
CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Av. Epifânio Dória, 18 - CEPo 49.490-000
CNPJ 32.741.571/0001-73
Fone: (79) 549-1454 E-mail: cmpverde.se@bol.com.br

LEI N°. 005/2008
De 28 de março de 2008

Altera a Lei Complementar n". 0442/2007, de
30 de janeiro de 2007, que Dispõe sobre o
Sistema de Cargos, Carreira e Vencimentos
dos Servidores Públicos do Município de
Poço Verde e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE, Estado de
Sergipe, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a câmara aprovou e o
senhor presidente promulga a seguinte lei:

Art. r -Dá nova redação ao "item" "I" do artigo 11 da Lei Complementar n".
0442, de 30 de janeiro de 2007, que passa a vigorar da seguinte forma:

Art. 11 - [...]

1 - Nível I: constituído dos cargos que exigem dos seus ocupantes conhecimentos
sobre tarefas simples, executadas após pouco tempo de aprendizagem e
escolaridade mínima equivalente a 2a série do ensino fundamental.

Art. r -Dá nova redação ao "§ único do artigo "14" da Lei Complementar n"
0442, de 30 de janeiro de 2007, que "Dispõe sobre o Sistema de Cargos,
Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Poço Verde e
dá outras providencias", que passa a vigorar da seguinte forma:

Art. 14 - [...]

§Único - A data base para a revisão e reajuste salarial anual do Sistema de Cargos
e Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Poço Verde
será o dia 01 de abril.

Art. 3° - Acrescenta-se o inciso "Ilf" e o "5° parágrafo" ao artigo 18 da Lei
Complementar n". 0442, de 30 de janeiro de 2007, alterando o anexo único,
passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 18 - [...]

1-[ ]
11- [ ]
111- Pela Carteira Nacional de Habilitação - CNH
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§ 5° - O desenvolvimento na forma do inciso "Ill", deste artigo, dar-se-á
automaticamente aos ocupantes do cargo de motorista que adquirirem avanço na
CNH-Carteira Nacional de Habilitação (Categorias C, D, E), com percentual
estipulado em 10% (dez pontos percentuais) de uma categoria para outra.

Art. 4° - Altera o artigo 33 da Lei Complementar n". 0442, de 30 de janeiro de
2007, que passará a vigorar com a seguinte redação:

Art. 33 - O desenvolvimento vertical será aplicado na forma, condições e
percentagens previstas no art. 18 e seus respectivos incisos e parágrafos.

Art. 5° - Altera a "SEÇÃO lI" do capítulo VII - "Da Gratificação Por Atividade
Perigosa e Insalubre" e o artigo 38 da Lei Complementar n°. 0442, de 30 de
janeiro de 2007, dando-lhes nova redação:

[...]
CAPÍTULO VII

SEÇÃO 11
Dos Adicionais Por Atividade Perigosa, de Risco e Insalubre.

Art. 38 - O Adicional por atividade perigosa será devida aos ocupantes do cargo
de eletricista e outros de acordo com os critérios previstos no artigo 37 § terceiro
desta lei, com o percentual de 30% (trinta pontos percentuais) sobre o vencimento
básico do servidor.

§ Único - O Adicional por atividade de risco será devida aos ocupantes do cargo
de motorista, tratorista e outros de acordo com o grau de risco oferecido no
exercício da função, com o percentual de 30% (trinta pontos percentuais) sobre o
vencimento básico do servidor.

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 7° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Presidente da Câmara, em 28 de março de 2008.
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