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PROJETO DE LEI Nº 005/2020, de 30 de janeiro de 2020. 

 

          --------------------------------------------------------------------------------- 

ALTERA A CATEGORIA FUNCIONAL DO CARGO DE 

ENGENHEIRO E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, 

INTRODUZ ALTERAÇÕES NO ANEXO I DA LEI 

MUNICIPAL Nº 883/2005 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

          --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  DANIEL RÜCKERT, Prefeito Municipal de Picada Café. 

 

  Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte  

 

 

LEI: 

 

 

  Art. 1º - Altera a categoria funcional do cargo de engenheiro, passando a ser “engenheiro civil” e 

ajusta a descrição do cargo que integra o Quadro de Cargos de Provimento Efetivo constante no art. 3º da Lei 

Municipal nº 883/2005, como segue: 

 

Denominação da Categoria Funcional   Nº de Cargos   Padrão 

 

Engenheiro Civil       01    EF 06.3 

 

 

  Art. 2º - Altera padrão de vencimento do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo constante no 

art. 3º da Lei Municipal nº 883/2005, como segue: 

 

Denominação da Categoria Funcional   Nº de Cargos   Padrão 

 

Agente Comunitário de Saúde    10    EF 02.2 

Agente de Combate a Endemias    01    EF 02.2 

 

 

Art. 3º - Inclui “Carteira Nacional de Habilitação Categoria ‘B’”, como requisito para o cargo de 

Agente de Combate a Endemias, modificando o Quadro de Cargos de Provimento Efetivo constante no art. 3º da 

Lei Municipal nº 883/2005. 

 

Art. 4º - Esta LEI entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ, 30 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

 

               DANIEL RÜCKERT 

               Prefeito Municipal 
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Anexo 

 
 

 

QUADRO: Cargo Efetivo  

CRITÉRIO DE SELEÇÃO: Concurso Público  

CARGO: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS  
PADRÃO DE VENCIMENTO: EF 02.2 

ATRIBUIÇÕES:  

... 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  

... 
D) HABILITAÇÃO: Possui Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

 

QUADRO: Cargo Efetivo  

CRITÉRIO DE SELEÇÃO: Concurso Público  

CARGO: Agente Comunitário de Saúde  

PADRÃO DE VENCIMENTO: EF 02.2 

ATRIBUIÇÕES:  

... 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

 

QUADRO: Cargo Efetivo  

CRITÉRIO DE SELEÇÃO: Concurso Público  

CARGO: Engenheiro Civil  

PADRÃO DE VENCIMENTO: EF 06.3 

ATRIBUIÇÕES:  

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar e supervisionar trabalhos técnicos de construção e conservação em geral 

de obras públicas. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Projetar, dirigir, ou fiscalizar a construção de estradas de rodagem, vias públicas, 

iluminação e obras de engenharia civil em geral; projetar, dirigir e fiscalizar projetos de captação, abastecimento 

de água, drenagem, irrigação e saneamento urbano e rural; executar ou supervisionar trabalhos topográficos; 

estudar projetos; fiscalizar serviços de urbanização em geral; realizar perícias, vistorias, avaliações, laudos de 

arbitramentos, pareceres; efetuar cálculos de estruturas de concreto armado, aço e madeira; expedir notificações 

de autos de infração referentes às irregularidades por infringência a normas e posturas municipais, constatadas 

em sua área de atuação; realizar o planejamento dos serviços e das obras públicas; elaborar projetos de PPCI; 

elaborar, acompanhar e prestar contas de projetos, atividades e programas nos mais diversos sistemas de gestão 

do Governo Federal e Estadual; executar tarefas afins, inclusive editadas no respectivo regulamento da profissão. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:  

A) GERAL: Carga horária semanal de 20 horas.  

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  

IDADE: Mínima de 18 anos;  

INSTRUÇÃO: Nível superior - Habilitação legal para o exercício da profissão de engenheiro civil; registro no 

órgão profissional competente (CREA). 

Observação: Todos os projetos, laudos, pareceres, direitos autorais e de imagens serão de propriedade do 

Município. 
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JUSTIFICATIVA AO 

PROJETO DE LEI Nº 005/2020 
 

 

Senhor Presidente; 

Senhores Vereadores: 

 

 

   Encaminhamos para Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 005/2020, que objetiva a 

alteração no cargo de Engenheiro e inclusão da exigência para o cargo de Agente de Combate às Endemias e 

alteração de padrão de vencimento do Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias.  

   O Município está organizando Concurso Público para ser executado em 2020. O cargo de 

Engenheiro já é existente, porém não há especificação para que área da Engenharia, embora a descrição já seja 

especificada para Engenheiro Civil. Com o intuito de evitar problemas futuros, ajustamos a descrição. Também 

propomos a alteração do EF de 7 para 6.3. Atualmente remuneração do EF07 é de R$ 4.439,07. Na época em que 

foram feitas as readequações salariais dos cargos defasados, também se verificou que para o cargo de Engenheiro o 

Município de Picada Café tinha o salário mais alto, embora não tenha ninguém ocupando o cargo. Por essa razão 

optou-se em adequar o pagamento do referido cargo em conformidade com o que é pago na região, ficando EF 

06.3, que representa R$ 3.482,20. 

   A outra alteração proposta é a inclusão da exigência de Carteira Nacional de Habilitação – 

Categoria “B” para o cargo de Agente de Combate às Endemias. Entende-se necessária uma vez que o Município 

não dispõe de Motorista que possa estar à disposição exclusiva dos servidores e para as atribuições do referido 

cargo é necessário que o servidor percorra a área de atuação. 

   A outra alteração se trata de atender o piso nacional dos agentes comunitários de saúde e agente 

de combate às endemias, conforme previsto no Art. 9º-A da Lei Federal nº 11.350/2006, que fixa o valor de 

R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) para 2020. Atualmente o Agente Comunitário de Saúde percebe 

R$1.331,72 (um mil, trezentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos) e o Agente de Combate às Endemias 

R$1.381,04 (um mil, trezentos e oitenta e um reais e quatro centavos). Com a alteração proposta, ambos passarão 

para o EF 02.2, que representa R$ 1.459,96 (um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis 

centavos). 

 

   Pelos motivos expostos, solicitamos a aprovação do Projeto de Lei. 

 

 

        Atenciosamente, 

 

 

 

 

        DANIEL RÜCKERT 

               Prefeito Municipal 

 

 


