
Isenção do pagamento da Cosip vai beneficiar mais de 25 mil consumidores
O Projeto de Lei

estabelecendo a Contribuição
para Custeio e Serviços de
Iluminação Pública (Cosip),
encaminhado pela Prefeitura
Municipal para votação na
Câmara de Vereadores, isenta
mais de 25 mil consumidores

de energia elétrica de
Dourados. O projeto isenta do
pagamento 16.043 famílias
residentes na área urbana e

cerca de 9.000 que contam com
ligações rurais, totalizando
mais de vinte e cinco mil

beneficiados. A medida

beneficia principalmente
moradores residentes nos

bairros mais populares de
Dourados.

Enquanto a
recomendação da Agência
Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL), era para que os
municípios isentassem do
pagamento os consumidores
que estivessem numa faixa
acima de 80 kwh/mês, a
administração municipal
preferiu ampliai- o benefício
para quem consome até 100
kwh/mês.

Além disso, o projeto do
executivo estabelece uma

forma escalonada de

contribuição. Quem tem maior
poder aquisitivo paga um
pouco mais. Os contribuintes
que consomem de 101 a 150
kwh/mês pagarão contribuição
mensal de R$ 4,10. Já os que
consomem de 151 a 200

kwh/mês contribuirão com RS
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Com a Cosip, a Prefeitura vai montar um serviço depronto atendimento à população

6,84. Os grandes
consumidores serão os maiores

contribuintes da Cosip.
Conforme levantamento

efetuado pela Prefeitura
Municipal, a grande maioria da
população não pagará a Cosip.
O executivo de Dourados

Informou que a cobrança da
Cosip passou a ser uma
necessidade das cidades

brasileirasa partir do momento
que o Congresso Nacional
transferiu para os municípios a
responsabilidade de custear a
manutenção e ampliação dos
serviços de iluminação
pública.

De acordo com a

Prefeitura Municipal, a partir
do momento que o Congresso
decidiu pela

constitucionalidade da Cosip e
não optou pela transferência da
responsabilidade da
iluminação pública para as
concessionárias de energia
elétrica, o município não pode
arcar sozinho com os custos,
retirando recursos de outros

setores, como educação, saúde
e de infra-estrutura para
garantir a manutenção.

A administração
informou que com a
arrecadação da Cosip, recursos
que eram retirados da
infraestrutura, por exemplo,
poderão ser aplicados na
pavimentação asfáltica de
vários bairros. A conta de

iluminação pública paga
atualmente pelo município
ultrapassaR$ 200mil por mês.

Outro ponto importante
do projeto encaminhado para a
Câmara Municipal está
relacionado com a criação de
um Conselho Gestor, inédito
no Estado, que ficará
responsável pela fiscalização e
aplicação dos recursos
oriundos da arrecadação.
Dessa forma a própria
comunidade poderá gerenciar
o que se arrecada e apontar
onde devem ser empregados
os recursos. Também será

possível montar uma central
de pronto atendimento,
evitando que as pessoas
solicitem a troca de uma

lâmpada queimada e tenha
que ficar esperando vários
dias pelo atendimento.
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Lei Complementar n" 056, de 23 de
dezembro de2002.

"Dispõe sobre o Plano de Cargos,
Carreiras. e Remuneração da
Prefeitura Municipal de Dourados -
PCCR-DOURADOS, cria cargos
efetivos, fixa vencimentos e dá outras
providências."

0 Prefeito Mimicipal de Dourados,
Estado de Mato Grosso do Sul, faz
saber que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei
Complementar:

Título I

Do Plano de Cargos, Carreiras e
Remuneração

Capítulo I
Do Sistema de Carreiras

Art r- A organização do sistema de
carreiras da Prefeitura Municipal de
Dourados compreende a indicação
para os servidores das posições de
maior conteúdo e as oportunidades
para o planejamento do seu
desenvolvimento ' fimcional guiado
pelas aspirações pessoais e pelos
objetivosprofissionais.

Parágrafo único. O sistema de
carreiras de que trata esta Lei
Complementar estabelece a sucessão
ordenadade posiçõesque permitirá a
evolução funcionaldo servidordentro
do serviço público municipal e
orientandoH) para a sua realização
profíssional fundamentado nas
seguintespremissas:
1 • identidade entre o poteiicial
profissional e o nívelde desempenho
exigidonoexercidodasflinçOes;
II • competência profíssional
identificada com a carreira e a
realização pessoal;
III • compensação salarial justa e
compatível com a complexidade do
conteúdo do caigo e a capacitação,
experiência e especialização
requeridas para o desempenho da
fUnção.

Art l"- O Planode Caigos,Carreirase
Remuneração daPrefeituraMunicipal
de Dourados é Instituído poresta Lei
Complementar com o objetivo de
organizar os cargos em carreiras,
consideradaa natureza, a similitude e
a complexidade das atribuições e
responsabilidades que lhes são
inerentes.

Art.3°-OPlanodeCaigos, Carrehase
Remuneração daPrefeituraMunicipal
de Dourados - PCCR-DOURADOS
tem por finalidade democratizar as
oportunidades de ascensão
profissional, implantar o sistema do
méritoe incentivar a qualificação e a
eficiênciado servidor.

Capítulo II
Das Políticas e Diretrizes de

Recursos Humanos

Art. 4°. O PCCR-POURADOS
objetiva a adequada administração
dos recumos humanos alocados nos
diversos ràgmentos daadministração

w
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Poder Executivo
municipal, fundamentadas nas
seguintes políticas e diretrizes:
I-o ingresso no serviço público
municipalatravésdeconcursopúblico;
U- a implementação de programas de
desenvolvimento e capacitação do
servidor público municipal;
lU- a alocação dos recursos humanos da
Prefeitura Municipal em consonância
com as habilidades e potencialidades
dos servidores;
IV- a manutenção na administração
pública municipal de servidores
qualificados e suficientemente
motivados para o desempenho de suas
funções;
V- o reconhecimento do mérito e da
competência do servidor no
desempenho das tarefas da função que
ocupa, como condicionante ao seu
processo de crescimento funcional;
VI- a institucionalização de sistemática
de avaliação do desempenho do
servidorpúblicomunicipal;
VII - a criação de condições fòvoráveis
à inovação e ao aprimoramento
profissional e à manutenção do nível
técnico e gerencial;
Vin- a adoção de política salarial
compatível com a complexidade e
responsabilidade das tarefas
desempenhadas pelo servidor,
obedecidas as determinações
constitucionais;
IX - o dimensionamento da força de
trabalho visando a eficiência, a
continuidadee a qualidadeda prestação
dosserviçospúblicos.

§ 1°- A administração dos recursos
humanos se desenvolverá com
fundamento nos princípios
constitucionais da legalidade, da
igualdadee da eficiência.

§ 2"- As ações da política de recursos
humanos serão orientadas por
programas e projetos que visem o
desenvolvimento de atividades que
permitama satisfaçãodas necessidades
da PrefeituraMunicipalde Douradose
a realização profissional dos seus
servidores.

Ait S"-Serãopermanentesasaçõesque
tenham por objetivo o incentivo ã
qualificação dosservidores municipais,
através da criação de oportunidades
para o crescimento e o
desenvolvimento funcional,
treinamento orientado, o
aperfeiçoamento e a complementação
daformaçãoprofissional.

Capítulo III
Da Política Salarial

Art. O objetivo da política salarial
para os servidores da Prefeitura
Municipal de Dourados é manter a
remuneração, em razão de perdas
decorrentes da desvalorização da
moeda e incentivar o aumento da
produtividade.

Art. 7"- As revisões salariais
observarão o disposto no inciso X do
art. 37 da Constituição Federal e as
recomposições de remuneração
deverão ter ftindamento no §1° do art.
39 da Constituição Federal e são
vinculadas às disponibilidades de

recursos e aos limites de despesa com
pessoal determinados pela Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Art. 8°- A concessão de vantagens
pecuniárias, o aumento de
remuneração, a criação de caigos ou
alteração da estrutura de carreiras, bem
como a admissão de pessoal a qualquer
título, pela Prefeitura Municipal de
Dourados, ficam condicionados a:
I - existência de dotação orçamentária
prévia, suficiente para atender às
projeçõesdasdespesasde pessoale dos
acréscimos dela decorrentes, nos
exercícios seguintes;
n - autorização específica na lei de
diretrizes orçament^as para amedida,
conformeproposição apresentadapelo
Prefeito Municipal.

Capítulo rv
Dos Conceitos Básicos

Art. 9®- São adotados, para fins de
aplicação desta Lei Complementar, os
seguintes conceitos básicos:
I - adicional- vantagempecuniária que
retribui situações referentes ao
desempenho de atribuições especiais
em caráter continuado e enquanto o
servidor permanecer no exercício da
funçãoque lhederorigem;
II - cargo - coqjunto delimitado de
funçõessócio-organizadasde natureza,
conteúdo e complexidade de tarefas
similares, responsabilidades
semelhantes, cuja denominação,
quantidade, vencimento são definidas
em lei;
III • cargode caneira cargo integrante
de uma escala hierárquicapara acesso
privativo de titularesposicionados em
escalões inferiores damesma carreira;
IV-cargoefetivo coi\}untodedevere8,
responsabilidades e atribuições
cometidas ao servidor submetido ao
regime jurídico estatutário e
provimento decorrente de aprovação
em concursopúblico;
V - caigo em comissão cor\junto de
atribuições e responsabilidades de
direção, gerência, chefia,
assessoramento ou assistência de
órgãos, entidades ou unidades
organizacionais da administração
pública municipal e deprovimento em
confiança;
VI - carreira - coqjunto de cargos de
mesma natureza fimcional escalonados
segundo a gradação de complexidade
das tarefas e do nível de
responsabilidade queestabelece a Unha
depromoção fimcional doservidor;
VII - classe Identifica a posição do
cargona escalasalarial que determina
os valores dosvencimentos segundo a
hierarquia fimcional ou o tempo de
serviçodoocupante docargo;
VIII- fimção -desdobramento docaigo
identificado pela atividade
profissional, ocupação, ofício ou
profissão de mesma denominação,
complexidade de tarefas,
responsabilidades e atribuições;
IX - fimção de confiança ocupação
atribuída a titularde cargo efetivo para
o exercício de encargos de gerência,
chefia, assessoramento ou assistência
direta;
X - gratificação - vantagem pecuniária
queremunerao exercícioda fimçãoem

local, condições anormais de trabalho
ou em razão da situação excepcional
em que um serviço comum é executado
ou prestado;
XI - nível posição que identifica o
valor do vencimento de cargona escala
hierárquica funcional definida pela
habilitação escolar e o crescimento
profissional;
Xn padrão salarial identidade da
retribuição dos cargos que aponta a
escala de valores dos vencimentos
segundo o tempo de serviço,
identificada pelo cruzamento da classe
com o nível;
XIII - remuneração - total da
retribuição pecuniária mensal recebida
pelo servidor e correspondente ao
somatório do vencimento e vantagens
pecuniárias de caráter pessoal,
funcional, indenizatória ou acessória
devidas de conformidade com leis ou
regulamentos;
XTV - tabela de vencimentos - conjunto
dos padrões salariais,
hierarquicamente organizados para
identificação dos valores dos
vencimentos básicos dos cargos
efetivos do PCCR-DOURADOS;
XV - vencimento - retribuição
pecuniária mensal devida ao servidor
peio exercício do cargo ou função,
conforme símbolo, padrão e valores
fixados em lei.

Título n
Do Plano de Cargos, Carreiras e

Remuneração

Capítulo I
Da Estruturação do Plano

Art. 10- A estrutura do PCCR-
DOURADOS é definidapor carreiras
identificadas pelos seguintes grupos
ocupacionais:
I - Magistério Municipal - integrado
por cargos com atribuições de
prestação do ensino fUndamental,
qducaçãoespeciale educaçãoInfantile
de promoção e estimulo ao
aprimoramento da ação educativa,
assim como de direção, inspeção e
assessoramento escolar, coordenação
pedagógica relacionados com a
educação emtodos os níveis em queo
Município atua;
II - Saúde Pública - Integrado por
cargos comatribuições desupervisão e
execução de ações de promoção,
proteção e recuperação da saúde da
população, de vigilância sanitária e
auditoriadosserviços desaúde;
III - Desenvolvimento Social -
integrado por caigos com atribuições
deprestação dosserviços deassistônoia
e inclusão social noâmbito de atuação
da Prefeitura Municipal; de proteçãoe'
conservação da memória cultural, de
estímulo à criação artística e de
restauração e conservação de bens
culturais e históricos doMunicípio; de
desenvolvimento, promoção, execução
e dlfiisão do desporto e realização de
eventos desportivos; ou de apoio
técnico e auxiliar às atividades de
promoção social e educação nas
unidades educacionais e nos centros de
educaçãoinfbntil;
IV - Guarda Municipal - integrado por
cargos que detêm a competência
constitucional de proteção dos bens.
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Leis
patrimônio público, serviços e
instalações do Município, e a
responsabilidade pela fiscalização do
trânsito nas vias urbanas e a proteção
do meio ambiente;
V - Serviços de Fiscalização -
integrado por cai-gos com atribuições
vinculadas às atividades de
organização, coordenação e execução
das ações relacionadas à airecadação e
fiscalização de tributos e de
constituição de créditos tributários: de
fiscalizaçãodas posturas municipais e
medidas de polícia administrativa
relacionadas aos costumes e ao

ordenamento dos serviços públicos e
ao funcionamento de estabelecimentos
comerciais, industriais, de prestação de
serviços e feiras-livres; de
fiscalização e controle da produção,
industrialização, distribuição,
publicidade de produtos e serviços e o
mercado de consumo, visando a
proteção e o bem estar do consumidor;
e da emissão de autos de infração e
notificações relativas a essas
atividades;
VI - Advocacia Municipal - integrado
por cargos que detêm a competência
legal de representar judicial e
administrativamente a Prefeitura
Municipal e suas entidades de direito
público, em caráter exclusivo, e o
exercício das funções de consultoria e
assessoramento jurídico à órgãos e
entidadesda administraçãomunicipal;
VII - Planejamento e Infra-estrutura -
integrado por cargos com atribuições
relacionadas às atividades de
elaboração de estudos, projetos e
planos sócio-econômicos e
formulação da política de
desenvolvimento urbano do

Município; de elaboração de projetos
de engenharia e arquitetura e execução
de serviços relacionados à construção,
conservação e manutenção de
rodovias, vias públicas e de próprios
municipais; de fiscalizaçãoe medição
de obras públicas e fiscalização da
construção e edificação de obras
particularesno territóriodo Município;
de promoçãode ações de preservação,
proteção e fiscalização do meio
ambiente e de permissão para
realização de obras potencialmente
causadoras de degradação do meio
ambiente; e da emissão de autos de
infração e notificações relacionadas à
fiscalização de obras e poluição do
meio ambiente;
VIII • Atividades Técnico-

Administrativas - integrado por cargos
com atribuições de apoio técnico-
administrativo às atividades de apoio
às atividades-fim de órgãos e entidades
municipais, de assessoramento,
orientação, supervisão e execução das
atividades-meio da Prefeitura
Municipal nas áreas de recursos
humanos, compras, material e
patrimônio, de administração
financeira, contábil e orçamentária, e
aos serviços de comunicações
administrativas;
IX - Sei-viços Auxiliares - integrado
porcargos comatribuições relativasàs
atividades de apoio auxiliar e
especializado à realização de obras e
serviços de engenharia e a execução
dos serviços de manutençãode bens e
instalações, de vigilância, limpeza e
manutenção de áreas urbanas;
prestação dos serviços de copa e
cozinha, transporte terrestre e de
operação demáquinas e equipamentos

pesadosutilizadosem obraspúblicase
atividades afins;
Ari. 11- Os grupos reúnem os caigos
organizados em carreiras segundo a
natureza do trabalho e escalona-os pela
complexidade das atribuições,
responsabilidades, escolaridade e
habilitação.

Art. 12 - Os caigos que integram as
carreiras terão identidade com as
linhas de crescimento funcionai do
servidor, evidenciada pela adição
cumulativa de responsabilidades,
complexidade das tarefas e da elevação
hierárquica das relações funcionais.

Capítulo II
Dos Cargos Efetivos e das Funções

Art. 13 - Os cargos, agrupados em
carreiras conforme a natureza das

ati ibuiçôes, complexidade das tai'efas,
grau de responsabilidade, habilitação
profissional e nível de escolaridade,
são .identificados pelas seguintes
denominações:
I do Grupo Magistério Municipal:
a) Profissional do Magistério
Municipal;

II - do Grupo Saúde Pública:
a) Profissional de Saúde Pública;
b) Profissional de Serviços de Saúde;
c) Técnico de Saúde Pública I;
d) Técnico de Saúde Pública 11;
e)Técnico de Saúde Pública III;
f) Agente de Serviços de Saúde I;
g) Agente de Seiviços de Saúde II;

III do Grupo Desenvolvimento Social:
a) Gestor de Ações Institucionais;
b) Assistente de Apoio Institucional;
c) Agente de Apoio Institucional;
d) Auxiliar de Apoio Institucional.

IV doGrupoGuardaMunicipal:
a) na carreirade Inspetor:
l.Inspetor-Geral;
2. Inspetor de Divisão;
S.InspetordeÁrea;
4. Inspetor de I"Classe;
5. Inspetor de 2' Classe;
6. Inspetorde3''Classe;
b) na carreira de Guarda
1.Guarda Subinspetor;
2. Guarda Supervisor;
3. Guarda de I" Classe;
4. Guarda de 2® Classe;
5. Guarda de 3® Classe;

V do Grupo Serviços de Fiscalização:
a) Auditor Fiscal de Tributos
Municipais;
b) Fiscal de Tributos Municipais;
c) Fiscal de Posturas Municipais;
d) Fiscal de Defesa do Consumidor;

VI - doGrupoAdvocaciaMunicipal:
a) Advogado de Classe Especial;
b)Advogado de l''Classe;
c) Advogadode 2® Classe;
d) Advogadode 3® Classe;

VII do Grupo Planejamento e Infra-
estrutura;

a) Gestorde Obrase Projetos;
b) Analista Técnico de Projetos;
c)Assistente TécnicoOperacional;
d)AgenteFiscaldeObras;
e) Fiscal Ambiental.

VIII - do Grupo Atividades Técnico-
Organizacionais;
a)GestordeServiços Organizacionais;
b) Técnico de Serviços

Organizacionais;
C)Assistente de Serviços
Administrativos;
d)Agente de Serviçosd ) A g e n t e
Administrativos;
e ) A u X iIi ar
Administrativos.

de Serviços

IX do Grupo Atividades de Apoio
Auxiliar:
a) Agente de Serviços Especializados;
b) Auxiliar de Serviços
Especializados;
c) Auxiliarde Serviços Básicos;

Parágrafo único. Os cargos
mencionados nos incisos I e V, nas
alíneas '"a"e "b" do inciso II, na alínea
"a" do inciso 111, nas alíneas "a", "d" e
"e" do inciso VII, e nas alíneas '"a" e
"b" do inciso VIII, todos deste artigo,
são de provimento isolado e os demais
são destinados ao provimento inicial
ou derivado nas carreiras, conforme
disposto no § 2® do art. 37 desta Lei
Complementar.

Art. 14 - As carreiras referidas nos

incisos I, II, IV e VI do art. 13 são
regidas por leis próprias, sendo-Ihes
aplicadas as disposições desta Lei
Complementarrelativamente à fixação
de remuneração, estruturação e
movimentação na carreira, criação de
cargos e aquelas que não conflitarem
com disposições especiais do
respectivo estatutoou regimento.

Art. 15 • Os cargos de carreira são
integrados pelas funções identificadas
pelas denominações e vinculações
constantes do Anexo I.

§ 1®- A função corresponde a uma
atividade profissional, ocupação,
ofício ou profissão identificada pela
mesma denominação, com tarefas de
mesmo nivel de complexidade e
responsabilidades será atribuída ao
sei-vidorpelo Prefeito Municipal no ato
de provimento inicialno cargoou por
designação,emrazão de mudançapara
outra função.

§ 2®- A mudança de função exige a
comprovação da habilitação ou
capacitação formal para o exercício
das atribuições da outra função e
ocorrerá somente para outra integrante
do mesmo catgo ou de outro cargo, em
virtude de promoção funcional.

Art. I6-0s cargos são desdobrados em
escala hierárquica própria que
determina o padrão salarial,
identificado com tempo de serviço no
cargo e o nível de habilitação,
representadosdaseguinte forma;
I pelas letras maiúsculas A, B, C, D, E,
F,G, H e I identifícadoras das classes e
das posições para a promoçãovertical,
por tempode serviçoou merecimento;
II pelas classes 3®, 2', I' e especial,
identifícadoras das posições
hierárquicasparaprogressão funcional
nas carreiras da Advocacia Municipal
e da Guarda Municipal;
III pelos níveis I, II, III e IV que
identificam o grau de habilitação
escolar para progressão funcional dos
membrosdo MagistérioMunicipal;

Art. 17- Os requisitos básicos para
provimento noscargose exercício das
funções que integram o PCCR-
DOURADOS são os discriminados no

Anexo I desta Lei Complementar.

§1® A escolaridade prevista para o
exercício do cargo ou função
corresponderá à graduação, quando se
tratar de função de nível superior, ou ao
nível médio ou fundamental, completo
ou incompleto, nos demais casos.

§2° O edital de concurso público
poderá exigir outros requisitos
relacionados à habilitação ou
habilidades para a seleção dos
candidatosao provimentodos cargose
exercício das funções.

Art. 18 - Serão estabelecidas pelo
Prefeito Municipal as descrições de
cada cargo e funções, mediante
discriminação:
I - a denominação do cargo, seus
padrões salariais e as funções que o
integram;
II - a identificação e especificação de
cada função e as respectivas
atribuições e as tarefas específicas;
III - os requisitos básicos exigidos e
recomendáveis e as características

especiais para i'ecrutamento, seleção e
provimento no cargo e exercício da
função.

Art. 19 • Os Quadros de Pessoal da
Prefeitura Municipal e de suas
autarquias e fundações serão formados
pelos cai-gos de provimento efetivo
discriminados no Anexo II.

§1®- O quantitativo de cargos
consolidado no Anexo 11 inclui os
resultantes da transformação de todos
aqueles ocupados na data de
publicação desta Lei Complementar,
os que estão sendo criados no art. 80
para ampliação do Quadro da
Prefeitura Municipal e os criados para
compor:

I o Grupo MagistérioMunicipal,pela
Lei Complementar n® 34 de 5 de
setembro de 2000;
II o Grupo Saúde Pública, pelas Leis
Complementaresn® 38, de 27 de julho
de 2001, n° 41, de 15 de outubro de
2001, e n° 48 de 31 de maio de 2002;
III a Guarda Municipal, pelas Leis
Complementares n® 24, de 16 de
dezembro de 1996, e n® 28, de 16 de
outubro de 1998,
IV o Grupo Serviços de Fiscalização,
pelas Leis n° 2.479, de 26 de fevereiro
de 2002 e n® 2.489, de 17 de maio de
2002;
V o Grupo Desenvolvimento Social,
pelas Leis Complementares n° 29, de
23 de novembro de 1999, e n® 43, de 10
de janeiro de 2002; e Lei n® 2.481, de
04 de março de 2002;
VI o Quadro de Pessoal do Instituto de
Planejamento e Melo Ambiente, pela
Lei Complementar n° 42, de 5 de
novembro de 2001.

§2°- O ato de provimento nos cargos
efetivos integrantes do PCCR-
DOURADOS discriminará o cargo a
serocupado, a função aserexercidaeo
padrão salarial correspondente, assim
comoa origemda vaga,a denominação
da carreira e a Tabela de Pessoal que
este compor.

§3®- O Prefeito Municipal fica
autorizado a transformar, sem aumento
de despesa, cargos efetivos em outros
de mesma natureza, justificado o
atendimento do interesse público e a



conveniência administrativa mediante
lei complementar específica.

Capítulo III
Dos Cargos cm Comissão c das

Funções de Confiança

Seção I
Dos Cargos em Comissão

Art. 20 - Os cargos em comissão,
reunidos sob a denominação de Grupo
Direção, Gerência e Assessoramento,
são criados por lei para atender às
atividades de comando, coordenação,
supervisão e planejamento e as
atribuições de assessoramento e
assistência a dirigentes, órgãos e
entidades integrantes da estrutura da
Prefeitura Municipal.

Art. 21- O Grupo Ocupacional
Direção, Gerência e Assessoramento
será integrado por cairos isolados,
identificados por símbolos e
denominações fixados no Anexo lU

- desta Lei Complementar.

§ 1°- Os cargos em comissão do
Quadro Permanente da Prefeitura
Municipal criados para atender a
operacionalização de órgãos da
administração direta e autarquias e
fundações ficam consolidados,
conforme símbolos e denominações
constantes do Anexo III desta Lei
Complementar.

§ 2®- O Grupo Direção, Gerência e
Assessoramento agrupa os cairos em
comissão segundo a hierarquia
funcional definida pelo grau de
responsabilidade, o poder decisórioe a
complexidadedasatribuições.

Art. 22 • Os cargos do Grupo
Ocupacional Direção, Gerência e
Assessoramento são de provimento em
comissão e de livre nomeação e
exoneração do Prefeito Municipal.

§ 1®- Os cargos em comissão serão
privativos de habilitados para o
exercício das atribuições que lhe são
inerentes e ou detentores de notórios
conhecimentos técnicos.

§ 2®- Serão privativos dos servidores
efetivos vinte por cento dos cargos em
comissão da Prefeitura Municipal,
confoime dispuser ato do Prefeito
Municipal.

§ 3®- Fica o Prefeito Municipal
autorizado atransformar, sem aumento
de despesa, cargo em comissão em
outros damesma natureza.

Seção II
Das Funções de Confiança

Art. 23 • A função de confiança
constitui a atribuiçãoa titular de cargo
efetivo de encargos de gerência,
chefia, intermediárias ou de
assessoramento técnico ou assistência
direta e são reunidas sob a

denominação de funções de Chefia,
Gerência e Assistência.

§ 1®-A função de confiança constitui
ampliação temporária das atribuições
do cai^o ou função, sendo de livre
designação e dispensa do Prefeito
Municipal.

§ 2®- A função de confiança será
ocupada privativamente por servidor
com vínculo permanente com a
PrefeituraMunicipalou suasentidades
queapresente experiência profissional
e ou habilitação requerida para o seu
exercício.

Art. 24 - Os símbolos e denominações
das funções de confiança são os
constantes do Anexo IV e o valor da
respectiva gratificação corresponderá
aos valores, constantes do Anexo VIII
desta Lei Complementar.

§ l®-0 quantitativo das funções de
confiança será definido pelo Prefeito
Municipal e limitado a oitenta por
cento do número de cargos em
comissão existente na Prefeitura.

§ 2® As despesas como pagamento de
gratificação de função ficamlimitadas
a cinqüenta por cento dos gastos com
cargosde provimentoemcomissão.

Ait. 25 - Serão remunerados por
gratificação de função o exercício das
atribuições de Secretário de Escola e
outras chefias intermediárias de
unidades administrativas instituídas
em regimento interno e as funções de
assistência direta e imediata a titular de
Secretaria ou unidade administrativa
até o nível de Superintendência,
conforme definido pelo Prefeito
Municipal.

Capítulo IV
Dos Quadros e das Tabelas de

Pessoal

Seção I
Da Organização do Quadro e

Tabelas de Pessoal '

Ali. 26 • Os cargos e as funções
ocupados ou vagos formarãoo Quadro
de Pessoal Permanente da Prefeitura
Municipal, de autarquia ou fundação
municipal, observados os seguintes
critérios;

I - o Quadro de Pessoal Permanente
será integrado pelos cargos em
comissão, funções de confiança e por
todos os cargos efetivos identificados,
quando houver, pelas suas funções,
criados para permitir aos órgãos e
entidades da Prefeitura Municipal
executarem as atividades de sua
competência;
II • cada autarquia e fundação terá
Quadro de Pessoal próprio e cada
Secretaria Municipal ou órgão
subordinado diretamente ao Prefeito
Municipal terá Tabela de Pessoal que
identificará sua força de trabalho,
representada pelo número de cargos e
funções necessários à consecução das
respectivas competências.

§1®- Os Quadros de Pessoal e as
Tabelas de Pessoal identificarão os
cargos efetivos, as funções
permanentes, os cargos em comissão e
as funções de confiança pelos
quantitativos, denominações,
símbolos e padrões salariais, bem
como o quantitativo das fúnções
transitóriase temporáriasocupadas.

§2®' Os cargos efetivos instituídos no
Anexo II, os cargos em comissão e as
funções de confiança serão
distribuídos e destinados por ato do
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Prefeito Municipal às Tabelas de
Pessoal dos ói^ãos da administração
direta e aos Quadros de Pessoal do
Instituto de Planejamento e Meio
Ambiente e da Fundação de Cultura e
Esportes, segundo as necessidades de
recursos humanos de cada órgão ou
entidade.

Seção n
Da Movimentação nos Quadros e

Tabelas de Pessoal

Art. 27- As alterações de lotação e as
movimentações dos servidores entre
Quadros ou Tabelas de Pessoal da
Prefeitura Municipal dar-se-ão por:
I - remoção, mediante passagem do
servidorde um Quadro de Pessoal para
outro ou de uma Tabela de Pessoal para
outra, a pedido, por permuta ou de
ofício no interesse da Prefeitura
Municipal, subordinada às
competências privativas do órgão ou
entidade municipal;
II - redistribuição, pela movimentação
do servidor com o respectivo cargo e
função de um Quadro para outro, a fim
de promover ajustamentoem razão de
extinção, reorganização ou criação de
órgãos, unidades e ou atividade
permanente.

§ 1®- A remoção de um Quadro para
outro ocorrerá para ocupar cargo vago,
e a redistribuição para ampliação de
QuadroouTabelasde Pessoal.

§ 2®- A remoção e a redistribuição
implicam na redução do número de
cargos e ítmções de um Quadro ou
Tabela de Pessoal para ampliação de
outro Quadro ou Tabela, salvo quando
a remoção decorrer de permuta entre
sei-vidores.

g 3°- Os servidores cedidos para
exercer caigo em comissão, função de
confiança ou outra função em órgão ou
entidade da Prefeitura Municipal terão
lotação provisória onde tiverem
exercício e retomarão ao seu Quadro
ou Tabela de origem ao cessar a
cedência.

§ 4®- Os servidores cedidos ao Poder
Legislativo Municipal, a ói^ãos ou
entidades de outro Município, de
Estados ou da União Federal ficarão

lotados na Secretaria Municipal de
Administração, sem vinculo ao órgão
de origem.

§ 5®- Nos afastamentos e licenças,
conformesituações previstas em lei, o
servidor não perderá sua lotação no
Quadro de Pessoal ou na Tabela de
Pessoal de origem.

Capítulo V
Do Ingresso no Quadro

Permanente

Art. 28 - O ingresso no Quadro
Permanente em cargo de provimento
efetivo dar-se-á mediante aprovação
em concurso público de provas ou de
provasetítulos,atendidosos requisitos
para provimentono cargoou exercício
da função fixados em lei e no edital do
concurso.

§I®> As condições relativas às
exigências de recrutamento e seleção
dos candidatos a provimento nos
cai-gos efetivos, bem como ao prazo de

validade do concurso, serão fixadas no
Edital de abertura do processo seletivo
público.

§2°- O concurso público terá por
objetivo recrutar e selecionar
candidatos para ocupar os c^gos
efetivos e exercício das funções que os
compõem e terá como meta o
provimento das vagas de acordo com
as áreas de atuação e especialização
das funções daconvocação.
§3®- As vagas oferecidas no concurso
públicoserãoidentificadas, nominais e
quantitativamente, porcaigo, funçãoe,
quando for o caso, por habilitação
profissional e terão o provimento
efetivado na posição inicia!do cargo.

Art. 29 - Serão reservadas nos
concursospúblicoscinco porcentodas
vagas oferecidas a pessoas portadoras
de deficiência física, que serão
empossadosse atenderemosrequisitos
exigidos para exercício da função e
ficar comprovada a compatibilidade
das atribuições da função com a
deficiência de que são portadoras.

Pai-ágrafo único- A classificação dos
candidatos inscritos, na conformidade
deste artigo, será em separado e
assegurada aos aprovados a nomeação
alternada,umapara odeficientee outra
para os demais candidatos, até que
sejam nomeados todos os candidatos
classificados para as vagas destinadas
aessa modalidadede provimento.

Art. 30- O servidor nomeado em
virtude de aprovação em concurso
público permanecerá em estágio
probatório durante trinta e seis meses,
período em que será avaliado quanto
ao exercício da função pública e das
atribuições do respectivo cargo e
função.

§1®. Os critérios de avaliação do
servidor em estágio probatório serão
definidos em regulamento expedido
por ato do Prefeito Municipal,
observados os fatores definidos no art.

43 destaLeiComplementar.

§ 2°- O servidor terá seu período de
estágio probatóriosuspensoquando se
afastar do exercíciodo cargoe função,
excetona hipótesedos §§2°e 3® doart.
44, voltandoa apurar-seo atendimento
dos requisitos para a declaração da
estabilidade, após seu retomo ao'
exercício das atribuiçõesda respectiva
função em órgão ou entidade
autárquica ou fundacional da
PrefeituraMunicipal.

Art. 31-0 candidato nomeado será
empossado após aceitar, formalmente,
a função, atribuições, deveres e
responsabilidades do cargo, mediante
o compromisso de bem desempenhá-
lo, em observância às leis, normas e
regulamentos.

Parágrafo único- O efetivo exercício
do servidor será contado a partir da
datadeinicio dodesempenho nocargo
e fimção, apóssua lotação emórgãoou
entidade daPrefeitura Municipal.

Título III
Do Desenvolvimento Funcionai



















DOURADOS, MS | QUINTA-FEIRA. 26DE DEZEMBRO DE 2002

POA-l Advogado-GentI 1

DGA-2 Supciintcndentc 27

DGA-2 Assessor I 5

i DGA-2. AdVog^o-Geral Adjunto 1

^ - DOA-3 Assessor Exeeutivo 7

DGA-3 Cvordenodor-Ceiai 9

DGA-3 Chefede ProcuradoriaEspecializada 4

DGA-4 Subprocurador 10

DGA-jl Coordenador 48

DGA-4 Chefe de Departamento 3

DGA-4 Assessor 11 24

DGA-5 Gestor de Processo 112

^ DGA-5 As-sistenlc I 38

, DGA-6 Assistente 11 70

DGA-7 Assistente Dl 10

DGA-S Agente Comunitário de Saúde 239

Diário Oficial ^3

OBS Os caigosocinialbram criados: Lei n-* 2.384, de 28'dcdowrobro dc 2000; Lei n=2.421, de 3de julho do 2001 j l.ciCompleincnlttrii'21. de 16 dc dezembro dc 1996; I,aComplementar ii='30,
de7de dezembro de 1999; Lei Cdmplemefttarn' 38. de26dejulho de2001; Lei Complementar 42. de 5denovembro de 2001; Lei foniplemattar n 43. de 10 dejaneiro de 2002; Decreto 863. de6
dejunho dc2002, eartigo 83desta Ui Complementar..

ANEXO rv

LEI COMPLEMENTARN' 056, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2002
DENOM1N.AÇÕES DAS FUNÇÔESOR CONFIANÇA

SÍMBOLOS DEN0M1N.AÇA0

DAM GestordoServifo

DAli2 ChefedeEquipe

DAl-2 Secretário do Escola I

DAM Encarregado do Equipe

DAM Secretário de Bacela 11

DAM Secretário de Escola 111

DAi-9 Assistente de Gabinete

DAM Secretário do Rscoia IV

ANKXOV
I.EI COMPl.EMRNTARN«Oj6. DE23 DE DEZEMBRODE 2002

AL'rBit\çAo DB Símbolo bdenomlnação de cargos r.mcomiksAo

SrrUACAO ANTERIOR sitdacaonõtã"

SlmbelM • dtttondniçlodosCargos ra ComlnSo criados na LeiN"2.384/2000

DOAM /\nenerll DOA-4 • Aisestoril

DOAM Cwrrdenador DaA-4 Coordtnudnr

DOA-4 AsNistimtaJ DQA-5 /teifstcnte I '

DOA-5 Aialftenie II DOA-6 Aulstente 11

SImbotoi 0denomlnaçSo doa CargMcmComIaBo criadea na 1^(1 Compltmantar N* 38/2001

AOS^I

Coordenadorde Auditoria da Saúdo oaA-2 Suporimendenta

A08-2

Coofdenador-Genl do Centrode Hotncepatia JMAJ ' Coordcnador-Oanil

AQS-a

Coordenador da Ouvidoria da Saúde DOA'3 Oaordeandor-Oeral

AOS-3

OtmmteOctildu Labomiário Muniulpal DOA-J Coordemuínr-Cleml

AGS-l

Oarente-Oeral da Pemtácia Muniolpal DQA-3 Coordsnadur-Oeml

AOSiS Qerente^letBldo PAM - DOAsl awrdtniKh)r!Otril

. AGS<3 ;EnoiurreBitdode/Uiditotia DOA-3 Asliesllu^P.x«sull\'d

'íAOfM ^ CoerdntadofdBllnidada doSaúde .. DQA-S Qestnr do Processo

A0S.9 Agente Cemunhário deSaúda DOA-8 /^enit Comunitirlo doSoúde

I

>T5|S<
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ANEXO VII

LEI COMPLEMENTAR N'-036. DE 23 DE DEZEMBRO DE2002
SÍMBOLOS E VENCIMENTO DOS CARGOS EM COMISSÃO

SÍMBOLO VENOMENTO

DOA-I R$ 3.300.00

DGA-2 R$2.000,00

ÜGA-3 R$ 1.430,00

DGA-4 R$ 1.050,00

IXIA-5 RS 523.00

TX3A-6 R$330,00

DOA-7 RS 230,00

DGA-8 RS 220,00

ANEXO Mil

LEI COMPLEMENTAR N- 056. DE 23 DE DEZEMBRO DE 2002
SÍMBOLOS E DENOMINAÇÃO DAS FUNÇÕES DECONFIANÇA

SÍMBOLOS GRATIFICAÇÃO

DAM RS 297.00

DAl-2 RS 264.00

DAl-3 RS 231,00

DAM RS 198.00

DAI-5 RS 165,00

DAKi I«5 1.32.00-

anexo IX
LEI COMPLEMENTAR N^ 056, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2002
CORRELAÇÃO DOS CARGOS PARA TUKNSFORMAÇÃO

SmUÇÃO ATUAL
(CAROOS OCUPADOS)

SITl!AÇAODATILANSFOMAÇ.AO '
(CAROOS E FUNÇÕES)

M.VGI$T£R10 XUGISTÈRIO \nT<ICiPAL
Professordo Magislérioe Especiali.sta de Educação Profissional do Masistério MunícÍDal

Professor, Coordenador Pedagógico, Supervisor Escolar,
InspetorEscolar. Direção Escolar. Orientador EducaciouaL
Assçssoramento Escolar e outras éspecializaçóes da formação
em Pedagogia.

.SAÍDEPÜBUCA SAGPE PUBLICA
Medico. MédicoVeterinário. Odonlólogo. Enfenneiro. Auditor
de Serviçosde Saúde, Fiscalde VigilânciaSanitáriae
Sanitarista.

Pi'ofissíonal de Saúde Pública

Médico, Médico Veterinário. Médico do Trabalho.
Odontólogo, Enfermeiro, Auditorde Serviçtis de Saúde, Fiscal
dc Vigilância Sanitária e Sanitarista,

FarmacÔinico-Bioquímico, Farmacêutico, Bioquímico,
«Assistente Social. Fisíoterapeuta, Fonodiólogo. Terapeuta
Ocupacional, Psicólogo e Nutricionista, Biomédico c Biólogo,

Profissional de Serviços de Saúde

Farmacêulico-Bioqníraico. Farmacêutico. Bioquímico.
Assistente Social, Fisictcrapeuta, Fonodiólogo. Terapeuta
Ocupacional, Psicólogo, Nutricionista, Biólogo e Biomédico.

Técnico de Prótesc:Dentária c Técnico de Equipamentos
Odontológícos.

Técnico de Saúde Pública I

Técnico dé Prótese Dentária c Técnico deEquipamentos
Odontplógicos, ^

Técnico de Laboratório, Técnico de Higiene Dental,
Citotécnico; Ortoptista, Técnicode Enfcimiagem, Técnico de
Radiologia e Agente de Fiscalização Sanitária.

Técnico de Saúde Pública II

Técnico de Laboratório, Técnico de Higiene Dental,
Citotécnico, Oitoplista, Técnico de Entermagem, Técnico de
Radiologia e Agente dé Fiscalização Sanitária,

Auxiliar de Enfermagem c Agente de Saúde Pública. Técnico de Saúde Pública 111
Auxiliarde Enfermagem e 1ecnico de Serviçosde Saúde.

;>T3S-
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Agente de Saúde Pública. Assistente de Serviços dc Saúde.
Auxiliar dc I.aboiatórío. Auxiliar de Farmácia. Auxiliar de

Odontologia. Agente Condutor de Veículo. Operador dc
Máquinas (atuando como Motorista de Veículo Leve na
Secretaria Municipal dc Saúde)
Auxiliarde ServiçosGerais, Auxiliar de Serviçosde Saúde, e
Auxiliar dc Administiaçào (em exercício na área de saúde)
SERVIÇOS DE .APOIO SOCIAL

Assistente Social, Psicólogo Pedagogo. Tcrapeuta Ocupacional.
Ecoiiomisla Domé.slica, Prorissional do Magistério Municipal.
Niilricionista e Professor dc Educação Física e técnico dc nível
.superior da FUNCED.

Agente Social 1. Técnico Adiiunislrativo e Agente
Administrativo (que executa atividades administrativas na área
de educação,cultura, desporto c assistência social e na
FUNCED). e Assistente de Administração (com nível médio
completo).

Agente Social II. Assistente Administrativo. Auxiliar de
Serviços Gerais(executando tarefas de merendeira em escola)
ou ocupante dc cargo dc nível fundamental completo que
executa atividades administrativa.s na área de educação, cultura,
desporto e assistência social e na FUNCED.
Senxntc. Zelador. Lavadeira ou Auxiliar de Serviços Gerais e
Auxiliar Adminislraiivo(que executa atividades admini.strativas
na área de educação, cultura, desporto e assistência social).
ADVOCACIA

Advogado.

SERVIÇO DE NATUREZA FISCAl.
Auditor Fiscal de Tributos Municipais.

Fiscal de Tributos Municipais ou .servidor que executo
atividades de lisculização tributária a mais dc 12 meses.
Fiscal de Posturasou servidor que executa alividadosdc
fiscalização de posturas a nntis de 12 me.ses.
Fiscal de Dcfcsti do Consumidor ou serviditr que executa
atividades de liscnlizaçâo da área do consumidora mais de 12
meses

TÉCNICO DF. NÍVEL SUPERIOR;
Ocupantes decargos correspondentes qualquer das Iiubilitu9óe.s
proíisaioiiüiH que compõem o onrgti dcGestor deObras
ÍNiblicas.

Aaente de Serviços de Saúde 1

Assistentedc Serviços de Saúde. Auxiliar de Laboratório.
Auxiliar dc Farmácia. Auxiliar dc Odontologia c Agente
Condutor de Veiculo.

Aecntc de Serviços de Saúde II

Auxiliar de Scrviço.s de Saúde.
CARREIRA: DESE.WÜLVTMENTO SOCIAL

Gestor de Ações Institucionais

Assistente Social, Pedagogo. P.sic61ogo. '1'crapeuta
Ocupacional. F.conomisia Doméstica. Nutricionista. Proiéssor
de Educação Física e Bibliotecária.

.Assistente de Anoio Institucional

Técnico dc Scr\'iços Sociai.s. Assistente de Atividade.s
Educacionais. Técnico dc Apoio Social. Monitor de Apoio
Social. Monitor de Biblioteca, Técnico de Cultura, Técnico de
Esporte.s, Berçarista. Recrcador, Monitor de Educação
Iniánlil. Monitor de Sala. Monitor de Pátio e Monitor de

Informática.

.Aaente dc Anoio Ijistitucionai

Agente de Atividades Educacionais, Agente de Apoio Social,
Merendeira. Plantonista. Agente Auxiliar de Biblioteca e
Agente de Atividades Desportivas.

Auxiliar dc .Anoio Institucional

Auxiliar de Apoiei Social, Auxiliar de Merendeira, Auxiliar de
Serviços Educacionais. Servente. Zelador e Lavadeira:
CARREIRA: AD^'OC.:ACIA DO MUNICÍPIO

Advogado dc .V Classe
Advogado de 2" Classe
Advogado de U Classe
Advogado do Classe Especial.
SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO
.Auditor Fiscal dc Tributos Municipais

Auditor Fiscal de Tributos Municipais.
Flscni de Tributos Municipnis

Fiscal dc Tributos Municipais.
s

Fiscal de Posturas Municipais.
Fiscal de Det'c.sa d<i Consumíd

Fiscal dc Deícsü do Consumidor.

PLANEJAMENTO K INFRA-ESTRUTURA

lEmcanEB
Engenheiro Civil. Ivngenheiro Químico. Engenheiro
Saniturista. Engcnlicim Florestal. Engenheiro Agrônomo.
Engenheiro Ambicnlal. Ejigonheiro doTrabalho. Engenheiro
de Trânsito, Arquilelo. Geólogo, Geógrafo, Médico
Veterinário, Mcvcreologism. Fiscal dc Obras Públicas,

Técnico Agrícola e Topógrafo (com nlvcl médio
profissionalizante em topografia).

iiüiiHiiiflWRmtimH!

Auxiliar deTopôgralb, Assíslonte-Técnioo Operacional e
Auxiliar Administrativo(exercendo tarefas na área de
topouratm

Fiscal de Obras

Fiscal Ambiental.

GUARDA MUMCÍPAL

Guarda Municipal.

Topôgralb. Técnico em Agrojwcuária. Técnico Agrícola.
Desenhista.Técnico de Autocud. Técnico de Geoprocessamonto e
Técnico em Edificações.

Auxiliar de Topôgralbe Assistenle-Técnico Operacional.

Aftonte Fiscal dc Obras.

wsmmmm.
Fiscal Ambiental.
GUARDA MUNICIPAL

G

G

G



Inspetor da Guarda Municipal.

TÉCNICO DE MVEL SIPERIOR

Administrador,Analista de Sistema.s. Contador, Economistae
outros cargos de nível superior correspondente a profissões
regulameniadus não classittcadas em outras carreiros.

Técnico dc Processamento de Dados^Tcciiico Administrativo
(executando atividades da área de íníbrmática. suporte
computador, instalação de redes, diagramação cm ctniiputadcr
ou web designer}. Técnico em Comunicação Social c Técnico
de Contabilidade.

Agente Administrativa Técnico Administrativo, Técnico
Especializado c Assistente de AdminLslraçâo (com o nível
médio completo 1
Digitador. Telefonista e Assistente de Administração.

Auxiliar Administrativo, Auxiliar dc Serviços Gerais
(executando larcía.s vinculadasa serviçosadministrativos ou
operação dc máciiiinas copiadoras).
SERVIÇOS AUXIIJARES E OPER.ACIONAfS
Mecânicode Veículos. Molori-sta (cjuc dirigem õnibu.s.
caminhões ou vans) e Operadi:>r dc Máquinas.

Auxiliar dc Mecânico. Carpintcin.i. Elelricisla. Encanador.
Pedreira Pintor. Motorista de carros dc passeio e Servidor que
atua na fi.scalização do transporte coletivo urbano e
inlernuinicipal.
Vigia. Gari. Zelador. Servente e Auxiliar dc Serviços Gerais
(nSo incluido nas ouira.s situações cie transíbrainçfio),

Lei Complementar n"057, de 23 de

dezembro de2002.

"Altera a Tabela 1 da Lei n® 996, de
27 de dezembro de 1977, com

redação determinada pelo Anexo I
da Lei n® 2.468, de 27 de dezembro

de 2001"

O Prefeito Municipal de Dourados.

Edital n" 07/02 -

SEMAD/SEMED/SEMASHC

Concurso Público de Provas para o
Quadro dePessoal daAdministração
Pública Municipal deDourados

O Secretário Municipal de
Administração da Prefeitura
Municipal de Dourados, no uso da
atribuição que lhe é conferida no
subitem 10.5 do Edital n° 001/02 -

SEMAD/SEMED/SEMASHC para
conhecimento dos interessados,
convoca para a Prova de Títulos,

todos os candidatos aprovados na
Prova Escrita, de acordo com o item

Estado Do Mato Grosso Do Sul, faz
saber que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona a seguinte
Lei:

Artigo r - A Tabela 1da Lei n°996,
de 27 de dezembro de 1977, com

redação determinada pelo Anexo I
da Lei n® 2.468, de 27 de dezembro

de2001, passaavlgercomaseguinte
alteração:

7 do Edita! n® 001/02 -

SEMAD/SEMED/SEMASHC

Ostítulos deverão serentregues pelo
candidato ouporprocuração pública
ou particular específica para esse
fim, com firma reconhecida em

cartório,na SecretariaMunicipal de
Educação - CDRH, na Rua: Mato
Grosso, n® 1.859- CEP - 79.806-040,
nos dias 13, 14 e 15 de janeiro de
2.003, no horário das 7h30min às

Ilh30min e das 13h30min às

17h30min.

A comprovação dos títulos far-se-á

mediante apresentação de um
documento deidentidade previsto no
3.5 do Edital n® 001/02 -

DOURADOS, MS | QUINTA-FEIRA, 26DE DEZEMBRO DE 2002

Inspetor

Inspetor dc 3® Classe. Inspetor de 2® Classe, inspetor de 1® Classe,
Inspetor de Área. Inspetor de Divisão e Insoelor-Geral.
.ATIVIDADES TECNICO-ORG.AMZACIONAIS
Gestor fíc Serviços Organi/acionais

Administrador. Contador. Economista. Pedagogo. Bibliotecário.
Relações Públicas, Jornalista, Protlssional de Comunicação
Social Relaçôe.s Públicas, Analista dcTecnologia da Informação
(áreas dc desenvolvimento de sistemas, banco de dados e
administração de redes) e outras funções de nível superior
corrc-spondcníc a profis.sões regulamentadas.
Técnico dc Serviços Organizacionais

'iécnico deSegurança do Trabalho. Técnico deTecnologia da
Inibnnaçào. Técnico em Comunicação Social e Técnico Contábil.

•Assistente de Scrvic«.s .Administrativos
Técnico Administrativo

ente de Serviços ,Ad ministra rivos
Agente Administralivo. Recepcionista, Almoxarife, Agente de
Suporte de Informática c Telefonista.
Auxiliai dc Sei viç«.s Administrativos
Auxiliar Adniinislrativo c Operador dc Máquinas Copiadoras.

.ATIVIDADl-S Dlí APOIO AI XILIAR:
Agente de Serviços EsDeclaliy.ado.s
Mecânico de Veículos. Motorista dc Veículo Pe.sado.
Motorista de ônibus. Operadorde Máqiiina.s e Equipamento.s.
•Auxiliar de Scnicos Especializados
Carpinteiro. Eletricista, Encanador. Pedreiro. Pintor, Motorista
dc Veículo Leve, Auxiliar dc Mecânica. Agente de Tráfego e
Transportes e Auxiliar dc Laboratório de Asfalto.
.Auxiliar de Scn icos Bá.sicos

Vigia, Gari. Servente, Jarclinciro, Borracheiro, Copeiro,
Cozinheiro. .Ajudante de Serviços Básicos.

ImpoiCo Sobre Serviçode Qualquer Natureza
Recolhlmenlo Meuial

ALÍQUOTAS
(% S/PREÇQ DOSERVIÇO)

VALOR MENSAL FIXO EM

REAL RSPfíOF/SSlONAÍSAUTÔNOMOS
4 DeNjvel Universilirio

5 De Nivel Médio

6 Outro*

Artigo 2® - Esta lei Complementar
entrará em vigor na data de sua
publicação,revogando-seas
disposições em contrário.

SEMAD/SEMED/SEMASHC eda

entrega de:

- Fotocópiaautenticada em cartório,
com selo de autenticidade, se
houver, dos diplomas e/ou
certificados deconclusão decursos;
• Fotocópia autenticada em cartório,
com selo de autenticidade, se
houver, da Certidão ou Declaração
de Tempo de Serviço pelo setor
competente (Departamento de
Pessoal) no papel timbrado doórgão,
entidade ou empresa constando
nome, cargo, período de exercício,
com assinatura e carimbo do

emitente, quando o vínculo for pelo
regime estatutário;

Dourados, 23 de dezembro de 2002.

José Laerte Cecflio Tetila
Prefeito

- Fotocópia autenticada da carteira
de trabalho e previdência social
C.T.P.S, onde constem foto, dados
pessoais e contrato de trabalho com o

registro da admissão e demissão, se
foro caso, eespecificação dafunção
quando o vínculo for pelo regime
celetista.

Dourados MS, 23 de dezembro de
2.002.

Alaércio Abrahão Santos

Secretário Municipal de
Administração


