
 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS 
             GABINETE DO PREFEITO 

 

Lei Nº 019/1997, de 7 de Abril de 1997. 
 

CRIA O QUADRO DE PESSOAL E 
O PLANO DE CARGOS E 
VENCIMENTOS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CARAÚBAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS, 
ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º - A partir do termo inicial de vigência desta Lei o Serviço Civil da 
Administração Pública Municipal, compreende os seguintes quadros:  

 
I. Permanente, organizado em plano de carreira que abrangerá os 

servidores submetidos ao Regime de Consolidação de lei Trabalhista – CLT, e 
constituído de Cargos de Provimento Celetista e os em Comissão, distribuído pelas 
categorias dos grupos ocupacionais do Serviço Civil de Administração Pública 
Municipal; 

II. Suplementar, organizado na forma e condições estabelecidas por 
Decreto do Poder Executivo. 
 

Art. 2º - A integração dos servidores ao quadro de pessoal dar-se-á 
mediante regulamento específico de cada grupo ocupacional. 
 

Art. 3º - Os cargos classificados de provimento celetista e em comissão, 
são distribuídos nos seguintes grupos ocupacionais;  

 
I. De Provimento em Comissão  
    a) Cargos de Secretários; 
    b) Cargos de Direção e Assessoramento Superior; 
    c) Cargos de Direção e Assessoramento Intermediário;  
 
II. De Provimento Celetista  
      a) Atividades de Nível Primário – ANP; 
      b) Atividade de Apoio Técnico e Administrativo – ATA 
      c) Atividade de Nível Superior – ANS 
      d) Atividade de Comunicação – C 
      e) Atividade de Trabalho e Serviço Social – TS 
      f) Atividades de Saúde – S 
      g) Atividades de Engenharia, Obras e Urbanismo                                                                                       

h) Atividades de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente- AMA 



        i) Atividades de Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF 
        j) Procuradoria – P 
        k) Serviços Técnicos e Jurídicos – STJ 
        l) Grupo Magistério – MAG  
 
Art. 4º - Quanto a correlação, afinidades e a natureza dos trabalhos ou 

nível de conhecimento aplicados, a cada Grupo Ocupacional abrangendo várias 
atividades, corresponderá:  

 
I. Grupo de Secretários, com 06 cargos de confiança, diretamente 

subordinado ao Chefe do Poder Executivo;  
II. Grupo de Direção e Assessoramento Superior com 06 cargos de 

confiança, diretamente subordinados ao Prefeito; 
III. Grupo de Direção e Assessoramento Intermediários com 20 cargos de 

confiança, podendo ser indicados por Secretários e Diretores, por determinação do 
Poder Executivo; 

IV. Atividades de Nível Primário – ANP, com 143 vagas abrangendo as 
atividades de serviços auxiliares diversos, tais como: Auxiliar de Serviço, Servente, 
Merendeira, Vigilante, Coveiro e outros para cujo provimento não exija 
comprovação de escolaridade; 

V. Atividades de Apoio Técnico e Administrativo – ATA, com 23 vagas, 
compreendendo os serviços de: datilógrafo, técnico administrativo, nas áreas de 
pessoas, contabilidade, patrimônio, material, arquivo, protocolo, comunicação e de 
apoio em geral, intensivas ao atendimento ao público, telefonia, portaria e ainda nas 
áreas de obras, educação, trabalho e serviço social, transporte e saúde, para os quais 
seja exigido no máximo o primeiro grau completo e segundo grau ou de curso 
profissionalizante equivalente e específico; 

VI. Atividades de Nível Superior – ANS, com 12 vagas para os quais se 
exija o diploma de curso superior; 

VII. Atividades de Comunicação – C, para as quais, se exija o mínimo, 
primeiro grau completo e treinamento específico; 

VIII. Atividades de Trabalho e Serviço Social – TS, inerentes às atividades 
de trabalho social; 

IX. Atividades de Saúde – S, inerentes as atividades médicas, incluindo a 
área de serviço de saúde pública, onde o profissional deve apresentar diploma de 
Nível Superior e para os auxiliares, comprovante de no mínimo o primeiro grau 
completo e habilitação específica; 

X. Atividades de Engenharia, Obras e Urbanismo – OU, atinentes às 
atividades técnico-científica de construção e supervisão de obras e serviços de 
engenharia onde será exigida o diploma de nível superior específico e ou habilitação 
comprovada;  

XI. Atividades de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente – AMA, 
onde exige profissional formado em agronomia, técnico agrícola, ou pessoa com 
curso específico na área;  

XII. Atividades de Tributação, Arrecadação e Fiscalização de Obras, 
Posturas e Tributos Municipais – TAF; 

XIII. Procuradoria – P, onde necessário se faz especialista na área de 
direito e perito em auditagem; 

XIV. Serviço Técnico Jurídico – STJ, destinadas a pessoas de 
conhecimento específico para os cargos técnicos e pessoas formadas em direito para 
o desenvolvimento da parte jurídica; 

XV. Grupo Magistério – MAG, com 80 vagas, inerente às atividades de 
magistério, supervisão escolar, orientação educacional, administração escolar, 
psicologia e assistência social. 



 
Art. 5º - As descrições, especificações nomenclatura e o quantitativo dos 

cargos, que, tanto podem ser celetistas e em comissão que integram os diversos 
grupos ocupacionais, podem ser estabelecidos através de Decreto do Poder 
Executivo. 
 

Art. 6º - É assegurado vencimento igual para os cargos de atribuições 
iguais ou assemelhada do mesmo poder, ou entre os servidores dos distintos 
poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ao 
local de trabalho.  
 

Art. 7º - Além do vencimento, deverão ser pagas na forma regulamentar, 
ao servidor, às seguintes vantagens:  
 

a) Indenizações; 
b) Gratificações; 
c) Adicionais; 
d) Ajuda de Custo; 
e) Diárias; 
f) Transporte. 

 

Art. 8º - A gratificação da produtividade por exercício de atividade 
específica, terá denominação e característica e forma de concessão distinta para 
cada grupo ocupacional, a ser definida na regulamentação própria. 
 

Art. 9º - A fim de atender necessidade temporária de serviço técnico 
especializado e de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas 
administrações de pessoal por tempo determinado, mediante contrato 
administrativo padronizado, do qual constarão todos os direitos, vantagens, deveres 
e obrigações das partes. 
 

§ 1º - Para efeitos deste artigo, será considerado como excepcional, 
interesse público o atendimento dos serviços que por sua natureza, tenham 
características inadiáveis e deles decorram ameaça ou prejuízo à vida, segurança, a 
continuidade de obras e à subsistência, bem como atividades de apoio a cultura e a 
educação.  
 

§ 2º - A vinculação contratual extingue-se automaticamente pelo decurso 
do prazo determinado no contrato, sem quaisquer outras formalidades.  
 

Art. 10º - As admissões de que trata estes artigos serão feitas, pelo prazo 
máximo de 06 (seis) meses. 
 

Parágrafo único – Na hipótese dos serviços ser de carácter técnico 
especializado, não podendo sofre o processo de continuidade, poderá ocorrer pelo 
prazo de 02 (dois) anos.  
 

Art. 11º - Os níveis iniciais de vencimento dos cargos de provimento 
celetista, integrante do quadro ora instituído, correspondem aos valores das 
referências constantes da Tabela I, Anexo I e Tabela I, Anexo II, dos cargos em 
comissões e gratificações, a esta Lei.  
 

Art. 12º - As normas específicas para enquadramento dos servidores nos 
cargos, bem como os critérios da explicação dos institutos da ascensão e do acesso 



aos grupos ocupacionais instituídos pela presente Lei, serão objeto de 
regulamentação a ser expedida mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo.  
 

Art. 13º - O tempo de serviço público considerado para efeito de 
aposentadoria e disponibilidade será computado para todos os efeitos. 
 

Art. 14º - A investidura em qualquer cargo, função pública do município 
se dará através do concurso público tendo ao mesmo todo brasileiro que preencher 
os requisitos estabelecidos. 
 

Art.15º - As normas específicas deste Plano de Carreira e de Classificação 
de Cargos do Servidor Público Municipal, serão detalhadas por Decreto do Prefeito 
Municipal. 
 

Art.16º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Art.17º – Revogadas as disposições em contrário. 
 

Caraúbas – PB, em 7 de Abril de 1997. 
 

Severino Virgínio da Silva                                                                                                                                                                 
Prefeito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

TABELA I – ANEXO I – da Lei n° 019 de 07 de abril de 1997 

 

QUADRO PERMANENTE DOS CARGOS DE PROVIMENTO CELETISTA 

ATIVIDADES DE NÍVEL PRIMÁRIO – ANP  

NÚMERO  
DE  

CARGOS 

 
DENOMINAÇÃO 

 
SALÁRIO 

01 Auxiliar de Contabilidade R$120,00 

50 Auxiliar de Serviço R$120,00 

12 Auxiliar de Enfermagem R$120,00 

02 Coveiro R$120,00 

01 Fiscal de Obras R$120,00 

40 Merendeira R$120,00 

02 Mensageiro R$120,00 

04 Motorista R$120,00 

01 Tratorista R$120,00 

01 Office-Boy R$120,00 

12 Telefonista R$120,00 

02 Eletricista R$120,00 

01 Encanador R$120,00 

04 Pedreiro R$120,00 

05 Vigilante R$120,00 

05 Gari R$120,00 

 

 

APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO – ATA 

 

NÚMERO 
DE  

VAGAS 

 
DENOMINAÇÃO 

 
SALÁRIO 

17 Agente Administrativo  R$120,00 

02 Agente Fiscal de Tributos Municipais R$120,00 

02 Datilógrafo R$120,00 

01 Técnico Agrícola R$120,00 

01 Técnico de Contabilidade R$120,00 
 

ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR – ANS 



NÚMERO  
DE 

VAGAS 

 
DENOMINAÇÃO 

 
SALÁRIO 

01 Procurador R$600,00 

01  Advogado R$600,00 

02 Engenheiro R$600,00 

02 Médico R$600,00 

01 Odontólogo R$600,00 

01 Enfermeiro (a) R$600,00 

01 Psicólogo R$600,00 

01 Assistente Social R$600,00 

01 Economista R$600,00 

01 Administrador R$600,00 

 

GRUPO MAGISTÉRIO – MAG – 400  

NÚMERO 
DE  

VAGAS 

 
DENOMINAÇÃO 

 
SALÁRIO 

10 Professor  R$120,00 

65 Regente de Ensino R$120,00 

05 Especialista em Educação R$120,00 

- Orientador Educacional R$120,00 

- Supervisor de Ensino R$120,00 

- Psicólogo Educacional R$120,00 

- Administrador Escolar R$120,00 

 

 

 

 

TABELA I – ANEXO II – da Lei n° 019 de 07 de abril de 1997 

 

QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÕES 

NÚMERO 
DE  

CARGOS 

 
DENOMINAÇÃO 

 
VENCIMENTO 

 
REPRESENT

AÇÃO 

06 Secretário  R$600,00 - 

06 DAS - - 

20 DAI - - 

    



- DAS-1 R$110,00 R$110,00 

- DAS-2 R$100,00 R$100,00 

- DAS-3 R$90,00 R$ 90,00 

- DAS-4 R$80,00 R$ 80,00 

- DAS-5 R$70,00 R$70,00 

- DAS-6 R$60,00 R$60,00 

    

- DAI-1 R$55,00 R$55,00 

- DAI-2 R$50,00 R$50,00 

- DAI-3 R$45,00 R$45,00 

- DAI-4 R$40,00 R$40,00 

- DAI-5 R$35,00 R$35,00 

- DAI-6 R$25,00 R$25,00 

 


