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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 275/2010 
Autoria: Poder Executivo 
 
 
     LEI Nº. 2367/2010 
 

“INSTITUI A CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
COLÍDER, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”  
 
 

  
Celso Paulo Banazeski, Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:  
 
 

Título I 
Das Disposições Preliminares 

 
Capítulo I 

Dos Objetivos do Plano 
   
Art. 1º. O Sistema Único de Saúde no Município de Colíder é gerido pela Secretaria Municipal de 
Saúde, instituição essencial para a garantia do direito à saúde e provedora das ações indispensáveis 
o seu pleno exercício, através de ações individuais e coletivas de promoção, prevenção, recuperação 
e reabilitação da saúde no âmbito do Município de Colíder.  
 
Art. 2º. Esta lei dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreira e Vencimentos dos Profissionais da 
Saúde, conjunto de instrumentos de gestão que torna efetiva a política de recursos humanos da 
Secretaria da Saúde, sob a orientação dos seguintes princípios: 

I.  Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; 
II. Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos 
os níveis de complexidade do sistema; 

III. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; 
IV. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; 
V. Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 

VI. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo 
usuário; 

VII. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e 
a orientação programática; 

VIII. Participação da comunidade; 
IX. Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo: 

a) Ênfase na descentralização dos serviços para o município; 
b) Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 
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X. Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico; 
XI. Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e do Município na prestação de serviços de assistência à saúde 
da população; 

XII. Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e 
XIII. Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins 

idênticos. 
 

Capítulo II 
Da Finalidade 

   
Art. 3º. Esta Lei estabelece os princípios e as regras de qualificação profissional, habilitação para 
ingresso, regime de remuneração e estruturação dos cargos pertencentes à Carreira dos Profissionais 
do Sistema Único de Saúde no âmbito do Poder Executivo do Município de Colíder.  
 
Art. 4º. Para os efeitos desta Lei, entende-se por Profissionais da Saúde, o conjunto de servidores 
ocupantes de cargos efetivos, que desempenham atividades de formulação, coordenação, 
organização, supervisão, avaliação e execução das ações e serviços do Sistema Único de Saúde, em 
conformidade com os perfis profissionais e ocupacionais necessários.  
 
 

Título II 
Da Estrutura da Carreira dos Profissionais da Saúde 

 
Capítulo I 

Da Constituição do Quadro de Pessoal 
 
Art. 5º. A Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde será abrangente, multiprofissional 
e desenvolver-se-á dentro dos padrões que integram as áreas de atuação do sistema.   
 
Art. 6º. O quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde constitui-se dos servidores efetivos 
no Serviço Público Municipal, que integram a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de 
Saúde, conforme as tabelas em anexo.  
 
Art. 7º. Os cargos de provimento efetivo da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde 
do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde de Colider são organizados e observarão 
notadamente a:  

I. Vinculação à natureza das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e aos objetivos da 
Política de Saúde do Município de Colíder, respeitando-se a habilitação exigida para 
ingresso no cargo, vinculada diretamente ao seu perfil profissional e ocupacional e a 
correspondente qualificação do servidor;  

II.  Sistema de formação de recursos humanos e institucionalização de programas de 
capacitação permanente do Quadro de Pessoal para o Sistema Único de Saúde, mediante 
integração operacional e curricular com as instituições de ensino nos diferentes graus de 
escolaridade;  

III.  Valorização do tempo integral e da dedicação ao serviço;  
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IV. Adequação dos recursos humanos às necessidades específicas dos segmentos da população 
que requeiram atenção especial;  

V. Aperfeiçoamento profissional e ocupacional mediante programas de formação continuada, 
formação de especialistas e treinamento em serviço;  

VI. Especificidades do exercício profissional decorrente de responsabilidades e riscos oriundos 
do contato intenso e continuado com os usuários portadores de patologias de caráter 
especial;   

VII. Investidura nos cargos de provimento efetivo da carreira através de aprovação prévia em 
concurso público de provas e/ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e 
complexidade do cargo, na forma prevista em lei;  

VIII. Adoção de sistema de movimentação funcional na carreira, moldado no planejamento e na 
missão institucional, no desenvolvimento organizacional da Secretaria Municipal de Saúde, 
na motivação e na valorização dos Profissionais do Sistema Único de Saúde;  

IX. Avaliação do desempenho funcional, mediante critérios que incorporem os aspectos da 
missão e dos valores institucionais da Secretaria Municipal de Saúde, o fazer dos 
Profissionais do Sistema Único de Saúde e a qualidade dos serviços por usuários do SUS;  

X. Garantia de ampla liberdade de organização no local de trabalho, de expressão de suas 
opiniões, de idéias, de crenças e de convicções política;  

XI. Garantia de condições adequadas de trabalho;  
XII. Adoção de uma sistemática de remuneração harmônica e justa que permita a valorização da 

contribuição de cada servidor para o Órgão e Entidade, através do desenvolvimento das 
competências exigidas para o cargo;   

XIII. Otimização do Sistema Único de Saúde com vistas à dinamização dos seus serviços e à 
universalização do seu atendimento à população.  

  
Capítulo II 

Da Constituição da Carreira 
   
Art. 8º. A Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde é constituída de 5 (cinco) cargos:  

I. Profissional de Nível Superior do SUS; 
II. Técnico do SUS; 

III. Apoio de Serviço do SUS;  
IV. Assistente do SUS 
V. Cargo Médico. 

 
Art. 9º As atribuições de cada um dos cargos do Quadro de Pessoal da SMS/Colíder são assim 
descritas: 

I. PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR do SUS: as inerentes, as ações e serviços que 
constituem o Sistema Único de Saúde na sua dimensão Técnico-Científica que requeira 
escolaridade de nível superior diretamente vinculada ao perfil profissional e complexidade 
das atribuições exigidas para ingresso no cargo conforme os anexo I; 

II. TÉCNICO do SUS: as inerentes as ações e serviços que constituem o Sistema Único de 
Saúde, na dimensão técnico-profissional e que requeiram escolaridade de nível médio e 
profissionalização específica vinculada ao perfil profissional exigido para ingresso no cargo 
conforme o anexo II; 

III. APOIO DE SERVIÇOS do SUS: as inerentes aos serviços que constituem o Sistema Único 
de Saúde, na sua dimensão operativa de atividades de manutenção de infra-estrutura e apoio 
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administrativo que requeiram escolaridade mínima de ensino fundamental completo 
conforme o anexo III. 

IV. ASSISTENTE do SUS: as inerentes as ações e serviços do Sistema Único de Saúde, que 
requeiram escolaridade de ensino médio vinculada ao perfil profissional e/ou ocupacional 
exigidos para ingresso no cargo conforme o anexo IV;  

V. MÉDICO: as inerentes, as ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde na 
sua dimensão Técnico-Científica que requeira escolaridade de nível superior diretamente 
vinculada ao perfil profissional e complexidade das atribuições exigidas para ingresso para 
exercer as atividades na categoria funcional correspondente a medicina, conforme o anexo 
V. 

 
§ único. Consideram-se, também, como atribuições dos cargos que compõem a Carreira dos 
Profissionais do Sistema Único de Saúde, as atividades decorrentes do exercício de cargos 
comissionado, constante da respectiva estrutura organizacional da SMS/Colider.  
 

Capítulo III 
Da Série de Classes dos Cargos da Carreira 

  
Art. 10. A série de Classes dos Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais do Sistema Único 
de Saúde 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 – PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SUS: 
 
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. 
 
II – TÉCNICO DO SUS: 
 
Classe A: habilitação específica em nível médio, e profissionalização específica; 
Classe B: habilitação específica em nível médio, profissionalização específica mais 360 horas de 
cursos de formação continuada; 
Classe C: habilitação específica de grau superior em nível de graduação; 
Classe D: habilitação específica de grau superior em nível de graduação, e 360 horas de cursos de 
formação continuada, ou especialização. 
 
III - APOIO DE SERVIÇOS DO SUS: 
 
Classe A: habilitação em nível de ensino fundamental; 
Classe B: habilitação em nível de ensino fundamental, e 360 horas de cursos de qualificação 
profissional; 
Classe C: habilitação em nível de ensino médio; 
Classe D: habilitação em nível de ensino médio, e 360 horas de cursos de qualificação profissional. 
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IV – ASSISTENTE DO SUS. 
 
Classe A: habilitação em ensino médio; 
Classe B: habilitação em nível de ensino médio, e 360 horas de cursos de qualificação profissional;  
Classe C: habilitação específica de grau superior em nível de graduação; 
Classe D: habilitação específica de grau superior em nível de graduação, e 360 horas que cursos de 
qualificação profissional ou especialização. 
 
V - MÉDICO 
 
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. 
 
§ 1º Cada Classe desdobra-se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 01 a 08, 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 ou relacionados 
com a abrangência do SUS.  

§ 3º Os títulos de ensino médio, graduação ou pós-graduação deverão estar de acordo com o perfil 
profissional do cargo ou relacionados com a área de atuação ou correlato com a abrangência do 
SUS. 
 
 

Título III 
Do Regime Funcional, Jornada de Trabalho e Remuneração 

 
Capítulo I 

Do Ingresso 
   
Art. 11. O ingresso na Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde obedecerá aos 
seguintes critérios:  

I. Habilitação específica exigida para o provimento de cargo público; 
II. Escolaridade compatível com a natureza do cargo; 

III. Registro profissional expedido por órgão competente, quando assim exigido.  
 
§ único. Ao servidor pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, que 
ingressar em novo cargo da Carreira dos Profissionais do SUS, será garantido o posicionamento no 
mesmo nível anteriormente ocupado, após, cumprido o estágio probatório.  

Seção I 
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Do Concurso Público 
 

Art. 12. Para ingresso na carreira dos profissionais da saúde, exigir-se-á concurso público de provas 
ou de provas e títulos. 
 
§ único: o julgamento dos títulos será efetuado de acordo com os critérios estabelecidos pelo Edital 
de abertura do Concurso. 
 
Art. 13. O concurso público para provimento dos cargos dos profissionais da saúde 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. 
 
Art. 14. As provas do concurso público para a carreira dos profissionais da saúde deverão abranger 
os aspectos de formação geral e formação específica, de acordo com a habilitação exigida pelo 
cargo. 
 
Art. 15. De acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de Saúde, comprovado a existência de 
vagas e a indisponibilidade de candidatos aprovados em concursos anteriores, a Prefeitura realizará 
no mínimo a cada, 02 (dois) anos, Concurso Público para preenchimento de vagas abertas no 
Quadro dos profissionais da Saúde. 
 
Art. 16. O concurso público terá a validade até 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma vez, 
por igual período. 
 

Capítulo II 
Das formas de  provimento 

 
Seção I 

Da Nomeação 
 
Art. 17. A nomeação far-se-á: 

I. Em caráter efetivo quando se tratar de cargo em carreira; 
II. Em comissão, para cargo de confiança de livre nomeação e exoneração. 

 
§ Único.  A designação, por acesso, para função/cargo de Direção, Chefia, Assessoramento e 
Assistência, recairá exclusivamente, em servidor de carreira, satisfeito os requisitos de que trata a 
Lei nº 1.543de 03 de dezembro de 2003 no artigo 23. 
 
Art. 18. A nomeação para cargo de carreira depende de prévia habilitação em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, obedecida a ordem de classificação e o prazo de sua validade. 
 
§ Único. Os demais requisitos para ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante 
progressão, promoção e acesso estão disposto nesta Lei complementar. 
 

Seção II 
Da Posse 
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Art. 19. 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. 20. Haverá posse nos cargos da carreira do Profissional da Saúde, nos casos de nomeação. 
 
Art. 21. A posse deverá ser efetuada no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do 
ato de nomeação no Diário Oficial. 
 
§ 1º. Com 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 Profissional da Saúde 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. 22. 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. 23. O exercício é efetivo desempenho do cargo para o qual o Profissional da Saúde foi 
nomeado e empossado. 
 
§ único. Se o Profissional da Saúde não entrar em exercício no prazo de 30 (trinta) dias após a sua 
posse, será demitido do cargo. 
 

Seção IV 
Do Estágio Probatório 

 
Art. 24. Ao entrar em exercício, o Profissional da Saúde 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: 

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; 
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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 60% da 
pontuação total considerada. 
 
Art. 25.  Seis (06) meses antes de findo o período do estágio probatório, será submetida à 
homologação da autoridade competente a avaliação de desempenho de Profissional da Saúde, 
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 constituída 
pelo Órgão da Saúde e do Sindicato representante dos Profissionais da Saúde nomeada através de 
portaria, expedida pela Secretaria Municipal de Saúde.  
 
§ 2º. O Profissional da Saúde não aprovado no estágio probatório será exonerado, cabendo recurso 
ao dirigente máximo da saúde do município, assegurada ampla defesa. 
 

Seção V 
Da Estabilidade 

 
Art. 26. O Profissional da Saúde 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. 
 
Art. 27. O Profissional da Saúde 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. 28. Readaptação é o aproveitamento do Profissional da Saúde 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 
Profissional da Saúde. 
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Seção VII 
Da Reversão 

 
Art. 29. Reversão é o retorno à atividade do Profissional da Saúde aposentado por invalidez 
quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da 
aposentadoria. 
 
Art. 30. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação, com 
subsídio integral. 
 
§ único. Encontrando-se provido este cargo, o Profissional da Saúde exercerá suas atribuições como 
excedente, até a ocorrência de vaga. 
 
Art. 31. Não Poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 (setenta) anos de idade. 
 

Seção VIII 
Da Reintegração 

 
Art. 32. Reintegração é a investidura do Profissional da Saúde 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 Profissional da Saúde 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. 
 

Seção IX 
Da Recondução 

 
Art. 33. 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. 

 
§ único: encontrando-se provido o cargo de origem, o Profissional da Saúde será aproveitado em 
outro cargo. 
 
 

Seção X 
Da Disponibilidade e do Aproveitamento 

 
Art. 34. Aproveitamento é o retorno do Profissional da Saúde em disponibilidade ao exercício do 
cargo público. 
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Art. 35. 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 Profissional da Saúde ficará em disponibilidade remunerada, até o seu adequado 
aproveitamento em outro cargo. 
 
§ 2º.  O Profissional da Saúde, 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 Profissional da Saúde posto em disponibilidade. 
 
Art. 36. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassado a disponibilidade, se o Profissional da 
Saúde não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. 
 
Art. 37. 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 III 
Da Vacância 

 
Art. 38.  Vacância do cargo público decorrerá de: 

I. Exoneração; 
II. demissão; 

III. readaptação; 
IV. aposentadoria; 
V. remoção 

VI. posse em outro cargo inacumulável 
VII. falecimento. 

 
Art. 39. A exoneração do cargo efetivo dar-se-á a pedido do funcionário ou de ofício. 
 
§ 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. 40. 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. 
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Capítulo IV 

Da Jornada de Trabalho 
 
Art. 41. O regime de trabalho dos servidores integrantes deste Plano de Cargos,  Carreira e 
Vencimentos  será de: 

I. 10 (dez), 20(vinte), 30(trinta) e 40 (quarenta )horas semanais para os cargos de médico 
conforme a lei municipal específica. 

II. 30 (trinta) horas semanais para os cargos de fisioterapeutas e terapeuta ocupacional 
conforme a lei federal nº 8.856, de 1º de março de 1994. 

III. 20(vinte) e 40 (quarenta) horas para os cargos de odontólogo, bioquímico conforme a lei 
municipal específica. 

IV. 40 (quarenta) horas semanais para os demais cargos contidos nesta lei complementar    
 
§ único. Em caráter excepcional poderão ser alterados os limites mínimos e máximos da carga 
horária diária, mediante autorização do Secretário Municipal de Saúde, para fins de atendimento 
emergencial e padronização dos atendimentos, das categorias, com a finalidade de evitar paralisação 
e descontinuidade dos serviços, compensando-se no período da jornada de trabalho semanal.   
  

Título IV 
Da Movimentação na Carreira 

 
Capitulo I 

Da Movimentação Funcional 
 
Art. 42. O desenvolvimento do servidor estatutário efetivo na carreira dar-se-á em duas 
modalidades:  

I. Por promoção de classe; 
II. por progressão funcional. 

 
Seção I 

Da Promoção de classe 
 
Art. 43. A promoção por classe dos Profissionais do Sistema Único de Saúde dar-se-á de uma 
classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de classes do 
cargo, mediante comprovação da habilitação e/ou certificação da qualificação profissional, desde 
que aprovado em processo contínuo de avaliação, obrigatoriamente, a cada 03 (três) anos. 
 
 
 
 

Seção II 
Da Progressão funcional 

   
Art. 44.  A progressão funcional por tempo de serviço é a passagem do servidor público municipal, 
ocupante de um dos cargos definidos nesta lei, de um nível para outro subseqüente da mesma 
classe, desde que:  
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I. Cumprido o estágio probatório, com aproveitamento mínimo de 60% (sessenta por cento);  
II. Aprovado em processo anual e específico de avaliação de desempenho obrigatoriamente, 

com média de 60% (sessenta por cento) de aprovação.  
 
§1º. As demais progressões, após o término do estágio probatório, ocorrerão a cada 5 (cinco) anos, 
considerando-se a data de posse do servidor no serviço público de Colíder.  
 
§2º. Decorrido o prazo previsto no inciso II deste artigo, se o órgão não realizar processo de 
avaliação de desempenho, a progressão horizontal dar-se-á automaticamente.  
 
§3º. As demais normas da avaliação processual referida neste artigo, incluindo instrumentos e 
critérios, são as previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município e regulamento 
específico, definido por Comissão Paritária constituída pelo Órgão da Saúde e do Sindicato 
representante dos Profissionais da Saúde.  
 

Seção III 
Da Remoção 

 
Art. 45. Remoção é o deslocamento do Profissional da Saúde a pedido ou por necessidade da saúde, 
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; 
 
§ 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. 46. Os Profissionais da Saúde no desempenho de suas atividades serão distribuídos mediante: 

I. Designação; 
II. lotação; 

III. substituição; 
IV. remoção; 
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V. disponibilidade. 
 
Artigo 47. Designação é o ato mediante o qual o Secretário Municipal de Saúde e ou autoridade 
delegada por ele, determina a unidade ou órgão onde o Profissional da Saúde deverá trabalhar 
temporariamente. 
 
Art. 48. Lotação é a fixação do profissional da saúde na unidade do PSF (Posto de Saúde Familiar).  
 
Art. 48.  A substituição acontecerá, quando convocado e não comparecendo no prazo estipulado na 
unidade de lotação, de no mínimo 30 (trinta) dias úteis, após designado. 
 
Art. 49. Cedência é o ato através do qual o Chefe do Executivo Municipal coloca o Profissional da 
Saúde, com ou sem vencimento a disposição de entidades ou órgãos, que exerça atividades no 
campo da Saúde, sem vinculação administrativa à Secretaria Municipal da Saúde. 
 
§ 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. 
 

Capítulo II 
Da Remuneração 

 
Art. 50. O sistema de remuneração da carreira dos profissionais da saúde 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.  
 
§ único. O calculo dos salários correspondente a cada classe e nível da estrutura da carreira dos 
Profissionais da Saúde Pública Municipal obedecerá às tabelas anexas. 
 
 
 
 
Em relação às Classes 
Técnico, Apoio de Serviço e Assistente do SUS 
 

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

 
Profissional de Nível Superior do SUS e Médico 

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

 
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 

 
Capítulo III 
Do Enquadramento dos Servidores nas Carreiras 
 
Seção I 
Do Enquadramento na Classe de Vencimento 
 
 Art. 51. 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. 52. 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.  
§ 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.  
  

Título V 
Do Sistema de Desenvolvimento dos Profissionais da Saúde 

 
Capítulo I 

Dos Recursos Humanos 
   
Art. 53. A Política de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde, fundamentada nos 
princípios e regras consignados no art. 2º desta Lei, terá seu eixo constitutivo consubstanciado num 
sistema de desenvolvimento dos profissionais do SUS, norteando-se, dentre outras, pelos seguintes 
objetivos:  

I. Inserção direta de contextualização na Política Municipal de Saúde;  
II. Fortalecimento do SUS no Município;  

III. Melhoria da qualidade dos serviços prestados aos usuários do SUS; 
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IV. Enfoque dos profissionais como sujeito do processo social de construção permanente do 
SUS, favorecendo o desenvolvimento das suas capacidades/potencialidades e do 
compromisso ético e social com a saúde coletiva;  

V. Fortalecimento e desenvolvimento gerencial dos profissionais da Secretaria Municipal de 
Saúde.  
 

 Art. 54. A Secretaria Municipal de Saúde, dentro de sua competência administrativa, poderá firmar 
convênios, protocolos de cooperação ou instrumentos equivalentes com instituições ou órgãos  
federais, estaduais ou municipais, iniciativa privada, Organizações não Governamentais, com o 
objetivo de viabilizar a execução das ações do Programa de Qualificação Profissional de forma a 
racionalizar e integrar os recursos disponíveis. 
 
§ único. Serão observadas, no Sistema de Desenvolvimento dos Profissionais do SUS, as Normas 
Regulamentadoras - NR, relativas a Acidentes e Doenças em Decorrência do Trabalho, Saúde 
Ocupacional e Prevenção de Riscos Ambientais, do Ministério do Trabalho.  
 

Capítulo II 
Do Programa de Qualificação Profissional 

 
Art. 55. O Programa de Qualificação Profissional será formulado pela Secretaria Municipal de 
Saúde de Colíder, devendo conter os seguintes objetivos:  

I. Caráter permanente e atualizado da programação de forma a acompanhar a evolução do 
conhecimento e dos processos atinentes ao avanço tecnológico da área de saúde; 

II. Universalidade no aspecto do conteúdo técnico-científico e profissional da qualificação, 
assim como da promoção humana do profissional do SUS como agente de transformação 
das práticas e modelos assistenciais; 

III. Ser veículo de sistematização das ações e dos serviços do SUS inscritos na política de saúde 
do Município de Colíder;  

IV. Ser instrumento de integração dos parceiros de gestão do SUS, no âmbito federal, estadual e 
municipal;  

V. Formação de gerências profissionalizadas para o SUS;  
VI. Descobrir valores e potenciais humanos para o desenvolvimento de novas atribuições 

necessárias ao desenvolvimento do SUS;  
VII. Utilização de metodologias e recursos tecnológicos de ensino à distância que viabilizem a 

qualificação dos profissionais do SUS.  
 
§1º. Constitui parte integrante e indispensável do Programa de Qualificação Profissional a sua 
avaliação permanente de forma a identificar a eficácia e o impacto da sua aplicação na melhoria das 
práticas e da qualidade dos serviços prestados aos usuários.  
 
§2º. O servidor beneficiado pelo Programa de Qualificação Profissional para o SUS deverá 
disponibilizar no prazo e condições estabelecidas em regulamento, as informações e conhecimentos 
obtidos durante sua participação no Programa de Qualificação.  
  

Capítulo III 
Do Programa de Avaliação de Desempenho 
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Art. 56. O Programa de Avaliação de Desempenho, parte integrante do Sistema de 
Desenvolvimento dos Profissionais da Saúde, é o instrumento de unificação da Política de Recursos 
Humanos da Secretaria Municipal de Saúde, devendo, na sua concepção, abranger critérios capazes 
de avaliar, na sua inteireza, a qualidade dos processos de trabalho em saúde, servindo ainda como 
retro alimentador do Programa de Qualificação para o SUS.  
   
Art. 57. A elaboração das normas disciplinadoras do Programa de Avaliação de Desempenho 
consubstanciada em legislação específica e, dentre outros, observará:  

I. O caráter processual, contínuo e anual do Programa de Avaliação de Desempenho;  
II.  A abrangência do processo de avaliação, com fixação de indicadores de desempenho do 

servidor, que considerem não só a avaliação da sua chefia imediata, como também o 
processo e as condições de trabalho da sua unidade de lotação e a sua auto-avaliação;  

III. A valorização do profissional do SUS, pela sua participação em atividades extra-funcionais, 
assim consideradas aquelas pertinentes ao exercício de funções/atividades de relevância 
institucional, tais como, execução de projetos, membros de comissões e de grupos de 
trabalho e instrutor e/ou coordenador de eventos originários do Programa de Qualificação 
Profissional.  

   
Capítulo IV 

Do Programa de Valorização do Servidor 
   
Art. 58. A Secretaria de Municipal de Saúde poderá instituir e regulamentar formas de premiação, 
destinadas ao servidor efetivo, contratado temporariamente ou estáveis, por serviços prestados ao 
Sistema Único de Saúde no âmbito Municipal, nas seguintes termos:  

I. Por desempenho de resultado no exercício das funções, reconhecido por usuários e/ou 
servidores do Sistema Único de Saúde;  

II.  Pela apresentação de projetos, inventos, pesquisas científicas, publicações, entre outros, que 
contribuam para o Sistema Único de Saúde.   

 
§ único. O prêmio de que trata o caput será regulamentado por Portaria do Secretário de Municipal 
de Saúde, mas não poderá ser representado por moeda corrente.  
  

SEÇÃO I 
Da Licença para Qualificação do Profissional 

 
Art. 59. A licença para qualificação profissional dar-se-á com a prévia autorização do Governo do 
Município e,  consiste no afastamento dos Profissionais da Saúde das suas funções, sem prejuízo de 
seu vencimento e vantagens, assegurada a sua efetividade para todos os efetivos da carreira, que 
será concedida para freqüência a cursos de pós-graduação, nos níveis de mestrado e doutorado, no 
País ou exterior, se de interesse da administração.  
 
 
 

Seção II 
 

Das Férias 
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Art. 60. O servidor fará jus, anualmente a 30 (trinta) dias consecutivos de férias, que podem ser 
acumuladas até 02 (dois) anos no caso de necessidade do serviço ressalvadas se hipótese em que 
haja legislação especifica. 
 
§ 1º.  Para o primeiro aquisitivo de férias serão exigidos 12 (doze) meses de exercício. 
 
§ 2º.  É vedado levar á conta de férias, qualquer falta ao serviço. 
 
Art. 61. O pagamento de remuneração das férias será efetuado até 02 (dois) dias antes do inicio do 
respectivo período observando-se o disposto no parágrafo primeiro deste artigo. 
 
§ 1º.  É facultado ao servidor converter um terço das férias em abono pecuniário, desde que o 
requeira com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência do seu inicio. 
 
§ 2º.  No calculo do abono pecuniário será considerado o valor do adicional de férias, previsto no 
artigo 90 do Estatuto do Servidor Publico Lei nº 1543 de 03 de dezembro de 2003. 
 

Seção III 
Da Licença-Prêmio por Assiduidade 

 
Art. 62. Após cada qüinqüênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público municipal, o 
Profissional da Saúde fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com 
o salário do cargo efetivo. 
 
§ 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. 63. Não se concederá licença-prêmio ao Profissional da Saúde 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. 

 
§ Único. As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença prevista neste artigo, 
na proporção de um mês para cada três faltas. 
 
Art. 64.  O número de Profissionais da Saúde 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. 65. Para possibilitar o controle das concessões da licença, o órgão de lotação deverá proceder 
anualmente à escala dos Profissionais da Saúde que estarão em gozo de licença-prêmio. 

Capítulo V 
Das Concessões e dos Afastamentos 
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Seção I 
Das Concessões 

 
Art. 66. Sem qualquer prejuízo, poderá o Profissional da Saúde 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 com saúde, 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. 67. Será concedido horário especial ao profissional da Saúde estudante, quando comprovada a 
incompatibilidade entre o horário escolar e o do órgão, sem prejuízo do  exercício do cargo. 
 
§ único. Para efeito do disposto neste Artigo, será exigida a compensação de horários na repartição, 
respeitada a duração semanal do trabalho. 
 
Art. 68. Ao Profissional da Saúde estudante que mudar de sede no interesse da administração, é 
assegurado, 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. 
 
§ único. O disposto neste Artigo estende-se ao cônjuge ou companheiro, aos filhos ou enteados do 
profissional da Educação Básica que viva na sua companhia, bem como aos menores sob sua 
guarda, com autorização judicial. 
 

Seção II 
Dos Afastamentos 

 
Art. 69. Aos profissionais da Saúde fica vedada a disposição, cessão, para o 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. 
 
§ 1º. Excetuam-se os profissionais cedidos para: 

I. Exercer atividades em entidade sindical de classe com ônus para o órgão de origem; 
II. exercício de mandato eletivo, com direito a opção de subsídio; 

III. estudo ou missão no exterior, para freqüência a cursos de atualização, em 
conformidade com a política saúde pública municipal. 
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§ 2º. Os atuais profissionais da Saúde que se encontrarem, desde 1º de janeiro de 2010, afastados, 
cedidos e/ou licença remunerada ou não, legalmente autorizados, somente serão enquadrados 
quando oficialmente reassumirem o cargo de provimento efetivo. 
 
Art. 70. Na hipótese do inciso III do artigo anterior, o profissional da Saúde 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 profissional da Saúde 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. 
 
Art. 71. O afastamento do Profissional da Saúde 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 VI 
Do Tempo de Serviço 

 
Art. 72. 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. 73. Além das ausências ao serviço, prevista no artigo 66 são 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 das unidades escolares e 

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

IX.  deslocamento para a nova sede de que trata esta lei complementar; 
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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. 74. Contar-se-á apenas para 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 quaisquer outros acréscimos, salvo se houver norma correspondente na legislação municipal. 
 
§ 2º. O tempo em que o Profissional da Saúde Pública 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 vedado 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 I 
Da Aposentadoria 

 
Art. 75.  Profissional da Saúde 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; 
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).  
 
§ 2º.  Nos casos de exercícios de atividades consideradas insalubres ou perigosas, observará o 
disposto em lei específica. 
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Art. 76.  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. 77.  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 Profissional da Saúde 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. 78.  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 do Profissional da 
Saúde em atividade. 
 
 
 
 

Título VI 
Das Disposições Gerais, Transitórias e Finais 

 
Capítulo I 

Das Disposições Gerais 
 

Art.79.  Os Profissionais da Saúde poderão congregar-se em sindicato, ou associação de classe, na 
defesa dos seus direitos, conforme o Artigo 114 do Estatuto do Servidor Público Municipal deste 
Município e nos termos da Constituição da república. 
  
Art. 80.  Em caso de necessidade comprovada, conforme a lei nº 1543 de 03 de dezembro de 2003, 
poderão ser admitidos no quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde profissionais 
contratados temporariamente.  
§ único.  O Profissional contratado temporariamente perceberá remuneração compatível com a 
habilitação exigida no cargo desta lei Complementar de acordo com a jornada de trabalho, tendo 
como base a classe e nível inicial.  
 
Art. 81. É assegurado ao profissional do SUS, ativo ou inativo, o recebimento do 13º salário 
integral no mês correspondente à data natalícia. 
 
Art. 82. Aos servidores em exercícios habitual em condições insalubres,  tecnicamente 
comprovadas,  fica assegurada a indenização por insalubridade, de acordo com o grau minino, 
médio ou máximo a que estejam expostos,  conforme legislação vigente.  
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Art. 83. Os locais de trabalho e os servidores que operam com Raios-X ou substâncias radioativas 
serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não 
ultrapassem o nível máximo previsto na legislação vigente.  
 
Art. 84. Todos os servidores que exerçam atividades insalubres, tecnicamente comprovadas,  serão 
submetidos a exame médico oficial a cada 12 (doze) meses, exceto os expostos à radiação ionizante 
e/ou substâncias tóxicas para os quais o prazo será de 06 (seis) meses. 
  

Capítulo II 
Das Disposições Transitórias 

 
Art. 85.  O direito referente à remuneração integral constitui-se a partir da aprovação desta lei. 
 
Art. 86. O enquadramento na Carreira dos Profissionais da Saúde do Município de Colíder  dar-se-á 
da seguinte forma: 

I.  Para os atuais servidores efetivos, que se encontram lotados na Secretaria Municipal de 
Saúde na data da publicação desta  lei complementar:  

a) Temporariamente, pelo grau de escolaridade e tempo de serviço com subsídio dos Anexos 
desta lei complementar; 

II. Os servidores declarados estáveis no serviço público, nos termos do art. 19 do Ato das 
Disposições Transitórias da Constituição Federal, serão designados para o exercício das 
funções referentes aos cargos criados nesta lei complementar, obedecidas as exigências e 
requisitos pertinentes aos cargos. 

§ 1º Para efeito de enquadramento nesta lei complementar dos atuais servidores do quadro 
permanente da Secretaria Municipal de Saúde observar-se-ão os seguintes critérios: 

I.  Promoção por classe, correspondente à classe, obedecerá à titulação prevista no artigo  12 
desta lei complementar; 

II.  progressão funcional, correspondente ao nível, levar-se-á em conta o tempo de serviço 
público prestado à administração direta do Município. 

 
Capítulo III 

Das Disposições  Finais 
   
Art. 87. O quadro permanente dos servidores estatutários efetivos do Município de Colíder será 
estruturado em conformidade com as disposições desta Lei, combinadas com as normas 
instituidoras do Plano Geral de Cargos no Serviço Público Municipal, e demais disposições 
aplicáveis à espécie.  
 
Art. 88. As disposições, e vantagens da presente Lei somente são aplicáveis e se estendem aos 
servidores estatutários efetivos submetidos aos preceitos e demais normas reguladoras desta Lei, 
sujeito ao regime jurídico estatutário, de conformidade com os princípios constitucionais e com o 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.   
 
Art. 89. Os efeitos financeiros desta lei complementar ficam condicionados à existência de previsão 
orçamentária. 
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Art. 90. Os profissionais efetivos que ocupam cargos na Secretaria Municipal de Saúde terão sua 
transposição automática para o regime deste Estatuto. 
 
§ único. Os profissionais que se julgarem, prejudicados com seu enquadramento, por considerá-lo 
em desacordo com a lei, poderá requerer reconsideração do respectivo ato.  
 
Art. 91. Os funcionários do Quadro de profissionais do SUS no exercício de suas funções serão 
enquadrados no prazo máximo de 60 dias, após a publicação desta lei. 
 
Art. 92. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. 
   
 
 

Gabinete do Prefeito do Município de Colíder, em 09 de agosto de 2010. 
  
   
 
 

_______________________________ 
Celso Paulo Banazeski 
Prefeito do Município 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

24 

 

ANEXO I 

PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS 

Nível Referência Classe A Carga Horária 

1 1,00 3.204,22 40 horas semanais 

Cargos Vagas 

Biólogo 01 

Enfermeiro 15 

Engenheiro Sanitarista 02 

Farmacêutico 03 

Farmacêutico Bioquímico 04 

Fonoaudiólogo 02 

Médico Veterinário 02 

Nutricionista 02 

Odontólogo 09 

Psicólogo 03 

 

 

Classe 
Nível  Referencia 

A B C D 

1 1,00 3.204,22 3.845,06 4.165,49 4.485,91 

2 1,03 3.300,35 3.960,42 4.290,45 4.620,49 

3 1,06 3.396,47 4.075,77 4.415,42 4.755,06 

4 1,09 3.492,60 4.191,12 4.540,38 4.889,64 

5 1,12 3.588,73 4.306,47 4.665,34 5.024,22 

6 1,16 3.716,90 4.460,27 4.831,96 5.203,65 

7 1,19 3.813,02 4.575,63 4.956,93 5.338,23 

8 1,23 3.941,19 4.729,43 5.123,55 5.517,67 

 

 

 

ANEXO I-A 

PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS 

Nível Referência Classe A Carga Horária 

1 1,00 2.403,17 30 horas semanais 

Cargos Vagas 

Assistente Social 03 

Fisioterapeuta 05 

Terapeuta Ocupacional 02 
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Classe 
Nível  Referencia 

A B C D 

1 1,00 2.403,17 2.883,80 3.124,11 3.364,43 

2 1,03 2.475,26 2.970,31 3.217,84 3.465,36 

3 1,06 2.547,35 3.056,83 3.311,56 3.566,30 

4 1,09 2.619,45 3.143,34 3.405,28 3.667,23 

5 1,12 2.691,54 3.229,85 3.499,01 3.768,16 

6 1,16 2.787,67 3.345,21 3.623,97 3.902,74 

7 1,19 2.859,77 3.431,72 3.717,70 4.003,67 

8 1,23 2.955,89 3.547,07 3.842,66 4.138,25 

 

 

 

ANEXO I-B 

PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS 

Nível Referência Classe A Carga Horária 

1 1,00 1.602,11 20 horas semanais 

Cargos Vagas 

Bioquímico 03 

Odontólogo 04 

 

 

Classe 
Nível  Referencia 

A B C D 

1 1,00 1.602,11 1.922,53 2.082,75 2.242,96 

2 1,03 1.650,18 1.980,21 2.145,23 2.310,25 

3 1,06 1.698,24 2.037,89 2.207,71 2.377,53 

4 1,09 1.746,30 2.095,56 2.270,19 2.444,82 

5 1,12 1.794,37 2.153,24 2.332,67 2.512,11 

6 1,16 1.858,45 2.230,14 2.415,98 2.601,83 

7 1,19 1.906,51 2.287,82 2.478,47 2.669,12 

8 1,23 1.970,60 2.364,72 2.56178 2.758,84 
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ANEXO II 
TÉCNICO DO SUS 

 

Nível Referência Classe A Carga Horária 

1 1,00 741,79 40 horas semanais 

Cargos Vagas 

Agente Administrativo  42 

Instrutor de Cursos Livres 04 

Técnico em Enfermagem 47 

Técnico em Estatística 02 

Técnico de Higiene Dental 04 

Técnico em Patologia Clínica 08 

Técnico em Radiologia 02 

Técnico em Vigilância Sanitária e Saúde Ambiental 03 

 

 

Classe 
Nível  Referencia 

A B C D 

1 1,00 741,79 890,15 964,33 1.038,51 

2 1,03 764,04 916,85 993,26 1.069,66 

3 1,06 786,30 943,56 1.022,19 1.100,82 

4 1,09 808,55 970,26 1.051,12 1.131,97 

5 1.12 830,80 996,97 1.080,05 1.163,13 

6 1,16 860,48 1.032,57 1.118,62 1.204,67 

7 1,19 882,73 1.059,28 1.147,55 1.235,82 

8 1,23 912,40 1.094,88 1.186,12 1.277,36 

 

 

Anexo III 
APOIO DE SERVIÇOS DO SUS 

 

Nível Referência Classe A Carga Horária 

1 1,00 530,96 40 horas semanais 

Cargos Vagas 

Auxiliar de Serviços Gerais 15 

Cozinheira 02 

Maqueiro 02 

Recepcionista 01 

Telefonista 01 

Vigia 10 

Zeladora 20 
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Classe 
Nível  Referencia 

A B C D 

1 1,00 530,96 637,15 690,25 743,34 

2 1,03 546,89 656,27 710,96 765,64 

3 1,06 562,82 675,38 731,66 787,94 

4 1,09 578,75 694,50 752,37 810,24 

5 1,12 594,68 713,61 773,08 832,55 

6 1,16 615,91 739,10 800,69 862,28 

7 1,19 631,84 758,21 821,40 884,58 

8 1,23 653,08 783,70 849,01 914,31 

 
 

ANEXO IV 
ASSISTENTE DO SUS 

 

Nível Referência Classe A Carga Horária 

1 1,00 686,62 40 horas semanais 

Cargos Vagas 

Agente Administrativo I 02 

Agente de Inspeção Sanitária 06 

Atendente 01 

Auxiliar de Consultório Dentário 11 

Auxiliar de Laboratório de Analises Clínicas 03 

Inspetor Sanitário 01 

Motorista 12 

 

 

 

Classe 
Nível  Referencia 

A B C D 

1 1,00 686,62 823,94 892,61 961,27 

2 1,03 707,22 848,66 919,38 990,11 

3 1,06 727,82 873,38 946,16 1.018,94 

4 1,09 748,42 898,10 972,94 1.047,78 

5 1,12 769,01 922,82 999,72 1.076,62 

6 1,16 796,48 955,78 1.035,42 1.115,07 

7 1,19 817,08 980,49 1.062,20 1.143,91 

8 1,23 844,54 1.013,45 1.097,91 1.182,36 
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ANEXO V 
Médico Clinico Geral 

 

Nível Referência Classe A Carga Horária 

1 1,00 10.253,48 40 horas semanais 

Cargos Vagas 

Médico Clinico Geral 23 

 

 

 

Classe 
Nível  Referencia 

A B C D 

1 1,00 10.253,48 12.304,18 13.329,52 14.354,87 

2 1,03 10.561,08 12.673,30 13.729,41 14.785,52 

3 1,06 10.868,69 13.042,43 14.129,30 15.216,16 

4 1,09 11.176,29 13.411,55 14.529,18 15.646,81 

5 1,12 11.483,90 13.780,68 14.929,07 16.077,46 

6 1,16 11.894,04 14.272,84 15.462,25 16.651,65 

7 1,19 12.201,64 14.641,97 15.862,13 17.082,30 

8 1,23 12.611,78 15.134,14 16.395,31 17.656,49 

 

 

ANEXO V-A 
Médico Clinico Geral 

 

Nível Referência Classe A Carga Horária 

1 1,00 7.690,11 30 horas semanais 

Cargos Vagas 

Médico Clinico Geral 02 

 

 

Classe 
Nível  Referencia 

A B C D 

1 1,00 7.690,11 9.228,13 9.997,14 10.766,15 

2 1,03 7.920,81 9.504,98 10.297,06 11.089,14 

3 1,06 8.151,52 9.781,82 10.596,97 11.412,12 

4 1,09 8.382,22 10.058,66 10.896,89 11.735,11 

5 1,12 8.612,92 10.335,51 11.196,80 12.058,09 

6 1,16 8.920,53 10.704,63 11.596,69 12.488,74 

7 1,19 9.151,23 10.981,48 11.896,60 12.811,72 

8 1,23 9.458,84 11.350,60 12.296,49 13.242,37 
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ANEXO V-B 
Médico Clinico Geral 

 

Nível Referência Classe A Carga Horária 

1 1,00 5.126,74 20 horas semanais 

Cargos Vagas 

Médico Clinico Geral 09 

 

 

 

Classe 
Nível  Referencia 

A B C D 

1 1,00 5.126,74 6.152,09 6.664,76 7.177,44 

2 1,03 5.280,54 6.336,65 6.864,70 7.392,76 

3 1,06 5.434,34 6.521,21 7.064,65 7.608,08 

4 1,09 5.588,15 6.705,78 7.264,59 7.823,41 

5 1,12 5.741,95 6.890,34 7.464,53 8.038,73 

6 1,16 5.947,02 7.136,42 7.731,12 8.325,83 

7 1,19 6.100,82 7.320,98 7.931,07 8.541,15 

8 1,23 6.305,89 7.567,07 8.197,66 8.828,25 

 

ANEXO V-C 
Médico Especialista 

 

Nível Referência Classe A Carga Horária 

1 1,00 2.563,37 10 horas semanais 

Cargos Vagas 

Médico Especialista 08 

 

 

Classe 
Nível  Referencia 

A B C D 

1 1,00 2.563,37 3.076,04 3.332,38 3.588,72 

2 1,03 2.640,27 3.168,33 3.432,35 3.696,38 

3 1,06 2.717,17 3.260,61 3.532,32 3.804,04 

4 1,09 2.794,07 3.352,89 3.632,30 3.911,70 

5 1,12 2.870,97 3.445,17 3.732,27 4.019,36 

6 1,16 2.973,51 3.568,21 3.865,56 4.162,91 

7 1,19 3.050,41 3.660,49 3.965,53 4.270,57 

8 1,23 3.152,95 3.783,53 4.098,83 4.414,12 
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ANEXO VI 
PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA 

PESSOAL CONTRATADO 
 

Nível 1 

Referencia 1,00 

Classe A Cargos 

Carga Horária 

semanal Vagas 

651,00 Agente Comunitário de Saúde 40 hs 90 

638,71 Agente Combate as Endemias 40 hs 25 

651,00+ 25% Coordenador ACS 40 hs 01 

638,71+25% Coordenador ACE 40 hs 01 

 

 

ANEXO VII 
CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR 

CEREST NORTE 
PESSOAL CONTRATADO 

 

Nível 1 

Referencia 1,00 

Classe A Cargos 

Carga Horária 

semanal Vagas 

2.403,17 Assistente Social 30 hs 01 

3.204,22 Engenheiro do Trabalho 40 hs 01 

5.126,74 Médico Clinico Geral 20 hs 01 

991,79 Técnico em Segurança do Trabalho 40 hs 01 

 

 

ANEXO VII-A 
CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR 

CEREST NORTE 
PESSOAL EM COMISSÃO 

 

Nível 1 

Referencia 1,00 

Classe A Cargos 

Carga Horária 

semanal Vagas 

741,79 Agente Administrativo 40 hs 02 

2.300,00 Coordenador do CEREST 40 hs 01 

3.204,22 Enfermeiro 40 hs 01 

3.204,22 Fonoaudiólogo 40 hs 01 

1.602,11 Nutricionista 20 hs 01 

1.673,47 Pedagogo 40 hs 01 

1.602,11 Psicólogo 20 hs 01 

741,79 Técnico em Enfermagem 40 hs 02 
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ANEXO VIII 
PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DOS POVOS INDIGENAS 

PESSOAL CONTRATADO 
 

Nível 1 

Referencia 1,00 

Classe A Cargos 

Carga Horária 

semanal Vagas 

510,00 Agente Indígena de Saúde-AIS 40 hs 08 

510,00 Agente Indígena de Saneamento-AISAN 40 hs 01 

4.000,00 Enfermeiro de Saúde Indígena-ALDEIA 40 hs 03 

3.077,73 Enfermeiro de Saúde Indígena-CASAI 40 hs 03 

3.077,73 Odontólogo de Saúde Indígena 40 hs 01 

1.800,00 Técnico em Enfermagem-ALDEIA 40 hs 09 

950,00 Técnico em Enfermagem-CASAI 40 hs 08 
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MENSAGEM Nº. 038/2010 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente,  

 

Este projeto é uma decisão de governo que visa sobretudo, aprimorar a carreira dos 
servidores municipais que atuam na Secretaria de Saúde, uma vez que a profissionalização 
implantada e aprimorada pelo Sistema Único de Saúde/SUS em todo pais, requer, cada vez mais a 
uniformização de cargos no setor, resguardando as peculiaridades de cada município. 

A proposta foi construída de maneira democrática, desde 2005 amplamente debatida, 
quando, na Secretaria Municipal de Saúde se instalou uma Comissão composta por funcionários, 
das diversas categorias do setor, que passaram a dialogar com o nosso governo, na ocasião com o 
Secretário de Saúde.  

Esse exercício dialógico, ficou por algum tempo estagnado. Em 2009, foi retomado, sendo 
reformulada a Comissão de Servidores, ocasião em que se estabelece uma nova velocidade no 
aprimoramento do texto, debatido entre a referida comissão e as Secretarias de Gestão Publica que 
passou a conduzir as conversações, a qual somou com a Secretaria de Saúde na construção 
definitiva do consenso da proposta. 

E natural que haja  talvez algumas indagações acerca de seu mérito, por parte de alguns 
servidores. Contudo Governo e Comissão trabalharam arduamente para estreitar distancias entre o 
ideal e o possível.  

Os avanços vão desde a reformulação dos cargos, passando principalmente pelo 
estabelecimento de novos critérios na progressão de carreira, com a contagem de todo tempo de 
serviço (progressão vertical) e com a consideração de níveis de capacitação e escolaridade 
(progressão horizontal) ambos para efeito de enquadramentos. 

Com isto, haveremos de ampliar a carga motivacional dos servidores teoricamente 
melhorando as possibilidades da qualidade do serviço publico prestado aos munícipes. 

Por fim, a Administração lembra que estará fazendo esforço em honrar este compromisso, 
uma vez que com receitas incertas e despesas progressivamente crescentes, estamos, pois quase no 
limite de nossas condições, porquanto reiteramos que mesmo sendo aprovado, o Governo Municipal 
precisará de um tempo de 120 dias para implantação definitiva do novo Plano. 

Estas, Senhor Presidente, são as razões que nos levaram a encaminhar o citado Projeto de 
Lei à apreciação dos Ilustres Membros da Câmara de Vereadores, que com toda a certeza haverão 
de entender os motivos aqui aduzidos, para aprová-lo na íntegra. 
Cordialmente, 
 

 

 

CELSO PAULO BANAZESKI 
PREFEITO MUNICIPAL 


