizada pelo servidor com base em sua 
vocação profissional e suas metas de carreira. 

CAPÍTULO III 
DO QUADRO DE PESSOAL 

Art. 4º - O quadro de pessoal do Município de Colider é composto por servidores efetivos, 
ingressados no serviço público municipal através de concurso público. 

CAPÍTULO IV 
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

SEÇÃO I 
Dos Cargos 

Art. 5º - O quadro de cargos de provimento efetivo criados no Município de Colider são os 
constantes na presente Lei, conforme as tabelas em anexos. 

SEÇÃO II 
Do Provimento 

Art. 6º - Compete ao Chefe do Poder Executivo Municipal em exercício prover os cargos efetivos, 
respeitados os preceitos da Lei. 

Parágrafo Único – O ato de provimento deverá, necessariamente, conter as seguintes indicações, 
sob pena de nulidade e responsabilidade de quem der posse ao ocupante do cargo: 

I - a denominação do cargo a que se está preenchendo; 

II - o nome do ocupante do cargo; 

III - o caráter de investidura, se efetivo ou em comissão. 

Art. 7º - No provimento dos cargos permanentes serão rigorosamente observados os requisitos 
mínimos a serem preenchidos para o provimento destes cargos, estabelecidos para cada cargo na 
sua respectiva especificação. 

SEÇÃO III 
Do Ingresso 

Art. 8º - O Ingresso para os cargos efetivos far-se-á mediante concurso público, nos termos 
disciplinados no Estatuto dos Servidores do Município. 

Art. 9º - O servidor que por força de concurso público for provido em cargo de outra categoria 
funcional será enquadrado no padrão inicial do respectivo cargo, após, cumprido o estágio 
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probatório será garantido o posicionamento correspondente ao nível do cargo anteriormente 
ocupado. 

SEÇÃO IV 
Da Ascensão na Carreira 

Subseção I 
Da Progressão 

Art. 10 - Progressão é a elevação do servidor ao grau imediatamente superior àquele a que pertence, 
dentro da mesma categoria funcional. 

Parágrafo Único – A progressão será concedida no mês subseqüente ao complemento do tempo de 
permanência de 03 (três) anos de efetivo exercício no cargo. 

Art. 11 - Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, 
exclusivamente por critérios de Tempo de Serviço na rede municipal e por Merecimento através de 
Avaliação de Desenvolvimento Funcional. 

§ 1º A Avaliação de Desenvolvimento Funcional será regulamentada através de Decreto do Chefe 
do Poder Executivo. 

§ 2º As linhas de progressão vertical, são representadas por algarismos indu-arábico de 01 a 14. 

§ 3º O servidor estável investido em cargo comissionado, será contado o tempo de serviço para fins 
de progressão, que será relativo somente ao cargo efetivo. 

§ 5º É vedada a junção de qualquer gratificação ao vencimento base para cálculo de outro. 

Art. 12 - Para ser elevado a outro grau na progressão horizontal, deverá o servidor: 

I - contar 03 (três) anos de efetivo exercício para qual foi provido, e; 

II - obter, no mínimo, 70 (setenta) pontos percentuais na ficha de avaliação de Merecimento 
conforme legislação específica. 

§ 1º Caso não haja avaliação de Merecimento através de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, 
a progressão horizontal se dá automaticamente. 

Art. 13 - Só terá direito à progressão os servidores que além de satisfazerem os requisitos do artigo 
anterior, estiverem no exercício do cargo, ressalvadas as hipóteses consideradas como de efetivo 
exercício pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e desta Lei. 

Art. 14 - Quando o servidor for colocado, sem ônus para o órgão de origem, à disposição de órgão 
federal, estadual ou de outro município, integrante da administração direta ou indireta, do Poder 
Executivo ou do Poder Judiciário, por um período superior a 30 (trinta) dias, não concorrerá à 
progressão durante o período de afastamento. 
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Art. 15 - O servidor efetivo estável, que estiver no exercício do cargo em comissão, terá direito a 
progressão, somente sobre o cargo efetivo. 

Subseção II 
Dos Candidatos à Progressão 

Art. 16. O Departamento de Recursos Humanos organizará a relação dos servidores com direito a 
concorrerem à progressão e a enviará ao chefe imediato em que o servidor estiver subordinado para 
que o mesmo seja avaliado, acompanhada das respectivas anotações funcionais. 

Parágrafo Único. A relação de que trata o presente artigo mencionará: 

I - a denominação da categoria funcional a que pertence o cargo; 

II - o nome dos servidores a serem promovidos, com os respectivos dados documentais; 

III - outras disposições julgadas necessárias. 

CAPÍTULO V 
DOS CARGOS EM COMISSÃO 

Art. 17 – Os cargos em comissão, que são de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, 
destinam-se ao atendimento de cargos de direção, Coordenação, chefia, assessoramento e outros, de 
acordo com Lei específica. 

SEÇÃO I 
Do Provimento 

Art. 18 - O provimento dos cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, se faz mediante 
escolha do Prefeito Municipal de Colíder. 

Parágrafo Único – Os cargos em comissão serão providos por ato do Chefe do Poder Executivo. 

CAPÍTULO VI 
DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS 

Art. 19 – Os cargos de Funções Gratificadas, com seus respectivos padrões de identificação e o 
percentual adicional a que terá direito o servidor efetivo será determinado em Lei específica. 

Art. 20 – O provimento das Funções Gratificadas é privativo de servidor público efetivo do 
município ou posto a disposição do Município sem prejuízo de seus vencimentos no órgão de 
origem. 

Art. 21 - A Função Gratificada será devida ao servidor que for nomeado para funções técnicas, 
dentro do universo funcional de seu cargo efetivo, que por sua importância, intensidade de 
dedicação e nível de responsabilidades requeridas, exija singular demanda de esforço e criatividade. 
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SEÇÃO I 
Do Provimento 

Art. 22 – A designação para o exercício de Função Gratificada é de competência do Chefe do Poder 
Executivo do Município de Colíder. 

Art. 23 – As Funções Gratificadas privativas de profissões regulamentadas por Lei Federal serão 
ocupadas exclusivamente por pessoas qualificadas, inscritas em seus respectivos Conselhos 
Regionais ou órgãos equivalentes. 

CAPÍTULO VII 

DO QUADRO DE CARGOS 

Art. 24 - O Quadro de Cargos da Administração Direta do Governo Municipal de Colider será 
organizado segundo áreas de serviços, obedecendo a seguinte estrutura de classificação: 

I – Quadro Técnico de Nível Superior - TNS; 

II – Quadro dos Serviços de Nível Médio - SNM; 

III – Quadro dos Serviços Auxiliares e Manutenção de infra-estrutura – SAMI; 

IV – Quadro dos Serviços Operacionais – SEO; 

SEÇÃO I 
Do Quadro de 

TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - TNS 

Art. 25 - Os cargos técnicos de nível superior – TNS, são classificados em níveis de complexidade 
funcional, responsabilidade, intensidade de demanda de conhecimentos específicos e de atualização 
tecnológica. Com base em tais critérios, os cargos técnicos de níveis superiores distribuem-se 
conforme descrito no Anexo – I; I A; I B e I C. 

SEÇÃO II 
Quadro dos 

SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO - SNM 

Art. 26 – O Quadro correspondente aos Serviços de Nível Médio – SNM, ordena-se em classes, 
segundo os mesmos critérios de nível de complexidade, responsabilidade, demanda de autonomia 
técnica e discernimento apreciativo, assim como os de comportamento do mercado de trabalho 
profissional. Com base em tais critérios, os cargos de nível médio têm a estrutura de classificação 
apresentada nos Anexos –  II; II A e II B. 
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SEÇÃO III 
Quadro dos 

SERVIÇOS AUXILIARES E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA - SAMI 

Art. 27 – Os serviços auxiliares e manutenção de infra-estrutura constituem o grupo funcional que 
engloba cargos e funções de apoio administrativo, burocrático, controle, de atendimento ao público, 
funções de articulação interna e externa, sob supervisão imediata e funções semi-rotineiras. 
Compreendem-se tarefas semi-rotineiras todos os serviços simples, e rotineiros, e de menor nível de 
complexidade e autonomia técnica. Exige mais esforço físico que intelectivo ou de planejamento. 
Exige, em muitos casos, habilidade e resistência para manuseio de ferramentas e instrumentos 
manuais, em trabalhos operativos. Compreende-se por serviços gerais, aqueles desenvolvidos a 
campo, na área urbana, em canteiros de obras ou nos escritórios, em auxílio nas áreas de limpeza 
urbana, desmatamento, construção de obras e rodovias, segurança e vigilância de próprios 
municipais e unidades funcionais (durante e após o expediente), sempre sob supervisão direta. Com 
base em tais critérios, os cargos de auxiliares e manutenção de infra-estrutura estão definidos no  

Anexo - III 
SEÇÃO IV 
Quadro dos 

SERVIÇOS OPERACIONAIS - SEO 

Art. 28 - Esta classe funcional engloba todos os cargos e funções operativas de construção de obras 
civis, infra-estrutura viárias, estruturas de madeira, condução de máquinas e veículos, assim como 
trabalhos com máquinas de transporte e serviços de construção civil, carpintaria, marcenaria, 
serralharia, instalações hidráulica, elétrica e sanitária. Conforme os Anexos – IV; IV A; IV B e IV 
C. 

CAPÍTULO VIII 
DA SÉRIE DE CLASSE DOS CARGOS DA CARREIRA 

Art. 29 - A série de Classes dos Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais da 
Administração Direta do Governo Municipal de Colider estrutura-se em linha horizontal de acesso, 
em conformidade com respectivo nível de habilitação e perfil profissional e ocupacional, 
identificada por letras maiúsculas assim descritas: 

I – Quadro Técnico de Nível Superior - TNS; 

Classe A: habilitação específica de grau superior em nível de graduação; 

Classe B: habilitação específica de grau superior em nível de graduação, e especialização na área de 
atuação; 

Classe C: habilitação específica de grau superior em nível de graduação, e mestrado; 

Classe D: habilitação específica de grau superior em nível de graduação, e doutorado. 
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II – Quadro dos Serviços de Nível Médio - SNM; 

Classe A: habilitação específica em nível médio, 

Classe B: habilitação específica de grau superior em nível de graduação; 

Classe C: habilitação específica de grau superior em nível de graduação, e especialização ou 360 
horas de cursos na área de atuação; 

Classe D: habilitação específica de grau superior em nível de graduação, e mestrado. 

III - Quadro dos Serviços Auxiliares e Manutenção de infraestrutura – SAMI; 

Classe A: habilitação específica em nível de Ensino Fundamental, 

Classe B: habilitação específica em nível de Ensino Médio,   

Classe C: habilitação específica em nível de Ensino Médio e 180 horas de cursos de qualificação 
específica; 

Classe D:  180 horas de cursos de qualificação específica; 

IV – Quadro dos Serviços Operacionais – SEO; 

Classe A: habilitação específica em nível de Ensino Fundamental, 

Classe B: habilitação específica em nível de Ensino Fundamental, e 180 horas de cursos de 
qualificação específica; 

Classe C: habilitação específica em nível de Ensino Médio; 

 Classe D: habilitação específica em nível de Ensino Médio, e 180 horas de cursos de qualificação 
específica; 

§ 1º Cada Classe desdobra-se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 01 a 14, que 
constituem a linha vertical de progressão. 

§ 2º A carga horária de cursos de qualificação profissional contada para posicionamento na classe 
não será recontada para efeito de nova progressão horizontal. 

a) carga horária mínima exigida nos cursos de qualificação profissional será de 16 (dezesseis) horas; 

b) somente serão computados os cursos realizados dentro da área de atuação. 
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CAPÍTULO IX 
DOS VENCIMENTOS 

Art. 30 – A tabela básica de vencimentos estabelecida por esta Lei, para os cargos de provimento 
efetivo, será de acordo com os Anexos – I, I A, I B e IC; II, II A e II B; III; IV, IV A, IV B e IV C. 

Parágrafo Único – Os critérios de remuneração dos cargos em comissão serão de acordo com 
disposto em Lei Específica. 

CAPÍTULO X 
Do Enquadramento dos Servidores nas Carreiras 

SEÇÃO I 

Do Enquadramento na Classe de Vencimento 

Art. 31 - Para a identificação da classe à qual pertence o servidor será utilizado a inicial da carreira 
no Serviço Publico Municipal, na data de enquadramento, observado o disposto nos anexos desta 
lei. 

SEÇÃO II 
Do Enquadramento no Nível de Vencimento 

Art. 32 - O enquadramento dos cargos previstos nesta lei, no nível de vencimento será efetuado 
automaticamente de acordo com o tempo de efetivo exercício no Serviço Público Municipal de 
Colíder, na forma dos anexos desta lei. 

Parágrafo único. Do enquadramento previsto neste artigo não poderá resultar redução de 
vencimentos, respeitados o direito adquirido e o princípio da irredutibilidade, o servidor ficará com 
o vencimento congelado até equiparar-lo ao vencimento estabelecido na tabela. 

Art. 33 – O enquadramento dos servidores abrangidos por esta Lei será realizado em até 90 
(noventa) dias, contados da data da publicação desta Lei, de acordo com os Anexos e demais 
disposição da presente Lei. 

Parágrafo Único – A administração e gestão do sistema de recursos humanos de que trata a presente 
Lei, compete a Secretaria Municipal de Gestão Pública , a qual caberá, essencialmente: 

I - Implementar e coordenar a sistemática de avaliação de desempenho, incluindo o detalhamento 
dos procedimentos previstos nesta Lei, o treinamento dos avaliadores, bem como o 
acompanhamento e a tabulação dos resultados; 

II - Manter atualizadas as especificações dos graus; 
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CAPÍTULO XI 
Do Vencimento 

Art. 34 - O sistema de remuneração da carreira dos servidores públicos da Administração Direta do 
Município de Colider estrutura-se através de tabelas remuneratórias contendo os padrões de 
subsídios fixados em razão da natureza, grau de responsabilidade e complexidade e dos requisitos 
exigidos para ingresso em cada cargo da carreira profissional, sendo obrigatoriamente revisto a cada 
12 (doze) meses, sempre no mês de maio. 

Parágrafo Único. O cálculo dos salários correspondente a cada classe e nível da estrutura da carreira 
dos Servidores Públicos da Administração Direta do Município de Colider obedecerá às tabelas 
anexas. 

Em relação à Classe 

I – Quadro Técnico de Nível Superior - TNS; 

CLASSE COEFICIENTE 
A 1,00 
B 1,10 
C 1,20 
D 1,30 

II –  Quadro dos Serviços de Nível Médio - SNM; 

CLASSE COEFICIENTE 
A 1,00 
B 1,15 
C 1,25 
D 1,35 

III - Quadro dos Serviços Auxiliares e Manutenção da infra-estrutura – SAMI; 

CLASSE COEFICIENTE 
A 1,00 
B 1,15 
C 1,25 
D 1,35 

IV – Quadro dos Serviços Operacionais – SEO; 

CLASSE COEFICIENTE 
A 1,00 
B 1,15 
C 1,25 
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D 1,35 

Em Relação aos Níveis 

NÍVEIS COEFICIENTES 
1 1,00 
2 1,03 
3 1,06 
4 1,09 
5 1,12 
6 1,16 
7 1,19 
8 1,23 
9 1,26 

10 1,30 
11 1,34 
12 1,38 
13 1,42 
14 1,47 

 
CAPÍTULO XII 
DOS DIREITOS 

SEÇÃO I 
Da Licença para Qualificação do Profissional 

Art. 35 - A licença para qualificação profissional dar-se-á com a prévia autorização do Governo do 
Município, e consiste no afastamento dos Servidores das suas funções, sem prejuízo de seu subsídio 
e vantagens, assegurada a sua efetividade para todos os efetivos da carreira, que será concedida para 
freqüência a cursos de pós-graduação nos nível de mestrado e doutorado, no País ou exterior, se de 
interesse da administração. 

SEÇÃO II 
Das Férias 

Art. 36 - Os servidores públicos da Administração Direta do Município de Colider em exercício 
gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais conforme escala. 

§ 1º. É vedado levar á conta de férias qualquer falta ao serviço. 

§ 2º. É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo 
máximo de 02 (dois) anos. 

Art. 37 - Independente de solicitação, será pago ao Servidor, por ocasião das férias, um adicional de 
1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias. 
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Art. 38 - Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do artigo 93 desta lei 
complementar, o disposto nesta seção. 

Art. 39 - As férias dos Servidores Públicos Municipais poderão ser interrompidas por imperiosa 
necessidade do serviço. 

SEÇÃO III 
Da Licença-Prêmio por Assiduidade 

Art. 40 - Após cada qüinqüênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público municipal, o 
Servidores públicos da Administração Direta do Município de Colider fará jús a 03 (três) meses de 
licença, a título de prêmio por assiduidade, com o subsídio do cargo efetivo. 

Parágrafo Único. Para fins de licença prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de 
serviço desde seu ingresso no serviço público municipal. 

Art. 41 - Não se concederá licença-prêmio ao Servidor efetivo estável que, no período aquisitivo: 

I. sofrer penalidade disciplinar de suspensão; 

II. afastar-se do cargo em virtude de: 

a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem subsídio; 

b) licença para tratar de interesses particulares; 

c) condenação a pena privativa de liberdade por sentença definitiva; 

d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. 

Parágrafo Único. As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença prevista neste 
artigo, na proporção de um mês para cada três faltas. 

Art. 42 - O número de Servidores efetivos estáveis em gozo simultâneo de licença prêmio não 
poderá ser superior a 1/3 (um terço) da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão ou 
entidade. 

Art. 43 - Para possibilitar o controle das concessões da licença, o órgão de lotação deverá proceder 
anualmente à escala dos Servidores que estarão em gozo de licença-prêmio. 

Art. 44 – Ocorrendo a opção pela conversão em espécie, a autorização para pagamento deverá 
observar a disponibilidade orçamentária do órgão d lotação do servidor, devendo, no caso de 
indisponibilidade, constituir prioridade para imediata reformulação orçamentária no mesmo 
exercício. 
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CAPÍTULO XIII 
Das Concessões e dos Afastamentos 

SEÇÃO I 
Das Concessões 

Art. 45 - Sem qualquer prejuízo, poderá o Servidor público da Administração Direta do Município 
de Colider ausentar-se do serviço: 

I. em licença ou férias nos termos fixados, nesta Lei; 

II. cedido, na forma estabelecida nesta Lei; 

III. participar de júri ou for convocado para prestar qualquer outro serviço exigido por Lei; 

IV. afastar-se como candidato a cargo eletivo, pelo período previsto em Lei; 

V. afastar-se para freqüentar cursos de interesse da coletividade; 

VI. afastar-se para realizar estudo ou pesquisa relacionadas ao cargo, desde que haja anuência da 
autoridade competente. 

VII. por 01 (um) dia, para doação de sangue; 

VIII. por 02 (dois) dias, para se alistar como eleitor; 

IX. por 08 (oito) dias consecutivos, em razão de: 

a) casamento, 

b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob 
guarda ou tutela, irmãos e avós. 

Art. 46 - Será concedido horário especial ao servidor público da Administração Direta do Município 
de Colider estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o do órgão, 
sem prejuízo do exercício do cargo. 

Parágrafo Único. Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horários na 
repartição, respeitada a duração semanal do trabalho. 

Art. 47 - Ao Servidor público da Administração Direta do Município de Colider estudante que 
mudar de sede no interesse da administração, é assegurada, na localidade da nova residência ou na 
mais próxima, matrícula em instituição de ensino congênere, em qualquer época, independente de 
vaga, na forma e condições estabelecidas na legislação específica. 
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Parágrafo Único. O disposto neste artigo estende-se ao cônjuge ou companheiro, aos filhos ou 
enteados do servidor público da Administração Direta do Município de Colider que viva na sua 
companhia, bem como aos menores sob sua guarda, com autorização judicial. 

SEÇÃO II 
Dos Afastamentos 

Art. 48 - Cedência é o ato através do qual o Chefe do Executivo Municipal coloca o Servidor, com 
ou sem vencimento a disposição de entidades ou órgãos, que exerça atividades, sem vinculação 
administrativa à Administração. 

§ 1º. Não constitui cedência a investidura em cargo de comissão, na Administração Municipal. 

§ 2º. O prazo para cedência, será fixado pelo Chefe do Executivo Municipal atendendo sempre o 
interesse público. 

Art. 49 - Ao servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes 
da União, do Estado ou do Distrito Federal, dos Municípios, com ônus para o órgão de origem. 

I. para exercer atividades em entidade sindical de classe; 

II. para exercício de cargo em comissão ou em função de confiança; 

III. para estudo ou missão no exterior, para freqüência a cursos de atualização, em conformidade 
com a política administrativa. 

IV. em casos previstos em leis específicas. 

§ 1º - Nos casos previstos no inciso II desde artigo o ônus da remuneração será do órgão ou 
entidade cessionária. 

§ 2º - Mediante autorização expressa do Prefeito Municipal o servidor do Poder Executivo 
Municipal poderá ter exercício em outro órgão da Administração Municipal Direta que não tenha 
quadro próprio de pessoal, para fim determinado e prazo certo, sem percas na progressão horizontal 
e vertical. 

Art. 50 - Na hipótese do inciso III do artigo anterior, o servidor público não poderá ausentar-se do 
Município ou do país para estudo ou missão oficial sem a autorização do governo do Município. 

§ 1º. O afastamento não excederá 04 (quatro) anos e, fim da missão ou estudo, somente decorrido 
igual período, será permitido novo afastamento. 

§ 2º. Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo não será concedida exoneração ou licença 
para tratar de interesse particular antes do decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a 
hipótese do ressarcimento da despesa havida com o mesmo afastamento. 
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Art. 51 - O afastamento do Servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil 
participe ou com o qual coopere dar-se-á com direito à opção pelo subsídio. 

CAPÍTULO XIV 
Do Tempo de Serviço 

Art. 52 - A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, 
considerando o ano como de 365 dias (trezentos e sessenta e cinco) dias. 

Art. 53 - Além das ausências ao serviço, prevista no artigo 45 desta lei, serão considerados como de 
efetivo exercício os afastamentos em virtude de: 

I. férias; 

II. exercício de cargo em comissão ou de cargos equivalentes em órgão ou entidades dos poderes da 
União, dos Estados, Município e Distrito Federal 

III. exercício de cargo ou função de governo ou administração, em qualquer parte do território 
nacional, por nomeação do presidente da República, Governo Estadual e Municipal; 

IV. participação no programa de treinamento regularmente instituído; 

V. desempenho de mandato eletivo Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; 

VI. júri e outros serviços obrigatórios por lei; 

VII. exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito de órgãos da Administração 
Direta do Município de Colider ; 

VIII. licenças: 

a) à gestante, á adotante e à paternidade; 

b) para tratamento da própria saúde, até 02 (dois) anos; 

c) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional; 

d) prêmio por assiduidade; 

e) por convocação para o serviço militar; 

f) qualificação profissional; 

g) licença para acompanhar o cônjuge ou companheiro, com subsídio 

h) licença para tratamento de saúde em pessoa da família; e 
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i) desempenho de mandato classista. 

IX. deslocamento para a nova sede de que trata o artigo 87 desta lei complementar; 

X. participação em competição desportiva estadual e nacional ou convocação para integrar 
representação desportiva nacional, no País ou no exterior conforme disposto em lei específica. 

Art. 54 - Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade: 

I. O tempo de serviço público federal, estadual e municipal, mediante comprovação do serviço 
prestado e do recolhimento da previdência social; 

II. o tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, distrital, estadual, 
municipal, anterior ao ingresso no serviço público municipal; 

III. o tempo de serviço relativo ao tiro de guerra. 

§ 1º. O tempo de serviço a que se refere o inciso I deste artigo não poderá ser contato em dobro ou 
com qualquer outros acréscimos, salvo se houver norma correspondente na legislação municipal. 

§ 2º. O tempo em que o servidor efetivo estável esteve aposentado ou em disponibilidade será 
contado apenas para nova aposentadoria ou disponibilidade. 

§ 3º. Será contato em dobro o tempo de serviço prestado às forças Armadas, em operações de guerra 
e nas áreas de fronteira. 

§ 4º. É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de 
um cargo ou função em órgão ou entidades dos Poderes da União, Estado, Distrito Federal e 
Município, Autarquia, Fundação Pública, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública. 

SEÇÃO VII 
Da Aposentadoria 

Art. 55 - Servidor público da Administração Direta do Município de Colider será aposentado: 

I. Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em 
serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e 
proporcional nos demais casos; 

II. compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de 
serviço; 

III. voluntariamente: 

a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviços, se homem, e aos 30 (trinta) se mulher, com proventos 
integrais; 
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b) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade se homem, e aos 60 (sessenta), se mulher com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço. 

§ 1º. Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste 
artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no 
serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e 
incapacidade, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, 
osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), no caso de Magistério surdez 
permanente, anomalia da fala e outras que a lei indicar com base na medicina especializada. 

§ 2º. Nos casos de exercícios de atividades consideradas insalubres ou perigosas, observará o 
disposto em lei específica. 

Art. 56 - A aposentadoria compulsória será automática e declarada por ato, com vigência a partir do 
dia imediato àquele em que o funcionário atingir a idade limite de permanência no serviço ativo. 

Art. 57 - A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do 
respectivo ato. 

§ 1º A aposentadoria por invalidez será procedida de licença para tratamento de saúde, por período 
não excedente a 24 (vinte e quatro) meses. 

§ 2º. Expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o cargo ou de ser 
readaptado, o Servidor será aposentado. 

§ 3º. O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a publicação do ato de 
aposentadoria será considerado como de prorrogação de licença. 

Art. 58 - O provento de aposentadoria será calculado com observância do disposto nesta Lei e 
revisto na mesma data e proporção, sempre que se modificar o valor do subsídio dos Servidores 
Públicos da Administração Direta do Município de Colider em atividade. 

TITULO III 
Do Regime Funcional 

CAPÍTULO XV 
Do Ingresso 

Art. 59 - O ingresso na carreira do servidor obedecerá aos seguintes critérios: 

a) ter habilitação específica exigida para provimento de cargo público; 

b) ter escolaridade compatível com a natureza do cargo;  

c) ter registro profissional expedido por órgão competente, quando assim exigido. 
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SEÇÃO I 
DO CONCURSO PÚBLICO 

Art. 60 - Para ingresso na carreira do servidor, exigir-se-á concurso público de provas ou de provas 
e títulos. 

Parágrafo Único: o julgamento dos títulos será efetuado de acordo com os critérios estabelecidos 
pelo Edital de abertura do Concurso. 

Art. 61 - O concurso público para provimento dos cargos dos servidores públicos da Administração 
Direta do Município de Colider reger-se-á, em todas as suas fases, pelas normas estabelecidas na 
legislação que orienta os concursos públicos, em edital a ser expedido pelo órgão competente, 
atendendo às demandas do município. 

Parágrafo Único: Será assegurada, para fins de acompanhamento, a participação do sindicato 
representante dos servidores públicos da Administração Direta do Município de Colider na 
organização dos concursos, até a nomeação dos aprovados. 

Art. 62 - As provas do concurso público para a carreira dos servidores públicos da Administração 
Direta do Município de Colider deverão abranger os aspectos de formação geral e formação 
específica, de acordo com a habilitação exigida pelo cargo. 

Art. 63 - O concurso público terá a validade até 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma vez, 
por igual período. 

§ 1º - O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que 
será publicada no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação. 

§ 2º - Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato, aprovado em concurso anterior, com 
prazo de validade ainda não expirado. 

CAPÍTULO XVI 
Das Formas de Provimento 

SEÇÃO I 
Da Nomeação 

Art. 64 - Nomeação é a forma de investidura inicial em cargo público efetivo. 

§ 1º. A nomeação obedecerá, rigorosamente, a ordem de classificação dos candidatos, aprovados em 
concurso. 

§ 2º. O nomeado adquire estabilidade após o cumprimento do estágio probatório nos termos da 
Constituição Federal. 

§ 3º. A nomeação terá efeito de vinculação permanente na mesma unidade, salvo o disposto no 
artigo 71 desta Lei Complementar. 
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§ 4º. O profissional nomeado para a carreira dos Servidores Públicos da Administração Direta do 
Município de Colider será enquadrado na classe e nível inicial da habilitação exigida para o cargo. 

SEÇÃO II 
Da Posse 

Art. 65 - Posse é o ato da investidura em cargo público, mediante a aceitação expressa das 
atribuições de serviços e responsabilidades inerentes ao cargo público, com compromisso de bem 
servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado. 

Art. 66 - Haverá posse nos cargos da carreira dos Servidores públicos da Administração Direta do 
Município de Colider, nos casos de nomeação. 

Art. 67 - A posse deverá ser efetuada no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do 
ato de nomeação no Diário Oficial. 

§ 1º. Mediante requerimento do interessado, por motivo de força maior, ou caso fortuito, o prazo da 
posse poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias. 

§ 2º. No caso do interessado não tomar posse no prazo previsto no caput desse artigo tornar-se-á 
sem efeito a sua nomeação, ressalvado o imprevisto no parágrafo anterior. 

§ 3º. A posse poderá ser efetivada mediante procuração específica. 

§ 4º. No ato da posse o servidor apresentará, obrigatoriamente, declaração dos bens e valores que 
constitui o seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não do outro cargo, emprego ou 
função pública. 

Art. 68 - A posse em cargo público dependerá de comprovada aptidão física e mental para o 
exercício do cargo, mediante inspeção médica oficial. 

SEÇÃO III 
Do Exercício 

Art. 69 - O exercício é efetivo desempenho do cargo para o qual o servidor foi nomeado e 
empossado. 

Parágrafo Único. Se os servidores públicos da Administração Direta do Município de Colider não 
entrar em exercício no prazo de 30 (trinta) dias após a sua posse, será demitido do cargo. 

SEÇÃO IV 
Do Estágio Probatório 

Art. 70 - Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará 
sujeito ao estágio probatório conforme a Constituição Federal, durante o qual a sua aptidão e 
capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo, observado os seguintes fatores: 
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I. zelo, eficiência e criatividade no desempenho das atribuições de seu cargo; 

II. assiduidade e pontualidade; 

III. produtividade; 

IV. capacidade de iniciativa e de relacionamento; 

V. respeito e compromisso com a instituição; 

VI. participação nas atividades promovidas pela instituição; 

VII. responsabilidade e disciplina 

VIII. idoneidade moral. 

§ 1º. O servidor em estágio probatório que se encontra afastado do cargo para o qual fora nomeado 
terá seu estágio probatório suspenso, reiniciando a contagem de tempo ao retorno de suas 
atividades. 

§ 2º. Para aquisição da estabilidade é obrigatória a avaliação especial de desempenho em que o 
servidor nomeado deverá obter na média de cinco avaliações a somatória acima de 70% da 
pontuação total considerada. 

Art. 71 - Seis (06) meses antes de findo o período do estágio probatório, será submetida à 
homologação da autoridade competente a avaliação de desempenho do servidor será realizada de 
acordo com o que dispuser a legislação ou o regulamento pertinente, sem prejuízo da continuidade 
de apuração dos fatores enumerados nos incisos do artigo anterior desta Lei. 

§ 1º. Para avaliação prevista no caput deste artigo, será constituída comissão paritária, nomeada 
através de portaria, expedida pela Administração Direta do Município de Colider. Esta, 
obrigatoriamente será composta por servidores efetivo, com estabilidade, sendo integrante o 
Secretário da pasta a qual ele está vinculado, representante dos Recursos Humanos, e o Sindicato 
que representa a categoria. 

§ 2º. O Servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado, cabendo recurso ao dirigente 
máximo da Gestão do Município, assegurada ampla defesa. 

SEÇÃO V 
Da Estabilidade 

Art. 72 - O Servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo da carreira adquirirá 
estabilidade no serviço público ao completar 03 (três) anos de efetivo exercício, condicionada a 
aprovação no estágio probatório. 
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Art. 73 - O Servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em 
julgado, de processo administrativo disciplinar ou mediante processo de avaliação periódica de 
desempenho, assegurados em todos os casos o contraditório e a ampla defesa. 

SEÇÃO VI 
Da Readaptação 

Art. 74 - Readaptação é o aproveitamento do Servidor efetivo em cargo de atribuição e 
responsabilidade compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou 
mental, verificada em inspeção médica. 

§ 1º Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado nos termos da lei 
vigente. 

§ 2º A readaptação será efetivada em cargo da carreira de atribuições afins, respeitada a habilitação 
exigida. 

§ 3º Em qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar aumento ou redução do subsídio do 
Servidor. 

SEÇÃO VII 
Da Reversão 

Art. 75 - Reversão é o retorno à atividade do Servidor aposentado por invalidez quando, por junta 
médica oficial, forem declarada insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria. 

Art. 76 - A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação, com 
subsídio integral. 

Parágrafo Único. Encontrando-se provido este cargo, o Servidor exercerá suas atribuições como 
excedente, até a ocorrência de vaga. 

Art.77 - Não Poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 (setenta) anos de idade. 

SEÇÃO VIII 
Da Reintegração 

Art. 78 - Reintegração é a investidura do Servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no 
cargo resultante de sua transformação, quando invalidado a sua demissão por decisão administrativa 
ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. 

§ 1º. Na hipótese do cargo ter sido extinto, o Servidor ocupará outro cargo equivalente ao anterior, 
com todas as vantagens. 

§ 2º. O cargo a que se refere o caput desse artigo somente poderá ser preenchido em caráter precário 
até o julgamento final. 
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SEÇÃO IX 
Da Recondução 

Art. 79 - Recondução é o retorno do funcionário estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá 
de: 

I. Inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo; 

II. reintegração do anterior ocupante 

Parágrafo Único: encontrando-se provido o cargo de origem, o Servidor será aproveitado em outro 
cargo. 

SEÇÃO X 
Da Disponibilidade e do Aproveitamento 

Art. 80 - Aproveitamento é o retorno do Servidor estável em disponibilidade ao exercício do cargo 
público. 

Art. 81 - Disponibilidade é o afastamento temporário do profissional do exercício de suas funções, 
em virtude de extinção do cargo ou da declaração de sua desnecessidade. 

§ 1º. O Servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, até o seu adequado aproveitamento 
em outro cargo. 

§ 2º. O Servidor, em disponibilidade será reconduzido na primeira vaga que ocorrer, considerando a 
habilitação profissional e equivalência de vencimento ou remuneração, não acarretando prejuízo na 
sua progressão funcional. 

§ 3º. Restabelecido o cargo, ainda que modificado sua denominação, será obrigatoriamente 
reconduzido o Servidor posto em disponibilidade. 

Art. 82 - Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassado a disponibilidade, se o Servidor não 
entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. 

Art. 83 - Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá preferência o de maior tempo de 
disponibilidade e, no caso de empate, o de maior tempo de serviço público. 

CAPÍTULO XVII 
Da Vacância 

Art. 84 - Vacância do cargo público decorrerá de: 

I. exoneração 

II. demissão; 
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III. readaptação; 

IV. aposentadoria; 

V. remoção 

VI. posse em outro cargo inacumulável 

VII. falecimento. 

Art. 85 - A exoneração do cargo efetivo dar-se-á a pedido do funcionário ou de ofício. 

Parágrafo Único – A exoneração de ofício dar-se-á: 

I. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório; 

II. quando, por decorrência do prazo, ficar extinta a punibilidade para demissão por abandono do 
cargo; 

III. quando, tendo tomado posse, não entrar em exercício no prazo estabelecido, salvo os casos 
previstos em Lei. 

Art. 86 - A exoneração de cargo em comissão dar-se-á: 

I. A juízo da autoridade competente, salvo os cargos ocupados mediante processos eletivos: 

II. a pedido do próprio servidor. 

SEÇÃO III 
Da Remoção 

Art. 87 - Remoção é o deslocamento do Servidor a pedido ou por necessidade da administração, ou 
por permuta de uma outra unidade de lotação, sem prejuízo à sua situação funcional. 

§ 1º. A remoção proceder-se-á: 

I. A pedido; 

II. por permuta; 

III. por motivo de saúde; 

IV. por transferência de um dos cônjuges, quando este for servidor público. 

§ 2º. A remoção dar-se-á exclusivamente, em época de férias; 
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§ 3º. A remoção por motivo de saúde dependerá da inspeção médica oficial, comprovado as razões 
apresentadas pelo requerente; 

§ 4º. A remoção por permuta poderá ser concedida quando os requerentes exercerem atividades da 
mesma natureza, do mesmo nível e grau de habilitação. 

§ 5º. O removido terá o prazo de 30 (trinta) dias para entrar em exercício na nova unidade 

SEÇÃO IV 
Da Distribuição 

Art. 88 - Os Servidores públicos da Administração Direta do Município de Colider no desempenho 
de suas atividades, serão distribuídos mediante: 

I. designação; 

II. lotação; 

III. substituição; 

IV. remoção; 

V. disponibilidade. 

Art. 89 - Designação é o ato mediante o qual o Prefeito Municipal e ou autoridade delegada por ele, 
determina a unidade ou órgão onde o Servidor deverá trabalhar temporariamente. 

Art. 90 - Lotação é a fixação do profissional na unidade ou órgão da administração. 

Art. 91 - A substituição acontecerá, quando convocado e não comparecendo no prazo estipulado na 
unidade de lotação, de no mínimo 30 (trinta) dias úteis, após designado. 

CAPÍTULO XVIII 
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 92 – Os concursos públicos realizados antes da data de vigência desta Lei, para provimento em 
cargos ora extintos, terão validade para efeito de aproveitamento do candidato em cargos de 
categoria funcional de idêntica denominação, respeitando o prazo legal de vigência do concurso. 

Art. 93 – Os servidores contratados temporariamente por excepcional interesse público ficam 
mantidos excepcionalmente enquanto viger seus contratos, no exercício das funções dos cargos em 
conformidade com a lei autorizativa. 

SEÇÃO I 
Da Parceria Prefeitura - Escola 
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Art. 94 - Além dos servidores municipais, o Governo Municipal contará também com a presença de 
estudantes estagiários em suas diferentes unidades operativas. 

TÍTULO XII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 95 – Para os servidores efetivos, para fins de contagem de tempo de serviço, considerar-se-á 
como tempo de serviço o período em que exercer cargo comissionado ou de função gratificada. 

Art. 96 – A base mínima de vencimento para investidura em cargo de provimento efetivo é o 
vencimento padrão, definido no Nível de Referência 01 dos anexos desta lei. 

Art. 97 - A jornada diária de trabalho dos servidores em geral, poderá ser adequada em horário que 
seja mais conveniente à Administração, mediante cronograma elaborado pela Secretaria de Gestão 
Pública com anuência do Prefeito Municipal. 

Art. 98 - A jornada de trabalho dos servidores será de 40 (quarenta) horas semanais. 

Art. 99 - Aplica-se subsidiariamente à esta Lei, as disposições relativas a pessoal, constantes da 
Emenda Constitucional n0 19/98 e 20/98 e a Lei Complementar n0 101/00. 

Art. 100 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias próprias. 

Art. 101 - O Poder Executivo terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias para concluir o processo de 
implantação do Plano estabelecido por esta Lei, tomando, entre outras, as seguintes providencias 
prioritárias: 

Art. 102 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições 
em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Colíder em 08 de setembro de 2010. 

 

 

CELSO BANAZESKI 
Prefeito Municipal 
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Anexo I 
TNS – Técnico de Nível Superior 

Advogado,  Analista de Sistemas, Analista Tributário,  Arquiteto, Assistente Social, 
Economista, Educador Físico,  Engenheiro Agrônomo,  Engenheiro Civil, 

Engenheiro Florestal,  Engenheiro Sanitarista, Gerente de Projetos, Jornalista, 
Médico Veterinário, Nutricionista, Pedagogo,  Psicólogo,   Técnico Nível Superior, 

Zootecnista. 

Classe Nivel  Ref. 
A B C D 

1 1,00 3.204,22 3.524,64 3.845,06 4.165,49 
2 1,03 3.300,35 3.630,38 3.960,42 4.290,45 
3 1,06 3.396,47 3.736,12 4.075,77 4.415,42 
4 1,09 3.492,60 3.841,86 4.191,12 4.540,38 
5 1,12 3.588,73 3.947,60 4.306,47 4.665,34 
6 1,16 3.716,90 4.088,58 4.460,27 4.831,96 
7 1,19 3.813,02 4.194,32 4.575,63 4.956,93 
8 1,23 3.941,19 4.335,31 4.729,43 5.123,55 
9 1,26 4.037,32 4.441,05 4.844,78 5.248,51 

10 1,30 4.165,49 4.582,03 4.998,58 5.415,13 
11 1,34 4.293,65 4.723,02 5.152,39 5.581,75 
12 1,38 4.421,82 4.864,01 5.306,19 5.748,37 
13 1,42 4.549,99 5.004,99 5.459,99 5.914,99 
14 1,47 4.710,20 5.181,22 5.652,24 6.123,26 

 

 

Anexo I A 
TNS – Técnico de Nível Superior – 40 Horas 

Advogado,  Analista de Sistemas, Analista Tributário,  Arquiteto, Assistente Social, 
Economista,  Engenheiro Agrônomo,  Engenheiro Civil, Engenheiro Florestal,  
Engenheiro Sanitarista, Gerente de Projetos, Jornalista, Médico Veterinário, 

Nutricionista,  Psicólogo,   Técnico Nível Superior, Zootecnista. 
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Anexo I B 
TNS – Técnico de Nível Superior – 40 Horas 

Licenciatura Plena em Pedagogia 

 

 

 

 

Classe Nivel  Ref. 
A B C D 

1 1,00 1.673,47 1.840,82 2.008,16 2.175,51 
2 1,03 1.723,67 1.896,04 2.068,41 2.240,78 
3 1,06 1.773,88 1.951,27 2.128,65 2.306,04 
4 1,09 1.824,08 2.006,49 2.188,90 2.371,31 
5 1,12 1.874,29 2.061,72 2.249,14 2.436,57 
6 1,16 1.941,23 2.135,35 2.329,47 2.523,59 
7 1,19 1.991,43 2.190,57 2.389,72 2.588,86 
8 1,23 2.058,37 2.264,20 2.470,04 2.675,88 
9 1,26 2.108,57 2.319,43 2.530,29 2.741,14 

10 1,30 2.175,51 2.393,06 2.610,61 2.828,16 
11 1,34 2.242,45 2.466,69 2.690,94 2.915,18 
12 1,38 2.309,39 2.540,33 2.771,27 3.002,21 
13 1,42 2.376,33 2.613,96 2.851,59 3.089,23 
14 1,47 2.460,00 2.706,00 2.952,00 3.198,00 
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Anexo I C 
TNS – Técnico de Nível Superior - 20 Horas 

Licenciatura Plena em Educação Física 

Classe Nivel  Ref. 
A B C D 

1 1,00 836,73 920,40 1.004,08 1.087,75 
2 1,03 861,83 948,02 1.034,20 1.120,38 
3 1,06 886,93 975,63 1.064,32 1.153,01 
4 1,09 912,04 1.003,24 1.094,44 1.185,65 
5 1,12 937,14 1.030,85 1.124,57 1.218,28 
6 1,16 970,61 1.067,67 1.164,73 1.261,79 
7 1,19 995,71 1.095,28 1.194,85 1.294,42 
8 1,23 1.029,18 1.132,10 1.235,01 1.337,93 
9 1,26 1.054,28 1.159,71 1.265,14 1.370,56 

10 1,30 1.087,75 1.196,52 1.305,30 1.414,07 
11 1,34 1.121,22 1.233,34 1.345,46 1.457,58 
12 1,38 1.154,69 1.270,16 1.385,62 1.501,09 
13 1,42 1.188,16 1.306,97 1.425,79 1.544,60 
14 1,47 1.229,99 1.352,99 1.475,99 1.598,99  

 



 
 
              ESTADO DE MATO GROSSO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT 
CNPJ: 15.023.930/0001-38 

 

Travessa dos Parecis, 60 – Centro – 78500-000 Colider MT Tel. (66) 541-1112/541-3494 

colider@colider.mt.gov.br  
 

 

Anexo II 
SNM – Serviços de Nível Médio  

Agente Administrativo, Apoio Administrativo Educacional, Agente de Trânsito, 
Artífice,  Almoxarife,  Atendente, Coordenador Desportivo,  Fiscal de Obras e 

Estradas, Fiscal de Tributos,  Instrutor de Cursos Livres,  Técnico Agropecuário, 
Técnico em Contabilidade, Técnico de  Nível Médio, Técnico em Controle 

Orçamentário e Técnico em Segurança no Trabalho.   

 

Anexo II/A 
SNM – Serviços de Nível Médio  

 Agente Administrativo, Apoio Administrativo Educacional, Agente de Trânsito, 
Artífice,  Almoxarife,  Atendente, Coordenador Desportivo,  Fiscal de Obras e 

Estradas, Fiscal de Tributos,  Instrutor de Cursos Livres,  Técnico Agropecuário, 
Técnico em Contabilidade, Técnico de  Nível Médio. 

Classe Nivel  Ref. 
A B C D 

1 1,00 741,79 853,06 927,24 1.001,42 
2 1,03 764,04 878,65 955,05 1.031,46 
3 1,06 786,30 904,24 982,87 1.061,50 
4 1,09 808,55 929,83 1.010,69 1.091,54 
5 1,12 830,80 955,43 1.038,51 1.121,59 
6 1,16 860,48 989,55 1.075,60 1.161,64 
7 1,19 882,73 1.015,14 1.103,41 1.191,69 
8 1,23 912,40 1.049,26 1.140,50 1.231,74 
9 1,26 934,66 1.074,85 1.168,32 1.261,78 

10 1,30 964,33 1.108,98 1.205,41 1.301,84 
11 1,34 994,00 1.143,10 1.242,50 1.341,90 
12 1,38 1.023,67 1.177,22 1.279,59 1.381,95 
13 1,42 1.053,34 1.211,34 1.316,68 1.422,01 
14 1,47 1.090,43 1.254,00 1.363,04 1.472,08 
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Anexo II/B 

 
Agente de Trânsito, Fiscal de Tributos, Técnico em Controle Orçamentário e  

Técnico em Segurança no Trabalho. 
Classe Nivel  Ref. 

A B C D 
1 1,00 991,79 1.140,56 1.239,74 1.338,92 
2 1,03 1.021,54 1.174,78 1.276,93 1.379,08 
3 1,06 1.051,30 1.208,99 1.314,12 1.419,25 
4 1,09 1.081,05 1.243,21 1.351,31 1.459,42 
5 1,12 1.110,80 1.277,43 1.388,51 1.499,59 
6 1,16 1.150,48 1.323,05 1.438,10 1.553,14 
7 1,19 1.180,23 1.357,26 1.475,29 1.593,31 
8 1,23 1.219,90 1.402,89 1.524,88 1.646,87 
9 1,26 1.249,66 1.437,10 1.562,07 1.687,03 

10 1,30 1.289,33 1.482,73 1.611,66 1.740,59 
11 1,34 1.329,00 1.528,35 1.661,25 1.794,15 
12 1,38 1.368,67 1.573,97 1.710,84 1.847,70 
13 1,42 1.408,34 1.619,59 1.760,43 1.901,26 
14 1,47 1.457,93 1.676,62 1.822,41 1.968,21 
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Anexo III 

SAMI – Serviços Auxiliares e Manutenção de Infraestrutura – 40 horas  

Auxiliar de Serviços Gerais,  Continuo,  Cozinheira, Fiscal de Rodoviária, 
Recepcionista, Telefonista, Vigia e Zeladora. 

Classe Nivel  Ref. 
A B C D 

1 1,00 530,96 610,60 663,70 716,80 
2 1,03 546,89 628,92 683,61 738,30 
3 1,06 562,82 666,66 724,63 782,60 
4 1,09 578,75 685,53 745,14 804,75 
5 1,12 594,68 704,39 765,64 826,90 
6 1,16 615,91 729,55 792,99 856,43 
7 1,19 631,84 748,42 813,50 878,58 
8 1,23 653,08 773,57 840,84 908,11 
9 1,26 669,01 792,44 861,35 930,26 

10 1,30 690,25 817,60 888,69 959,79 
11 1,34 711,49 842,76 916,04 989,32 
12 1,38 732,72 867,91 943,38 1.018,85 
13 1,42 753,96 893,07 970,73 1.048,39 
14 1,47 780,51 924,52 1.004,91 1.085,30 
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Anexo IV/A 
SEO - Serviços Operacionais – 40 Horas 

Motorista  e Tratorista  

Classe Nível  Ref. 
A B C D 

1 1,00 686,62 789,61 858,28 926,94 
2 1,03 707,22 813,30 884,02 954,75 
3 1,06 727,82 836,99 909,77 982,55 
4 1,09 748,42 860,68 935,52 1.010,36 
5 1,12 769,01 884,37 961,27 1.038,17 
6 1,16 796,48 915,95 995,60 1.075,25 
7 1,19 817,08 939,64 1.021,35 1.103,06 
8 1,23 844,54 971,22 1.055,68 1.140,13 
9 1,26 865,14 994,91 1.081,43 1.167,94 

10 1,30 892,61 1.026,50 1.115,76 1.205,02 
11 1,34 920,07 1.058,08 1.150,09 1.242,10 
12 1,38 947,54 1.089,67 1.184,42 1.279,17 
13 1,42 975,00 1.121,25 1.218,75 1.316,25 
14 1,47 1.009,33 1.160,73 1.261,66 1.362,60  

 

 

Anexo IV  

SEO - Serviços Operacionais – 40 Horas 

Mecânico de Máquinas Pesadas, Mecânico de Veículos Leves, Motorista, Operador de 
Máquinas, Operador de Pá Carregadeira, Operador de Escavadeira Hidráulica, 

Operador de Motoniveladora e Tratorista.  
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Anexo IV/ B –  

SEO – Serviços Operacionais – 40 horas 

Mecânico de Máquinas Pesadas, Mecânico de Veículos Leves, Operador de Máquinas, 
Operador de Pá Carregadeira. 

 
Classe Nivel  Ref. 

A B C D 
1 1,00 991,79 1.140,56 1.239,74 1.338,92 
2 1,03 1.021,54 1.174,78 1.276,93 1.379,08 
3 1,06 1.051,30 1.208,99 1.314,12 1.419,25 
4 1,09 1.081,05 1.243,21 1.351,31 1.459,42 
5 1,12 1.110,80 1.277,43 1.388,51 1.499,59 
6 1,16 1.150,48 1.323,05 1.438,10 1.553,14 
7 1,19 1.180,23 1.357,26 1.475,29 1.593,31 
8 1,23 1.219,90 1.402,89 1.524,88 1.646,87 
9 1,26 1.249,66 1.437,10 1.562,07 1.687,03 

10 1,30 1.289,33 1.482,73 1.611,66 1.740,59 
11 1,34 1.329,00 1.528,35 1.661,25 1.794,15 
12 1,38 1.368,67 1.573,97 1.710,84 1.847,70 
13 1,42 1.408,34 1.619,59 1.760,43 1.901,26 
14 1,47 1.457,93 1.676,62 1.822,41 1.968,21 
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Anexo IV/ C -  
SEO – Serviços Operacionais – 40 horas  

Operador de Escavadeira Hidráulica, Operador de Motoniveladora. 
Classe Nivel  Ref. 

A B C D 
1 1,00 1.075,70 1.237,06 1.344,63 1.452,20 
2 1,03 1.107,97 1.274,17 1.384,96 1.495,76 
3 1,06 1.140,24 1.311,28 1.425,30 1.539,33 
4 1,09 1.172,51 1.348,39 1.465,64 1.582,89 
5 1,12 1.204,78 1.385,50 1.505,98 1.626,46 
6 1,16 1.247,81 1.434,98 1.559,77 1.684,55 
7 1,19 1.280,08 1.472,10 1.600,10 1.728,11 
8 1,23 1.323,11 1.521,58 1.653,89 1.786,20 
9 1,26 1.355,38 1.558,69 1.694,23 1.829,77 

10 1,30 1.398,41 1.608,17 1.748,01 1.887,85 
11 1,34 1.441,44 1.657,65 1.801,80 1.945,94 
12 1,38 1.484,47 1.707,14 1.855,58 2.004,03 
13 1,42 1.527,49 1.756,62 1.909,37 2.062,12 
14 1,47 1.581,28 1.818,47 1.976,60 2.134,73 

 

 


