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LEI NQ 164, de 26 de agosto de 1977.
Institui o .t>1ano de Classificação
de Cargos e pregos da "refeitu·
ra Municipal de são João do Sabu-
gi; e dá outras providências.

O ~refeito Municipal de são João do Sabug1, faço saber
que. a câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 19 ... Os encargos e empregos necessários à execução
das atividades normais e essenciais da trefeitura Municipal de t.
são João do Sabug1, serão classificados de acordo com as dis os1-
ções, constantes desta Lei.

Art. 22 - Os Cargos e empregos serão classificados como
de provimento em comissão e de rov1mento efetivo conforme o ca-
so, enquadrando-se basicamente nos seguintes Grupos ;

D .OVIHENTO:EM COMISS O

- Cargos de Direção e de Chefia
DE &ROVIlv1E.NTO EF.l1'TIVO OU EH .IDO

- ..

'.I

I - Serviços Administrativos
11 •• Tributaç'ão, Arrecadação e Fiscalização,

111 - Magisterio
IV •• Serviços Gerais

Art. 3Q - Cada GruJ;)o terá a sua escala prbpria de niveJ.
de retribuição determ1nda em razão dos fatores relacionados cem o
cargo, emprego ou com a Categoria Funcional.

Art. ~Sl - Os Gru os de que trata o artigo. 22, constitu·
ir-se~e de cargos e empregos agrupados em Categoria Funcionais,
segundo a natureza dos trabalhes ou nível de conhecimento ineren-
te em cada caso, abrangendo. atividades espec!r1cast cOlllpreenderá,

1) .• Grupo. de Direção Geral e Chefia, indent1.ficada e-
le s{mbol.o fiCO", compreende os cargos de Provimento em c~m1ssão a
que sejam inerentes atividades de Secretaria Geral e Chefia inte.
med1~ias de setoreS administrativos da administração. Municipal,
cujos cargos são. distribuidos pela escala de níveis constantes de
anexe I.

2) ••Grupo. de Serviços Administrat1 vos - 1ndentif1cado
pela sigla A, compreende Categorias Funcionais intregados de c~

.gos e em regos a~que são inerentes atividades administrativas em
geral. abrangendo encargos relacionados com a a llcação de leis e
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estabelecida emregulamento.
t. ?Q - ara os efeitos desta Lei, considera-se:

Cargo - Somade atribuições a serem cometidas a um fun-
cionário sujeito ao regime estatuár10i

Emprego- Somadas atribuições; a serem cometidas a· . um
servidor contratado, sob o regime da legislaçã.o trabalista.;

Classe ....Conjunto de cargos da mesma natureza funcionéÜ
e do mesmo grau de responsabilidade;

Categoria Funcional ...Conjunto de Atividades que pode""
rão ser desdobradas em classes singulares ou séries de classes' t t

1de~ficadas pela natureza e requisitos necessários ao seudesem
anho;

Transformação - rassagem com alteração das atribuições
e responsabilidade, de um cargo ou em rego existente, com seu re,i
pectivo ocu ante, para classes de atribuições diversas do novo ti

sistema;
Ascensão Funcional - evação do Servidor ocupante de JJ.

ma d·e.terminada classe de Categoria Funcional, para outras cla.sse·s
ou Categoria Funcional, para outra Classe de Categoria. Funcional
hierarquicamente superior; e

Progres~Jão.Funcional •. Elevação. do Servidor de uma,ela.§.
se a outra imediatamente superior, dentro da mesma Categoria. Fun-
cio.nal.

Art. 82 - ApÓS a a rovaçáo de adro Básico de essoa!
a que se refere o artigo. 5'2, e tendo em vista a conveniência e a
necessidade de administração municipal. serão rocessados as tr~
sformações e transposições dos cargos e em regos ocupados para os
respectivos Grupos.

Art. 9Q •• A designação de um servidor para exercer car-
gos em comissão, deverá ser procedida do ~ame do seu mérito, vi-
sando verificar se o mesmoé possuidor das qualificações desejá-
veis para o. exercício. do cargo.

ParágrafO 'Onico - Deverá haver correlação entre o cargo
ou emprego do qual Q servidor' titul.ar e o cargo em comissão a
ser ocupado.

Art. 10 ...A partir da vigência. desta Lei, nenhuma admi-
ssão de pessoal poderá ser efetivadas para o ingresso nas Catego-
rias Funcionais dos Grupos de que -trata os itens I a rrr, do art.
go 2~t sem que o candidato ao cargo ou emprego seja possuidor de
n 1•• lIIlAn.... i' o. '. 01.. 1 ':'•• d 10 •• 12"'~ u'ua' ·n.+.
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Art. II - Es ta Lei entrar~ emvigor na data de sua -
blicação, revogadas as disposições ,em contrário.

rrefeitura funicipal de ão João do Sabugi,

26 de agosto de 1977 •

. tMeV. ~~A----.~
Jonas Alencar de l'1edeiros

rrefeito

~ tf.'~.4.~~
l;:ledro AnastáciO de Oliveira.

Secretario

•
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ANEKO - I

GRU-"O ; "cC"

Direção Geral e de Chefia.
. IQ1:HBOLO D " N O 1 I N A ç Ã O

CC - 1 Secretaria Geral de Administração
CC - 2 Diretores de Divisão
CC ... 3 Chefes de Setores e Diretor do Colegio Nunicipal
CC -4 Regente de Núsica e Vice-Diretor do Colegio

.~ ~ .~ A.~.~t.?i?b'----;'=

Jonas Alencar de Nedeiros
J:lrefeito

d~ .;f~ tf4 .~~
Pedre Anastácio de Oliveira

Secretario
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uRU~O Serviços Administrativos

CATEGORIAS FUl>K;IONAI

Tesoureiro - D
Tesoureiro- B
Tesoureit'o - B

Tesoureiro - A Aux; Ad.rllinistrativo-B
Aux. Administrativo-A

;L 'enominação e Classe Denominação e Classe Denominação e Classe IDenominação e Classe Denominação e Classe

• • ~~/Y~
Jonas Alencar de Hedeiros

Prefeito

Aux. de Contabilidade -C
Aux. de Gontabilidade-B
Ame. de Contabilidade-A

• • • •

.:
~

-', - _/7~ " .
.,W&C? /?'h " , ,~ ", t:d: - -" - " .. . .' ~. . ~.

~edro Anastácio de Oliveira
Secretario

Almoxarife-C
!'.lmoxa.rife-B

. ,Almoxarif'e-
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G U~O : r:qIBIJTA 0, A..llREC ~DAÇ O E FI CALI7.AÇIO
, ,

- CATEGORIAS F0 r«:: rONAIS

;L' Denominação e Classe Denominação e Classe Denominação e Classe

.-' Ag. Trib. e Arrecadação-C

.~ Ag. Trib. e Arrecadação-B Ag. de Fiscalização-C
·-3 Ag. Trib. e Arrecadação-A Ag. de Fiscalizaçâo-B Fiscal de Tributos-B,
--2 Ag • de Fiscalização-A
.-01 Fiscal de rrributos-A

~.~4cfk~~ •••
Jonas Alenear de Medeiros '~' " ,

~ ~refeito

// ~.~.~~~ ..
~ edro Anastâcio de Oliveira

Secretario
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ANEXO - IV

NÍ- CA.TEGO IAS FUNCIONAIS
V L Denominação e Classe Denominação Classe - Classee enominaçao e

M G.lt-

hAG.4 ?ror. de Ens.III-B
MAG.3 l:"rof.de .E:ns .III-A iroi. de Ens.II-B
f1AG.2 ?roi. de Ens.II-A flror. de Ens.I-B
MAG.l Ji>rof.de Ens.I-A

" .

• •• •
Jonas Alenear de Medeiros

J?refeito
,~ .d. ~A --f-_ 'A ~ ., d!Pk~ .
{~. . . .11~~. .. . . . ~úf«1

Pedro Anast~eio de Oliveira
Secret 10
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GRU~O : Servi~o~ Gp-T'::4i~
.CAT...:.GORIASF~'NCIONAI I-

L Denominação de Classe Denominação de Classe Denominação de Classe Denominação de Classe Denominação de Class
ia Motorista~
'? Motorista-B II) Motorista-A
5 Guarda Sanitárlo-G f Telefonista-C Aux.Limp.~úbl1ca-C

,
Guarda Sanitárlo-B Aux. Limp •.2Ública-Blf.. Telfonlsta-B

3
# Telefonista-A . Aux, Limp •.i?ública-A Vigllante-CGUarda Sanitario-A

-

2. Vigilante-B
1 Vigilante-A

5 Zelador-C Coveiro-C
~ Zelador-B Coveiro-B Aux.Blblioteca-B
3 Zelador-A Coveiro-A Aux.Biblioteca-A Ag.Merenda Esc.-G
2 Ag.Herenda ..:..sc.•-B
a.

A
Ag • t-1erenda sc.-A

/
~~.~~~.J. ..
:. -'0 Jonas Alencar de r~edeiÇ~ -

i'ref'eito

~;(~~4~q.
Pedro Anastácio de Oliveira

ecretario


