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LEI COMPLEMENTAR N.º 225, DE 28 DE MARÇO DE 2016. 

 

Institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde 

- SUS, no âmbito do Poder Executivo do Município de Rondonópolis - MT e dá outras 

providências. 

 

 

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

das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município... 

 

 

FAÇO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU 

E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR 

 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

 

Art. 1º Esta Lei estabelece as atribuições dos cargos, os princípios e as regras de acesso, formação 

e qualificação profissional, avaliação de desempenho, progressão de nível e remuneração inerentes 

à Carreira dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde - SUS no âmbito do Poder Executivo do 

Município de Rondonópolis -  Mato Grosso. 

 

§ 1º A instituição da carreira própria dos profissionais do SUS, se dá mediante a redenominação 

dos cargos ocupados até o início da vigência da presente Lei para os cargos ora instituídos, 

respeitada a formação e o tempo de efetivo exercício no cargo, conforme anexos. 

 

§ 2º Esta lei se aplica conjuntamente ao Estatuto do Servidor Público Municipal de Rondonópolis 

e a Lei Orgânica. (Redação dada pela Emenda Aditiva 37). 

 

§ 3º A data do reenquadramento decorrente desta lei, não altera o período aquisitivo das próximas 

progressões de referências de direito do servidor. (Redação dada pela Emenda Aditiva 37). 

 

Art. 2º A gestão do SUS no Município de Rondonópolis – MT é efetuada pela Secretaria Municipal 

de Saúde, instituição essencial para a garantia do direito fundamental do ser humano à saúde e 

provedora das ações indispensáveis ao seu pleno exercício, através de ações individuais e coletivas 

de promoção, precaução, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde. 

 

 

CAPÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

 

 

Art. 3º São princípios fundamentais da carreira dos Trabalhadores do SUS: 

 

I. A universalidade dos trabalhadores integrantes do Sistema Único de Saúde do Município; 

II. A equivalência dos cargos, observando-se nos seus agrupamentos a complexidade e a formação 

profissional exigida para o seu exercício; 

III. O planejamento e o desenvolvimento organizacional do Sistema Único de Saúde; 

IV. A educação continuada, para aperfeiçoamento das habilidades e maior visão da realidade em 

que os trabalhadores estão inseridos; 

V. A eficiência, aplicada no desenvolvimento profissional e institucional e; 

VI. O compromisso solidário em prol da qualidade dos serviços, do profissionalismo e da 

adequação técnica do profissional às necessidades dos serviços de saúde. 
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CAPÍTULO III 

DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS 

TRABALHADORES DO SUS 

 
Art. 4º  A Política de Gestão de Trabalho e da Educação na Saúde  da Secretaria Municipal de 

Saúde, terá seu eixo constitutivo fundamentado no sistema de desenvolvimento dos trabalhadores 

do SUS, norteando-se pelos seguintes objetivos: (Redação dada pela Emenda Modificativa 52) 

 

I. implementar a gestão de pessoas voltada para a inserção direta e contextualizada na Política 

Municipal de Saúde; 

II. fortalecer o SUS no Município de Rondonópolis – MT; 

III. melhorar a qualidade dos serviços prestados aos usuários do SUS no município; 

IV. desenvolver a educação permanente e continuada dos trabalhadores do SUS, promovendo o 

desenvolvimento de capacidades e competências, na perspectiva do compromisso ético e social 

com a saúde pública; 

V. fortalecer o desenvolvimento gerencial dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, 

norteados pela Política Municipal de Saúde; 

VI. desenvolver sistemas de informação da gestão do trabalho e da educação  na Secretaria 

Municipal de Saúde; 

VII. Fomentar atividades de ensino e pesquisa dos Trabalhadores do SUS. (Redação dada 

pela Emenda Modificativa 53) 

 

Art. 5º O sistema de desenvolvimento dos trabalhadores do SUS constituir-se-á dos seguintes 

programas: 

 

I. Programa de Educação Permanente para o SUS; 

II. Programa de Valorização do Servidor; 

 

 

CAPÍTULO IV 

DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O SUS 

 

Art. 6º O desenvolvimento do Programa de Educação Permanente para o SUS de Rondonópolis 

será efetivado por meio de ações da gestão do conhecimento, de modo que este seja compartilhado 

e incorporado aos processos de trabalho. 

 

Art. 7º As ações da gestão do conhecimento de que trata esta lei tem como finalidades precípuas: 

 

I. o desenvolvimento permanente dos servidores; 

II. o desenvolvimento de capacidades resolutivas nos serviços de saúde; 

III. a transformação das práticas profissionais e da organização do trabalho; 

IV. o aperfeiçoamento das ações e processos; 

V. a busca da eficiência, eficácia e efetividade nos serviços de saúde; 

VI. a socialização imediata, conforme programação, do conhecimento e saberes práticos, 

adquiridos nos cursos de educação permanente e continuada; 

VII. o princípio da continuidade nos processos de trabalho; 

 

Art. 8ª O Programa de Educação Permanente para o SUS será elaborado pelo setor competente da 

Secretaria Municipal de Saúde, em observância ao perfil epidemiológico e às necessidades do 

serviço, primando pelas seguintes diretrizes: 

 

I. caráter permanente e atualizado do programa de forma a acompanhar a evolução do 

conhecimento e do avanço tecnológico na área da saúde; 

II. universalidade de conteúdos técnico-científicos voltados para a formação e qualificação 

profissional, bem como promoção humana do trabalhador do SUS, como agente de transformação 

das práticas e modelos assistenciais; 
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III. corresponder à sistematização das ações e dos serviços do SUS, conforme a Política Municipal 

de Saúde do Município de Rondonópolis – MT; 

IV. implementar a integração entre parceiros de gestão do SUS, nos âmbitos Municipal, Estadual e 

Federal; 

V. diagnosticar valores e potenciais humanos para o desenvolvimento de novas atribuições 

necessárias a consolidação do SUS; 

VI. utilizar metodologias e recursos tecnológicos de ensino à distância, que viabilizem a 

qualificação dos servidores do SUS; 

VII. desenvolver o processo de educação permanente e continuada dos servidores da 

Secretaria Municipal de Saúde em Saúde e Segurança do Trabalho e Meio Ambiente bem como a 

construção de agenda integrada de estudos e pesquisas nestas áreas; 

VIII. criar mecanismos de interação entre as instituições formadoras e de serviços de saúde, 

adequando a formação dos servidores da saúde a um modelo de atenção universal, equitativo e de 

qualidade, que atendam às necessidades de saúde da população; 

IX. implementar ações que viabilizem o processo de monitoramento e avaliação do impacto da 

formação e qualificação na Secretaria Municipal de Saúde; 

X.  implantar uma escala entre os servidores da unidade, para que todos tenham acesso às 

formações e qualificações necessárias para o exercício de suas funções na Secretaria Municipal de 

Saúde. 

 
Art. 9ª  Compete ao setor Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, articuladamente aos demais 

setores da Secretaria Municipal de Saúde, elaborar o planejamento anual do Programa de Educação 

Permanente para o SUS, com os seus correspondentes conteúdos de formação e respectivos custos 

para fins de apreciação e aprovação do setor ou órgão competente. 

 

Parágrafo único. O servidor beneficiado pelo Programa de Educação Permanente para o SUS 

deverá disponibilizar, no prazo e condições estabelecidas em regulamento próprio, as informações 

e conhecimentos obtidos durante seu processo de formação. 

 

Art. 10 A Secretaria Municipal de Saúde, através do Município de Rondonópolis, poderá firmar 

convênios, protocolos de cooperação ou instrumentos equivalentes com instituições ou órgãos 

federais, estaduais ou municipais, com o objetivo de viabilizar a execução das ações do Programa 

de Formação e Qualificação Profissional, de forma a racionalizar e integrar os recursos disponíveis. 

 

 

CAPÍTULO V 

DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO TRABALHADOR 

 
Art. 11 A Secretaria Municipal de Saúde instituirá forma de reconhecimento, destinada aos 

trabalhadores, por serviços prestados ao SUS, no âmbito municipal, nos seguintes termos: 

 

I -  por desempenho e resultado no exercício das funções, reconhecido por usuários e/ou servidores 

do SUS; 

II – pela apresentação de projetos, pesquisas científicas, publicações de artigos ou livros, 

elaboração de projeto de curso, coordenação de curso e exercício de docência no âmbito dos 

serviços da Secretaria Municipal de Saúde, orientação do processo de trabalho em programas de 

capacitação em serviço, os quais contribuam para a consolidação do Sistema Único de Saúde. 

 

§ 1º As atividades relacionadas neste artigo devem ser comprovadas pelo Trabalhador da Secretaria 

Municipal de Saúde, mediante documento emitido pelo setor ou instituição responsável, que 

certifique a ocorrência do evento. 

 

§ 2º O reconhecimento de que trata o caput deste artigo não poderá ser remunerado. 

 
§ 3º Cabe a Secretaria Municipal de Saúde, regulamentar no prazo de 120 (cento e vinte) dias o 

que trata este artigo. 
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CAPÍTULO VI 

DA SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE DE TRABALHO DOS 

SERVIDORES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

 

Art. 12 Para efeitos desta lei considera-se segurança, saúde e ambiente de trabalho dos 

trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde, o conjunto de medidas que visem à promoção, 

prevenção, recuperação e reabilitação da saúde do servidor, por meio de atividades que evitem a 

morbimortalidade, advindas do ambiente do trabalho. 

 

Art. 13 Aplicam-se às atividades a serem realizadas pelos Trabalhadores do SUS, quanto à 

segurança, saúde e ambiente de trabalho o conteúdo da Norma Regulamentadora 32 (NR-32). 

 

Art. 14 Deverá ser instituída nos termos desta lei, a Comissão Local de Saúde do Trabalhador - 

CLST, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e o Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, destinados a promover e proteger as condições de 

segurança e saúde dos profissionais e do ambiente de trabalho. 

 

§ 1º A Comissão e os Programas previstos no caput deste artigo serão efetivados em articulação 

com cada unidade da Secretaria Municipal de Saúde e Sindicato dos Servidores Públicos 

Municipais, no sentido de investigar, diagnosticar e descrever as características do ambiente de 

trabalho, indicar, implantar e ou implementar medidas preventivas, educativas e corretivas, quando 

necessárias, e em tempo hábil. (Redação dada pela Emenda Modificativa 58) 

 

§ 2º  O disposto neste artigo deverá ser implantado e ou implementado no prazo de 120 (cento e 

vinte) dias a contar da publicação desta lei.  

 

CAPITULO VII 

DO CONSELHO E DOS PROGRAMAS 

 
Art. 15  Compete ao Conselho de Desenvolvimento e aos Programas ora instituídos, no que lhes 

couberem, por força legal: 

 

I. realizar avaliações periódicas ambientais e perícia técnica nos setores de trabalho de toda a 

Secretaria Municipal de Saúde; 

II. produzir informações quantitativas e qualitativas, bem como monitoramento de acidentes de 

trabalho em toda a Secretaria Municipal de Saúde; 

III. vistoriar locais de trabalho, após ocorrência de acidente em serviço, apresentando oficialmente, 

solução para o problema detectado, e comunicando a quem de direito, para a resolutividade da 

situação determinante do risco e do acidente, para a vida laboral dos servidores da Secretaria 

Municipal de Saúde; 

IV. produzir informações conforme os graus de riscos detectados em cada unidade da Secretaria 

Municipal de Saúde, divulgar junto aos interessados, bem como promover cursos na área de 

segurança e saúde do trabalhador; 

V. trabalhar interdisciplinarmente, nos casos de promoção e prevenção, visando evitar a 

morbimortalidade, advindas do ambiente de trabalho, privilegiando o acompanhamento ao caso 

em consonância com os princípios do SUS; 

VI. priorizar adoção de medidas de prevenção individual e coletiva na promoção da saúde a 

população exposta e de riscos, observando os fatores: ergonômicos, contaminação biológica, riscos 

químicos, físicos, riscos de acidente, riscos pela falta de higiene e conforto no ambiente de trabalho, 

exposição à radiação ionizante, organização do processo de trabalho, natureza do trabalho e saúde 

mental (carga psíquica, estresse, sofrimento psíquico) e outros detectados; 

VII. mobilizar e sensibilizar os trabalhadores sobre a prevenção de acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho, estimulando-os a adotar atitudes e comportamentos seguros, para com a 

sua saúde, qualidade de vida e do ambiente laboral; 

VIII. elaborar, divulgar e expor no âmbito da unidade, em local de acesso visível o mapa de 

risco dos locais de trabalho; 
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IX. promover cursos orientados para a melhoria da qualidade de vida e do ambiente de trabalho, 

bem como sobre a redução de riscos a que se encontram expostos; 

X. estimular e promover atividades destinadas a reduzir a ocorrência efetiva ou potencial de 

enfermidades e dos riscos decorrentes das peculiaridades das diversas atividades profissionais; 

XI. promover o desenvolvimento de ações integradas junto à atenção à saúde, às vigilâncias: 

sanitária, ambiental, epidemiológica e da saúde do trabalhador, quando relacionadas com a 

respectiva área. 

 

Art. 16 As ações de Segurança, Saúde e Ambiente de Trabalho serão regionalizadas e 

hierarquizadas, desde as básicas até as especializadas, obedecendo a um sistema de referência local 

e regional, de acordo com as necessidades, características e as especificidades dos processos de 

trabalho em saúde. 

 

Art. 17 É garantida a todos os trabalhadores a informação sobre os riscos existentes nos ambientes 

laborais, processos e atividades de trabalho, e suas consequências à saúde. 

 

Art. 18 Aos trabalhadores acometidos de doenças e agravos é garantido o acompanhamento ao 

tratamento, à recuperação e à reabilitação física e psicossocial pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DA CONSTITUIÇÃO DA CARREIRA 

 

Art.18-A   A Carreira dos Trabalhadores do SUS é constituída por 02 (dois) cargos: 

 

I. Especialista em Saúde. 

II. Técnico em saúde; 

 

Art. 18-B As atribuições de cada cargo da Carreira dos Trabalhadores do SUS são assim descritas: 

 

 I Especialista em Saúde: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

responsabilidades necessárias às ações e serviços que constituem o SUS, na sua dimensão técnico-

científica, que requeira escolaridade de nível superior diretamente vinculada ao perfil profissional 

e ocupacional de acordo com a complexidade das atribuições exigidas para atuação nas áreas 

estruturantes de Gestão, Auditoria, Atenção à Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e 

Comunicação, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio e Infraestrutura;  

II Técnico em Saúde: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

responsabilidades necessárias às ações e serviços que constituem o SUS, na sua dimensão técnico-

profissional e operacional de manutenção de infraestrutura e apoio administrativo, que  requeira 

escolaridade de ensino médio e/ou médio técnico para atuação, sob supervisão, nas áreas 

estruturantes de Atenção à Saúde, Extensão, Informação e Comunicação, Regulação, Vigilância 

em Saúde, Produção, Apoio e Infraestrutura. (Redação dada pela Emenda Aditiva 03) 

 
Art. 19 A Carreira dos Trabalhadores do SUS é única, abrangente, multiprofissional e se 

desenvolve de acordo com os padrões que integram as áreas de abrangência e de atuação do 

Sistema Único de Saúde. 

 

Art. 20 A carreira dos Trabalhadores do SUS constitui-se dos servidores efetivos e estáveis do 

Poder Executivo Municipal, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e que desempenham 

atribuições nas áreas estruturantes de Auditoria, Gestão, Atenção e Promoção a Saúde, 

Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde para a execução das ações e serviços do Sistema 

Único de Saúde, em conformidade com os cargos e perfis. 

 

Art. 21 Os cargos de provimento efetivo da Carreira dos Trabalhadores do SUS são organizados e 

observarão notadamente: 
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I. investidura nos cargos de provimento efetivo da carreira, por meio de aprovação prévia em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, para o exercício específico nas funções das áreas 

estruturantes de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, na forma prevista em lei; 

II. vinculação à natureza das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e aos objetivos da 

Política de Saúde do Município de Rondonópolis - MT, respeitando-se a habilitação exigida para 

ingresso no cargo, vinculada diretamente ao seu perfil profissional ou ocupacional e a 

correspondente qualificação do servidor; 

III. a gestão de pessoas conforme as necessidades específicas de cada unidade de saúde e dos 

segmentos da população que requeiram atenção especial, observando as peculiaridades loco-

regionais decorrentes do desenvolvimento socioeconômico, da densidade demográfica e das 

distâncias geográficas; 

IV. a movimentação na carreira, o planejamento e a missão institucional, desenvolvimento 

organizacional da Secretaria Municipal de Saúde, a motivação e a valorização dos servidores do 

SUS; 

V.  a avaliação de desempenho do servidor nos processos de trabalho e nas ações de saúde, visando 

à eficiência, eficácia e efetividade dos serviços prestados aos usuários do SUS; 

VI. A garantia de condições salubres e adequadas de trabalho. 

 

 

CAPÍTULO X 

DO PROVIMENTO 

 

Seção I 

Do Concurso Público 
 

Art. 22 Para provimento na Carreira dos Trabalhadores do SUS exigir-se-á concurso público de 

provas ou de provas e títulos, nos termos do Art. 37, II, da Constituição Federal. 

 

§ 1º O julgamento dos títulos será efetuado de acordo com os critérios estabelecidos no respectivo 

Edital. 

 

§ 2º Fica assegurada a participação e fiscalização, em todas as fases do certame, de representante 

indicado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. 

 

§ 3º Os editais de concurso público para a carreira deverão abranger os aspectos de formação geral 

e formação específica, em conformidade com os perfis profissionais ou ocupacionais exigidos 

pelos órgãos ou instituições. 

 
§ 4º Os perfis da carreira serão norteados pelo Código Brasileiro de Ocupação, bem como o 

disposto no Art. 23 desta lei, de acordo com a habilitação e especificidades exigidas para o cargo 

no edital. 

 

§ 5º Quando houver a necessidade de perfis profissionais que não estejam descritos no Anexo I 

desta Lei, deverão constar expressamente no edital do concurso público que dele necessite, em 

estrita observância ao disposto neste artigo. 

 

 

Seção II 

Do Estágio Probatório 

 

Art. 23 O Trabalhador do SUS empossado em cargo de provimento efetivo na carreira adquirirá 

estabilidade no serviço público ao completar 03 (três) anos de efetivo exercício, condicionada à 

efetiva avaliação, aprovação e homologação. 

 

Parágrafo Único.  Os Profissionais não aprovados no estágio probatório serão exonerados, 

cabendo recurso Administrativo, assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa. 
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CAPÍTULO XI 

DO ENQUADRAMENTO 

 

Art. 24  O servidor nomeado para a Carreira dos Trabalhadores do SUS, em virtude de aprovação 

em concurso público, será enquadrado no Nível 'I' do cargo. 

   

 

Seção I 

Da Avaliação de Desempenho Funcional 

 

Art. 25 A Avaliação de Desempenho será feita pelo Conselho Permanente de Avaliação de 

Desempenho e Progressão Funcional – CPADPF, disposta na Seção II deste capítulo. 

 

§ 1º Compete a CPADF, a aplicação do Regulamento de Avaliação de Desempenho Funcional, 

constituído de normas, critérios e instrumento de avaliação, bem como a elaboração do cronograma 

anual de sua aplicação nas unidades administrativas. 

 

§ 2º Somente o servidor que estiver isento de penalidades disciplinares fará jus à progressão 

funcional; cabendo à administração proceder anualmente a homologação dos resultados, sob 

pena de progressão automática. 

 

§ 3º O Poder Executivo no prazo de 90 (noventa) dias a partir da publicação da presente Lei, 

expedirá o Regulamento de Avaliação de Desempenho Funcional através de decreto. 

 

Seção II 

Do Conselho Permanente de Avaliação de Desempenho e Progressão Funcional 
 

Art. 26 Fica estabelecia a criação de um Conselho Permanente de Avaliação de Desempenho e 

Progressão Funcional, constituído por 03 (três) membros e 03 (três) suplentes indicados pelo gestor 

do Executivo Municipal, 02 (dois) membros e 02 (dois) membros escolhidos em assembleia geral 

dos Servidores, sendo um de cada cargo da carreira do SUS e 01 (um) membro indicado pelo 

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. O Conselho será deliberativo e com direito a voto 

igualitário de todos os membros. (Vetado) 

 

§1º O membro que incorrer em 02 (duas) faltas sem justificativa, será destituído da função e 

substituído pelo respectivo suplente; 

 

§2º Quando em gozo de férias e licenças legais, o membro do  

Conselho será substituído pelo suplente. 

 
§3º Os membros titulares e suplentes serão renovados a cada 02 (dois) anos, podendo ser 

reconduzidos uma única vez. 

 

§4º O conselho se reunirá, uma vez ao mês e extraordinariamente, por solicitação de qualquer dos 

membros quando efetivamente justificada a necessidade. 

 

 

CAPÍTULO XII 

DO SISTEMA DE REMUNERAÇÃO 

 
Art. 27 O sistema de remuneração da Carreira dos Trabalhadores do SUS estrutura-se através 

de tabelas remuneratórias – Anexo III, contendo os vencimentos fixados em razão da natureza, 

grau de responsabilidade e complexidade e dos requisitos exigidos para o provimento nos 

cargos da carreira dos referidos profissionais, sendo que os perfis que não apresentam tabela própria 

serão enquadrados na tabela geral.  
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Parágrafo único. Especificamente quando os técnicos em saúde, que optarem por regime especial 

integral de 40(quarenta) horas semanais, perceberão quanto ao vencimento base estabelecido no 

Caput deste artigo, adicional de 80%(oitenta por cento) do vencimento base anterior ao 

reenquadramento, imediatamente incorporado no ato do enquadramento, vedada qualquer opção 

ao servidor que já perceba verbas de gratificação de produtividade ou afins. (Redação dada pela 

Emenda Aditiva 01). 

 

Seção I 

Do Adicional por Tempo de Serviço 

 

Art. 28   O Trabalhador do SUS fará jus ao adicional de tempo de serviço sobre seu vencimento 

base, no percentual de 02% (dois por cento) ao ano, percebido anualmente no mês correspondente 

ao seu ingresso no serviço público municipal.  

 

Parágrafo Único. O adicional previsto no caput deste artigo deve ser considerado e pago 

destacadamente do vencimento base mensal; não podendo ser computado nem acumulado para fins 

de concessão de acréscimos ulteriores. 

 

 

Seção II 

Da Progressão Vertical 

 

Art. 29 Cada referência dos cargos de Especialista e Técnico em Saúde desdobra-se em 12 níveis, 

indicados por numerais arábicos, que constituem a linha vertical de progressão; obedecendo a 

avaliação de desempenho anual do servidor e ao cumprimento do interstício de 03 (três) anos, na 

variação de 2,7% (dois vírgula sete por cento) entre níveis, conforme tabelas do Anexo III. 

 
§ 1º Os Trabalhadores do SUS terão aproveitamento do seu tempo de efetivo exercício prestado na 

Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do município, na proporção de dias. 

 
§ 2º Para efeito do disposto no § 1º o aproveitamento será sempre realizado no dia em que o servidor 

completar - somados o tempo de serviço na Carreira dos Profissionais da Administração Pública 

Direta, Autárquica e Fundacional do Município - o tempo a ser aproveitado e a quantidade de dias 

suficientes para enquadramento nos níveis, conforme estabelecido no Anexo IV desta lei, 

independentemente do cumprimento do interstício a que se refere o caput. 

 

§ 3º Para a primeira progressão de nível o termo inicial será a partir do cumprimento, aprovação 

e homologação do servidor no estágio probatório. 

 

 

CAPÍTULO XIII 

DA JORNADA DE TRABALHO 

 

Art. 30 A jornada de trabalho dos Trabalhadores do SUS será executada da seguinte forma: 

 

I – 20 (vinte) horas semanais, executado em jornada de 04 (quatro) horas diárias, em um único 

período, exclusivamente para os perfis médico e odontólogo. 

II - 30 (trinta) horas semanais, executado em jornada de 06 (seis) horas diárias, em um único 

período, para os perfis gerais. 

III - 40 (quarenta) horas semanais, executado em 02 (dois) turnos diários, totalizando 08 (oito) 

horas diárias, exclusivamente para os cargos que compõem o Programa de Saúde da Família, 

conforme tabelas constantes do ANEXO III. 

IV -  Regime de Plantão de 12 (doze) horas ininterruptas. 

 
§ 1º Os servidores que vierem a ser providos nos cargos conforme disposto no inciso III deste 

artigo, caso o referido Programa seja desativado, os mesmos serão realocados na administração 

pública em áreas afins, dentro das qualificações técnicas de cada um. 
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§ 2º Nos casos de imperiosa necessidade, a carga horária descrita nos incisos I e II poderá ser 

executada em regime de plantão, sob expressa autorização do Secretário da pasta e respeitando a 

carga horária mensal. 

 

Art. 31  Fica criado o Banco de Horas ao servidor que ultrapassar sua carga horária de trabalho 

por necessidade do serviço, devendo tal necessidade ser expressamente justificada e de caráter 

excepcionalíssimo. 

 

§ 1° Será garantida a compensação por meio de folga das horas que ultrapassarem a carga horária 

do servidor na proporção de 01 (um) dia de folga para 04 (quatro) horas extras trabalhadas, vedada 

a sua conversão em pecúnia, ressalvados os casos de licenças de saúde e moléstias graves. (Redação 

dada pela Emenda Modificativa 56) 

 
§ 2º A compensação garantida no §1º deste artigo será efetivada no prazo máximo de 120 (cento e 

vinte) dias após a ocorrência das mesmas. (Redação dada pela Emenda Modificativa 56) 

 
§ 3º O Banco de Horas deverá ser regulamentado por decreto no prazo máximo de 90 (noventa) 

dias a partir da publicação da presente Lei. 

 

 

CAPÍTULO XIV 

DOS ADICIONAIS POR JORNADAS ESPECIAIS 

 

Art. 32 Os adicionais previstos nas Seções I e II deste capítulo não serão incorporados a 

remuneração do servidor para quaisquer efeitos. 

 

 

Seção I 

Adicional por Conversão de Jornada de Trabalho em Regime de Plantão 

 

Art. 33 Além do vencimento, o servidor da Secretaria Municipal de Saúde poderá perceber 

adicional por jornada de Trabalho em Regime de Plantão, nas situações que assim exigir, sem 

prejuízo das demais previstas em lei. 

 
Art. 34 Considera-se Jornada de Trabalho em Regime de Plantão, a jornada especial de trabalho 

executada em áreas específicas das unidades do SUS, pertencentes à estrutura da Secretaria 

Municipal de Saúde as quais, pela natureza de suas competências, exijam a convocação de pessoal 

para o trabalho, com finalidade de manter o funcionamento de suas atividades, em caráter 

ininterrupto e diuturno de 24 (vinte e quatro) horas/dia, incluídos sábados, domingos, feriados e 

pontos facultativos. 

 

§ 1º Incluem-se na Jornada de Trabalho em Regime de Plantão as atividades desenvolvidas por 

servidores em unidades hospitalares, ambulatoriais, finalísticas de assistência aos usuários do SUS, 

e outras que necessitem de trabalho em escala de plantão. 

 
§ 2º Os servidores convocados para desempenhar Jornada de Trabalho em Regime de Plantão com 

20 (vinte), e 30 (trinta) horas semanais, cumprirão 120 (cento e vinte) horas e 180 (cento e oitenta) 

horas mensais respectivamente, distribuídas de acordo com a necessidade do serviço das áreas as 

quais estejam vinculados, exceto aqueles ocupantes de cargos, cujas jornadas de trabalho são 

fixadas por leis que regulamentam suas respectivas profissões, e deverão observar: 

 

I. o cumprimento da Jornada de Trabalho em Regime de Plantão deverá ser 12 (doze) horas 

contínuas e ininterruptas de trabalho, conforme a necessidade do serviço em horário diurno ou 

noturno; 

II. cabe ao Responsável Técnico ou Gerente com a anuência do Diretor da Unidade hospitalar e 

ambulatorial e finalística de assistência aos usuários do SUS a elaboração das escalas de plantão 
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de suas respectivas unidades, bem como, a supervisão e acompanhamento do cumprimento das 

mesmas pelos servidores em conformidade com o caput deste artigo. 

 

Art. 35 O cumprimento da Jornada de Trabalho em Regime de Plantão que trata o artigo anterior, 

deverá observar as quantidades especificadas abaixo: 

 

I - carga horária de 20h semanais: no mínimo de 10 (dez) plantões de 12h/mês; 

II - carga horária de 30h semanais: no mínimo 15 (quinze) plantões de 12h/mês; 

 

§ 1º O adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão será devido na razão de 10 % (dez 

por cento), por plantão, calculado sobre o valor dos vencimentos correspondente ao Nível 1 da 

tabela de vencimentos do respectivo cargo e regime de trabalho ocupado pelo trabalhador. O valor 

somente será percebido quando do efetivo cumprimento do plantão, sob qualquer hipótese. 

 

§ 2º Para fins de cumprimento da Jornada de Trabalho em Regime de Plantão, considera-se o mês 

laboral equivalente a 04 (quatro) semanas. 

 

Art. 36 A Jornada de Trabalho em Regime de Plantão não deverá ultrapassar os limites de horas 

estipuladas no §2º do Art. 34, salvo quando: 

 

I. da ausência do profissional escalado para assumir a continuidade do serviço; 

II. em casos de urgência e emergência; 

III. nas situações que possam causar danos graves aos pacientes ou ao serviço. 

 

Parágrafo único. As horas ultrapassadas deverão ser compensadas e garantidas ao servidor por 

via de folgas, respeitando as necessidades da Unidade de Saúde e a não interrupção dos serviços 

considerados essenciais. 

 

Art. 37 Os servidores ficam responsáveis pelos plantões a que estiverem escalados mensalmente e 

por eventuais trocas, que somente poderão ser efetuadas por servidores do quadro da respectiva 

unidade, mediante a anuência prévia da chefia imediata à qual estiverem subordinados. 

 

I. é vedado ao servidor deixar de comparecer ao plantão no horário preestabelecido ou abandoná-

lo sem a presença de seu substituto; exceto na ocorrência de caso fortuito ou por motivo de força 

maior, com conhecimento e anuência da chefia imediata. 

 

II. na hipótese de motivo devidamente comprovado, que impossibilite o servidor a comparecer ao 

plantão, o comunicado deverá ser feito previamente ou em tempo hábil ao responsável pela 

unidade, para que possa ser convocado um substituto. 

 

 

Seção II 

Adicional por Plantão Sobrejornada 

 

Art. 38 Considera-se Plantão Sobrejornada, regime de trabalho executado além da carga horária 

obrigatoriamente desempenhada pelo servidor, para atividades desenvolvidas em unidades 

hospitalares, ambulatoriais e finalísticas de assistência aos usuários do SUS, e outras que 

necessitem de trabalho em escala de plantão. 

 

Parágrafo Único. Os servidores destas áreas específicas poderão desempenhar a sobrejornada em 

plantões de 12 (doze) horas ininterruptas, e para tanto, serão remunerados com adicional de plantão 

na proporção de 10% (dez por cento) sobre o nível 1 de vencimento do respectivo cargo, por 

plantão.  

 

 

  Seção III 

Regime Exclusivo de Plantão 
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Art. 39 Fica estabelecido que a partir do próximo edital de concurso da carreira os profissionais 

sob perfil Plantonista, serão regidos pelas mesmas disposições constantes da Seção I deste capítulo, 

ressalvando a jornada de trabalho, que será exercida exclusivamente em regime de plantão. 

 

Parágrafo Único.  O valor dos vencimentos dos profissionais sob perfil plantonista, regime 

exclusivo de plantão, será acrescido de 10% (dez por cento) sobre as respectivas tabelas das 

carreiras. O valor somente será percebido quando do efetivo cumprimento do plantão, sob qualquer 

hipótese. 

 

CAPÍTULO XV 

DA COMISSÃO ESPECIAL DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DO PLANO DE 

CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS TRABALHADORES DO SUS 

 

Art. 40 Será instituída Comissão Especial de Reenquadramento Funcional do PCCV da área do 

SUS municipal, exclusivamente com a finalidade de acompanhar, assessorar, executar e avaliar a 

implantação desta Lei Complementar, enquadrando os atuais profissionais da área, cabendo-lhe 

especialmente: 

 

I - Organizar e realizar as atividades de reenquadramento; 

II - Emitir e encaminhar ao gestor do Executivo Municipal o relatório final de reenquadramento 

de todos os servidores da área do SUS municipal. 

 

§ 1º 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. 

 
§ 2º A Comissão Especial de Reenquadramento, após instituída, terá o prazo de 90 (noventa) dias 

par o término de seus trabalhos. 

 
§ 3º Caso ocorram casos omissos durante o transcurso dos trabalhos, os mesmos serão dirimidos 

através de regulamento expedido pelo gestor do Executivo Municipal. 

 

CAPÍTULO XVI 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 41 Os atuais profissionais serão enquadrados nesta lei, nos níveis em que se encontram, sem 

prejuízo dos interstícios já cumpridos. Não podendo em nenhuma hipótese a aplicação das 

disposições desta lei resultar em redução dos vencimentos auferidos pelo servidor. 

 
Art. 42 Os profissionais que percebem a verba denominada Gratificação de Produtividade 

consoante as Leis Municipais nº 2.194/1994, nº 3.247/2000 e respectivas alterações terão esta verba 

incorporada aos seus vencimentos base. 

 

§ 1º Para efeitos do “caput” deste artigo, a verba denominada Gratificação de Produtividade, deverá 

ser apurada pela média dos últimos 12 (doze) meses.  

 

§ 2º Quando do efetivo enquadramento, os profissionais que não comportarem seus vencimentos 

na nova tabela salarial, terão sua progressão de nível calculada pela diferença apurada do valor real 

constante do nível referencial em que se encontram para o nível imediatamente subsequente a que 

tem direito, dentro da respectiva tabela de progressão de sua carreira. 

 

Art. 43  Os servidores que comprovem existência de matrícula efetuada anteriormente à publicação 

desta Lei em  instituições de ensino médio e superior – inclusive nos cursos latu sensu e stricto 
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sensu, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a publicação desta Lei, terão o direito ao 

enquadramento funcional correspondente à elevação de classe a que teria direito, desde que 

obtenha a respectiva titulação do curso dentro dos prazos previstos pelas instituições para 

conclusão e obtenção da titulação.  

 

Parágrafo Único. Para efeito do disposto no caput deste artigo, serão considerados os seguintes 

percentuais:10% para conclusão em ensino médio, 20% para graduação e especialização, 23% para 

mestrado e doutorado. 

 

Art. 44 O Poder Executivo com base no trabalho da Comissão Especial de Reenquadramento 

Funcional expedirá ato de reenquadramento. 

 

Parágrafo Único. Considerando que haverá um lapso temporal, fica garantido aos servidores 

abrangidos por esta lei todas as vantagens e direitos salariais adquiridos e usufruídos pelas normas 

revogadas até que os efeitos financeiros do enquadramento sejam aplicados. (Redação dada pela 

Emenda Aditiva 40) 

 
Art. 44-A No ato do reenquadramento, o servidor que possuir processo aprovado junto ao 

CONDEFE e CONSEDE, será automaticamente enquadrado na classe e nível nos termos da lei 

vigente da época da aquisição dos direitos. (Redação dada pela Emenda Aditiva 03). 

 

Parágrafo único. Os pagamentos devidos em razão da diferença de vencimentos do novo 

enquadramento se farão nos termos legais vigentes, retroativos à data do protocolo do pedido de 

reenquadramento. (Redação dada pela Emenda Aditiva 03). 

 

Art. 45 O servidor poderá recorrer do reenquadramento, no prazo de até 60 (sessenta) dias de sua 

publicação, mediante requerimento, instruído com documentos comprobatórios que caracterizem 

os fatos alegados, devendo o pedido ser processado a decisão informada ao requerente em igual 

prazo.  

 
Parágrafo Único.  Constatando-se a necessidade de retificação do enquadramento, está se dará 

com efeitos financeiros retroativos à data em que se deu o reenquadramento.  

 
Art. 46 O vencimento dos cargos previstos nesta Lei Complementar estão sujeitos à atualização 

de que trata o Art. 37, inciso X, da Constituição Federal, com data base fixada para o mês de 

janeiro, de acordo com o índice fixado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC  e 

apurado nos últimos 12 (doze) meses.  (Redação dada pela Emenda Modificativa 55) 

 

 

CAPÍTULO XVII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 47 As carreiras dos cargos de Agente Comunitário de Saúde – ACS e Agente de Combate à 

Endemias – ACE, pelas especificidades inerentes às mesmas, serão regulamentadas em legislação 

específica. 

 

Art. 48 Os efeitos da presente lei estendem-se aos inativos e pensionistas da Carreira dos 

Trabalhadores do SUS, desde que os benefícios previdenciários dos mesmos sejam amparados pela 

paridade de que tratam as normas constitucionais vigentes à época da aquisição de tais direitos. 

 

Art. 49 As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta dos recursos orçamentários próprios, 

ficando o Poder Executivo autorizado a promover as alterações que se fizerem necessárias.  

 

Art. 50   Compõe a presente Lei os seguintes Anexos: 

 

Anexo I – Redenominação dos Cargos; 

Anexo II – Quantitativo de Cargos; 
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Anexo III – Tabelas de Vencimentos; 

Anexo IV – Tabela de Temporalidade para efeitos de reenquadramento. 

 

Art. 51 Toda e qualquer proposta de alteração desta Lei Complementar que tenha impacto direto 

na vida funcional do servidor, deverá ser previamente analisada por uma comissão que inclua 

representantes do Sindicado dos Servidores Públicos Municipais. 

 
Art. 52  Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação, respeitando-se as 

condições da legislação atual até a data do efetivo reenquadramento dos servidores. Revogam-se 

todas as disposições em contrário. 

 

 

 

GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL 
Rondonópolis, 28 de março de 2016; 

100º  da Fundação e 62º da Emancipação Política 

 

 

 

 

 

PERCIVAL SANTOS MUNIZ 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

FABRÍCIO MIGUEL CORREA 
Procurador Geral do Município 

 

 

Registrada na Coordenadoria de 

Acompanhamento Jurídico Legislativo e 

publicada no DIORONDON. 
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ANEXO I 

 

REDENOMINAÇÃO DOS CARGOS DA ÁREA DE SÁUDE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

I – ANALISTA EM SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCUP. CARGO REDENOMINAÇÃO 

02 BIOLOGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIALISTA EM SAÚDE 

04 BIOMEDICO 

04 BIOQUIMICO 

01 CIRURGIAO PLASTICO 

19 ENFERMEIRO 

03 FARMACEUTICO 

09 FARMACEUTICO 40 HS 

01 FISIOTERAPEUTA 

04 FONOAUDIOLOGO 

23 MEDICO 

01 MEDICO ANESTESIOLOGISTA 

08 MEDICO CLINICO GERAL 

01 MEDICO NEUROLOGISTA 

05 MEDICO OBSTETRA - GINECOLOGISTA 

05 MEDICO PEDIATRA 

02 MEDICO PSIQUIATRA 

02 MEDICO TRAUMATO/ORTOPEDISTA 

01 MEDICO UROLOGISTA 

24 ODONTOLOGO 

01 RADIOLOGISTA 

02 ULTRASSONOGRAFISTA 
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II – TÉCNICO EM SAÚDE 

 

 

OCUP. CARGO REDENOMINAÇÃO 

22 AGENTE DE SAÚDE  III  

 

 

 

 

 

TÉCNICO EM SAÚDE 

 

 

 

11 AGENTE DE SAÚDE  VI 

10 AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 

04 AUXILIAR DE LABORATORIO 

28 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

06 TECNICO DE ENFERMAGEM 

03 TECNICO EM LABORATORIO 

04 

TECNICO RAIO X 
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ANEXO II 

 

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DA ÁREA DE SÁUDE DO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

 

 

CARGO OCUPADAS DISPONÍVEIS 

 

I – ANALISTA EM SAÚDE 

 

 

 

122 

 

244 

 

 

CARGO OCUPADAS DISPONÍVEIS 

 

II – TÉCNICO EM SAÚDE 

 

 

 

88 

 

176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


