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Institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do
Município de Brasnorte, e dá outras providências.

O Sr. Mauro Rui Heisler, Prefeito Municipal de Brasnorte, Estado de
Mato Grosso, no uso de 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 dos Profissionais do Sistema Único de Saúde - SUS,
do Poder Executivo Municipal de Brasnorte, dos cargos pertencentes ao quadro da saúde, previsto nas
Leis Municipais n° 781/2003, 851/2005, 932/2005 e 969/2005, conforme anexo II, desta Lei e a criação
de novos cargos.

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, 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. OSistema Único de Saúde no Município de Brasnorte é gerido pela Secretaria
Municipal de Saúde, instituição essencial para a garantia do direito à saúde e provedora das ações
indispensáveis a seu pleno exercício, através de ações individuais e coletivas de promoção, prevenção,
recuperação e reabilitação da saúde no âmbito do Município de Brasnorte.

Capítulo II
DA FINALIDADE

È üui<a ;

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 deSaúde no âmbito do Poder Executivo do Município de Brasnorte.

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

II. especialidade, o conjunto de atividades afins ou área de conhecimento integrante da
habilitação legal, com atribuições específicas do cargo;
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Art. 5o. Os Profissionais do Sistema Único de Saúde do Município de Brasnorte,
pertencentes ao Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde e são regidos por esta Lei.

Art. 6o. ACarreira dos Profissionais do Sistema Único deSaúde seráúnica, abrangente,
multiprofissional e desenvolver-se-á dentro dos padrões que integram as áreas de atuação do Sistema.

Título II

DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Capítulo I
DA CONSTITUIÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 7o. 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.

§1°. Integram também o Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde os cargos
de provimento em comissão, previstos na Estrutura Organizacional e os profissionais contratados
temporariamente.

§2°. O quantitativo dos cargos existente e dos novos cargos consta do Anexo I desta
Lei.

Art. 8o. Os cargos de provimento efetivo da Carreira dos Profissionais do Sistema Único
de Saúde do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde 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 Brasnorte, 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 grausde escolaridade;

III - valorização do tempo integral e da dedicação exclusiva ao serviço;
IV - adequação dos recursos humanos às necessidades específicas dos segmentos da

população que requeiram atenção especial;
V- rede de serviços públicos de saúde constituirá campo de aplicação para o ensino e

pesquisa em saúde;
VI - aperfeiçoamento profissional e ocupacional mediante programas de educação

continuada, formação de especialistas e treinamento em serviço;
VII - especificidades do exercício profissional decorrente de responsabilidades e riscos

oriundos do contato intenso e continuado com os usuários portadores de patologias de caráter especial;
VIII - 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;

IX - 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;
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X - garantia da oferta contínua de programas de capacitação voltados para o
desenvolvimento e fortalecimento gerencial da Secretaria Municipal de Saúde;

XI - 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;

XII - garantia de ampla liberdade de organização no local de trabalho, de expressão de
suas opiniões, de idéias, de crenças e de convicções político-ideológicas;

XIII - garantia de condições adequadas de trabalho;
XIV - 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;

XV - 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. 9o. ACarreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde é constituída de 6 (seis)
cargos:

I. Agente Ambiental;
II. Agente Saúde;
III. Assistente Saúde;
IV. Técnico da Saúde;
V. Especialista da Saúde;
VI. Médico.

Art. 10. As atribuições de cada um dos cargos do Quadro de Pessoal da Secretaria
Municipal de Saúde são assim descritas:

I - Agente da Saúde:
a) Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de

prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais
ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor
municipal, distrital, estadual ou federal e especialmente, na sua área de atuação: a utilização de
instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade; a promoção de ações de
educação para a saúde individual e coletiva; o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento
das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; o estímulo à
participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; a realização de visitas
domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; e a participação em ações
quefortaleçam os elosentreo setorsaúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida.

b) O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição o exercício de atividades de
vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidasem conformidade com
as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente federado.

II -Agente Ambiental: as inerentes às ações e serviços que constituem oSistema Único
de Saúde, fiscalização de imóveis, estabelecimentos comerciais, industriais, diversões públicas,
ambulantes, meio ambientes, córregos, parques, bosques, fazendas, lagoas, nascentes de água, etc,
verificando o cumprimento da legislação pertinente, para assegurar o bem-estar da comunidade na sua
dimensão profissional de e outras atividades afins;
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III - Assistente da Saúde: as inerentes às ações e serviços do Sistema Único de Saúde,
nas suas dimensões técnico-profissional que requeiram escolaridade de ensino médio e/ou
profissionalizante de nível auxiliar vinculada ao perfil profissional e/ou ocupacional exigidos para
ingresso, para exercer atividades nas categorias funcionais correspondentes as áreas de saúde,
odontologia, nutrição e outras tarefas correlatas à mesma função profissional;

IV - Especialista da Saúde: as inerentes às ações e serviços que constituem o Sistema
Único de Saúde, na sua dimensão técnico-científica, que requeiram escolaridade de nível superior
diretamente vinculada ao perfil profissional e complexidade das atribuições exigidas para ingresso, para
exercer atividades nas categorias funcionais correspondentes à profissão regulamentada por lei e
demais atividades complementares e afins;

V- Médico: as inerentes às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde,
na sua dimensão técnico-científica, que requeiram escolaridade de nível superior diretamente vinculada
ao perfil profissional e complexidade das atribuições exigidas para ingresso, para exercer atividades na
categoria funcional correspondentes à medicina e demais atividades complementares e afins;

VI - Técnico da Saúde: as inerentes às ações e serviços que constituem o Sistema
Único de Saúde, na sua dimensão técnico-profissional e que requeiram escolaridade de nível médio
profissionalizante vinculado ao perfil profissional exigido para ingresso, para exercer atividades nas
categorias funcionais correspondente as áreas de saúde e odontologia e outras tarefas correlatas à
mesma função profissional;

Art. 11. 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 parao seu provimento, bem como da complexidade das atribuições
a ele inerentes, originárias das ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde.

Capítulo III
DA SÉRIE DE CLASSES DOS CARGOS DA CARREIRA

Art. 12. 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 o respectivo
nível de habilitação e perfil profissional e ocupacional, identificada por letras maiúsculas assim descritas:

I- Agente da Saúde:
a) Classe A: habilitação em ensino fundamental;
b) Classe B: requisito da classe A, mais 200 (duzentas) horas de cursos de

aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional;
c) Classe C: ensino médio, mais 200 (duzentas) horas de cursos de aperfeiçoamento,

qualificação e/ou capacitação profissional.
II - Agente Ambiental:
a) Classe A: habilitação em ensino médio completo;
b) Classe B: requisito da classe A, mais 200 (duzentas) horas de cursos de

aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional;
c) Classe A: habilitação em nível superior.
III-Assistente da Saúde:

a) Classe A: habilitação em ensino fundamental, mais habilitação profissionalizante de
nível auxiliar técnico;

b) Classe B: requisito da classe A, mais 200 (duzentas) horas de cursos de
aperfeiçoamento, qualificação ei ou capacitação profissional;
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c) Classe C: requisito da classe B, curso profissionalizante de ensino de nível técnico.
IV - Especialista da Saúde:
a) ClasseA: habilitação em nível superior;
b) Classe B: requisito da classe A, mais 200 (duzentas) horas de cursos de

aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional;
c) Classe C: requisito da classe B, mais título de especialista de no mínimo 200

(duzentas) horas.
V - Médico:

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

aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional;
c) Classe C: requisito da classe B, mais título de especialista de no mínimo 200

(duzentas) horas.
VI - Técnico da Saúde:

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

aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional;
c) Classe C: requisito da classe B, mais 200 (duzentas) horas de cursos de

aperfeiçoamento, qualificação e/oucapacitação profissional ou especialização em nível técnico.
§1°. Cada classe desdobra-se em níveis, que constituem a linha horizontal de

progressão.
§2°. Os cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional, serão

conferidos e/ou reconhecidos por uma comissão paritária constituída pelo Secretário de Municipal de
Saúde e membros indicados pelo Sindicato representativo, para este fim e deverão obedecer, dentre
outros,os seguintes requisitos à sua pontuação:

a) carga horária mínima de 16(dezesseis) horas.
b) serão computados apenas os cursos de aperfeiçoamento e/ou capacitação

profissional, concluídos no máximo 06 (seis) anosanteriores à data do requerimento.
c) somente serão computados os cursos realizados dentro da área de atuação ou

relacionadoscom a abrangência do SUS.
§3°. A carga horária de cursos de aperfeiçoamento e/ou capacitação profissional

contada para posicionamento na classe não será recontada para efeito de nova progressão horizontal.
§4°. 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 correlatas com a
abrangência do SUS, no Município de Brasnorte.

Capitulo IV
DA MOVIMENTAÇÃO FUNCIONAL

Art. 13. O desenvolvimento do servidor estatutário efetivo na carreira, dar-se-á em duas
modalidades:

I- progressão vertical: por tempo de serviço;
II - progressãohorizontal: pornova titulação profissional.

Seção I
DAPROGRESSÃO VERTICAL
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Art. 14. 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, commédia 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 desteartigo, se o órgão não realizar processo
de avaliação de 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 poralgarismos romanos dentro de cada classe que
compõem a 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 II
DA PROGRESSÃO HORIZONTAL

Art. 15. A progressão horizontal por titulação profissional é a passagem do servidor
público municipal, 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
qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento
do intervalo mínimo de 3 (três) anos da classe A para a classe B e 5 (cinco) anos da classe B para a
classe C

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

§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 aprovação desta lei.

§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. 16. 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 noserviço 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. 17. O incentivo à titulação será concedido conforme anexo III desta lei, não
cumuláveis entre si.
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Título III

DO REGIME FUNCIONAL, JORNADA DE TRABALHADO E REMUNERAÇÃO

Capítulo I
DO INGRESSO

Art. 18. O ingresso na Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúdeobedecerá
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. 19. Ao entrar em exercício o servidor será enquadrado na carreira dos Profissionais
do Sistema Único de Saúde na Classe A, Nível 1(um) do respectivo cargo.

§1°. 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.

§2°. O agente de saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da
atividade:

a) Agente Comunitário de Saúde:
I- residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do

processo seletivo público;
II - haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e

continuada; e
III. haver concluído o ensino fundamental.

IV. não se aplica a exigência a que se refere o inciso III aos que, na data de publicação
desta Lei, estejam exercendo atividades próprias de Agente Comunitário de Saúde.

b) Agente de Combate às Endemias:
I- haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e

continuada; e
II - haver concluído o ensino fundamental.

III - Não se aplica a exigência a que se refere o inciso Vaos que, na data de publicação
desta Lei, estejam exercendo atividades próprias de Agente Comunitário de Saúde.

Capítulo II
DA JORNADA DE TRABALHO

Art. 20. Ajornada de trabalho dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde será de
20 (vinte) ou de 40 (quarenta) horas semanais, com exceção dos ocupantes de cargos com jornada
especial de trabalho, fixada por lei federal que regulamente a profissão no âmbito nacional.

Capítulo III
DA REMUNERAÇÃO

Art. 21. 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,
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grau de responsabilidade e complexidade e dos requisitos exigidos para ingresso em cada cargo da
carreira profissional.

Parágrafo único. As tabelas remuneratórias dos profissionais do Sistema Único de
Saúde constam do anexo III, desta Lei.

Capítulo IV
DO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE

Art. 22. Além da remuneração os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde,
no interesse da administração, pelo exercício em condições especiais, poderão ser concedido
Gratificação de Produtividade, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, para as atividades
decorrentes de imperiosa, temporária e comprovada necessidade do serviço, a atenção básica,
ambulatoriais, programas de saúde, assistência médico-hospitalar, odontológica, regime extraordinário
de trabalho ou em escala de plantão aos servidores que prestem atividades específicas nas Unidades
Municipais de Saúde.

Art. 23. Os critérios e parâmetros para identificação das atividades específicas são os
seguintes:

I- servidores de carreira designados porportaria do Prefeito Municipal, para o exercício
de funções, nas condições de responsáveis ou executores de planos de ação e/ou projetos prioritários
constantes do Plano Municipal de Saúde respeitado o prazo estabelecido pela portaria;

II - servidores de carreira que sejam designados por portaria do Prefeito Municipal para
comporem, na condição de membros, grupos de trabalho, comissões, cujas atribuições a eles conferidas
atêm-se ao cumprimento de prazos legais ou fixados administrativamente, respeitado o prazo
estabelecido pela portaria;

III - servidores de carreira na condição de responsáveis ou participantes de processos
de implantação de novos serviços e/ou novas unidades da estrutura organizacional da Secretaria
Municipal de Saúde, mediante fundamentação específica.

IV - servidores de carreira em escala de plantão das quais, pela natureza de suas
atribuições, exijam a convocação dos trabalhos de servidores, com a finalidade de manter o
funcionamento de suas atividades, em caráter ininterrupto e diutumo de 24 (vinte e quatro) horas/dia,
incluído sábados domingos e feriados.

Art. 24. A gratificação de que trata esta Lei obedecerá ao percentual máximo de até
50% (cinqüenta por cento) do vencimento base do servidor pertencente ao quadro da Saúde do
Município.

§1°. Para efeito de cálculo da Gratificação de Produtividade dos servidores concedidos
e/ou disponibilizados ao Município, será utilizada o salário base do respectivo cargo na Administração
Pública.

§2°. Agratificação de produtividade está vinculada à unidade de concessão, devendo
ser imediatamente suspensos quando o servidor dela, por qualquer motivo, se afastar ou for removido e
não serão incorporadas ao vencimento para quaisquerefeitos.

§3°. O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei no quecouber, no prazo
de até 60 (sessenta) dias de sua publicação.
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Capítulo V
DO ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CARREIRAS

Seção I
DA COMISSÃO DE ENQUADRAMENTO

Art. 25. 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 6 (seis) 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. 26. 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 ato de 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 § 2o
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°. A resposta 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.

§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°. A resposta 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
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Prefeitura, simultaneamente ao ato do Prefeito Municipal, contendo o enquadramento definitivo dos
servidores em questão.

Seção III
DO ENQUADRAMENTO NA CLASSE DE VENCIMENTO

Art. 27. 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. 28. 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 DE VENCIMENTO

Art. 29. Para fins de enquadramentodefinitivo, 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. 30. 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.

Seção IV
DA IDENTIFICAÇÃO DA ESPECIALIDADE EAMBIENTE ORGANIZACIONAL

Art. 31. 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.
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Art. 32. Identificado o cargo e a especialidade, o servidor será alocado no ambiente
organizacional correspondente, previsto na estrutura organizacional.

Título IV

DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 33. A Política de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde,
fundamentada nos princípios e regras consignados no art. 8o 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 de Brasnorte;
III - melhoria da qualidade dos serviços prestados aos usuários do SUS;
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. 34. O sistema de desenvolvimento dos profissionais do SUS constituir-se-á dos
seguintes programas:

I- programa dequalificação para o Sistema Único de Saúde;
II - programa de avaliaçãode desempenho;
III - programa de valorização do servidor.
§1°. A Secretaria Municipal de Saúde, dentrode sua competência administrativa, poderá

firmar convênios, protocolos de cooperação ou instrumentos equivalentes com instituições ou órgãos
federais, estaduais ou municipais, com o objetivo de viabilizar a execução das ações do Programa de
Qualificação Profissional de forma a racionalizar e integrar os recursos disponíveis.

§2°. 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 Risco Ambientais, do Ministério do Trabalho.

Capítulo II
DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Art. 35. O Programa de Qualificação Profissional, será formulado pela Secretaria
Municipal de Saúde de Brasnorte, 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 Brasnorte; .
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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.
§1°. 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.

§2°. Caberá à Secretaria Municipal de Saúde, elaborar a programação anual do
Programa de Qualificação Profissional para o SUS, com os seus correspondentes conteúdos de
formação e respectivos custos parafins de apreciação e aprovação.

§3°. O servidor beneficiado pelo Programa de Qualificação Profissional para o SUS
deverá disponibilizar, no prazo e condições estabelecidas em regulamento, as informações e
conhecimentos obtidosdurante sua participação no Programa de Qualificação.

Capítulo III
DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 36. 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. 37. A elaboração das normas disciplinadoras do Programa de Avaliação de
Desempenho consubstanciada em legislação específica e, dentreoutros, 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
extrafuncionais, 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 eventosoriginários do Programa de Qualificação Profissional.

Capítulo IV
DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Art. 38. ASecretaria de Municipal de Saúde poderá instituir e regulamentar formas de
premiação, destinadas ao servidor efetivo, 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 oSistema Único de Saúde.
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Parágrafo único. 0 prêmio de que trata o caput será regulamentado por Portaria do
Secretário de Municipal de Saúde, mas não poderá ser representado por moeda corrente.

Título V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS EFINAIS

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 39. Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, nenhum
servidor poderá se eximir do cumprimento de seus deveres.

Art. 40. Para efeitos de comprovação da conclusão do curso de ensino fundamental ou
médio, será considerado o Certificado ou Diploma devidamente expedido ou convalidado por instituição
de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

Art. 41. Para efeitos de comprovação de curso superior ou de pós-graduação, será
considerado Diploma, expedido ou convalidado por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da
Educação.

Art. 42. Nos casos em que o diploma ou o certificado estiver em fase de
expedição/registro, será considerado o certificado de conclusão acompanhado do respectivo histórico
escolar, desde que o curso tenha sidoconcluído antes da publicação desta Lei.

Art. 43. O servidor que ingressar no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de
Saúde, a partir da data dos efeitos desta Lei, terá direito à sua primeira movimentação funcional após
adquirir estabilidade.

Capítulo!!
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 44. As vagas do quadro da saúde serão criados em Lei, conforme a demanda e
necessidade vigente e relacionadas no edital do concurso.

Art. 45. O servidorque 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. 46. 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, e demais disposições aplicáveis à
espécie.

Art. 47. As disposições, direitos e vantagens da presente Lei somente são aplicáveis e
se estendem aos servidores estatutários efetivos submetidos aos preceitos e demais normas
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líe^uladoras desta Lei, sujeito ao regime jurídico estatutário, de conformidade com os princípios
constitucionais e com o Estatuto do Funcionário Público Municipal.

Art. 48. Ficam mantidos todos os cargos criados anteriores a esta Lei, conforme
quantitativo total constante do anexo I desta Lei.

Art. 49. Ficam extintas todas as vantagens e benefícios não previstos nesta Lei.

Art. 50. Aplica-se subsidiariamente, no que não específico o Estatuto dos Servidores
Públicos e o Plano de Carreira Geral do Município de Brasnorte.

Art. 51. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário tendo os seus efeitos a partirde 01 de setembro de 2007.

Gabinetedo Prefeito Municipal, aos 14 dias de Setembro de 2007.

MAURO RUI HEISLER

Prefeito Municipal

PCCS Saúde n
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ANEXO I

QUANTIDADE DE CARGOS EFETIVOS
.; ' ";','; r--r^g—i^ms: .....'.. "

Cargos Quantidade

Agente Ambiental 2

Agente Saúde 23

Agente Epidemiológico 25

Assistente Saúde 10

Especialista da Saúde 19

Médico 8

Técnico Saúde 32

Técnico Saúde - Readequado 30

Totais 149

V
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ANEXO II

QUADRO DE TRANSFORMAÇÃO DOS CARGOS EFETIVOS

Situação Nova Situação Atual Quantidade

Agente Ambiental Agente Ambiental 2

Agente Saúde Agente Comunitário Zona Rural 20

Agente Saúde Agente de Saúde 3

Agente Epidemiológico Agente Epidemiológico 25

Especialista da Saúde Assistente Social (40 H) 2

Técnico Saúde - Readequado Auxiliar de Enfermagem 30

Assistente Saúde Auxiliar de Laboratório 4

Assistente Saúde Auxiliar de Consultório Dentário 4

Assistente Saúde Auxiliar de Farmácia 2

Técnico Saúde Operador de Radiografia 2

Especialista da Saúde Bioquímico 40 H 4

Especialista da Saúde Enfermeira 40 H 5

Especialista da Saúde Fisioterapeuta 40 H 2

Médico Médico 40 H 8

Especialista da Saúde Médico Veterinário 2

Especialista da Saúde Odontólogo 40 H 4

Técnico Saúde Técnico em Enfermagem 30

149
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ANEXO

TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS

Cargo: AGENTE DE SAÚDE

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

1 -00 anos 1,00 480,00 600,00 720,00

2 -01 anos 1,02 489,60 612,00 734,40

3 -02 anos 1,04 499,20 624,00 748,80

4 -03 anos 1,06 508,80 636,00 763,20

5 -04 anos 1,08 518,40 648,00 777,60

6 -05 anos 1,10 528,00 660,00 792,00

7 -06 anos 1,12 537,60 672,00 806,40

8 -07 anos 1,14 547,20 684,00 820,80

9 -08 anos 1,16 556,80 696,00 835,20

10-09 anos 1,18 566,40 708,00 849,60

11 -10 anos 1,20 576,00 720,00 864,00

12-11 anos 1,22 585,60 732,00 878,40

13-12 anos 1,24 595,20 744,00 892,80

14-13 anos 1,26 604,80 756,00 907,20

15-14 anos 1,28 614,40 768,00 921,60

16-15 anos 1,30 624,00 780,00 936,00

17-16 anos 1,32 633,60 792,00 950,40

18-17 anos 1,34 643,20 804,00 964,80

19-18 anos 1,36 652,80 816,00 979,20

20-19 anos 1,38 662,40 828,00 993,60

21 -20 anos 1,40 672,00 840,00 1.008,00

22 -21 anos 1,43 686,40 858,00 1.029,60

23- 22 anos 1,46 700,80 876,00 1.051,20

24 -23 anos 1,49 715,20 894,00 1.072,80

25 -24 anos 1,51 724,80 906,00 1.087,20

26 -25 anos 1,54 739,20 924,00 1.108,80

27 -26 anos 1,57 753,60 942,00 1.130,40

28 -27 anos 1,60 768,00 960,00 1.152,00

29 -28 anos 1,63 782,40 978,00 1.173,60

30 -29 anos 1,66 796,80 996,00 1.195,20
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Cargo: AGENTE 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 1.291,50 1.549,801.033,20

15-14 anos 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 1.098,80 1.373,50 1.648,20

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

Rua Campo Grande, 1133 - Bairro Nosso Lar- FONE (66) 3592-2007 - FAX 3592-2008
E-MAIL: pref.brasnorte@pop.com.br - CEP 78.350-000 - BRASNORTE - MT Novo Tempos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

ESTADO DE MATO GROSSO

Cargo: AGENTE EPIDEMIOLÓGICO

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

1 -00 anos 1,00 520,00 650,00 780,00

2-01 anos 1,02 530,40 663,00 795,60

3 -02 anos 1,04 540,80 676,00 811,20

4 -03 anos 1,06 551,20 689,00 826,80

5 -04 anos 1,08 561,60 702,00 842,40

6 -05 anos 1,10 572,00 715,00 858,00

7 -06 anos 1,12 582,40 728,00 873,60

8 -07 anos 1,14 592,80 741,00 889,20

9 -08 anos 1,16 603,20 754,00 904,80

10-09 anos 1,18 613,60 767,00 920,40

11 -10 anos 1,20 624,00 780,00 936,00

12-11 anos 1,22 634,40 793,00 951,60

13-12 anos 1,24 644,80 806,00 967,20

14-13 anos 1,26 655,20 819,00 982,80

15-14 anos 1,28 665,60 832,00 998,40

16-15 anos 1,30 676,00 845,00 1.014,00

17-16 anos 1,32 686,40 858,00 1.029,60

18-17 anos 1,34 696,80 871,00 1.045,20

19-18 anos 1,36 707,20 884,00 1.060,80

20-19 anos 1,38 717,60 897,00 1.076,40

21 -20 anos 1,40 728,00 910,00 1.092,00

22 -21 anos 1,43 743,60 929,50 1.115,40

23- 22 anos 1,46 759,20 949,00 1.138,80

24 -23 anos 1,49 774,80 968,50 1.162,20

25 -24 anos 1,51 785,20 981,50 1.177,80

26 -25 anos 1,54 800,80 1.001,00 1.201,20

27 -26 anos 1,57 816,40 1.020,50 1.224,60

28 -27 anos 1,60 832,00 1.040,00 1.248,00

29 -28 anos 1,63 847,60 1.059,50 1.271,40

30 -29 anos 1,66 863,20 1.079,00 1.294,80

Rua Campo Grande, 1133 - Bairro Nosso Lar - FONE (66) 3592-2007 - FAX 3592-2008
E-MAIL: prefbrasnorte@pop.com.br - CEP 78.350-000 - BRASNORTE - MT TVõvõTifmpihN.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

ESTADO DE MATO GROSSO

Nível/Classe Percentual A-1,00 B-1,25 C- 1,50
1 -00 anos 1,00 650,00 812,50 975,00
2 -01 anos 1,02 663,00 828,75 994,50

3 -02 anos 1,04 676,00 845,00 1.014,00

4 -03 anos 1,06 689,00 861,25 1.033,50

5 -04 anos 1,08 702,00 877,50 1.053,00

6 -05 anos 1,10 715,00 893,75 1.072,50

7 -06 anos 1,12 728,00 910,00 1.092,00

8 -07 anos 1,14 741,00 926,25 1.111,50

9 -08 anos 1,16 754,00 942,50 1.131,00

10-09 anos 1,18 767,00 958,75 1.150,50

11 -10 anos 1,20 780,00 975,00 1.170,00

12-11 anos 1,22 793,00 991,25 1.189,50

13-12 anos 1,24 806,00 1.007,50 1.209,00

14-13 anos 1,26 819,00 1.023,75 1.228,50

15-14 anos 1,28 832,00 1.040,00 1.248,00

16-15 anos 1,30 845,00 1.056,25 1.267,50

17-16 anos 1,32 858,00 1.072,50 1.287,00

18-17 anos 1,34 871,00 1.088,75 1.306,50

19-18 anos 1,36 884,00 1.105,00 1.326,00

20-19 anos 1,38 897,00 1.121,25 1.345,50

21 -20 anos 1,40 910,00 1.137,50 1.365,00

22 -21 anos 1,43 929,50 1.161,88 1.394,25

23- 22 anos 1,46 949,00 1.186,25 1.423,50

24-23 anos 1,49 968,50 1.210,63 1.452,75

25 -24 anos 1,51 981,50 1.226,88 1.472,25

26 -25 anos 1,54 1.001,00 1.251,25 1.501,50

27 -26 anos 1,57 1.020,50 1.275,63 1.530,75

28 -27 anos 1,60 1.040,00 1.300,00 1.560,00

29 -28 anos 1,63 1.059,50 1.324,38 1.589,25

30 -29 anos 1,66 1.079,00 1.348,75 1.618,50

Rua Campo Grande, 1133 - Bairro Nosso Lar - FONE (66) 3592-2007 - FAX 3592-2008
E-MAIL: pref-brasnorte@pop.com.br - CEP 78.350-000 - BRASNORTE - MT Novo Tempo^^



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

ESTADO DE MATO GROSSO

Cargo: TÉCNICO DE SAÚDE ETÉCNICO DA SAÚDE - READEQUADO

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
1 ?? 1.000,40 1.250,50 1.500,60\l - 11 anos

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

15-14 anos 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 1.648,20i.uyo.ou 1.O/o,OU

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

Rua Campo Grande, 1133 - Bairro Nosso Lar - FONE (66) 3592-2007 - FAX 3592-2008
E-MAIL: pref.brasnorte@pop.com.br - CEP 78.350-000 - BRASNORTE - MT Novo 3'empo"V.

Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

ESTADO DE MATO GROSSO

Cargo: ESPECIALISTA DA SAÚDE - 20 HORAS

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

1-00 anos 1,00 1.185,00 1.481,25 1.777,50

2 -01 anos 1,02 1.208,70 1.510,88 1.813,05

3 -02 anos 1,04 1.232,40 1.540,50 1.848,60

4 -03 anos 1,06 1.256,10 1.570,13 1.884,15

5 -04 anos 1,08 1.279,80 1.599,75 1.919,70

6 -05 anos 1,10 1.303,50 1.629,38 1.955,25

7 -06 anos 1,12 1.327,20 1.659,00 1.990,80

8 -07 anos 1,14 1.350,90 1.688,63 2.026,35

9 -08 anos 1,16 1.374,60 1.718,25 2.061,90

10-09 anos 1,18 1.398,30 1.747,88 2.097,45

11 -10 anos 1,20 1.422,00 1.777,50 2.133,00

1.445,70 1.807,13 2.168,55iz - 11 anos A,11

13-12 anos 1,24 1.469,40 1.836,75 2.204,10

14-13 anos 1,26 1.493,10 1.866,38 2.239,65

15-14 anos 1,28 1.516,80 1.896,00 2.275,20

16-15 anos 1,30 1.540,50 1.925,63 2.310,75

17-16 anos 1,32 1.564,20 1.955,25 2.346,30

18-17 anos 1,34 1 RR7 QD 1 QRA ftft 2.381,85

19-18 anos 1,36 1.611,60 2.014,50 2.417,40

20-19 anos 1,38 1.635,30 2.044,13 2.452,95

21 -20 anos 1,40 1.659,00 2.073,75 2.488,50

22 -21 anos 1,43 1.694,55 2.118,19 2.541,83

23- 22 anos 1,46 1.730,10 2.162,63 2.595,15

24 -23 anos 1,49 1.765,65 2.207,06 2.648,48

25 -24 anos 1,51 1.789,35 2.236,69 2.684,03

26 -25 anos 1,54 1.824,90 2.281,13 2.737,35

27 -26 anos 1,57 1.860,45 2.325,56 2.790,68

28 -27 anos 1,60 1.896,00 2.370,00 2.844,00

29 -28 anos 1,63 1.931,55 2.414,44 2.897,33

30 -29 anos 1,66 1.967,10 2.458,88 2.950,65

Rua Campo Grande, 1133 - Bairro Nosso Lar - FONE (66) 3592-2007 - FAX 3592-2008
E-MAIL: pref.brasnorte@pop.com.br - CEP 78.350-000 - BRASNORTE - MT Novo Tempos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

ESTADO DE MATO GROSSO

Cargo: ESPECIALISTA DA SAÚDE - 40 HORAS

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

1 -00 anos 1,00 2.370,00 2.962,50 3.555,00

2 -01 anos 1,02 2.417,40 3.021,75 3.626,10

3 -02 anos 1,04 2.464,80 3.081,00 3.697,20

4 -03 anos 1,06 2.512,20 3.140,25 3.768,30

5 -04 anos 1,08 2.559,60 3.199,50 3.839,40

6 -05 anos 1,10 2.607,00 3.258,75 3.910,50

7 -06 anos 1,12 2.654,40 3.318,00 3.981,60

8 -07 anos 1,14 2.701,80 3.377,25 4.052,70

9 -08 anos 1,16 2.749,20 3.436,50 4.123,80

10-09 anos 1,18 2.796,60 3.495,75 4.194,90

11 -10 anos 1,20 2.844,00 3.555,00 4.266,00

12-11 anos 1,22 2.891,40 3.614,25 4.337,10

13-12 anos 1,24 2.938,80 3.673,50 4.408,20

14-13 anos 1,26 2.986,20 3.732,75 4.479,30

15-14 anos 1,28 3.033,60 3.792,00 4.550,40

16-15 anos 1,30 3.081,00 3.851,25 4.621,50

17-16 anos 1,32 3.128,40 3.910,50 4.692,60

18-17 anos 1,34 3.175,80 3.969,75 4.763,70

19-18 anos 1,36 3.223,20 4.029,00 4.834,80

20-19 anos 1,38 3.270,60 4.088,25 4.905,90

21 -20 anos 1,40 3.318,00 4.147,50 4.977,00

22 -21 anos 1,43 3.389,10 4.236,38 5.083,65

23-22 anos 1,46 3.460,20 4.325,25 5.190,30

24 -23 anos 1,49 3.531,30 4.414,13 5.296,95

25 -24 anos 1,51 3.578,70 4.473,38 5.368,05

26 -25 anos 1,54 3.649,80 4.562,25 5.474,70

27 -26 anos 1,57 3.720,90 4.651,13 5.581,35

28 -27 anos 1,60 3.792,00 4.740,00 5.688,00

29 -28 anos 1,63 3.863,10 4.828,88 5.794,65

30 -29 anos 1,66 3.934,20 4.917,75 5.901,30

Rua Campo Grande, 1133 - Bairro Nosso Lar
E-MAIL: pref-brasnorte@pop.com.br - CEP

- FONE (66) 3592-2007 - FAX 3592-2008
78.350-000 - BRASNORTE - MT

ô
Prefeitura ^V ^^Municipal

Novo Tempó>\ Novos desafios



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

ESTADO DE MATO GROSSO

Cargo: MÉDICO

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

1 -00 anos 1,00 5.200,00 6.500,00 7.800,00

2-01 anos 1,02 5.304,00 6.630,00 7.956,00

3 -02 anos 1,04 5.408,00 6.760,00 8.112,00

4 -03 anos 1,06 5.512,00 6.890,00 8.268,00

5 -04 anos 1,08 5.616,00 7.020,00 8.424,00

6 -05 anos 1,10 5.720,00 7.150,00 8.580,00

7 -06 anos 1,12 5.824,00 7.280,00 8.736,00

8 -07 anos 1,14 5.928,00 7.410,00 8.892,00

9 -08 anos 1,16 6.032,00 7.540,00 9.048,00

10-09 anos 1,18 6.136,00 7.670,00 9.204,00

11 -10 anos 1,20 6.240,00 7.800,00 9.360,00

12-11 anos 1,22 6.344,00 7.930,00 9.516,00

13-12 anos 1,24 6.448,00 8.060,00 9.672,00

14-13 anos 1,26 6.552,00 8.190,00 9.828,00

15-14 anos 1,28 6.656,00 8.320,00 9.984,00

16-15 anos 1,30 6.760,00 8.450,00 10.140,00

17-16 anos 1,32 6.864,00 8.580,00 10.296,00

18-17 anos 1,34 6.968,00 8.710,00 10.452,00

19-18 anos 1,36 7.072,00 8.840,00 10.608,00

20-19 anos 1,38 7.176,00 8.970,00 10.764,00

21 -20 anos 1,40 7.280,00 9.100,00 10.920,00

22 -21 anos 1,43 7.436,00 9.295,00 11.154,00

23- 22 anos 1,46 7.592,00 9.490,00 11388,00

24 -23 anos 1,49 7.748,00 9.685,00 11.622,00

25 -24 anos 1,51 7.852,00 9.815,00 11.778,00

26 -25 anos 1,54 8.008,00 10.010,00 12.012,00

27 -26 anos 1,57 8.164,00 10.205,00 12.246,00

28 -27 anos 1,60 8.320,00 10.400,00 12.480,00

29 -28 anos 1,63 8.476,00 10.595,00 12.714,00

30 -29 anos 1,66 8.632,00 10.790,00 12.948,00

Rua Campo Grande, 1133 - Bairro Nosso Lar- FONE (66) 3592-2007 - FAX 3592-2008
E-MAIL: pref-brasnorte@pop.com.br - CEP 78.350-000 - BRASNORTE - MT

Prefeitura ^y ^^Municipal

Novos desafiosNovo Tempo^^


