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DECRETO Nº 7.918, DE 24 DE MAIO DE 2016. 

 

Regulamenta o enquadramento dos servidores detentores de cargos efetivos, vinculados ao Plano 

de Cargos Carreiras e Vencimentos da área SUS e dá outras providências. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais...  

  

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 225, de 28 de março de 2016; 

 

CONSIDERANDO que o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos - PCCV é um instrumento 

de desenvolvimento e valorização do servidor, com vista à eficiência, à eficácia e à efetividade 

da gestão dos... 

  

DECRETA: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Este Decreto regulamenta o artigo 40 da Lei Complementar nº 225, de 28 de março de 

2016, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos - PCCV da área instrumental. 

 

CAPÍTULO II 

DO ENQUADRAMENTO 

 

Art. 2º A migração dos servidores dos quadros e regime de origem para o Plano de Cargos, 

Carreiras e Vencimentos - PCCV instituído pela Lei Complementar nº 225/2016 dar-se-á 

mediante enquadramento direto, seguindo os critérios de avaliação e correlação definidos na 

supracitada Lei Complementar e neste Decreto. 

 

Art. 3º Observada a correlação dos cargos e após avaliação de cada situação funcional, no 

confronto do quadro de cargos da legislação pretérita com aqueles definidos no Anexo I da Lei 

Complementar n.º 225/2016, proceder-se-á ao enquadramento direto dos servidores nos níveis de 

vencimento dos cargos. 

 

§1º  Antes da data do efetivo enquadramento, o servidor que possuir processo aprovado junto ao 

CONDEFE e CONSEDE, será automaticamente enquadrado na classe e nível nos termos do Plano 

de Carreira de origem.   

 

§2º Para o efeito de enquadramento previsto no caput deste artigo, será o servidor posicionado no 

nível correspondente ao seu vencimento bem como efetiva incorporação de verbas na data da 

publicação deste decreto, observada a tabela de temporalidade constante do Anexo IV da Lei 

Complementar 225/2016. 

 

§3º O termo de opção de carga horária conforme disposto na Lei Complementar nº 225/2016, 

deverá ser efetuado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação deste decreto, sendo 

observada a compatibilidade de horário nos casos de acúmulos previstos em lei.  

 

§4º No caso de opção pela jornada de 40 hs (quarenta horas) semanais, deverá constar no termo 

que a mesma deverá ser efetuada em dois turnos com intervalo mínimo de uma hora intrajornada 

conforme disposto no art. 30, inciso III da Lei Complementar nº 225/2016. 
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§5º Os servidores que possuírem matrícula efetuada no prazo legal, deverão protocolar declaração 

expedida pela instituição constando data da matrícula, nome do curso e prazo médio pra conclusão 

do mesmo. 

  

§6º Para efeitos operacionais, nos casos em que os vencimentos do servidor não forem 

comportados na respectiva tabela, criar-se-á tabela individual ou em grupos da mesma faixa 

remuneratória, a qual demonstre seus vencimentos e localização para progressão no tempo. 

 

CAPÍTULO III 

DA COMISSÃO DE ENQUADRAMENTO 

 

Art. 4º A Comissão será composta por 06 (seis) membros, sendo 03 (três) indicados pelo Gestor 

do Executivo Municipal, dentre os quais 01(um) necessariamente dentre os servidores da 

Secretaria Municipal de Saúde e cabendo a este a coordenação da Comissão, 02 (dois) membros, 

sendo estes representantes de cada cargo de servidores – Especialista e Técnico em Saúde – 

indicados pela entidade sindical e 01 (um) membro representante do Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais de Rondonópolis. 

 

Parágrafo Único  Os membros da Comissão descrita no caput deste artigo deverão ter o mínimo 

de conhecimento das legislações pertinentes, bem como das planilhas e tabelas remuneratórias. 

 

Art. 5º São atribuições da Comissão Especial de Enquadramento: 

 

I – rever o histórico funcional do servidor, bem como observar a correlação de cargos; 

II – proceder o relatórios completo do enquadramento dos servidores, após avaliação dos 

respectivos históricos funcionais; 

III –  enviar à Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, os relatórios devidamente instruídos a 

fim de que se proceda a efetiva migração dos servidores dos Quadros e Planos de Cargos, 

Carreiras e Vencimentos vigentes para o PCCV instituído pela Lei Complementar nº 225, de 28 

de abril de 2016; 

IV – analisar e decidir em primeira instância os recursos impetrados pelos servidores quanto ao 

enquadramento realizado; 

V - fazer registro escrito e documental de todo processo de enquadramento. 

 

Art. 6º  Realizado o enquadramento direto, a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas publicará 

a migração dos servidores, devendo constar: 

 

I – nome completo 

II – matrícula  

III – cargo e perfil 

IV – carga horária  

V –  nível de vencimento; 

VI – lotação específica do servidor (local de trabalho) 

 

CAPÍTULO IV 

DOS RECURSOS AO ENQUADRAMENTO 

 

Art. 7º O servidor que julgar ter sofrido prejuízo em seu enquadramento terá o prazo de 60 

(sessenta) dias, a contar da data da publicação no DIORONDON do enquadramento de que trata 

o art. 6º deste Decreto, para apresentar recurso junto ao departamento de Recursos Humanos da 

Secretaria Municipal de Saúde. 
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§1º O departamento encaminhará o recurso do enquadramento para a respectiva Comissão de 

Enquadramento que procederá a análise em primeira instância. 

 

§2º Caso o recurso não seja provido pela Comissão de Enquadramento, esta deverá devolvê-lo ao 

Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação, que o enviará ao 

Secretário Municipal de Gestão de Pessoas, que procederá a análise em último grau de instância. 

 

Art. 8º Os pedidos de recursos deverão ser realizados por escrito e endereçados à Comissão de 

Enquadramento e deverão conter: 

 

I – a autoria identificada com o nome completo, matrícula, cargo e lotação do servidor 

interessado; 

II – fundamentação do recurso; 

III – assinatura legível do servidor. 

 

Art.9º A Comissão de Enquadramento terá o prazo de 30 (trinta) dias para deferir ou não o pedido 

de recurso. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 10 A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas poderá expedir normas e instruções para a 

implementação das disposições deste Decreto. 

 

Art . 12 O Poder Executivo Municipal constituirá a comissão de que trata este decreto no prazo 

de 30 (trinta) dias da publicação. 

 

Art . 13 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

 

GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL 

Rondonópolis, 24 de maio de 2016;  

100º da Fundação e 62º da Emancipação Política. 

   

 

 

 

PERCIVAL SANTOS MUNIZ 

Prefeito municipal 

 

 

 

 

LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE                FABRÍCIO MIGUEL CORREA                                                       
           Procurador Geral do Município                             Secretário Municipal de Governo 

 

 

Registrado na Coordenadoria de  

Acompanhamento Jurídico Legislativo  

e publicado no DIORONDON. 

____________________________________________________________________________ 


