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Institui a Carreira dos Profissionais da Fiscalização do Município de
Brasnorte, e dá outras providências.

O Sr. Mauro Rui Heisler, Prefeito Municipal de Brasnorte, Estado
de Mato Grosso, no usode suas atribuições que lhe são conferidas
por lei, FAZ SABER que a Câmara aprovou e ela sanciona e
promulga a seguinte Lei:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1o. Esta Lei institui a Carreira da atividade de Fiscalização da Prefeitura
Municipal de Brasnorte, dos cargos pertencentes ao quadro da fiscalização, instituídos pela Lei
Municipal n° 781/2003, 851/2005, 932/2005 e 969/2006, conforme anexo II, desta Lei.

Parágrafo único. Mediante transformação dos respectivos cargos, os servidores
serão incluídos nas classes ou categorias cujas atribuições sejam correlatas com as dos cargos
ocupados na data de vigência desta lei, observada a escolaridade, a especialização ou a habilitação
profissional exigida para o ingresso nas mesmas classes ou categorias, sendo que os cargos
constantes da coluna "Situação Atual" ficam com a nomenclatura alterada para a constante da
coluna "Situação Nova", conforme anexo II.

Art. 2o. O Plano de Carreira dos Servidores da Fiscalização da Prefeitura Municipal
de Brasnorte, instituído por esta Lei, tem por objetivo a eficácia e a continuidade da ação
fiscalizadora das Secretarias Municipais, mediante a valorização da função pública e da ação fiscal
e a sua profissionalização, através da adoção de uma sistemática remuneratória justa, que valorize
a contribuição de cada servidor, medida através de seu desempenho pessoal, direcionado para o
atendimento das finalidades dos órgãos.

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 da Fiscalização no âmbito do Poder Executivo do Município de Brasnorte.

Art. 4o. Para os efeitos desta Lei entende-se por Profissional da Fiscalização o
servidor ocupante de cargo efetivo e no Serviço Público Municipal, que desempenha atribuição
pertinente ao planejamento, coordenação, execução e avaliação das ações relacionadas com a
tributação, arrecadação e fiscalização dos tributos de competência do Município de Brasnorte, ber
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como obras e posturas, ação sanitária, em conformidade com os perfis profissionais e ocupacionais
necessários.

Art. 5o. A Carreira dos Profissionais da Fiscalização será única, abrangente,
multiprofissional e desenvolver-se-á dentro dos padrões que integram as áreas de atuação do
Sistema.

Título II

DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA FISCALIZAÇÃO

Capítulo I
DA CONSTITUIÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 6o. O quadro de pessoal dos profissionais da Fiscalização constitui-se dos
servidores efetivos nas áreas preventivas e corretivas relativas a tributos municipais, trânsito,
vigilância sanitária, obras e posturas.

Capítulo II
DA CONSTITUIÇÃO DA CARREIRA

IOIUC1

cargos:

Art. 7o. A Carreira dos Profissionais da Fiscalização é constituída de 4 (quatro)

I. Fiscal de Obras e Posturas;
II. Fiscal Sanitário;

, III. Fiscal Trânsito;
IV. Fiscal Tributário.

V. Técnico de Vigilância Sanitária e Saúde Ambiental.

Art. 8o. As atribuições de cada um dos cargos do Quadro de Fiscalização são
assim descritas:

I - Fiscal Sanitário;
a) executar procedimentos fiscais que se destinam a orientar os serviços de

profilaxia e policiamento sanitário, coordenando ou executando trabalhos de inspeção aos
estabelecimentos ligados a indústria e comercialização de produtos alimentícios, a imóveis recém -
construídos ou reformados, para protegera saúde da coletividade.

b) controlar, manifestar nos Processos Administrativos de sua competência;
c) elaborar, executar, monitorar e avaliar os projetos e programas de fiscalização

em sua área de atuação e os de controle da situação cadastral ou econômico-fiscal, facilitando a
aplicação dos métodos de gerenciamento das diretrizes e da rotina;

d) Inspecionarambientes e estabelecimentos de alimentação pública, verificando o
cumprimento das normas de higiene sanitáriacontida na legislação em vigor;

e) proceder à fiscalização dos estabelecimentos de venda de gêneros alimentícios,
verificando as condições sanitárias dos seus interiores, limpeza dos equipamentos refrigeração dos
ambientes, suprimento de água, instalações sanitárias e condições de asseio e saúde dos que
manipulam os alimentos, para assegurar as condições necessárias à produção e distribuição de
alimentos sadios e de boa qualidade;
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f) providenciar a interdição de locais com presença de animais, que estejam
instalados em desacordo com as normas municipais;

g) orientar o comércio e a indústria quanto às normas de higiene sanitária e do
trabalhador;

h) atender aos pedidos de vistorias solicitados pela população, verificando as
condições e a existência de criações clandestinas de animais, lotes sujos, esgoto sem tratamento
ou canalização inadequada, dentre outras, para aplicação das normas e penalidades previstas em
legislação própria, quando for o caso;

i) participar de campanhas de controle de vetores, vacinação anti-rábica dentre
outras;

j) formular, planejar e monitorar a implementação de políticas públicas de
fiscalização sanitária;

k) promover trabalhos educativos junto a comunidade, tais como: palestras,
distribuição de folder e cartazes,

I) elaborar relatórios de inspeção realizados;
I) executar outras atribuições afins.
II - Agente Fiscalização de Obras e Posturas;
a) controlar, manifestar nos Processos Administrativos de sua competência;
b) controlar, acompanhar e proferir parecer em processos tributários;
c) executar procedimentos fiscais para orientar e fiscalizar o cumprimento das leis,

regulamentos e normas que regem a execução de obras públicas e particulares bem como as
posturas municipais;

d) verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais e
de prestação de serviços em face dos artigos que expõem, vendeou manipulam e dos serviços que
prestam;

e) verificar as licenças de ambulantes e impedir o exercício desse tipo de comércio
por pessoas que não possuam a documentação exigida;

f) formular, planejar e monitorar a implementação de políticas públicas na
fiscalização de obras, posturas e serviços públicos;

g) elaborar relatórios das inspeções realizadas;
h) comunicar as irregularidades verificadas, propor medidas corretivas, inerentes à

função;
i) executaroutras atribuições afins.
III-Fiscal Tributário;
a) executar procedimentos fiscais para verificar a regularidade no cumprimento das

obrigações tributárias pelo sujeito passivo, sobre operações relativas a tributos de competência do
município e nos sistemas de informação e/ou controle de tributos, bem como constituir o crédito
tributário, mediante lançamento;

b) controlar, manifestar nos Processos Administrativos de sua competência;
c) elaborar, executar, monitorar e avaliar os projetos e programas de fiscalização

em sua área de atuação e os de controle da situação cadastral ou econômico-fiscal, facilitando a
aplicação dos métodos de gerenciamento das diretrizes e da rotina;

d) executar plantão nas Operativas de Fiscalização, de Atendimento ao
Contribuinte e/ou em outros Órgãos da Administração Pública que atuem em parceria com a
Secretaria Municipal de Finanças;

e) gerir informações econômico-tributárias;
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f) prestar e/ou participar de equipes de consultoria e assessoramento técnico à
administração fazendária;

g) formular, planejar e monitorar a implementação de políticas públicas na
administração fazendária;

h) acompanhar, fiscalizar e constituir o crédito tributário, decorrente do
descumprimento das obrigações tributárias, junto aestabelecimentos prestadores de serviços;

i) controlar, acompanhar e proferir parecer em processos tributários;
j) prestar e/ou participar de equipes de consultoria e assessoramento técnico à

administração fazendária;
k) executaroutras atribuições afins;
IV - Fiscal de Trânsito;
a) controlar, manifestar nos Processos Administrativos de sua competência;
b) controlar, acompanhar e proferir parecer em processos de trânsito;
c) executar procedimentos fiscais para orientar e fiscalizar o cumprimento das leis,

regulamentos e normas que regem o trânsito;
d) verificar a regularidade do licenciamento de veículos regularmente;
e) formular, planejar e monitorar a implementação de políticas públicas de trânsito;
g) elaborar relatórios das inspeções realizadas;
h) comunicar as irregularidades verificadas, propor medidas corretivas, inerentes à

função.
i) executar outras atribuições afins.
V. Técnico de Vigilância Sanitária e Saúde Ambiental.
a) instruir os munícipes sobre o cumprimento da legislação sanitária e ambiental do

município;
. b) corrigir, examinar, selecionar e preparar os elementos necessários à realização

dafiscalização externa e quando necessário aplicar as sanções legais;
c) executaroutras atribuições afins.

Art. 9o. O perfil profissional e ocupacional, parte integrante de cada cargo,
devidamente identificado no anexo II desta Lei, vincula-se diretamente à natureza do cargo
decorrente da especificidade da habilitação exigida para o seu provimento, bem como da
complexidade das atribuições a ele inerentes, originárias das ações e serviços que constituem o
sistema de fiscalização no Município de Brasnorte.

Capítulo III
DA SÉRIE DE CLASSES DOS CARGOS DA CARREIRA

Art. 10. Asérie de Classes dos Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais
da Fiscalização estrutura-se em linha horizontal de acesso, em conformidade com o respectivo nível
de habilitação e perfil profissional e ocupacional, identificada por letras maiúsculas assim descritas:

a) Classe A: habilitação em ensino médio;
b) Classe B: requisito da Classe A, mais 200 (duzentas) horas de cursos de

capacitação, correlacionados com a área de atuação;
c) Classe C: habilitação em grau de ensino superior, correlacionada com a área de

atuação.
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§1°. Acarga horária de cursos de aperfeiçoamento e/ou capacitação deverá ter no
mínimo 16 (dezesseis) horas e somente terão validade àqueles realizados e freqüentados após a
entrada em vigor desta lei.

§2°. Os títulos de graduação deverão estar de acordo com o perfil profissional do
cargo, ou relacionados com a área de atuação ou correlatas com a abrangência da área de
fiscalização.

§3°. Mediante requerimento do servidor serão aceitos todos os cursos freqüentados
retroativamente até os últimos 6 (seis) anos anteriores a datado requerimento.

Capitulo IV
DA MOVIMENTAÇÃO FUNCIONAL

Art. 11. O desenvolvimento do servidorestatutário efetivo na carreira, dar-se-á em
duas modalidades:

I- progressão vertical: por tempo de serviço;
II - progressão horizontal: por nova titulação profissional.

Seção I
DA PROGRESSÃO VERTICAL

Art. 12 A progressão vertical 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:

I - cumprido o estágio probatório, com aproveitamento mínimo de 70% (setenta por
cento);

II - aprovado em processo anual e específico de avaliação de desempenho
obrigatoriamente, com média de 70% (setenta porcento) de aprovação.

§1°. As demais progressões, após o término do estágio probatório, ocorrerão
anualmente.

§2°. Decorrido o prazo previsto no inciso II deste artigo, se o órgão não realizar
processo de avaliaçãode desempenho, a progressão horizontal dar-se-á automaticamente.

§3°. Os coeficientes para os aumentos salariais de um nível para o subseqüente
ficam estabelecidos de acordo com o anexo III.

§4°. Os níveis serão representados por algarismos romanos dentro de cada classe
que compõema progressão horizontal.

§5°. 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.

Seção il
DA PROGRESSÃO HORIZONTAL

Art. 13. A progressão horizontal por titulação profissional é a passagem do
servidor, ocupante de um dos cargos definidos nesta lei, de uma classe para outra no mesmo cargo,
em virtude de comprovação da habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento, e/ou capacitação
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profissional exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento do intervalo mínimo de 3
(três) anos da classe Apara a classe B, 5 (cinco) anos da classe Bpara a classe C.

§1°. As classes serão representadas por letras dentro de cada nível que compõem
a progressão horizontal.

§2°. Somente as titulações apresentadas até 30 de junho do ano corrente serão
consignadas no orçamento do ano seguinte, atendido os pressupostos do artigo anterior.

§3°. Para os atuais servidores, a contagem do tempo de que trata o caput, deste
artigo, será a data de enquadramento.

§4°. 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.

Art. 14. A qualificação e o esforço pessoal em busca de maiores níveis de
educação formal dos servidores abrangidos por esta lei, visando o seu crescimento acadêmico e à
sua permanência no serviço público, serão estimulados mediante a concessão do incentivo à
titulação.

Parágrafo único. A concessão do incentivo previsto no caput deste artigo
depende, além dos critérios e requisitos disciplinados nesta lei, de disponibilidade orçamentária na
forma da legislação vigente.

Art. 15. O incentivo à titulação será concedido conforme anexo III desta lei, não
cumuláveis entre si.

Título III

DO REGIME FUNCIONAL, JORNADA DE TRABALHO EREMUNERAÇÃO.

Capítulo I
DO INGRESSO Ob UtòllJlVÒ

Art. 16. O ingresso na Carreira dos Profissionais de Fiscalização, 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.

Art. 17. Ao entrar em exercício o servidor será enquadrado na Carreira na Classe
A, Nível 1 (um) do respectivo cargo.

Parágrafo único. Nas situações em que o edital de abertura do concurso público
exigir titulação específica de acordo com o perfil profissional, o enquadramento inicial do servidor
será na classe correspondente à titulação exigida.

Capítulo II
DA JORNADA DE TRABALHO

Art. 18. A jornada de trabalho dos Profissionais da Fiscalização será de 40
(quarenta) horas semanais, podendo ser em regime de escala de plantão, com exceção dos
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ocupantes de cargos com jornada especial de trabalho, fixada por lei federal que regulamente a
profissão no âmbito nacional.

Capítulo III
DA REMUNERAÇÃO

Art. 19. Osistema de remuneração da Carreira dos Profissionais da Fiscalização
estrutura-se através de tabelas remuneratórias contendo os padrões fixados em razão da natureza,
grau de responsabilidade e complexidade e dos requisitos exigidos para ingresso em cada cargo da
carreira dos Profissionais.

Parágrafo único. As tabelas remuneratórias constam do anexo III, desta Lei.

Capítulo IV
DO ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE

Art. 20. O Adicional de Produtividade para os servidores abrangidos por esta Lei,
em efetivo exercício, será concedido obedecendo ao critério de atribuição de pontos a ser fixado
através de decreto, visando incentivar e aprimorar as atividades de fiscalização, lançamento e
arrecadação tributária, no intuito de inibir a evasão fiscal, reprimir a fraude contra o Fisco e estimular
o crescimento real da receita tributária municipal.

Art. 21. Os valores considerados para o pagamento do adicional de produtividade
serão exclusivamente provenientes dos recursos efetivamente arrecadados em decorrência de
autuações, plantões, vistorias, inscrições "ex-officio" ou outros atos praticados pelos Fiscais que
resulte em recebimento de tributos, multas, juros moratórios, penalidades acessórias de
contribuintes inadimplentes ou infratores.

Parágrafo único. Os critérios para definição das metas gerenciais serão
estabelecidos em regulamento.

Art. 22. Afixação de tarefas do roteiro de atividades, bem como a apuração das
cotas dos serviços realizados, será feita pelo Secretário onde estiverem lotados os ocupantes dos
cargos de Fiscalização, bem como elaborar, mensalmente, os mapas demonstrativos dos pontos e
encaminhá-los ao órgão competente.

Parágrafo único. A gratificação de produtividade será creditada em folha de
pagamento do mês subseqüente ao da geração.

Art. 23. O Adicional de produtividade para fins de pagamento, fica fixado,
mensalmente, em até 1.500 (um mil e quinhentos) pontos e de no mínimo de 300 (trezentos)
pontos.

§1°. O valor de cada cota será de R$ 1,00 (um real) a reajustado na mesma época
e percentuais dos servidores públicos municipais.

§2°. Para os servidores efetivos ocupantes de cargos ou funções de chefia da
Secretaria responsável pelas Finanças do Município, o Incentivo a Produtividade, terá como limite
máximo o valor total das cotas atribuídas, levando em consideração a média de produtividade
percebida por todos os agentes fiscais em exercício.
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§3°. Fica garantido ao servidor integrante deste Plano de Cargos o pagamento
mensal mínimo da cota de 300 (trezentos) pontos.

§4°. O servidor somente terá direito ao recebimento da cota mencionada no
parágrafo anterior caso não atinja o limite mínimo de 301 (trezentos e um pontos), e em caso venha
a ultrapassar a cota mínima, o valor a ser considerado seráo efetivamente auferido durante o mês
da apuração.

§5°. Odisposto neste artigo e parágrafos não se aplica aos servidores ocupantes
de cargos de chefia ou funções gratificadas.

Art. 24. Aadministração fazendária disponibilizará aos servidores abrangidos por
esta lei as tarefas necessárias que possibilitem alcançar o Incentivo de Produtividade, na forma do
regulamento.

Art. 25. Fica assegurado ao profissional integrante deste Plano de Carreira, na
forma deste Capítulo, após a cessação das atividades, o pagamento da média do Incentivo a
Produtividade adquirida no período, até a cessão final.

Art. 26. Para fins de pagamento do Incentivo de Produtividade, no caso de férias,
13° (décimo terceiro) salário ou de afastamento por licenças previstas no Estatuto dos Servidores,
exceto para tratar de interesses particulares, para exercer mandato eletivo ou para exercer cargos
em comissão e funções gratificadas fora do âmbito da Prefeitura Municipal de Brasnorte, será
considerada a média da gratificação percebida pelo servidor nos 12 (doze) meses que precederem
a concessão das mesmas.

Art. 27. É vedado o acúmulo de adicional de produtividade com qualquer outra
espécie de gratificação e horas extraordinárias.

Art. 28. A inidoneidade ou falsidade de dados constantes de relatórios,
documentos, notificações, autos de infração e intimações que venham proporcionar vantagem ao
autor do procedimento, implicará em responsabilidade funcional, punível nos termos do Estatuto dos
Servidores Públicos do Município, independentemente do desconto em dobro das cotas auferidas.

Art. 29. O Adicional de Produtividade terá seu valor apurado mediante a
computação dos pontos atribuídos às tarefas e atividades constantes de regulamento no prazo de
30 (trinta) dias após a vigência desta lei.

Art. 30. Os pontos individuais auferidos pelos servidores que ultrapassarem no mês
o limite máximo fixado, serão levados a seu crédito para aproveitamento no mês seguinte, não
podendo o crédito computado exceder a 50% (cinqüenta por cento) do valor mensal, nem
ultrapassar o limite mensal fixado.

Art. 31. Os pontos atribuídos e pagos que forem julgados improcedentes, ou
insubsistentes após o seu pagamento por motivo de nulidade dos autos de infração ou qualquer
outra irregularidade, serão descontados de todos os pontos alcançados no mês seguinte ao da
decisão, independentemente de qualquer outra sanção administrativas oudisciplinares.
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Art. 32. As decisões de âmbito administrativo referente à remissão total ou parcial
de créditos fiscais constituídos por auto de infração, não prejudicarão a percepção dos pontos
relativos aos mesmos.

Capítulo V
DO ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CARREIRAS

Seção I
DA COMISSÃO DE ENQUADRAMENTO

Art. 33. Fica criada uma Comissão de Enquadramento que será constituída
paritariamente entre membros indicados pelo Governo Municipal e representante dos Servidores
Públicos Municipais integrantes deste Plano de Cargos, num total de 4 (quatro) membros
formalmente nomeados.

Parágrafo único. O Governo Municipal e a entidade sindical representativa dos
servidores municipais deverão apresentar ao Secretário responsável pela gestão de pessoal os
nomes dos representantes escolhidos para compor a comissão de enquadramento, bem como dos
respectivos suplentes.

Seção II
DOS PRAZOS

Art. 34. O prazo de duração dos trabalhos da comissão de enquadramento será de
45 (quarenta e cinco) dias, assim distribuídos:

I - prazo de enquadramento: 10 (dez) dias, contados da publicação do ato de
nomeação da Comissão de Enquadramento;

II - prazo de apresentação de recursos ao enquadramento: 10 (dez) dias, contados
da publicação do atode enquadramento;

III - prazo máximo de resposta aos recursos previstos no Inciso II: 10 (dez) dias,
contados da apresentação formal do recurso;

IV - prazo de solicitação de reconsideração da decisão prevista no Inciso III de 15
(quinze) dias, contados da publicação da decisão;

V- prazo máximo de resposta aos pedidos de reconsideração previstos no Inciso IV
de 10 (dez) dias, contados da apresentação formal do pedido de reconsideração.

§1°. Terminado o enquadramento preliminar dos servidores, realizado pela
comissão de enquadramento prevista nesta lei, o Secretário Municipal responsável pela gestão de
pessoal da Prefeitura fará publicá-lo, abrindo formalmente o prazo de recurso a que se refere o
inciso II do §2° deste artigo.

§2°. Passado o prazo referido no inciso II do § 2o deste artigo, será publicado ato
do Prefeito Municipal, contendo o enquadramento definitivo dos servidores que não optaram por
recorrer do contido na publicação a que se refere o parágrafo anterior.

§3°. Aresposta a que se refere o inciso III do § 2o deste artigo cabe à comissão de
enquadramento e será publicada, no diário oficial, pelo Secretário Municipal responsável pela
gestão de pessoal da Prefeitura, abrindo formalmente o prazo de recurso a que se refere o inciso IV
do § 2o deste artigo.
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§4°. Passado o prazo referido no inciso IV do § 2o deste artigo, será publicado ato
do Prefeito Municipal, contendo o enquadramento definitivo dos servidores que não optaram por
recorrer do contido na publicação a que se refere o parágrafo anterior.

§5°. Aresposta a que se refere o inciso Vdo § 2o deste artigo, cabe à comissão de
enquadramento e será publicada pelo Secretário Municipal responsável pela gestão de pessoal da
Prefeitura, simultaneamente ao ato do Prefeito Municipal, contendo o enquadramento definitivo dos
servidores em questão.

Seção III
DO ENQUADRAMENTO NA CLASSE DE VENCIMENTO

Art. 35. Para a identificação da classe à qual pertence o servidor será utilizado a
inicial do cargo, na data de enquadramento, observado o disposto no anexo III, desta lei.

Seção IV
DO ENQUADRAMENTO NO NÍVEL DE VENCIMENTO

Art. 36. 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 Brasnorte, na forma do anexo III desta lei.

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo serão computados os anos
completos de serviço público municipal, ficando as frações em meses e dias como contagem inicial
dos interstícios necessários aos mecanismos de desenvolvimento previstos neste plano.

Seção V
ENQUADRAMENTO NO PADRÃO DEVENCIMENTO

Art. 37. Para fins de enquadramento definitivo, uma vez identificado o nível e a
classe, o valor pecuniário correspondente deve ser comparado com o apurado na forma do
enquadramento preliminar.

§1°. Realizada a comparação prevista no caput deste artigo conclui-se que:
I- caso do valor pecuniário produzido no enquadramento seja igual ou superior ao

recebido atualmente pelo servidor, a diferença individual de enquadramento deixa de existir e o
enquadramento definitivo fica determinado no nível e classe correspondente na data do
enquadramento;

II - caso do valor pecuniário produzido no enquadramento seja inferior ao recebido
atualmente pelo servidor, este será enquadrado no padrão de vencimento de classe, cujo valor
pecuniário seja igual ou superior mais próximo na tabela do cargo correspondente, previsto no
anexo III, desta Lei;

§2°. Do enquadramento previsto neste artigo não poderá resultar redução de
vencimentos, respeitados o direito adquirido e o princípio da irredutibilidade.

Art. 38. Previamente à comparação a que se refere o disposto no artigo anterior, a
comissão de enquadramento deverá proceder à verificação das parcelas permanentes, que
compõem a remuneração do servidor.
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Seção VI
DA IDENTIFICAÇÃO DA ESPECIALIDADE EAMBIENTE ORGANIZACIONAL

Art. 39. Os ocupantes dos cargos serão enquadrados nos cargos transformados,
conforme suas correlações, na especialidade do cargo original e na descrição de atividades do
servidor público municipal tendo em vista o contido no anexo II, a esta lei.

Art. 40. Identificado o cargo e a especialidade, o servidor será alocado no ambiente
organizacional correspondente, previsto na estrutura organizacional.

Título IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS EFINAIS

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 41. As vagas do quadro dos profissionais de fiscalização serão criadas em Lei,
conforme a demanda e necessidade vigente e relacionadas no edital do concurso.

Art. 42. O quadro permanente dos servidores estatutários efetivos do Município de
Brasnorte será estruturado em conformidade com as disposições desta Lei, combinadas com as
normas instituidoras do Plano Geral de Cargos no Serviço Público Municipal, Estatuto dos
Servidores Públicos e demais disposições aplicáveis à espécie.

Capítulo II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 43. O servidor que na aprovação deste plano possuir habilitação comprovada
para elevação de classe A para a Classe B, será elevado à classe competente, no mês de fevereiro
de 2008.

Parágrafo único. O requerimento, deverá ser efetuado em até 60 (sessenta) dias,
após a entrada em vigor desta lei.

Art. 44. As disposições, direitos 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 do Funcionário Público Municipal.

Art. 45. Ficam mantidos todos os cargos criados anteriores a esta Lei, conforme
quantitativo total constante do anexo Idesta Lei.

Art. 46. As alterações nas remunerações previstas nesta Lei serão realizadas,
sempre que necessário, por meio de Lei Ordinária.
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Art. 47. Aplica-se subsidiariamente, no que não específico o Estatuto dos
Servidores Públicos e o Plano de Carreira Geral do Município de Brasnorte.

Art. 48. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário tendo seus efeitosa partir de 01 de setembro de 2007..

Gabinete do Prefeito Municipal, aos 14dias de Setembro do ano de 2007.

•

MAURO RUI HEISLER

Prefeito Municipal
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ANEXO 1 i
QUANTIDADE DE CARGOS EFETIVOS j

Cargos Quantidade

Fiscal de Transito 10

Fiscal Sanitário 4

Fiscal Tributário 18

Técnico em Vigilância Sanitária e Saúde Ambiental 2

34

ANEXO

QUADRO DE TRANSFORMAÇÃO DOS CARGOS EFETIVOS

Situação Nova Situação Atual Quantidade

Fiscal de Transito 10riscai oe i ransuo

Fiscal Sanitário Fiscal Sanitário 4

Fiscal Tributário Fiscal Tributário 18

Técnico em Vigilância Sanitária t
Ambiental

í Saúde Técnico em Vigilância Sanitária e Saúde
Ambiental

2

34
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ANEXO III

TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS

Cargos: FISCAL DE OBRAS EPOSTURAS, FISCAL DE TRÂNSITO,
FISCAL SANITÁRIO E FISCAL TRIBUTÁRIO

Nível/Classe Percentual A-1,00 B-1,25 C- 1,50

1 - 00 anos 1,00 770.C 962,50 1.155,00

2 - 01 anos 1,02 785,40 981,75 1.178,10

3 - 02 anos 1,04 800,80 1.001,00 1.201,20

4 - 03 anos 1.06 816,20 1.020,25 1.224,30

5 - 04 anos 831,60 1.039,50 1.247,40

6 - 05 anos
1,10 847,00 1.058,75 1.270,50

7 - 06 anos 1,12 862,40 1.078,00 1.293,60

8 - 07 anos 1,14 877,80 1.097,25 1.316,70

9 - 08 anos 1,16 893,20 1.116,50 1339,1

10-09 anos 1,18 908,60 1.135,75 1.362,90

11 -10 anos
1,20 924,00 1.155,00 1.386,00

12-11 anos
1,22 939,40 1.174,25 1.409,10

13-12 anos 1,24 954,80 1.193,50 1.432,20

14-13 anos
1,26 970,20 1.212,75 1.455,30

15-14 anos 1.28 985,60 1.232,00 1.478,40

16-15 anos
1,30 1.001,00 1.251,25 1.501,50

17-16 anos
1,32 1.016,40 1.270,50 1.524,60

18-17 anos
1,34 1.031,1 1.289,75 1.547,70

19-18 anos 1.36 1.047,20 1.309,00 1.570,1

20-19 anos 1,38 1.062,60 1.328,25 1.593,90

21 - 20 anos
1,40 1.078, 1.347,50 1.617,

22 - 21 anos
1.43 1.101.10 1.376,38 1.651,65

23- 22 anos
1,46 1.124,20 1.405,25 1.686,30

24 - 23 anos
1,49 1.147,30 1.434,13 1.720,95

25 - 24 anos
1,51 1.162,70 1.453,38 1.744,05

26 - 25 anos
1,54 1.185, 1.482,25 1.778,70

27 - 26 anos
1,57 1.208,90 1.511,13 1.813,35

28 - 27 anos
1,60 1.232,00 1.540,00 1.848,00

29 - 28 anos
1,63 1.255,10 1.568,88 1.882,65

30 - 29 anos 1.278,20 1.597,75 1.917,30
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Cargo: TÉCNICO VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESAÚDE AMBIENTAL

Nível/Classe Percentual A-1,00 B-1,25 C- 1,50

1 - 00 anos 1,00 820,00 1.025,00 1.230,00

2 - 01 anos 1,02 836,40 1.045,50 1.254,60

3 - 02 anos 1,04 852,80 1.066,00 1.279,20

4 - 03 anos 1,06 869,20 1.086,50 1.303,80

5 - 04 anos 1,08 885,60 1.107,00 1.328,40

6 - 05 anos 1,10 902,00 1.127,50 1.353,00

7 - 06 anos 1,12 918,40 1.148,00 1.377,60

8 - 07 anos 1,14 934,80 1.168,50 1.402,20

9 - 08 anos 1,16 951,20 1.189,00 1.426,80

10-09 anos 1,18 967,60 1.209,50 ' 1.451,40

11 -10 anos 1,20 984,00 1.230,00 1.476,00

12-11 anos 1,22 1.000,40 1.250,50 1.500,60

13-12 anos 1,24 1 016,80 1.271,00 1.525,20

14-13 anos 1,26 1 033,20 1.291,50 1.549,80

15- Manos 1,28 1 049,60 1.312,00 1.574,40

16-15 anos 1,30 1 066,00 1.332,50 1.599,00

17-16 anos 1,32 1 082,40 1.353,00 1.623,60

18-17 anos 1,34 1 1.648,20098,80 1.373,50

19-18 anos 1,36 1 115,20 1.394,00 1.672,80

20-19 anos 1,38 1 131,60 1.414,50 1.697,40

21 - 20 anos 1,40 1 148,00 1.435,00 1.722,00

22 - 21 anos 1,43 1 172,60 1.465,75 1.758,90

23- 22 anos 1,46 1 197,20 1.496,50 1.795,80

24 - 23 anos 1,49 1 221,80 1.527,25 1.832,70

25 - 24 anos 1,51 1 238,20 1.547,75 1.857,30

26 - 25 anos 1,54 1 262,80 1.578,50 1.894,20

27 - 26 anos 1,57 1 287,40 1.609,25 1.931,10

28 - 27 anos 1,60 1 312,00 1.640,00 1.968,00

29 - 28 anos 1,63 1 336,60 1.670,75 2.004,90

30 - 29 anos 1,66 1 361,20 1.701,50 2.041,80
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