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LEI Nº 059/2002, DE 30 DE ABRIL DE 2002. 
 

Dispõe sobre o Plano de Cargos e Vencimentos do Quadro 
Permanente da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru 
- PA, institui nova tabela de vencimentos e dá outras 
providências. 

 
 
A Câmara Municipal de Limoeiro do Ajuru aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
 

CAPÍTULO I 
DA ESTRUTURA DO QUADRO DE PESSOAL 

 
 Art. 1o. O Plano de Cargos e Vencimentos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Limoeiro do 
Ajuru obedece ao regime estatutário e estrutura-se em um quadro que se compõe de: 
 
 I - Parte Permanente, com os respectivos grupos ocupacionais e classes de cargos; 
 
 II – Relação dos cargos em comissão. 
 
 Art. 2o. Para os efeitos desta Lei são adotadas as seguintes definições: 

 
I - quadro de pessoal é o conjunto de cargos isolados, cargos de provimento em comissão e funções 

gratificadas existentes na Prefeitura; 
 

II - cargo público é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometido ao servidor 
público, criado por lei, com denominação própria, número certo e vencimento específico; 
 

III - classe de cargos é o agrupamento de cargos da mesma natureza funcional, mesmo nível de 
vencimentos, mesma denominação e substancialmente idêntico quanto ao grau de dificuldade e responsabilidade 
para o seu exercício; 
 

IV - servidor público é toda pessoa física legalmente investida em cargo público, de provimento 
efetivo ou em comissão; 

 
V - grupo ocupacional é o conjunto de classes de cargos com afinidades entre si quanto à natureza 

do trabalho ou ao grau de escolaridade exigido para seu desempenho; 
 
VI - vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei, 

nunca inferior a um salário mínimo, sendo vedada a sua vinculação ou equiparação, conforme o disposto no inciso 
XIII do art. 37 da Constituição Federal; 

 
VII - remuneração é os vencimentos do cargo, acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes 

ou temporárias estabelecidos em lei; 
 

VIII - cargo de provimento em comissão é o cargo de confiança com atribuições de direção, chefia 
e assessoramento superior, de livre nomeação e exoneração, constantes do Anexo II desta lei. 

 
Art. 3o. As classes de cargos da Parte Permanente do Quadro de Pessoal, com a carga horária, os 

quantitativos e níveis de vencimentos, estão definidos e relacionados por grupos ocupacionais no Anexo I desta 
Lei. 

 
§ 1o. Os cargos de que trata o caput deste artigo integram os seguintes grupos ocupacionais: 

 
I - grupo Serviços Gerais;  
 
II - grupo Serviços de Saúde; 
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III - grupo Administrativo, Financeiro e Contábil; 
 
IV - grupo Fiscalização; 
 
V - grupo Nível Técnico; 
 
VI - grupo Nível Superior. 
 
§ 2o. As classes da Parte Suplementar do Quadro de Pessoal são as constantes do Anexo II desta Lei. 

 
CAPÍTULO II 

DO PROVIMENTO DOS CARGOS 
 

Art. 4o. Os cargos podem ser de provimento efetivo e de provimento em comissão. 
 

Art. 5o. Os cargos de provimento efetivo, constantes do Anexo I desta Lei, serão providos: 
 

I - por nomeação, precedida de concurso público, nos termos do inciso II do art. 37 da Constituição 
Federal; 
 

II - pelas demais formas previstas em lei. 
 
Art. 6o. Para provimento dos cargos efetivos serão rigorosamente observados os requisitos básicos e 

específicos, a natureza e o grau de complexidade estabelecidos para cada classe, sob pena de ser o ato 
correspondente nulo de pleno direito, não gerando obrigação de espécie alguma para a Prefeitura ou qualquer 
direito para o beneficiário, além de acarretar responsabilidade a quem lhe der causa. 

 
§ 1o. São requisitos básicos para provimento de cargo público: 
 
I - ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; 
 
II – estar em gozo dos direitos políticos; 
 
III – se do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares;  
 
IV – estar em dia com as obrigações eleitorais; 
 
V - ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
 
VI - possuir aptidão física e mental, comprovada em prévia inspeção médica oficial, admitida a 

incapacidade física parcial, na forma dos arts. 13 e 14 desta Lei e regulamentação específica; 
 
VII - nível de escolaridade exigido para o desempenho do cargo; 
 
VIII - habilitação legal para exercício de profissão regulamentada. 
 
§2o. O Município estabelecerá em lei específica os requisitos para ingresso de estrangeiros no serviço 

público municipal de Limoeiro do Ajuru, observadas, no que couber, as normas da legislação federal. 
 

Art. 7o. O provimento para classe inicial de cargo isolado só se verificará após o cumprimento do 
preceito constitucional que o condiciona à realização de concurso público de provas ou de provas e títulos, de 
acordo com a natureza e a complexidade de cada cargo, observados a ordem de classificação dos candidatos e o 
prazo de validade do concurso. 
 

Art. 8o. Na realização do concurso público poderão ser aplicadas provas escritas, orais, teóricas ou 
práticas, conforme a natureza e o grau de complexidade do cargo a ser provido. 
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Art. 9o. Não se realizará novo concurso público enquanto houver candidato aprovado em concurso 
anterior, com prazo de validade ainda não expirado, para os mesmos cargos. 

 
Art. 10. O prazo de validade do concurso, as condições de sua realização e os requisitos para 

inscrição dos candidatos serão fixados em edital e regulamento que serão divulgados de modo a atender ao 
princípio da publicidade. 
 

Art. 11. O concurso público terá validade de até 2 (dois) anos, podendo esta ser prorrogada, uma 
única vez, por igual período. 
 

Parágrafo único. A aprovação em concurso público não gera direito à nomeação, a qual se dará, a 
exclusivo critério da Administração, dentro do prazo de validade do concurso, em conformidade com o número de 
vagas constantes do respectivo edital. 
 

Art. 12. O percentual de vagas em concursos públicos reservado às pessoas portadoras de deficiência 
é o estabelecido no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Limoeiro do Ajuru. 
 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos cargos para os quais a lei exija aptidão 
plena. 
 

Art. 13. A Prefeitura estimulará a criação e o desenvolvimento de programas de reabilitação ou 
readaptação profissional para os servidores portadores de deficiência física, mental ou limitação sensorial. 
 

Art. 14. A deficiência física, mental e a limitação sensorial não servirão de fundamento à concessão 
de aposentadoria, salvo se adquiridas posteriormente ao ingresso no serviço público, observadas as disposições 
legais pertinentes. 

 
Art. 15. Compete ao Chefe do Poder Executivo expedir os atos de provimento dos cargos da 

Prefeitura. 
 

Parágrafo único. O ato de provimento deverá, necessariamente, conter as seguintes indicações, sob 
pena de nulidade: 
 

I - fundamento legal; 
 
II - denominação do cargo; 
 
III - forma de provimento; 
 
IV - nível de vencimentos do cargo; 
 
V - nome completo do servidor; 
 
VI – indicação de que o exercício do cargo se fará cumulativamente com outro cargo, se for o caso, 

obedecidos os preceitos constitucionais. 
 
Art. 16. Os cargos da Parte Permanente do Quadro de Pessoal que vierem a vagar, bem como os que 

forem criados, só poderão ser providos na forma prevista neste Capítulo e em lei municipal específica. 
 

Parágrafo único. Excetua-se das formas de provimento previstas no caput deste artigo a contratação 
por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público municipal, nos 
termos do art. 37, inciso IX da Constituição Federal.  

 
CAPÍTULO III 

DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL 
 

Art. 17. Fica criada a Comissão de Desenvolvimento Funcional constituída por 05 (cinco) membros 
nomeados pelo Prefeito, com a atribuição de proceder à avaliação especial de desempenho dos servidores em 
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estágio probatório nos termos do § 4o do art. 41 da Constituição Federal e à avaliação periódica de desempenho, 
conforme o disposto neste Capítulo e em regulamento específico. 
 

§ 1o. O Presidente da Comissão de Desenvolvimento Funcional será o Secretário Municipal de 
Administração. 
 

§ 2o. Integrarão a Comissão o Secretário de Administração, o responsável pelo Órgão ou 
Departamento de Pessoal e 3 ( três ) representantes dos servidores, designados por entidades legalmente no 
município. 

 
a) – O Secretário de Administração e o responsável pelo Órgão ou Departamento Pessoal, serão 

nomeados pelo Prefeito. 
 
b) – Os demais membros, serão indicados pelas entidades citado no parágrafo anterior e 

nomeado pelo Prefeito através de Decreto. 
c) – Os integrantes da Comissão que se refere o § 2º do Art. 17, a cada Titular corresponde um 

Suplente. 
 

Art. 18. O mandato dos representantes dos servidores na Comissão de Desenvolvimento Funcional 
será de dois anos, observados os critérios fixados em regulamentação específica para a substituição de seus 
participantes e o disposto neste Capítulo. 
 

Parágrafo único. Nos casos de renúncia ou impedimento de algum dos representantes dos 
servidores, proceder-se-á a substituição de acordo com o disposto no art.31, § 3o, desta Lei. 
 

Art. 19. A Comissão de Desenvolvimento Funcional terá sua organização e forma de funcionamento 
regulamentadas por Lei Federal 9.801, de junho de 1999. 
 

Art. 20. Os fatores a serem utilizados na avaliação especial de desempenho de estágio probatório 
serão os definidos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Limoeiro do Ajuru. 

Parágrafo único. Os fatores a serem utilizados na avaliação periódica de desempenho serão 
definidos em regulamento específico, pela Comissão de Desenvolvimento Funcional, com a aprovação do Prefeito. 

   
                    Art. 21. A Comissão de Desenvolvimento Funcional, após a realização da avaliação especial de 
desempenho de estágio probatório, emitirá parecer favorável ou desfavorável à confirmação do servidor no cargo 
para o qual foi nomeado. 
 

§ 1o. Se o parecer for contrário à confirmação do servidor dar-se-lhe-á conhecimento, para efeito de 
apresentação de defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data em que o servidor atestar o 
recebimento da notificação ou em caso de recusa assinado por duas testemunhas. 

 
§ 2o. A Comissão encaminhará ao Prefeito o parecer, bem como a defesa do servidor, quando houver, 

que decidirá sobre a exoneração ou manutenção do servidor. 
 

Art. 22. A comissão se reunirá nas seguintes épocas: 
 
I - quando houver servidores em cumprimento de estágio probatório em época de serem avaliados; 
 
II - extraordinariamente, por convocação do seu Presidente. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DOS VENCIMENTOS E DA REMUNERAÇÃO 

 
Art. 23. Os vencimentos dos ocupantes dos cargos públicos são irredutíveis, conforme o disposto no 

inciso XV do art. 37 da Constituição Federal. 
 
Art. 24. A remuneração dos ocupantes de cargos e funções públicas da Prefeitura e os proventos, 

pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de 
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qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, nos termos do inciso XI do art. 37 da Constituição Federal. 
 

Parágrafo único. A remuneração dos servidores públicos municipais e os proventos ou pensões, 
incluídas quaisquer vantagens pessoais, não poderá exceder o subsídio mensal percebido pelo Prefeito Municipal.  
 

Art. 25. Os aumentos dos vencimentos respeitarão, a política de remuneração definida nesta Lei bem 
como seu escalonamento e respectivos distanciamentos percentuais entre os níveis e padrões.  

 
Art. 26. A revisão geral dos vencimentos estabelecidos para os cargos de provimento efetivo, 

definidos no Anexo I desta Lei, bem como para os cargos de provimento em comissão, deverá ser efetuada 
anualmente, por lei específica, sempre na mesma data e sem distinção de índices, conforme o disposto no art. 37, 
inciso X da Constituição Federal. 

 
Art. 27. Sempre que se reajustar a remuneração dos servidores em atividade, o reajuste será 

estendido aos inativos e pensionistas na mesma proporção e na mesma data, de acordo com o disposto no art. 40, § 
8o  da Constituição Federal. 

 
CAPÍTULO V 
DA LOTAÇÃO 

 
Art. 28. A lotação representa a força de trabalho, em seus aspectos qualitativos e quantitativos, 

necessária ao desempenho das atividades gerais e  específicas da Prefeitura. 
 

Art. 29. O Secretário Municipal de Administração, anualmente, estudará e elaborará com os 
responsáveis pelos diversos órgãos da Prefeitura, o plano de lotação de todas as unidades em face dos programas de 
trabalho a executar, do qual deverão constar: 
 

I - a lotação atual, relacionando as classes de cargos com os respectivos quantitativos existentes em 
cada unidade organizacional; 

 
II - a lotação proposta, relacionando as classes de cargos com os respectivos quantitativos 

efetivamente necessários ao pleno funcionamento de cada unidade organizacional; 
 

III - relatório indicando e justificando o provimento ou extinção de cargos vagos existentes, bem 
como a criação de novas classes de cargos indispensáveis ao serviço, se for o caso; 
 

Art. 30. As conclusões do estudo, deverão ser efetuadas com a devida antecedência para que se 
preveja, na proposta orçamentária, as modificações sugeridas. 

 
Art. 31. Atendido sempre o interesse do serviço, o Prefeito poderá alterar a lotação do servidor, ex-

officio ou a pedido, desde que não haja desvio de função ou redução de vencimentos do servidor. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DA MANUTENÇÃO DO QUADRO 

 
Art. 32. Novas classes de cargos poderão ser incorporadas à Parte Permanente do Quadro de Pessoal 

da Prefeitura, observadas as disposições deste Capítulo. 
 

Art. 33. Os responsáveis pelos diversos órgãos da Prefeitura, quando da realização do estudo anual 
de sua lotação, poderão propor a criação de novas classes de cargos , sempre que necessário. 
 

§ 1o. Da proposta de criação de novas classes de cargos  deverão constar: 
 

I - denominação das classes que se deseja criar; 
 

II - descrição das respectivas atribuições e definição dos requisitos de instrução e experiência para 
provimento; 
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III - quantitativo dos cargos da classe a ser criada; 

 
IV - nível de vencimentos das classes a serem criadas; 

 
V - justificativa pormenorizada de sua criação. 

 
§ 2o. O nível de vencimentos das classes deve ser definido considerando-se os seguintes fatores: 

 
I - grau de complexidade e responsabilidade das atribuições descritas para a classe; 

 
II - grau de instrução requerido para o desempenho da classe; 

 
III - experiência exigida para o provimento da classe. 

 
§ 3o. A definição do nível de vencimentos deverá resultar da análise comparativa dos fatores das 

classes a serem criadas com os fatores das classes já existentes na Parte Permanente do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura, observados os fatores definidos no parágrafo anterior. 

 
Art. 34. Cabe ao responsável pelo órgão de Administração de Recursos Humanos e de Pessoal 

analisar a proposta e verificar: 
 

I - se há dotação orçamentária para a criação da nova classe; 
 

II - se suas atribuições estão implícitas ou explícitas nas descrições das classes já existentes. 
 

Art. 35. De acordo com as conclusões da análise, o responsável pelo órgão Administração de 
Recursos Humanos encaminhará a proposta ao Secretário Municipal de Administração que o analisará e 
encaminhará para o Prefeito para apreciação. 

 
§ 1o. Se a apreciação do Prefeito for favorável, a proposta será,  encaminhada à Câmara Municipal, 

para aprovação. 
 
§ 2o. Se o parecer for desfavorável pela inobservância de qualquer dos incisos do artigo anterior, o 

Secretário Municipal de Administração encaminhará cópia da proposta ao Prefeito, com relatório e justificativa do 
indeferimento. 
 

Art. 36. Aprovada a criação das novas classes, deverão essas ser incorporadas à Parte Permanente do 
Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal. 
 

CAPÍTULO VII 
DO TREINAMENTO E DO DESENVOLVIMETO 

 
Art. 37. Fica instituída como atividade permanente na Prefeitura o treinamento de seus servidores, 

tendo como objetivos: 
 

I - criar e desenvolver hábitos, valores e comportamentos adequados ao digno exercício da função 
pública; 
 

II - capacitar o servidor para o desempenho de suas atribuições específicas, orientando-o no sentido 
de obter os resultados desejados pela Administração; 
 

III - estimular o desenvolvimento funcional, criando condições propícias ao constante 
aperfeiçoamento dos servidores; 
 

IV - integrar os objetivos pessoais de cada servidor, no exercício de suas atribuições, às finalidades 
da Administração como um todo. 
 

Art. 38. Serão três os tipos de treinamento: 



ESTADO DO PARÁ 

PPRREEFFEEIITTUURRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLIIMMOOEEIIRROO  DDOO  AAJJUURRUU  
SSeeccrreettaarriiaa  MMuunniicciippaall  ddee  AAddmmiinniissttrraaççããoo,,  FFiinnaannççaass  ee  PPllaanneejjaammeennttoo  

ODER EXECUTIVO                                                 CNPJ  05.105.168/0001-85 
 

“COMPROMISSO COM O POVO” 
Rua Beira Mar s/nº CEP 68.415-000 – Limoeiro do Ajuru-Pará   Fone/Fax 3636-1107  

8

 
I - de integração, tendo como finalidade integrar o servidor no ambiente de trabalho, através de 

informações sobre a organização e o funcionamento da Prefeitura; 
 

II - de formação, objetivando dotar o servidor de conhecimentos e técnicas referentes às atribuições 
que desempenha, mantendo-o permanentemente atualizado e preparando-o para a execução de tarefas mais 
complexas, com vistas ao desenvolvimento funcional; 
 

III - de adaptação, com a finalidade de preparar o servidor para o exercício de novas funções quando 
a tecnologia absorver ou tornar obsoletas aquelas que vinha exercendo até o momento. 
 

Art. 39. O treinamento terá sempre caráter objetivo e prático e será ministrado, direta ou 
indiretamente, pela Prefeitura: 
                   
                 I - em serviço, com as chefias e demais profissionais das unidades desempenhando funções de instrutor e 
orientador;  
 

II - com a utilização de monitores locais; 
 

III - mediante o encaminhamento de servidores para cursos e estágios realizados por instituições 
especializadas, sediadas ou não no Município; 
 

IV - através da contratação de especialistas ou instituições especializadas, mediante convênio, 
observada a legislação pertinente. 
 

Art. 40. As chefias de todos os níveis hierárquicos participarão dos programas de treinamento: 
 

I - identificando e analisando, no âmbito de cada órgão, as necessidades de treinamento, 
estabelecendo programas prioritários e propondo medidas necessárias ao atendimento das carências identificadas e 
à execução dos programas propostos; 
 

II - facilitando a participação de seus subordinados nos programas de treinamento e tomando as 
medidas necessárias para que os afastamentos, quando ocorrerem, não causem prejuízos ao funcionamento regular 
da unidade onde o servidor está lotado; 
 

III - desempenhando, dentro dos programas de treinamento aprovados, atividades de instrutor e 
orientador; 
 

IV - submetendo-se a programas de treinamento relacionados às suas atribuições. 
 

Art. 41. A Secretaria Municipal de Administração, através do órgão de Administração de Recursos 
Humanos, em articulação com os demais órgãos interessados, elaborará e coordenará a execução de programas de 
treinamento. 
 

Parágrafo único. Os programas de treinamento serão elaborados, anualmente, a tempo de se prever, 
na proposta orçamentária, os recursos indispensáveis à sua implementação. 

 
Art. 42. Independentemente dos programas previstos, cada chefia desenvolverá, com seus 

subordinados, atividades de treinamento em serviço, em consonância com o programa de treinamento estabelecido 
pela Administração, através de: 
 

I - reuniões para estudo e discussão de assuntos de serviço; 
 

II - divulgação de  normas legais e aspectos técnicos relativos ao trabalho e orientação quanto ao seu 
cumprimento e à sua execução; 
 

III - discussão dos programas de trabalho do órgão que chefia e de sua contribuição para o sistema 
administrativo; 
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IV - utilização de rodízio e de outros métodos de treinamento em serviço, adequados a cada caso, 
desde que não implique desvio de função. 
 

CAPÍTULO VIII 
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO  

 
Art. 43. Os cargos de provimento em comissão são os constantes do Anexo II desta Lei, 

acompanhados dos seus respectivos símbolos e valores. 
 
               Parágrafo único. Ficam reservados aos servidores titulares de cargos efetivos 3% (três por cento) dos 
cargos de provimento em comissão, previstos no Anexo II desta Lei. 
 

Art. 44. O servidor que for designado para o exercício de cargo de provimento em comissão poderá 
optar: 
 

I - pela remuneração de seu cargo efetivo; 
 

II - pela remuneração do cargo em comissão. 
 

§ 1o. Optando o servidor pela remuneração do seu cargo efetivo terá direito à percepção de 30% 
(trinta por cento) sobre o valor do cargo em comissão por ele ocupado. 
 

§ 2o. Não será facultado ao servidor, em qualquer hipótese, acumular o vencimentos do cargo efetivo 
e o do cargo em comissão. 
 

 
CAPÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art. 45. A despesa com pessoal ativo e inativo não poderá exceder o limite estabelecido em pela Lei 
Federal no 96, de 31 de maio de 1999. 

 
Art. 46. Para cumprimento do disposto no artigo anterior o Município adotará as seguintes 

providências, na seguinte ordem: 
 
I - redução em pelo menos 20% (vinte por cento) das despesas com cargos em comissão e funções de 

confiança; 
II - exoneração dos servidores não estáveis; 
 
§ 1o. Se as medidas adotadas com base no caput deste artigo não forem suficientes para assegurar o 

cumprimento da determinação da lei federal, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que o ato normativo 
motivado pelo Poder Executivo Municipal especifique a atividade funcional e o órgão ou unidade administrativa 
objeto da redução de pessoal, conforme o disposto o § 4o  do art. 169 da Constituição Federal. 

 
§ 2o. O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus a indenização 

correspondente a dois meses de remuneração por ano de serviço. 
 
§ 3o. O cargo objeto das reduções previstas nos parágrafos anteriores será considerado extinto, 

vedada a criação de cargo ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de 4 (quatro) anos. 
 
§ 4o. Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no §1o 

deste artigo. 
 
Art. 47. As despesas decorrentes da implantação da presente Lei correrão à conta de dotação própria 

do orçamento vigente, suplementada se necessário. 
 

Parágrafo único. A implantação da presente Lei deverá observar o disposto no art. 169 e seus 
parágrafos da Constituição Federal. 
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Art. 48. Os subsídios dos Secretários Municipais serão fixados por Lei de iniciativa da Câmara 
Municipal, conforme o disposto no art. 29, inciso V da Constituição Federal.  

 
Art. 49. São partes integrantes da presente Lei os Anexos I e II que a acompanham. 

 
 
Art. 50. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Limoeiro do Ajuru, 30 de Abril de 2002  
 
 
 
 
 

Alcides Abreu Barra 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 

CLASSES DO QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU – 
PA 

Grupo 
Ocupacional 

 

Classes Nível de 
escolaridade 

Vencimentos Nº de 
Cargos 

Carga 
Horária 
Semanal 

Serviços Gerais 
 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Agente de Serviços Urbano 
Telefonista 
Vigia 
Motorista de embarcação 
Motorista de veículo 
Tratorista 
Recepcionista 
Piloto de embarcação 

Fund. Incomp. 
 Fund. Incomp. 

Médio 
Fund. Incomp 
Fund. Incomp 
Fund. Incomp 
Fund. Incomp 

Médio  
Fund. Incomp 

180,00 
180,00 
180,00 
180,00 
200,00 
300,00 
300,00 
180,00 
200,00 

200 
20 
04 
25 
12 
10 
03 
04 
06 

40h 
40h 
30h 
40h 
40h 
40h 
40h 
40h 
40h 

Serviços de Saúde Auxiliar de Enfermagem 
Auxiliar de Consultório  
Agente de vigilância sanitária 
Coordenador de vigilância sanitária 
Agente Administrativo 
Auxiliar de Informática 
Agente Comunitário de Saúde 

Fundamental 
Fundamental 
Fundamental 

Médio 
Médio 
Médio 

Fund. Incomp 

300,00 
180,00 
200,00 
300,00 
220,00 
300,00 
180,00 

30 
03 
12 
01 
10 
05 
55 

30h 
40h 
40h 
40h 
40h 
40h 
40h 

3.Administrativo e 
Financeiro   

Agente Administrativo 
Auxiliar de Informática 

Médio 
Médio 

220,00 
300,00 

80 
15 

40h 
40h 

4. Fiscalização Fiscal de Vigilância Sanitária 
Fiscal de Tributos 

Médio 
Médio 

300,00 
300,00 

02 
08 

40h 
40h 

5. Nível Técnico Técnico em Agropecuária 
Técnico de Contabilidade 
Técnico de Enfermagem 
Técnico de Laboratório 
Técnico de Radiologia 

Médio 
Médio 
Médio 
Médio 
Médio 

400,00 
400,00 
400,00 
400,00 
400,00 

03 
02 
12 
02 
01 

40h 
40h 
30h 
30h 
30h 

6. Nível Superior Assistente Social 
Odontólogo 
Enfermeiro 
Farmacêutico Bioquímico 
Engenheiro Agrônomo  
Médico  

Curso Superior 
Curso Superior 
Curso Superior 
Curso Superior 
Curso Superior 
Curso Superior 

900,00 
1.800,00 
900,00 
900,00 
900,00 

1.800,00 

02 
02 
05 
01 
03 
03 

40h 
30h 
30h 
30h 
40h 
30h 
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ANEXO II 
RELAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cargos em Comissão Quant. Valor 

Chefe de Gabinete 01 R$ 700,00 
Secretário Municipal de Obras e Serviços urbanos 01        
Secretário Municipal de Administração Finanças e Planejamento 01        
Secretário Municipal de Saúde 01        
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 01        
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo 01        
Secretário Municipal de Assistência Social 01        
Assessor de Comunicação 01 R$  400,00 
Diretor de Departamento 10 R$  400,00 
Assessor Especial I 10 R$  300,00 
Assessor Especial II 10 R$  400,00 
Assessor Especial III 10 R$  500,00 
Assessor Especial IV 10 R$  700,00 


