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 Art. 4º O contratado na forma do disposto nesta Lei 
fi cará vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, nos 
termos da legislação federal.

 Art. 5º A seleção dos profi ssionais contratados nos 
termos desta Lei será feito mediante processo seletivo sim-
plifi cado, com formação de cadastro de reserva, realizado 
pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

 § 1º A jornada de trabalho de Apoio Administrativo 
e Merendeira será de 40 (quarenta) horas e Controlador de 
Acesso será de 30 (trinta) horas.

 § 2º A jornada de trabalho dos Motoristas cuja pres-
tação de serviços será desenvolvida no edifício-sede, depó-
sitos e Unidades de Ensino da Secretaria Municipal de Edu-
cação – SMEC será de 44 horas semanais.

 Art. 6º Os profi ssionais contratados nos termos des-
ta Lei deverão preencher os seguintes requisitos:

 I – ser brasileiro, nato ou naturalizado;

 II – ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;

 III – estar em dia com as obrigações eleitorais;

 IV – estar em dia com as obrigações militares, se 
homem;

 V – Não ter sido penalizado em face de Processo de 
Sindicância administrativo ou Processo Administrativo Disci-
plinar;

 VI – Ter a escolaridade mínima exigida, bem como 
conhecimento, habilidades e requisitos específi cos exigidos 
para o desenvolvimento da especialidade contratada;

 VII – Para a função de motorista, ter a Carteira Na-
cional de Habilitação válida categoria D e E.

 Art. 7º As atribuições dos cargos autorizados por 
esta Lei são as constantes no seu Anexo II.

 Art. 8º A remuneração para as contratações decor-
rentes desta Lei será a correspondente ao valor fi xado em 
nível inicial do cargo efetivo de Auxiliar Municipal/Ensino 
Fundamental para as especialidades de Apoio Administra-
tivo, Controlador de Acesso, Merendeira e Motorista.

 Art. 9º Ao servidor temporário aplicam-se as nor-
mas do Estatuto dos Servidores Municipais referentes aos 
deveres, proibições, responsabilidades e penalidades dos 
servidores efetivos.

 Art. 10. É vedada a nomeação ou designação dos 
servidores temporários contratados por meio desta Lei para 
ocupar cargo em comissão ou função gratifi cada, inclusive 
em caráter de substituição.

 Art. 11. O contrato por tempo determinado será re-
gido ainda pela Lei Municipal nº 1.217, de 24 de dezembro 
de 2009.

 Art. 12. As despesas decorrentes desta Lei correrão 
por conta das seguintes dotações orçamentárias: Unidade 
Orçamentária: 065 Programa: 12.361.0018.2.054, Elemento 
de Despesa: 3.1.90.04.00, Fonte de Recursos: FUNDEB; Uni-
dade Orçamentária: 0605, Programa: 12.365.0018.2.054, 
Elemento de Despesa: 3.1.90.04.00, Fonte de Recur-
sos: FUNDEB; Unidade Orçamentária: 0605, Programa: 
12.361.0018.2.054, Elemento de Despesa: 3.1.90.04.00, 
Fonte de Recursos: FUNDEB. 

 Art. 13. Fica a cargo da Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura a administração e controle dos profi ssionais 
de que trata esta Lei, devendo manter arquivo organizado 
e completo dos documentos pertinentes, bem como estabe-
lecer normas e procedimentos de mero expediente visando 
à operacionalização desses serviços. 

 Art. 14. O quantitativo máximo das vagas autori-
zadas para contratação de pessoal para atender a neces-
sidade temporária de excepcional interesse público são os 
constantes no Anexo I desta Lei.

a) demissão por justa causa;
b) demissão sem justa causa;
c) pedido de demissão por parte do agente co-
munitário;
d) acordo entre as partes;
e) demissão consensual.

II – Acumulação ilegal de cargos, empregos ou 
funções públicas;

III – Necessidade de redução de quadro de 
pessoal, por excesso de despesa, nos termos do 
art. 169 da Constituição Federal;

IV – Insufi ciência de desempenho, apurada me-
diante avaliações feitas semestralmente, por 
comissão permanente designada pelo Prefeito, 
permitida a ampla defesa e o contraditório por 
parte do agente comunitário;

V – Extinção dos programas federais e estadu-
ais implementados mediante convênio ou ajus-
tes similares, que originaram as respectivas 
contratações.

Parágrafo único. A contratação prevista nesta 
Lei, não gerará estabilidade para os Agentes 
Comunitários de Saúde”. (NR)

 Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando-se o art. 4º da Lei Municipal nº 1.000, 
de 18 de dezembro de 2007. 

 Boa Vista, 21 de dezembro de 2018.

Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA 

 LEI Nº 1.941 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018.

 INICIATIVA: PODER EXECUTIVO.

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE 
PESSOAL PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, faço sa-
ber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a se-
guinte

 LEI:
 
 Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado 
a proceder à contratação temporária de pessoal, objetivan-
do atender atividades consideradas de excepcional interes-
se público, conforme dispõe o art. 37, inc. IX da Constituição 
Federal, na Lei Orgânica Municipal e demais dispositivos 
legais.

 Art. 2º Considera-se necessidade temporária de ex-
cepcional interesse público a contratação de pessoal para 
atuarem nas especialidades de Apoio Administrativo, Con-
trolador de Acesso, Merendeira e Motorista, para atender a 
Rede Municipal de Ensino.

 §1º As contratações autorizadas na presente Lei 
visa garantir, nas Unidades de Ensino e Casas Mãe, as es-
pecialidades de: 

 I – apoio administrativo;

 II – controlador de acesso; 

 III – merendeira;
 
 IV – motorista.

 Art. 3º A contratação será por tempo determinado 
e terá o prazo de 01 (um) ano, podendo ser renovado por 
igual período, conforme necessidade da Secretaria Munici-
pal de Educação e Cultura.
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 Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

 Boa Vista, 21 de dezembro de 2018.

Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA 

ANEXO I

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO ZONA URBANA 

Demonstrativo de Cargo, Especialidade e Vagas

Nº de Ordem Cargo Especialidade Nº de Vagas
01 Auxiliar Apoio Administrativo  20
02 Auxiliar Controlador de Acesso  100
03 Auxiliar Merendeira 320
04 Auxiliar Motorista 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA 

ANEXO II

 Boa Vista, 21 de dezembro de 2018.

Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA 

 LEI Nº 1.942 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018.

 INICIATIVA: PODER EXECUTIVO.

ALTERA A LEI Nº 1.406, DE 09 DE ABRIL DE 2012, 
QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CAR-
REIRAS E REMUNERAÇÃO – PCRR DOS SERVIDO-
RES DA ÁREA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, 
PARA AUMENTAR E INCLUIR OS CARGOS QUE 
ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, faço sa-
ber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a se-
guinte

 LEI:

 Art. 1º Ficam criados no Plano de Cargos, Carreiras 
e Remuneração – PCCR do quadro de servidores da área de 
saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
Boa Vista, previsto na Lei Municipal nº 1.406, de 09 de abril 
de 2012, os seguintes quantitativos de cargos:

 I – 04 (quatro) cargos de Analista Municipal, espe-
cialidade Médico Endocrinologista;

 II – 04 (quatro) cargos de Analista Municipal, espe-
cialidade Médico Gastroenterologista;

 III – 04 (quatro) cargos de Analista Municipal, espe-
cialidade Médico Gineco/Obstetra; 

 IV – 04 (quatro) cargos de Analista Municipal, espe-
cialidade Médico Psiquiatra;

 V – 06 (seis) cargos de Técnico Municipal, especiali-
dade Técnico em Laboratório;

 VI – 50 (cinquenta) cargos de Técnico Municipal, es-
pecialidade Técnico em Enfermagem;

 VII – 05 (cinco) cargos de Analista Municipal, espe-
cialidade Psicólogo.

 Art. 2º O art. 8º e o seu parágrafo único da Lei Mu-
nicipal nº 1.901 de 20 de julho de 2018 passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 8º Fica criado o cargo de Analista Muni-
cipal em Saúde, especialidade Cirurgião Den-
tista Protesista no Plano de Cargos, Carreiras e 
Remuneração – PCCR do quadro de servidores 
da área de saúde da Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de Boa Vista, previsto na 
Lei Municipal nº 1.406, de 09 de abril de 2012, 
no quantitativo de 02 (duas) vagas.

Parágrafo único. O ingresso no cargo de Cirur-
gião Dentista Protesista se dará na primeira 
referência da categoria salarial inicial do cargo 
de Cirurgião Dentista 20hs, previsto na Lei Mu-
nicipal nº 1.611/2015.” (N.R.)

ESPECIALIDADE ATRIBUIÇÃO

APOIO ADMINISTRATIVO

Receber os alunos, acomodar os mesmos 
no transporte escolar com o cinto de 
segurança;
 Fazer a chamada diária no embarque e 
desembarque na Unidade Escolar no 
início e término das aulas;  
Orientar aos alunos quanto às noções 
básicas do transporte escolar;
Assistir aos alunos no horário de 
intervalo, zelando pela integridade física 
dos mesmos, quando houver risco 
eminente de acidentes;  
 Entregar na secretaria da escola, livros, 
cadernos e outros objetos esquecido pelos 
alunos;
Apoiar as escolas nas atividades cívicas e 
culturais. 

CONTROLADOR DE ACESSO  

Receber alunos, pais e comunidades em geral, 
durante o horário de funcionamento da escola; 
Encaminhar visitantes, pais e comunidades aos 
setores desejados; 
Zelar pelo cumprimento do horário de entrada e 
saída dos alunos; 
Abrir e fechar os portões sempre que 
necessário;  
Não admitir entrada de pessoas estranhas no 
ambiente escolar, sem prévia autorização da 
gestão;
Comunicar à gestão qualquer irregularidade 
suspeita dentro e ao redor da escola; 
Participar de todos os eventos escolares. 

MERENDEIRA 

Executar todo processo de manipulação de 
alimentação escolar para atendimento aos 
alunos, de acordo com as especificações e 
normatizações do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE, Conselho 
Municipal de Alimentação Escolar – CMAE e 
demais órgãos de controle do Programa de 
Alimentação Escolar; 
Participar de cursos, treinamentos, palestras e 
outras capacitações inerentes a especialidade de 
merendeira; 
Coordenar e controlar a execução das atividades 
referente à merenda escolar;  
Manter a copa e cozinha limpa e com absoluta 
higiene, bem como os utensílios usados; 
Preparar e servir a merenda escolar aos alunos; 
Executar outras atividades relacionadas ao 
serviço.

Garantir todas as frotas em boas condições de 
higiene e uso;
Observar o nível do consumo de combustível; 
Realizar o transporte escolar em total 
segurança, sempre respeitando todos os 
Códigos de Trânsito Brasileiro – CTB; 
Realizar inspeção diariamente no veículo, tais 
como equipamentos de sinalização sonora e 

MOTORISTA

luminosa, pneus, steps, água, etc; 
Transportar somente alunos matriculados na 
Rede Municipal de Ensino; 
Não utilizar de telefone celular quando o 
veiculo estiver em movimento; 
Realizar a entrega da merenda escolar, material 
de expediente para as escolas localizadas nas 
áreas urbanas, rurais e indígenas; 
Transportar os técnicos, diretores e inspetores 
da Secretaria para as escolas, casas-mãe e 
outras Secretarias do Município quando 
solicitado. 




