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CICERO DANTAS
LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR

270/2016 DE 05 DE ABRIL DE 2016

SANCIONADO
EM 05/04/2016

Institui a Carreira dos Profissionais do
Sistema Único de Saúde do Poder
Executivo do Município
de Cicero
Dantas e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Cícero Dantas Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei Complementar.

TíTULO I
DAS DISPOSiÇÕES PRELIMINARES
CAPíTULO I
DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

Art. 1° - Esta lei institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde --SUS do Poder Executivo Municipal.
Art. 2° - O Sistema Único de Saúde no Municipio de Cícero Dantas é gerido pela
.Secretaria Municipal de Saúde, instituição primordial nas ações e serviços
destinados a proteção, defesa, promoção, prevenção, preservação e recuperação da
saúde, individual ou coletiva, do município.
Parágrafo único - Aos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Município de
Cícero Dantas, estatutários aplicam-se, subsidiariamente,
e de maneira não
cumulativa, as disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civil
do Município de Cícero Dantas, na forma da Lei Orgânica Municipal e das alterações
dela decorrentes.
CAPíTULO 11
DA FINALIDADE
Art. 3° - Fica criada a Carreira dos Profissionais do Sistema Uruco de Saúde de
Cícero Dantas, através da estruturação dos seus respectivos cargos, dos principios
sobre a qualificação profissional, da habilitação para o ingresso, do regime de
-remuneração e a avaliação do desempenho.
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§1° - Integram a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde de Cícero

Dantas os servidores ocupantes de cargos efetivos, estáveis e os estabilizados no
Serviço Público Municipal, que desempenham
atividades de coordenação,
organização, supervisão, avaliação e execução das ações e serviços do SUS, em
conformidade com os perfis profissionais e ocupacionais necessário.

§ 2° - Serão regidos por esta lei os servidores ocupantes dos cargos da Carreira dos
Profissionais do SUS de Cícero Dantas.
CAPíTULO
DA lOTAÇÃO

111

DO QUADRO

DE PESSOAL

Art. 4° - A lotação global do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde

corresponde à soma dos quantitativos dos cargos pertencentes à Carreira dos
Servidores e Profissionais do Sistema Único de Saúde de Cícero Dantas, dos cargos
de provimento em comissão e os profissionais de contratação temporária
pertencente à estrutura Organizacional.
de lotação dos Cargos de Carreira serão gerenciados,
autonomamente, pela Secretaria Municipal de Saúde de Cícero Dantas de acordo
com suas necessidades institucionais e disponibilidade financeira, observada a
legislação vigente sobre a matéria.

§1°

- Os quantitativos

§2° - Cabe a Secretaria Municipal de Saúde de Cícero Dantas, anualmente,
promover a adequação dos cargos pertencentes da Carreira dos Profissionais do
Sistema Único de Saúde de Cícero Dantas, no que se refere aos perfis profissionais
e ocupacionais, observando-se sempre o disposto no artigo art. 169 de C.F. e na Lei
Complementar N° 101, art. 19 de 04/05/00.
§3° - Caberá a Secretaria Municipal de Cícero Dantas, a publicação, anual, do

Quadro de Lotação de pessoal pertencentes a Carreira dos Profissionais do SUS,
bem como os de contratação temporária.
TíTULO
DA CARREIRA

11

DOS PROFISSIONAIS
CAPíTULO

DA COMPOSiÇÃO

DA SMS

I

DO QUADRO

DE PESSOAL

Art. 5° - O Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde de Cícero Dantas

compõe-se dos servidores efetivos, dos estáveis e dos estabilizados no Serviço
Público Municipal, que integram a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de
Saúde.
Rua Cicero Gonçalves - Bairro Bráulio Carvalho s/n - C E P 48410-000
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§ 1° - Integram o Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde os cargos
em Comissão e os profissionais
estrutura organizacional.

contratados

temporariamente,

pertencentes

à

Art. 6° - É vedada a nomeação para cargo em Comissão ou Função de confiança,
Direção ou Assessoramento na àrea de saúde, em qualquer nível da
estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde de Cícero Dantas, de
proprietário, sócio majoritário ou pessoa que participe da direção, gerência ou
administração de entidades que mantenham contratos ou convênios com o Sistema
Único de Saúde de Cícero Dantas ou seja por ele credenciada.
Art. 7° - Os cargos de provimento efetivo da respectiva Carreira dos Profissionais do
Sistema Único de Saúde de Cícero Dantas, do Quadro de Pessoal são organizados
dentro dos princípios e objetivos:
I - vinculação à natureza das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e aos
objetivos da Política de Saúde do Município, respeitando-se a habilitação exigida
para o ingresso no cargo, vinculada ao seu perfil profissional e ocupacional a
correspondente qualificação do servidor;
II - organização de uma Política de Gestão de Pessoas e a institucionalização
Sistema de Desenvolvimento de Pessoas da Secretaria Municipal de Saúde;

do

III - estabelecimento de critérios com base na especificidade dos perfis exigidos para
os cargos, complexidade das suas atribuições, local de exercício, riscos inerentes às
atividades e outros fatores determinantes em lei;
IV - valorização do tempo integral e da dedicação exclusiva ao serviço;
V - implementação da Diretoria de Gestão de Pessoas como gestor formal,
priorizando a qualificação de pessoal na área da saúde e objetivando a elevação a
qualidade de prestação de serviços no município;
V! - equivalência entre os cargos e seus respectivos perfis
ocupacionais e as habilitações aprovadas pelo Sistema de Saúde;

profissionais

e

VII - especificidades do exercício profissional decorrente de responsabilidades e
riscos do contato intenso e continuado com os usuários portadores de patologia de
caráter especial;
VIII - investidura nos cargos de provimento efetivo de carreira através de aprovação
prévia em concurso publico de provas e/ou de provas de títulos, de acordo com a
natureza e complexidade do cargo, na forma presente em lei;

IX -

adoção

de sistema

de movimentação

funcional

na carreira

moldada

Rua CícJ?6'trurJt3~nJ%§frr'ú%rnjt~:?ê&hj~Wl~tLftÇl9ôêp~'RY-~volvimento
organizacional da
Tel. 75 3:8eQteteriaí<Mtlrn:i~tpal-dJàl-&aúde
de Cícero Dantas e na motivação e valorização

_profissionais do Sistema Único de Saúde;

,'"

!'\Ç/l
r

no
dos

1/

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE CíCERO DANTAS
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE SAÚDE')
1

\ . li

CíCERO
\ CK.\i'-1l1 "I.RA

I -t

nvi u \() PU",)

x -

garantia de oferta contínua de Programas
de Qualificação
voltados para o
desenvolvimento
e fortalecimento
gerencial da Secretaria
Municipal de Saúde de
Cícero Dantas conforme o disposto no Título 111,Capo li desta lei,
XI - Avaliação
do Desempenho
funcional,
mediante critérios que Incorporem
os
aspectos da missão e dos valores institucionais
da Secretaria Municipal de Cícero
Dantas, o trabalho dos profissionais
do Sistema Único de Saúde e a qualidade dos
serviços prestados aos usuários do SUS.
Art. 8° - O provimento
cargo.

dos Cargos

de Comissão

CAPíTULO
DA CONSTITUICÃO
Art. 9° - A Carreira dos Profissionais
constituída de 03 (três) cargos:

I - Profissional

de Nível Superior
li - Técnico do SUS;
111- Apoio de Serviços do SUS.

vinculados

ao perfil exigido

para o

11
DA CARREIRA

do Sistema

Único de Saúde de Cicero Dantas é

do SUS;

Art. 10 - As atribuições de cada um dos cargos do Quadro
Municipal de Saúde de Cícero Dantas são assim descritos:

de Pessoal

da Secretaria

I - Profissional

de Nível Superior do Sistema Único de Saúde: as ações e serviços
que constituem
o SUS/ Cícero Dantas, na sua dimensão
técnico-científica,
que
requeiram escolaridade
de nível superior diretamente vinculado ao perfil exigido para
o carqo/ocupação:
li - Técnico do Sistema Único de Saúde: as ações e serviços que constituem
o
Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-profissional,
e que requeiram
escolaridade de nível médio profissionalizante
vinculada ao perfil profissional exigido
. para o carqo/ocupação:
IIi - Apoio de Serviços do Sistema Único de Saúde: os serviços que constituem o
Sistema Único de Saúde, na sua dimensão operativa de atividade de manutenção
de infraestrutura
e apoio administrativo
que requeiram
escolaridade
mínima de
ensino fundamental.

Parágrafo
Único - Consideram-se
também
como atribuições
dos cargos que
compõem as Carreiras dos Profissionais
do Sistema Único de Saúde/Cícero
Dantas
Rua CícEimG8~i;tj~g,d§8aiff~B9-J&~~B"a~g sYff<§~pif?8cR§-o§êrgos comissionados
e funções em
Tel. 75 3z<Wl1fieaç~~eJi0atalí\tes- Ehalrespectiva estrutura organizacional
da Secretaria Municipal

de Saúde de Cícero Dantas.
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Art. 11 . O perfil profissional e ocupacional, parte integrante de cada cargo
devidamente identificados nos Anexos I, 11,111,IV, V desta lei, vincula-se diretamente
a natureza do cargo decorrente da especificidade da habilitação exigida para o seu
provimento, bem como da complexidade das atribuições a ele inerente, originárias
das ações e serviços que constituem, o Sistema Único de Saúde de Cícero Dantas.
CAPíTULO
DA SÉRIE

DE CLASSES

111

DOS CARGOS

DA CARREIRA

Art. 12 - Os cargos que compõe a Carreira dos Profissionais da Saúde do Município
de Cícero Dantas estruturam-se em Classes cujo acesso em linha horizontal está
disposto em conformidade com a respectiva referência de habilitação e perfil
profissional e ocupacional identificadas por letras maiúsculas da seguinte forma:
I - PROFISSIONAL

DE NIVEl

SUPERIOR

DO SUS

a) Classe A: habilitação em nível superior;
b) Classe B: requisitos da Classe A, mais um curso de especialização e/ou 360 h de
cursos de atualização, aperfeiçoamento e/ou qualificação profissional;
c) Classe C: requisitos da Classe B e especialização ou 420h de cursos de
aperfeiçoamento e/ou qualificação profissional;
d) Classe O: MestradolDoutorado
11- TÉCNICOS

DO SUS

a) Classe A: habilitação em ensino médio profissionalizante de nível técnico;
b) Classe B: requisito da Classe A, mais 120 horas de cursos de aperfeiçoamento,
atualização e/ou qualificação profissional;
c) Classe C: requisito da Classe B, mais 240 horas de cursos de aperfeiçoamento,
atualização e/ou qualificação profissional;
d) Classe O: requisito da Classe C, mais um curso superior ou também 340 horas de
curso de aperfeiçoamento, atualização e/ou qualificação profissional.
·111- APOIO

DE SERViÇO

DO SUS

a) Classe A: habilitação em ensino fundamental;
b) Classe B: requisito da Classe A, mais 80 horas de cursos de aperfeiçoamento,
atualização e/ou qualificação profissional;
c) Classe C: requisito da Classe B, mais 120 horas de cursos de aperfeiçoamento,
atualização e/ou qualificação profissional;
d) Classe O: requisito da Classe C, mais ensino médio ou 260 horas de curso de
aperfeiçoamento, atualização e/ou qualificação profissional.
§1° - Cada Classe desdobra-se
progressão.

em 06 Níveis, que constituem a linha vertical de

Rua Cícero Gonçalves - Bairro Bráulio Carvalho s/n - CEP 48410-000
Tel. 75 3278 1993 - Cícero Dantas - Bania
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§2° - A certificação da Qualificação Profissional será conferida e/ou reconhecida pela
Comissão constituída conjuntamente pelo Secretário de Saúde e Prefeito Municipal,
observando-se os seguintes requisitos á sua pontuação
a) As qualificações, aperfeiçoamento e/ou atualização profissional deverão atender a
Carga horária mínima de 20 horas;
b) Serão computados apenas os cursos de aperfeiçoamento; atualização e/ou
qualificação profissional, concluídos no máximo 3 (três) anos anteriores a data de
enquadramento, após a vigência desta Lei;
c) Somente serão computados os cursos realizados dentro da área de atuação na
administração pública;
,d) Q servidor que exerceu as funções de instrutor:a no prazo de 05 anos anteriores a
data de enquadramento, em cursos de qualificação profissional, aperfeiçoamento
e/ou atualização na área de abrangência do SUS e da Administração Pública, que
apresentar Certificados com Carga Horária mínima exigida, serão computadas para
fins de progressão horizontal, atentando para a não acumulação com o mesmo
curso enquanto acadêmico,
e) A mudança de classe, decorrente da qualificação, obedecerá a um interstício
mínimo de 05 (cinco) anos entre uma classe e outra, não cumulativa na respectiva
área,
CAPITULO
DO INGRESSO

IV

NA CARREIRA

Art. 13 - Para o ingresso nos cargos da Carreira dos Profissionais do Sistema Único
de Saúde, exigir-se-á aprovação em concurso publico de provas ou de provas e
títulos,

de concurso público de provas e títulos, o
julgamento dos títulos será efetuado de acordo com o Critério estabelecido pelo
" edital de abertura do concurso,
Parágrafo

Único

- Em se tratando

Art. 14 - Fica assegurada, para fins de acompanhamento

fases do certame,
profissional.
Parágrafo único Poder Executivo e
cada situação pelo

a participação

de representante

e fiscalização, em todas as
do correspondentes sindicato

sendo sua composição na razão de 50% de representante do
os outros da entidade de classe.O quantitativo será definido em
Poder Executivo através de ato próprio,

o servidor será enquadrado na Carreira dos
Profissionais do Sistema Único de Saúde na Classe e nível inicial do respectivo
cargo, observando-se a titulação apresentada no Ato da Posse,

Art.

15 - Ao entrar em exercício,

Rua Cícero Gonçalves - Bairro Bráulio Carvalho s/n - ~~~OV
Te!. 7532781993 - Cícero
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Art. 16 - A movimentação
de Saúde dar-se-á

funcional na Carreira
em duas modalidades:

I - Por progressão
II - Por progressão

horizontal - (classes)
vertical - (Níveis);

dos Profissionais

do Sistema

Único

SEÇÃO I
DA PROGRESSAO HORIZONTAL
Art. 17 - A progressão

horizontal
dos Servidores
dar-se-á
pela Avaliação
de
desempenho
respeitado o interstício de 03 (três) anos entre as Classes A, B e C,
fazendo jus a um adicional de 5% (cinco por cento) e de 05 anos entre a Classe C e
D, fazendo jus a um adicional de 10% (dez por cento),

Parágrafo Único - A progressão
servidor

o direito de posicionar-se

horizontal de que trata este artigo assegura
na mesma referência anteriormente
ocupada

ao

I - É garantido ao Servidor, nos termos desta lei, o direito de se posicionar na
Classe inicial da carreira, de acordo com o perfil exigido em edital de Concurso
Público para provimento,
SECAO II
DA PROGRESSAO VERTICAL
Art. 18 - O servidor

terá direito a progressão vertical de uma referência para outra,
subsequente
da mesma Classe, desde que aprovada
em processo
contínuo e
específico de avaliação de desempenho
e cumprido o intervalo de 03 (três) anos,

§ 1° - É obrigatória a realização, pelo Órgão, da Avaliação
, servidores para fim de progressão vertical na Carreira.

de Desempenho

dos

§ 2° - Será assegurado

ao servidor o direito de progredir verticalmente
na Carreira,
Independente de Avaliação de Desempenho,
caso haja omissão e/ou
morosidade,
por parte, da Administração
Pública, na aplicação efetiva do retendo
processo de Avaliação.

Art. 19 - O servidor em estágio probatório
Art. 20 - Para a 1a progressão,
es ágio probatório,

Rua C
Tel 75

CArb~J3
j

781q

v~

-68ill

e garantido

não terá direito a progressão

o prazo será contado
a sua estabilidade,

a§ré?JiRlt~~a~~~El~~~~~1~~~uadro

3 -Ar emoJ)an+ª .- &l.hia

na re erencia que a In91r, obedecendo

.

a seguinte

vertical.

a partir da data em findar

de provimento
regra:

efetivo dar-se-á

o
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I - Gratificação
exercício

trienal

no serviço

- 5% (cinco

por cento) do vencimento,a

Público Municipal,

na seguinte

---------------

TAB~LA

DE TEMPO

cada três anos de

proporção:

- -

DE SERViÇO

PARA

EFEITO

DE ENQUADRAMENTO~I

(TRIENIOS)
--------

CLASSES

TEMPO

I

DE SERVIÇ~

-----l

~O a 03 anos

I

-

03 anos e 01 dia a 06 anos

-1
1

I
1

c

06 anos e 01 dia a 09 anos

1----------1-----------------------

o

I

09 anos e 01 dia a 12 anos
--_.-

E

----

-1

12 anos e 01 dia a 15 anos

,-----------j----

---

------

- --

------

---

15 anos e 01 dia a 18 anos

IF

1

18 anos e 01 dia a 21 anos
-----------

H

'--

II - Acréscimo

.

automático

oito triênios,

111- Os servidores

equivalente

será acrescido

concursados

Constitucional

estágio probatório

correspondente

período

efetivo e após este período

Emenda

-j

21 anos e 01 dia a 24 anos

L-

completar

i

----

_

__

_

__.

---.J

a 1/3 (um

terço)

a 24 (vinte

e quatro)

I

do vencimento,
anos

ao

de serviço

1/3 dos seus vencimentos.

que assumiram

nO 19 de 04 de junho

seus cargos
de 1998,

de 03 (três) anos.

CAPITULO VI
Rua Cícero Goncalves - Bairro 8ráulio Carvalho s/n - CEP 48410-000
Tel. 75 3278 ',99"3 - Clcero Dan.as - Bahia DO REGIME DE TRABALHO

após a promulgação

serão

enquadrados

da

após o
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Art. 22 - O regime de
Profissionais
do Sistema
semanais.

trabalho
dos ocupantes
Único de Saúde poderá

dos
ser

cargos da Carreira
dos
de 20, 36 ou 40 horas

I - O servidor de provimento
efetivo com carga horária de 20 horas semanais,
poderá optar pela jornada de trabalho de 40 horas semanais através de assinatura
do Termo de Opção de Regime de Regime Especial de Trabalho em Tempo Integral
no ato do enquadramento.

Parágrafo Único - O disposto
administração

no inciso I, só ocorrerá
e se dará por Ato do Prefeito Municipal:

por disposição

e interesse

da

II - fica assegurado
aos servidores da SMS a possibilidade
de cumprirem a carga
horária semanal de trabalho em Escala de Plantão, conforme critérios definidos em
Instrução Normativa.
Ili - O servidor que exerce suas funções públicas em Regime Especial de Trabalho
em Tempo Integral ou em Escala de Plantão, que, eventualmente,
for
nomeado para cargo em Comissão deverá, obrigatoriamente,
cumprir jornada de
trabalho correspondente
ao cargo Comissionado/Função
de Confiança,
ficando,
automaticamente,
excluído dos Regimes Especiais de Trabalho.

CAPITULO
DA CONTRATAÇÃO

TEMPORÁRIA

VII

DE EXCEPCIONAL

INTERESSE

PÚBLICO

Art. 23 - Para realização de contratação temporária de excepcional interesse público
será observado o processo de remuneração
e seleção de Secretaria Municipal de
Saúde, de acordo com a legislação vigente.
TITULO
DA POLlTICA

DE GESTÃO

111
DE PESSOAS

CAPITULO
DAS DISPOSiÇÕES

DA SMS.

I
GERAIS

Art. 24 - A Política

de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Saúde de
Cícero Dantas, fundamentada
nos princípios e objetivos consignados
no art. 30 desta
lei. terá seu eixo constitutivo consubstanciado
num Sistema de Desenvolvimento
de
Profissronais
do Sistema
Único de Saúde,
norteando-se
pela diretriz
abaixo
especificado:

RJa CLJro JC'ser9ão ~o.coª~~t9caRtJn
"el 7532"'8 199j C e De> .as - Bahta
11- Fortalecimento
do Sistema

I~),çªMl#1i§lRêJú~~Saúde;
Municipal

de Saúde;
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III - Melhora da qualidade dos serviços prestados aos usuários do Sistema Único de
Saúde;
IV - Foco nos profissionais enquanto agentes do processo de transformação do
Sistema Único de Saúde, fortalecendo o desenvolvimento de competências e
habilidades e o compromisso ético e moral com a saúde coletiva.
Art. 25 - O Desenvolvimento

dos Profissionais do SUS constituir-se-á dos

seguintes programas:
I - Programa de qualificação profissional do Sistema Único de Saúde;
II - Programa de Avaliação e Desempenho;
111
- Programa de Qualidade de Vida e Segurança no trabalho.
§ 1° - A Avaliação de Desempenho dos Profissionais do SUS são deveres e direito
de todos os integrantes da Carreira serão assegurados pela Secretaria Municipal de
Saúde de Cícero Dantas.
§2° - A Secretaria Municipal de Saúde dentro de suas correspondentes áreas de
competência firmarão convênios, protocolos de cooperação ou firmarão 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.
CAPITULO II
DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO

DO PROFISSIONAL DO SUS

Art. 26 - O programa de Qualificação Profissional do SUS a ser formulada pela área
de Gestão de Pessoas (RH) e aprovado pelo Secretário deverá 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;
" - Universalidade, não só no aspecto do conteúdo técnico científico e profissional
da qualificação propriamente dita, mas da promoção humana do profissional do
Sistema Único de Saúde como agente de transformações das práticas e modelos
assistenciais;

Ser veículo de sistematização
Política de Saúde do Município;
111

-

das ações dos serviços do SUS inscritos na

Rua C I,,~'U Gonçai Jes - Bairro Bráulio Carvalho s/n - CE P 48410-000
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IV - Ser instrumento de integração dos parceiros de gestão do Sistema Único de
Saúde, no âmbito federal e estadual;

V - Descobrir e desenvolver os potenciais e valores humanos para estabelecer
novas atribuições necessárias ao crescimento do Sistema Único de Saúde na esfera
de competência do município:
VI - Avaliar principalmente a Qualificação do Profissional do SUS a fim de detectar a
eficácia dos resultados da mesma;
Caberá ás Coordenações
dos Programas levantar as
necessidades de Qualificação Profissional, elaborar a Programação anual, submeter
a aprovação do Secretário Municipal de Saúde e executa-Ia.
Parágrafo

Único

-

Art. 27 - O Profissional

de Nível Superior do SUS beneficiado pelo Programa de
Qualificação Profissional para o SUS independentemente do Quadro de Pessoal a
que pertença disponibilizará, conforme normatização a ser definido, pela área de
Gestão de Pessoas, o repasse dos conhecimentos adquiridos enquanto agentes
multiplicadores.
de Qualificação Profissional deverá ser custeado com
Recursos Financeiros próprios, além dos provenientes de Convênios Federais e
Estaduais e do Fundo Municipal de Saúde.

Art.

28

- O Programa

CAPíTULO
DAS LICENÇAS

111

E AFASTAMENTOS

29 - A licença para qualificação profissional se dará com prévia autorização do
Prefeito Municipal e consiste no afastamento do servidor de suas funções, sem
prejuízos dos seus vencimentos, assegurada a sua efetividade para todos os
. servidores efetivos e será concedida para frequência de curso de formação,
treinamento, aperfeiçoamento ou em nível de pós-graduação e estágio, no país ou
no exterior, se de interesse do Município
Art.

Art. 30 - Para concessão da licença de que trata o artigo anterior terão preferência
os servidores que participarem de curso correlacionado com a área de atuação.

Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando
comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem
prejuízos do exercício do cargo, desde que o afastamento não ocasione prejuízo ao
serviço e haja possibilidade de compensação noutro horário.

Art.

31

Parágrafo

-

Único - Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação

Rua c.. CE:Q§db<;i~~~\,IJ%~\rRiYtÇjWccà~fil1bit9WSldt~~H;~ç@-8c~emanal
do trabalho.
Tel 7...,,,278 1993 - Cícero Dantas - Bahia
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DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 32 - O Programa de Avaliação de Desempenho integra o Sistema de
Desenvolvimento dos Profissionais do Sistema Único de Saúde e é instrumento de
consolidação da Política da Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Saúde
de Cícero Dantas com critérios capazes de identificar e avaliar na sua integralidade,
o desempenho do servidor.
Art. 33 - O Programa de Avaliação de Desempenho a ser formulado pela área de
Gestão de Pessoas e aprovado pela Secretaria deverá conter os seguintes
objetivos:
I - Vincular o comportamento do trabalho ao alcance de metas relevantes para
obtenção dos resultados da Secretaria Municipal de Saúde;
II - Promover a sinergia das equipes e desenvolver a consciência da potencialidade
do grupo para gerar os resultados esperados pela Secretaria Municipal de Saúde;
III - Desenvolver as competências essenciais para a geração de resultados;
IV - Possibilitar o reconhecimento do servidor;
V - Desenvolver, implementar, monitorar e modificar as medidas de desempenho de
seus servidores;
VI - Gerar
Qualificação.

dados

e informações

necessárias

para

alimentar

o sistema

de

CAPITULO V
DO PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA E SEGURANÇA NO TRABALHO

Art. 34 - O Programa de Qualidade de Vida e Segurança no Trabalho integra o
Sistema de Desenvolvimento dos Profissionais do Sistema Único de Saúde e é um
instrumento de complementação da política de Gestão de Pessoas de Secretaria
Municipal. visando estabelecer critérios que assegurem a promoção á saúde e do
ambiente de trabalho do servidor.

§ 1° - As diretrizes do Programa de Qualidade de Vida e Segurança no Trabalho
deverão observar os seguintes aspectos:
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II - Ser um dos condutores das Políticas de Saúde do SUS de Cícero Dantas
segundo as Normas Operacionais Básicas/RH/SUS no seu eixo de desenvolvimento
de pessoas.
III - Assegurar a melhoria da Qualidade de Vida e do ambiente de trabalho dos
profissionais da Secretaria Municipal de Saúde,
IV - Promover a saúde enquanto ações que envolvem constante riSCO,prevenção
recuperação, danos e reabilitação profissional e psicossocial;
V - Desenvolver ações que despertem a motivação para o trabalho visando melhoria
no atendimento interno e externo.
TíTULO IV
DA REMUNERAÇÃO

DOS PROFISSIONAIS

DO SUS

CAPITULO I
DAS DISPOSICÕES GERAIS

Art. 35 - O Sistema de Remuneração dos Profissionais do Quadro de Pessoal da
Secretaria Municipal de Saúde será estabelecido sob forma de vencimento, fixado
em parcela única no valor base correspondente ao respectivo enquadramento nas
Tabelas de Vencimento do presente plano.
Parágrafo Único - A remuneração é o somatório de todas as verbas remuneratórias
e demais vantagens pecuniárias legais atualmente percebidas.
Art. 36 - O teto de remuneração observará o disposto no Art. 37, XI da Constituição
Federal.
"Art. 37 - O servidor pertencente à Carreira dos Profissionais do Sistema Único de
Saúde, e nomeado para exercer Cargos em Comissão, deverá optar por perceber
entre, o subsidio do Cargo Comissionado ou o vencimento do Cargo de Carreira
acrescido de até 50% (cinquenta) do subsídio do Cargo Comissionado conforme.

§ 10

O servidor não poderá ser remunerado pela participação
deliberação coletiva, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde.

§2

em órgão de

O disposto no caput deste artigo não se aplica ao servidor ocupante de cargo
efetivo cuja jornada de trabalho dar-se-á em Regime Especial em Tempo
Integral ou em Escala de Plantão possuindo, nestas condições, tabela remuneratória
específica e diferenciada das demais situações descritas ou mencionadas neste
0

-
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Art. 38 - Fica assegurado que 20% dos cargos em Comissão de Direção e Chefia

serão ocupados por servidores da carreira dos profissionais do Sistema
Único de Saúde.
Art. 39 - Para exercer o Cargo em Comissão descrito no art. 38 o servidor devera

preencher os seguintes critérios:
I - Não estar em gozo de licença;
li - Estar lotado na Secretaria Municipal de Saúde;
Não constar quaisquer
meses.
111

-

punição em assentamento

funcional

nos últimos 24

IV - Possuir perfil profissional compatível ou correlato com as atividades inerentes
ao cargo a ser exercido conforme Descrição de Cargos/SMS.

40 - O servidor que perceber remuneração diferenciada em decorrência do
exercício das funções públicas em Regime Especial de Trabalho em Tempo Integral
ou em Escala de Plantão terá que, obrigatoriamente, realizar opção de remuneração
no termos do art. 37 desta lei.

Art.

CAPITULO
DA ESTRUTURACAO

II

DO SISTEMA

DE REMUNERACAO

Art. 41 - O Sistema de Remuneração estrutura-se através de tabelas remuneratórias

contendo as Tabelas de vencimentos, fixados em razão da natureza, grau e
responsabilidade e de complexidade, e dos requisitos exigidos para Ingresso em
cada cargo da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde.
Art. 42 - Aos servidores

em exercício habitual de suas funções em condições
insalubres
ou periculosa,
fica assegurada
a percepção
dos percentuais
determinados por lei, conforme o disposto abaixo:
-I - Insalubridade - recebimento de um adicional, de 10%, 20% ou 40% sobre o
salário mínimo, ou mínimo profissional, conforme se classifique a insalubridade,
respectivamente, no grau mínimo, médio ou máximo, segundo apurado por perito,
médico ou engenheiro do trabalho registrado no Ministério do Trabalho;
li - Periculosidade - assegura ao empregado um Adicional de 30% (trinta por cento)
sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios.

Parágrafo Único - A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-á
através de perícia a ser realizada por medico de Segurança e Medicina do Trabalho
registrada pelo Ministério do Trabalho.
Rua Cícero Gonçalves - Baírro Bráulio Carvalho s/n - CEP 48410-000
Tel. 7532781993 - Cícero Dantas - Bahia
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DO ENQUADRAMENTO

DOS PROFISSIONAIS
CAPITULO

DAS DISPOSiÇÕES

DO SUS

I
GERAIS

Art. 43 - Para fins de comprovação

da conclusão do curso de ensino fundamental e
médio será considerado o Certificado ou Diploma e de curso Superior ou de Pósgraduação, será considerado Diploma expedido e convalidados por instituição de
ensino reconhecida pelo ministério da educação.
44 - Nos casos de Diploma ou Certificado que estiver em fase de
expedição/registro será considerado o Atestado de Conclusão antes da publicação
desta lei.
Art.

Único - Para cursos de Graduação ou Pós-graduação realizados fora do
país, o prazo de que trata o caput é de 24 (vinte e quatro) meses.

- Parágrafo

Art. 45 - Os servidores

beneficiados com o disposto no Art. 44 desta lei terão o
prazo de 90 dias, contados a partir da data do enquadramento, para apresentarem o
diploma ou certificado de conclusão do curso,

Parágrafo
Único - O servidor que não cumprir o disposto no caput terá sua
progressão horizontal invalidada, ficando obrigado a ressarcir os valores recebidos a
maior e, indevidamente, aos cofres públicos.
Art. 46 - O servidor que ingressar no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal da

Saúde a partir da data dos efeitos desta lei, terá a sua primeira movimentação
funcional após adquirir estabilidade.
CAPITULO
DAS DISPOSICOES

II

TRANSITÓRIAS

Art. 47 - Para fins de enquadramento

nesta lei dos atuais servidores pertencentes
ao Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde.

dos atuais servidores da Secretaria Municipal
de Saúde será efetuado mediante Decreto.
Parágrafo

Único - O enquadramento

Art. 48 - Os profissionais e servidores, permanecerão nas mesmas classes e níveis
que se encontram posicionados respeitando os critérios estabelecidos em lei.
Art. 49 - O Enfermeiro que exerça a função na área de Vigilância Sanitária fará jus a

um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário base

§ 1° - incidirá o mesmo percentual concedido no caput deste artigo ao Inspetor da
RJa C l.'-Ví6iIID'.loial~cifnfiíria~áulio
Carvalho s/n - CEP 48410-000
Tel.
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que se encontrar afastado por licença sem remuneração,
lega!mente autorizada, só poderá ser enquadrado na presente lei quando
oficialmente reassumir seu respectivo cargo.

Art.

50 - O servidor

Art. 51 - O servidor em gozo da licença, remunerada

somente poderá optar pela
mudança de carga horária de trabalho quando oficialmente retornar ao desempenho
de suas funções.
Único - Após o retorno ao desempenho de suas funções o servidor terá
30 dias para optar pela mudança de carga horária de trabalho.

Parágrafo

que se julgar prejudicado em seu enquadramento poderá
recorrer no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data de publicação de seu
enquadramento, mediante petição fundamentada e documentos comprobatórios que
caracterizem os fatos alegados e possibilitem, se for o caso, a reconsideração do
ato.

Art.

52 - O servidor

§1° Serão considerados como critérios de enquadramento dos servidores o grau de
escolaridade e o tempo de serviço adquirido até a data da vigência dos
efeitos financeiros.

Art. 53 - O posicionamento

nas Classes terá como critério a contagem de 03 anos
completos de tempo de efetivo exercido no Serviço Público Municipal.

Art. 54 - A

1a Avaliação de Desempenho, para fins de progressão na Carreira, será

realizada no máximo 12 meses após o enquadramento dos servidores na
Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, obedecida no que couber. a
legislação municipal sobre a matéria .
55 - Constatando-se
a procedência da retificação do enquadramento
servidor, esta será realizada com efeitos financeiros retroativos a data
enquadramento a que o servidor teria direito, nos termos desta lei.

.·Art.

do
do

Parágrafo Único - O disposto no caput deste artigo, só se efetivará por disposição
de ato do Poder Executivo.

56 - Para fins de progressão vertical dos servidores, será aproveitado
interstício cumprido, a contar do último enquadramento na lei da carreira anterior.

Art.

o

-Art, 57 - A estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde no que se
Rua Cíc ~f@5hçgi9&sÇª~RfsÇ;gn8iê§~HJí\iOq,C;W-~ál&:41~ci)degislação
própria.
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CAPITULO
DAS DISPOSiÇÕES
Da Seguridade

Art. 58
Regime
Seguro
1991 e

111
FINAIS

Social Do Servidor

- Os servidores públicos municipais abrangidos por esta lei serão filiados ao
Geral da Previdência Social (RGPS), administrado
pelo Instituto Nacional do
Social- INSS, nos termos das Leis n" 8.212 e nO 8.213 de 24 de julho de
suas alterações posteriores.

Art. 59 - O RGPS
para o segurado:

compreende

as seguintes

prestações,

expressas

em benefícios

I - para o servidor:
a) aposentadoria
por invalidez;
b) aposentadoria
por idade;
c) aposentadoria
por tempo de contribuição;
d) auxílio-doença;
e) salário-família;
f) salário-maternidade.

II - para o dependente:
a) pensão por morte;
b) auxílio-reclusão.
Parágrafo único. Aos servidores inativos e pensionistas
remanescentes
do regime
anterior à Lei n? 16/93 e sob o seu regime estatutário, inclusive, ficam assegurados
os direitos estabelecidos
na Lei Orgânica do Município,
passando os mesmos a
filiar-se ao RGPS, na forma da lei.

CAPíTULO
Da Assistência

11

à Saúde

RIa cíclrú~o~'ves6 ffà*Rj%WtOfi(jta~affíó4,~·y-~,ªpS.ttJ~'4~-g~o
ativo ou inativo,
Tel. 75 3~QI111plJ'-eendero
cassif>tâJll:aia
médica,
hospitalar,
odontológica,

farmacêutica,

prestada

pelo Sistema

Único de Saúde- SUS.

e de sua família,
psicológica
e
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CíCERO DANTAS
§ 1° - Nas hipóteses previstas nesta Lei em que seja exigida perícia, avaliação ou
inspeção médica, na ausência de médico ou junta médica oficial, para sua
realização o órgão ou entidade celebrará, preferencialmente,
convênio com
unidades de atendimento do sistema público de saúde, entidades sem fins lucrativos
declaradas de utilidade pública, ou com o Instituto Nacional do Seguro Social- INSS.

§ 2° - Na impossibilidade,

devidamente justificada, da aplicação do disposto no
parágrafo anterior, o órgão ou entidade promoverá a contratação de prestação de
serviços por pessoa jurídica, que constituirá junta médica especificamente para
esses fins, indicando nomes e especialidades dos seus integrantes, com a
comprovação de suas habilitações e de que não estejam respondendo a processo
disciplinar junto à entidade fiscalizadora da profissão.
TíTULO VII
Das Disposições

Finais

Art. 61 ~ Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, a
Administração Municipal, suas autarquias e fundações públicas, poderão efetuar
contratação de pessoas por tempo determinado, na forma da legislação específica.

§ 1° - O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos deste artigo, será
mediante processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação, prescindindo de
concurso público.

§ 2° - As contratações poderão ser prorrogadas desde que o prazo total não exceda
a 24 (vinte e quatro) meses.

§ 3° - É vedado o desvio de função de pessoa contratada na forma deste artigo.
§ 4° Nas contratações por tempo determinado, serão observados os padrões de
vencimento do mercado de trabalho regional e a realidade do Município.
Art. 62 - Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos;

111- atender necessidade de pessoal em caso de greve em serviços
essenciais ou para substituições de natureza provisória;
Rua CíCE\\1 (~ft'Eí1'i~êr·§qjfmfá§~lltlà5@~§
e{ê-u~rfH~~1~Q~l)vierem
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Parágrafo único. As contratações para atender às necessidades a que se refere o
inciso I prescindirão de processo seletivo.
Art. 63 - As contratações somente poderão ser feitas com observância da dotação
orçamentària especifica e mediante prévia autorização do Prefeito Municipal
Art. 64 - Os prazos previstos nesta Lei serão contados em dias corridos, excluindose o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado, para o
primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em dia em que não haja expediente.
Art. 65 - O Poder Executivo realizarà o enquadramento dos servidores no prazo de 9
(nove) meses a contar da vigência desta lei obedecendo as tabelas referentes aos
vencimentos dos servidores em vigor, que serviram de base para implementação
desta lei.
Art. 66 - Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito do Prefeito Municipal de Cícero Dantas em 05 de abril de
2016

Helânio Calazans Oliveira
Prefeito Municipal

PLANO DE CARGOS CARREIRAS E SALÁRIOS (PCCD) DOS PROFISSIONAIS
DA SAÚDE DE CíCERO DANTAS - BAHIA
ANEXO

I
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ANEXO 11
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ANEXO 111
PERFIS PROFISSIONAL E OCUPACIONAl
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ANEXO V
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Helânio Calazans Oliveira
Prefeito Municipal

Rua Cícero Gonçalves - Bairro Bráulio Carvalho s/n - C E P 48410-000
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