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LEI MUNICIPAL N° 157 DE 24 DE MARÇO DE 2021. 

 

Dispõe sobre o Plano de Cargos e 

Remuneração dos Servidores Municipais 

de Santarém Novo e dá outras 

providências. 

O Prefeito Municipal de Santarém Novo, Estado do Pará, usando de suas atribuições conferidas 

pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I 

DO PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 

CAPÍTULO ÚNICO 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1° Fica instituído o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos servidores públicos 

municipais de Santarém Novo, Estado do Pará. 

Art. 2o Os servidores públicos civis integrantes do quadro de cargos criados por esta Lei reger- se-

ão pelo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e 

Fundações Públicas do Município de Santarém Novo e disposições aqui contidas. 

Art. 3º O Plano de Cargos ora instituído, terá a seguinte composição: 

I – Quadro Permanente;  

II – Quadro Suplementar; 

III – Quadro de Cargos de Provimento em Comissão; 

Parágrafo Único. A distribuição dos servidores nos Quadros de que tratam os itens I, II e III, 

obedecerá critérios a serem definidos por ato do Poder Executivo Municipal. 

TÍTULO II 

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO 

CAPÍTULO I 
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DA CONCEITUAÇÃO BÁSICA 

Art. 4o Para os efeitos desta Lei entende-se por: 

I – Servidor: pessoa investida legalmente em cargo público; 

II – Quadro: conjunto de cargos integrantes dos órgãos da Administração Pública municipal, 

organizados cm Grupos Ocupacionais; 

III – Grupo ocupacional: conjunto de cargos agrupados de acordo com a natureza do trabalho e o 

grau de complexidade de suas atribuições; 

IV – Cargo: conjunto de atribuições da mesma natureza, nível de dificuldade e responsabilidade, 

sob a mesma denominação; 

V – Classe: agrupamento de cargos com as mesmas atribuições, requisitos e exigências definidos 

nesta Lei; 

VI – Vencimento-base: retribuição pecuniária paga ao servidor; 

VII– Remuneração: valor correspondente ao vencimento-base do cargo efetivo, acrescido das 

vantagens inerentes a cada cargo e concedidas por Lei; 

VIII – Lotação: quantitativo de cargos ocupados e vagos fixados em número adequado ao 

funcionamento do órgão ou entidade; 

IX – Interstício avaliatório: período durante o qual o servidor é acompanhado e avaliado para 

verificação do desempenho: 

X – Enquadramento: alocação do servidor no grupo ocupacional, no cargo. 

CAPÍTULO II 

DO QUADRO PERMANENTE 

Art. 5o O Quadro Permanente será integrado pelos cargos de provimento efetivo dos Órgãos da 

Prefeitura Municipal de Santarém Novo c constituirão os Grupos Ocupacionais a seguir 

relacionados: 

I – Grupo de Apoio Operacional – GAO 

II – Grupo de Apoio Administrativo - GAD 

III –  Grupo de Arrecadação e Fiscalização - GAF  
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IV – Grupo Técnico de Nível Médio - GTNM 

V – Grupo de Nível Superior - GNS 

Art. 6° Os integrantes dos Grupos, constantes desta lei, ocupantes de cargos efetivos, terão 

provimento mediante aprovação em concurso público de provas e de provas e títulos, que será 

realizado de acordo com as necessidades do município e no Edital que preceder a realização do 

concurso público, deverá constar o número de vagas para todo o município de Santarém Novo. 

Art. 7o O Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Santarém Novo consta no Anexo I, da 

presente Lei, com os cargos de provimento efetivo e respectivos quantitativos. 

CAPÍTULO III 

DO QUADRO SUPLEMENTAR 

Art. 8o O Quadro Suplementar será constituído por servidores estáveis na forma do disposto no 

art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, cujos cargos 

não estejam contemplados na atual estrutura. 

CAPÍTULO IV 

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS 

Art. 9° Os cargos de provimento em comissão e funções gratificadas do município são de livre 

designação, nomeação e exoneração do Prefeito Municipal. 

Parágrafo Único. Os cargos de provimento cm comissão e as funções gratificadas a que se refere o 

caput deste artigo constam no Anexo II da presente Lei. 

TÍTULO III 

DO PROVIMENTO NOS CARGOS DOS GRUPOS OCUPACIONAIS 

CAPÍTULO I 

DO INGRESSO DO SERVIDOR 

Seção I 

Do ingresso 

Art. 10. Os cargos do Quadro dos Servidores Públicos de Santarém Novo são acessíveis aos 

brasileiros natos ou naturalizados, que preencham os requisitos estabelecidos em lei, sendo o 
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ingresso na classe inicial de remuneração do respectivo cargo, atendidos os requisitos de 

qualificação profissional e habilitação por concurso público de provas ou de provas e títulos. 

Seção II 

Do Estágio Probatório 

Art. 11. O estágio probatório é o período de 03 (três) anos de efetivo exercício, durante o qual o 

Servidor será avaliado para atingir a estabilidade no cargo para o qual foi nomeado. 

§1° Durante o estágio probatório, serão proporcionados meios para a integração e o 

desenvolvimento das potencialidades do funcionário em relação ao interesse público, com o 

objetivo de inseri-lo na estrutura e organização de pessoal e da Administração Pública. 

§2° Cabe à Secretaria Municipal de Administração garantir os meios necessários para 

acompanhamento e avaliação do servidor em estágio probatório, sendo a avaliação 

regulamentada através de ato do Poder Executivo. 

§3° Em caso de reprovação na avaliação, o servidor será exonerado, mediante decisão 

fundamentada, sendo-lhe asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa. 

Seção III 

Da Jornada de Trabalho 

Art. 12. A jornada de trabalho do Servidor será de 06 (seis) horas diárias, com no máximo 30 (trinta) 

horas semanais, podendo ser de forma diversa, conforme as peculiaridades do cargo. 

Seção IV 

Da Nomeação, posse e exercício. 

Art. 13. A nomeação do Servidor Público será efetivada: 

I – Em comissão, quando se tratar de cargos de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder 

Executivo Municipal; 

II – Em caráter efetivo, para os cargos integrantes dos Grupos Ocupacionais, após previa 

aprovação em concurso público. 

Art. 14. Compete ao Chefe do Poder Executivo Municipal prover os cargos de que tratam os incisos 

I e II do artigo anterior. 
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Art. 15.  A aquisição da estabilidade do servidor ficará condicionada a avaliação especial de 

desempenho, realizada por Comissão instituída para essa finalidade por ato do Poder Executivo. 

Art. 16. Posse é o ato de investidura em cargo público ou função comissionada. 

Parágrafo Único. Não haverá nova posse nos casos de reintegração e aproveitamento. 

Art. 17. A posse em cargo de provimento efetivo deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da data da publicação do ato de nomeação. 

Art. 18. São requisitos cumulativos para a posse em cargo do quadro permanente: 

I –  Ser brasileiro, nos termos da Constituição; 

II – Ter dezoito anos completos; 

III – Estar quite com as obrigações eleitorais e militares; 

IV – Possuir a escolaridade exigida para o exercício do cargo; 

V – Não haver sofrido sanção impeditiva para exercício de cargo público; 

VI – Não exercer outro cargo ou emprego que caracterize acumulação ilícita; 

VII– Ser julgado apto em inspeção de saúde realizada por junta médica do Município. 

Art. 19. A competência para dar posse é do Prefeito Municipal, podendo ser delegada a prática 

deste ato. 

Art. 20. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições e responsabilidades do cargo para o 

qual foi nomeado e empossado o servidor. 

§1° O exercício deverá ocorrer dentro do prazo de 03 (três) dias contados da data da posse, no 

caso de nomeação e, da publicação oficial do ato, nos demais casos. 

§2º Será exonerado o servidor empossado que não entrar em exercício no prazo previsto no 

parágrafo anterior. 

CAPÍTULO II 

DO GRUPO OCUPACIONAL 

SEÇÃO I 

DA ESTRUTURA FUNCIONAL 
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Art. 21. Os cargos efetivos que constituem os Grupos Ocupacionais referidos no artigo 5o desta Lei, 

são de nível de alfabetização, fundamental, médio, técnico e superior e passarão a compor os 

Quadros de Pessoal de cada Órgão, observadas as suas peculiaridades e reais necessidades. 

TÍTULO IV 

DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS 

CAPÍTULO I 

DO VENCIMENTO E REMUNERAÇÃO 

Art. 22. O vencimento é a retribuição pecuniária mensal devida ao servidor público municipal, 

correspondente ao padrão do cargo fixado nesta Lei. 

§1° Os vencimentos dos cargos integrantes dos Grupos Ocupacionais estão fixados no Anexo I 

desta Lei. 

§2° Os valores fixados no anexo referido no parágrafo anterior correspondem à jornada de 06 

(seis) horas diárias, com jornada semanal de 30 (trinta) horas. 

Art. 23. O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá reajustar os vencimentos dos servidores 

públicos ou concederá abono salarial aos referidos profissionais, havendo disponibilidade 

financeira e previsão orçamentária. 

Art. 24. A remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, 

atribuídas ao servidor. 

Parágrafo Único. As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual 

não integram a remuneração. 

CAPÍTULO II 

DAS VANTAGENS 

Art. 25. Além do vencimento, o servidor municipal poderá perceber vantagens que incidirão sobre 

o vencimento base. 

Art. 26. O Adicional por insalubridade ou periculosidade consistirá quando do exercício de 

trabalho ou atividade em condições insalubres ou periculosas, nos seguintes termos: 

§1º Aos servidores que fizerem jus ao adicional de insalubridade, perceberão, respectivamente:  

I – 40% (quarenta por cento), quando em grau máximo;  
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II – 20% (vinte por cento), quando em grau médio;  

III – 10% (dez por cento), quando em grau mínimo. 

§2º O adicional por insalubridade incidirá sobre o vencimento básico, sem os acréscimos 

decorrentes de qualquer outro adicional, gratificação ou pagamento a título de vantagem pessoal. 

§3º No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado o de 

grau mais elevado, para efeito de pagamento do adicional, sendo vedada a percepção cumulativa. 

§4º Aos servidores que fizerem jus ao adicional de periculosidade, perceberão o adicional de 30% 

(trinta por cento), incidentes sobre o seu vencimento básico, sem os acréscimos decorrentes de 

qualquer outro adicional, gratificação ou pagamento a título de vantagem pessoal. 

§5º Somente fará jus ao adicional de insalubridade e periculosidade o servidor que esteja no 

efetivo exercício de funções, que impliquem em trabalho ou atividade insalubre ou periculosa, 

devendo cessar imediatamente o seu recebimento, ainda que temporariamente, quando essas 

condições não mais persistirem. 

§6º São causas de cessação do pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade:  

I – Adoção de medidas de proteção à saúde que eliminem a nocividade das condições de trabalho;  

II – Alteração nas funções do servidor;  

III – Licença ou afastamento. 

§7º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por um 

deles, sendo vedada a percepção cumulativa dos mesmos, sob qualquer hipótese.  

§8º A apuração de eventuais condições e graus de insalubridade ou periculosidade nos locais de 

trabalho será feita por profissional da Secretaria Municipal de Administração, especializado em 

engenharia de segurança ou medicina do trabalho ou, ainda, por empresa ou profissional 

habilitado e credenciado pela SEMAD. 

§9º Caberá ao superior hierárquico do servidor que estiver recebendo adicional de insalubridade 

ou periculosidade o dever de comunicar ao setor de Recursos Humanos responsável pelo órgão 

em que estiver lotado, e este a Secretaria Municipal de Administração, de imediato, a eventual 

transferência do servidor para local de trabalho diverso daquele que lhe dá direito à percepção do 

adicional ou de causas que justifiquem a cessação do pagamento. 

Art. 27. O adicional por tempo de serviço será devido no acréscimo percentual de 5% (cinco por 

cento), calculado sobre o valor do vencimento base a cada cinco anos em efetivo exercício do 

servidor, até o máximo de 6 (seis). 
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Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional de que trata o caput deste artigo a partir do mês 

em que completar o quinquênio, independente de solicitação. 

Art. 28. O adicional por serviço noturno será devido quando o serviço for prestado em horário 

compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte e terá o 

valor-hora acrescido de 20% (vinte por cento) sobre o valor-hora do vencimento básico do cargo. 

Art. 29. O Servidor fará jus ao adicional de nível superior, à razão de 20% (vinte por cento), a ser 

calculado sobre o vencimento básico percebido pelo mesmo. 

§1º O adicional de nível superior não será devido quando a referida formação acadêmica 

constituir requisito para o ingresso no cargo. 

§2º O adicional que trata o caput deste artigo só será devido quando a formação acadêmica de 

nível superior tiver vinculação as atribuições do cargo exercido, condição que será verificada por 

meio de procedimento de análise a ser regulamentado pelo Poder Executivo municipal onde, ao 

final, se manifestará formalmente pelo deferimento ou não do pedido 

§3º O adicional que trata o caput deste artigo não será cumulativo no caso de servidor portador 

de mais de um diploma por formação acadêmica de nível superior. 

TÍTULO V 

CAPÍTULO I 

DO ENQUADRAMENTO 

Art. 30. O enquadramento do servidor nos grupos, cargos do Plano de Cargos e Salários instituído 

por esta Lei, dar-se-á após prévia análise dos seguintes itens: 

I – Situação Funcional atual do servidor; 

II– Correspondência das atribuições dos cargos e funções atualmente ocupados com as 

atribuições dos cargos criados neste Plano; 

III – Atendimento aos requisites exigidos para o provimento dos cargos; 

IV – A lotação ideal de cargos, necessária ao funcionamento dos órgãos e entidades da 

Administração Pública Municipal; 

V – Os recursos orçamentários e financeiros disponíveis. 
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Art. 31. Após cumpridas as exigências, serão enquadradas nos cargos do Quadro Permanente os 

atuais servidores efetivos, que atendam aos requisitos exigidos para o desempenho do cargo e os 

efetivos estáveis, nos termos da legislação vigente. 

§1° O enquadramento dos servidores estáveis no Quadro Permanente será processado mediante 

transformação dos cargos atualmente ocupados, considerando-se a função exercida de acordo 

com a tabela de correspondência constante do Anexo III desta Lei. 

§2° O cargo atual que não tiver correspondente no Plano instituído nesta Lei ficará extinto, sendo o 

servidor automaticamente aproveitado, nos termos da legislação pertinente, no cargo equivalente, 

de acordo com o Anexo III, sem prejuízo de seus vencimentos, corrigidos de acordo com os 

reajustes promovidos pelo Poder Executivo Municipal. 

§3º Os integrantes do quadro suplementar terão seus vencimentos equivalentes aos cargos 

descritos no Anexo III, sendo automaticamente aproveitados. 

§4° O enquadramento dos servidores no Plano de Cargos e Salários, objeto desta Lei, dar- se-á 

através de ato do Chefe do Poder Executivo Municipal. 

CAPÍTULO II 

DA REVISÃO DO ENQUADRAMENTO 

Art. 32 Dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação do ato de 

enquadramento, poderá o servidor solicitar a revisão do mesmo. 

§1° O pedido de que trata este artigo, será protocolado no setor correspondente da Secretaria de 

Administração, dirigido ao Secretário respectivo, que no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar 

de sua formalização, manifestar-se-á sobre o pleito. 

§2° Se procedente a solicitação do servidor, o ato de retificação do enquadramento deverá ser 

publicado no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da decisão, e os seus efeitos retroagirão à data do 

enquadramento inicial. 

TÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 33. As disposições do Plano de Cargos e Salários criado nesta Lei se aplicam aos servidores 

inativos, no que couber, nos termos dos dispositivos constitucionais. 

Art. 34. O processo de enquadramento dos servidores no Plano de Cargos e Salários criados nesta 

Lei será realizado por comissão a ser constituída por meio de ato do Poder Executivo. 
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Art. 35. Em nenhuma hipótese, o servidor terá reduzida a remuneração de seu cargo efetivo, 

respeitadas as vantagens que já constituem direito adquirido na forma da lei. 

Art. 36. O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo quando nomeado para ocupar cargo 

comissionado, poderá optar pela percepção da remuneração integral do referido cargo 

comissionado ou permanecer com os vencimentos do cargo de origem, acrescido vantagens, 

quando assim couber, vedada a cumulação das remunerações. 

Art. 37. O Poder executivo municipal baixará os atos regulamentares necessários à execução do 

presente Plano, podendo a Secretaria Municipal de Administração expedir atos e instruções 

necessárias à sua operacionalização. 

Art. 38. Naquilo que for omissa a presente lei ou com esta colidir, aplica-se aos profissionais do 

município, estáveis e ocupantes de cargos efetivos, no que couberem, as disposições contidas no 

Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e Fundações 

Públicas do Município de Santarém Novo. 

Art. 39. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta do orçamento municipal. 

Art. 40. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a 

parir do dia 01 de janeiro de 2022 com fundamento na Lei Complementar nº 173/2020 e 

revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém Novo, 24 de março de 2021. 

 

 

THIAGO REIS PIMENTEL 

Prefeito Municipal 
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