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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIE~,A :•- 

ESTADO DA BAHIA 

LEI N.0 644/2002 

ALTERA O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
DE PROVIMENTO EFETIVO DA 
PREFEITIURA MUNICIPAL DE PltRITIBA E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

o PREFEITO MUNICIPAL DE PIRITIBA, Estado da 
Bahia, 

!="Arn ÇARJ:D n, IJ: A rÂt-.AADA UI '"llrJDA! ni: 
li\::;''-' V/\L..o'L..I, ........,.,'-'IL.. I\ -1\IYll'U'I\ ITl'-11~1'-111\L- ••.••• ...._ 

PIRITIBA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1°. - A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE Plê:SSOAL DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA, instituída pela Lei n° 564/96, com as 
alterações introduzidas pela Lei n° 565/96 e da Lei 603/99, fica modificada na 
fl"\.-m:::> rll"\ rliC'nl"\c-f-1"\ noC"f-:::> 1 oi 
IVI 111\..1 UV Ul.JtJV.J\.V 11"'".J\.U '-"""'• 

Parágrafo Único - Para tanto, os cargos de provimento efetivo, que 
constituem o Quadro Permanente da Prefeitura Municipal, os quantitativos de 
cada cargo, os grupos ocupacionais, a classe, os níveis, as tabelas de 
vencimentos, as atribuições dos cargos, os requisitos para provimento dos cargos, 
:::>C" f, ,,...,..;::;º"" r,,-:::,f-ifir:::>rl:::>C" f-:::,hol:::>C" rio rl"\nrlirr(o<" 0C'nor1:::>1C" rio f-,-:::,h:::,lhl"\ o :::>C" rio 
U.J I VI l'!f'V"-.J y1 U\.111'-UUU.Jf \.\,.,.U.,,1'-1\..1..J U'- '-,,VI IUl'!:,'-'"·"".JI "--'t,,''-""1\,.,11.J \..li'- \.1 ULJUll IV '- U.J U'- 

produtividade, ficam estruturados, alterados e classificados de acordo com os 
Anexos I e II que integra esta Lei. 

Art. 2º - O ingresso em cargo público de provimento efetivo dar-se-á 
através de concurso público de provas ou de provas e títulos e, para o seu 
ovo.,-rfril"'\ C"O,.;;f""\ ovinirll"'\C" rl"'\mn. ,..or,1 1;ci+-n. n:~::u•::::, r·u•ru,;m."""nf," ::,r ':'.:t+-,..;h~ ,;,....n~r 
'-"''-''-'''-''""'' .J\,,,,.,l\.AV '-A1y1uv...1, \,,.,VlllV ''-"'IUl.Jl\.V JJUIU t,,'IVY1111', .•• 11\.V' U.J U\.lllJ\..11';,-V"-.J 

constantes no Anexo I a esta Lei. 
Parágrafo 1 o - O concurso público municipal para provimento de 

cargo será realizado de acordo com as exigências estabelecidas 1110 Edital de 
Concurso Público, em consonância com o disposto na Lei n° 573/97, de 27 /09/97 
f ,,, 10 . ....fiC'nn.o C"~hro '.:) t"'O~li7~!""';;" ri!"\ rnnr, fr"t""f".t"" n,',hJirnr nn M, ,~!r{nin. n~ r);!"';f-ih':) "'\ ~ nn. \'-i'··n- UIJtJV'- JVU'l '- U 1 '-UllL.U'!,-UV """''- '-VI n .... u1 ..JV,J tJUUll"""'VJ I IV 1·1ul ll\,.,ltJIV """''- 1 111\.IUUJ '- 1 IV 

Art. 37, Inciso II, da Constituição Federal. 
Parágrafo 2° - Reservar-se-á um percentual de 5% ( cinco por cento) 

para candidatos portadores de deficiência de caráter físico ou mental, 
devidamente reconhecido, de acordo com as normas estabelecidas no Edital de 

Art. 3º - Ficam extintos os seguintes cargos: 
I - Auxiliar de cozinheira; 
II - Auxiliar de ensino; 
III - Auxiliar de lavanderia; 
T\/ - rrv?;nhoi.-:::,• 
••• y ""'"'&..li •• '""'" '-A/ ! 
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V - Encarregado de compras; 
VI - Merendeira; 
\/TT - Dorro::irlnr::i • 
y .L.L 1 '"""'""'' •.••••••.• ""'""'' •••.• , 

VIII - Servente; 
IX - Técnico de ensino; 
X - Telefonista. 
Parágrafo Único - Os ocupantes dos cargos, ora extintos, serão 

, nru 1::1rlr::1rlne om r::irnne rnnet::intoe rln linovn T ::1 oet::i l oi rr m f, ,nrÃoe •..... ''1"""'-'"""' ....•....• .....,.., •....• 1 1 ••••••••••••• ~....,..., '""''-'' • .., ••••••••••••••••••••• .., """""' , , ••••••••• ,,,...., .a. \.A ••••• .., ••• '-A .._ ••••.••• , '""''"'' 11 1 •••••• ''=""""""'.., 
compatíveis a dos antigos cargos. 

Art. 4° - Ficam enquadrados no cargo em que atualmente exerçam as 
suas funções os atuais servidores municipais, de acordo com o Quadro de Pessoal 
previsto nesta Lei: 

T - !=fotiHne inHoetirlne morli::into nr.ÓHi::1 ::inrnH::irSn 01V't rnnr, ,rei"\ 
- -· ••••••••• 'li' '-'-.lf li I Y '-.J'-'""'""'.J 1 1 •••••••••.•••••.•• • •••••••• t-'' '- Y ••••.• ........, • ...., Y •••.• '=" ••..• ""' "-'1 1 1 """""'' '"""'"""' .J'-' 

público; 
II - Considerados estáveis, nos termos do Art. 19 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias; 
III - Contratados, considerados não estáveis no serviço público 

rn, 1nirin::1l om ovorrÍrin n::i rl::it::i rl::i nrnm, ,ln::irSn rl::i rnnetih ,irSn l=orlor:'::il 
111\.Alll'-'lt'"""'f ,_Ili ""'"'-'-1'-1'-'IV 11\.A , •. U . .11\.U ,._..._. t''""'lll'\,AI~.._.'.,".._."' """'"" 'J'-'11,J •.• lt.\.Al'-"''-"V' 1 '-""''-lh,11• 

Parágrafo 1 ° - Aos atuais servidores municipais é assegurado o 
enquadramento no cargo em exercício na data da vigência da presente Lei, desde 
que as funções de cada cargo sejam compatíveis e obedecidas as correlações dos 
respectivos cargos. 

D::ar~nr:af'n "º - fie eon,irlnroe n, ,o rloeomnonh::im ::itrih, ,irÃc,c r!iforontoe • •.•••.• :, ••.••.•..• - .....,.., .., •....•.• '""'""'' .•.... ..., '1"""'- ....••.... .., •....•• 't-''-' li ••••.•• 11 •••.••.••• ..., •••.•• "='....,,.,..., ,...... •••.•..••......• ''-'-.J 
daqueles inerentes ao seu cargo serão enquadrados no Quadro de Pessoal 
estabelecido na presente Lei, de acordo com os seguintes critérios: 

I - Adequação de suas atividades em relação à descrição dos cargos 
estabelecidos nesta Lei; 

TT - Droonrhim.cntn rlne ron, ,ieitne rio fnrm::irSn o h::ihilit::ir:Ín lon::il n::ir::i 
.L.L 1 ''-"""'"··-······ •.•.•. ••'-""' ""'""'"" ''-'1 •...• '""''"'"'-' '""''- '"''''"·"'.," •...• "" •.... ''""'""'''"'""'',""'" '""!:1'""' ..., •...•••...• 

o exercício do cargo; 
III - Observância a outras exigências legalmente estabeleciaas. 
Art. 5º - A jornada de trabalho dos servidores municipais será de 40 

(quarenta) horas semanais, estabelecida de acordo com ato do Poder Executivo 
M,,nirin::il 
1 ••••••• ''"""'t'"""'• 

Parágrafo 1 ° - A jornada de trabalho para as funções de magistério 
obedecerá as regras estabelecidas no Plano de Carreira do Magistério. 

Parágrafo 2º - A critério da Administração Municipal, poderá ser 
adotada jornada especial de trabalho, de acordo com a necessidade do serviço 
n1'1hlirn m, ,nirin::il • t"'""''-'''"""' 111\,Alll""'t-'""''• 

I - Para atender a situações preexistentes na vigência desta Lei ou de 
conveniencia da Administração Municipal, poderá ser adotada jornadas 
diferenciadas para um mesmo cargo, com redução de jornada ele trabalho, 
observando-se a proporcionalidade entre o valor do vencimento e a jornada 
.of.oti\f::im.ont.o r, 1mnrirl::1 ::1 nrf'\nnrrinn::ilirl::irlo rl::i ;n,-n::irl::i intonr:::1! .o ::i rl::ie hnr::ie 
•.•••••.•..••.•• 'W ""'' •••.••.••••...•.•..• ,.,.. •••.•••• ...,. ''""'\,AI \,A t'' ....,....,....,. "" . ....,. l\,All\,A\,A'""'""' '""'""' J"'' 1 l\,A\.,,11\,A ••••.•.•.••.• ~. \,AI '- , •••• '""' ••••• .., 1 • ...,. \,A.., 

efetivamente trabalhadas, para fins de vencimento; _ 7' 
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II - Regime de turno único, de 06 (seis) horas diárias de trabalho; 
III - Regime de plantão para determinados órgãos ou atividades, de 

acordo com as suas respectivas estruturas de funcionamento. 
Art. 6º - A Secretaria Municipal de Gestão e Finanças constituirá a 

Comissão de Enquadramento para proceder o enquadramento dos servidores de 
que trata o Parágrafo Único do Art. 3º da presente Lei, integrada por 03 (três) 
membros. 

Art. 70 - As vantagens pecuniárias decorrentes da aplicaç~jo desta Lei 
serão devidas a partir da sua vigência. 

Art. 8º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a: 
1 - proceder as modificações de ordem orçamentária necessárias 

ao cumprimento do disposto nesta Lei; 
II - abrir crédito, suplementar ou especial, ao Orçamento 

Municipal vigente, respeitados os valores globais, decorrente da implantação da 
presente Lei. 

Parágrafo Único - As despesas decorrentes da implantação desta Lei 
serão custeadas com recursos constantes das dotações orçamentárias específicas. 

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal ç;ljr Piritiba, 24 de abril de 2002. 
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ANEXOI 
QTTAORO OF. PF,SSOATJ PF,RMANF,N'TF. 

01 - GRUPO DE A TVIDADES TÉCNICAS 

CLASSE CARGOS QUANTIDADE REQUISITO P/PROVIMENTO 
Técnico Contábil 04 Curso Técnico - 2° Grau 

A Ti:>rnirn rlP rPn ' 02 rnn:n Térnirn - ?0 r..r:::111 

Técnico Agrícola 01 Curso Técnico - 2° Grau 
B Tesoureiro 01 Curso Técnico - 2° Grau 

:VENCIMENTO I 
1 

420,00 
520200 

A J Assistente Social ] 02 Curso Su_2enor 520,00 

ATRIBillÇÕES DOS CARGOS 
1 - Técnico Contábil: 
Execução de atividades burocráticas e de planejamento em órgãos de administração 
contábil, da municipalidade; 
2 -Técnico de CPD: 
Execução de Execução de atividades burocráticas e de planejamento em serviços de 
computação de órgãos de administração de pessoal e de material; 
3 -Técnico Agrícola: 
PYPr.11r.i'io rlP :::itivirl:::irlP<: :::io-rnnPrJJiiri:::i rlP nl:::inPi:::imPntn :::i<:<:P<:<:nri:::i P :::i<:<:i<:tPnri:::i ti:>rnir.:::i -·----~--- -- --- · ----·-- --o-~ r----..- - -- -- 1-- •. ---.,------- :, -~~-~--- - -- - -------···--- -------- 

em órgãos e serviços da municipalidade; 
4 - Tesoureiro: 
Execução de Execução de atividades burocráticas e de pianejamento na tesouraria da 
municipalidade; 
5 - Assistente Social: 
Execução de atividades de administração de tarefas dos serviços de assistência 
relacionadas com as políticas públicas de assistência social. 

02 - GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE 

C'L~SSE CARGOS I OPANTIDADF REOllISITO PIPROVI~1ENTO I VF.N('l1\1:E1'TTO 

520,00 
520200 

B Nutricionista 
Enfermeiro 

Curso Superior 
Curso Superior 

200,00 
200,00 

A Atendente de Saúde \ 3 5 11 º Grau c/ experiência 
Auxiliar de Enfermagem 25 2º Grau e/ experiência 

01 
05 
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ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
1 - Atendente de Saúde: 
D,,...'"'I.,... .• ,.,,.~"' ri"' +n.,...o+"n.r ri.o r,rr.o<f"\+o nri."f"l-,l'l'1"l~+A-:--;ri. 1"'\...-... ·'"'"'"""+...,..,.....,.lô ....-,..,....o"':C;-õ'f"l.,,.~r'\ o ,.,....,..1"\"\'h,,,+,, n rll""\.011-.nnr 
.L...,/lr..'-''-'Uyu.v U'-' \..U.lV.l.U.O , .. i:v "õ'-'.ll\,V VV.l.l.lU.lU\,U,l..lV llV VVl.U..lV.1', .... , _p.1vvv11yu.v "-" VV.lllVU,\,\,,; U.. uvvu:yu.;;:, 

transmissíveis por insetos; 
2 - Auxiliar de Enfermagem: 
Execução, sob a supervisão de enfermeiro, de tarefas de procedimentos específicos para 
acompanhamento, proteção e recuperação de pacientes, no tratamento de lesões e 
enfermidades do organismo humano; 
3 - Nutricionista: 
Execução de atividades de administração de tarefas dos serviços de alimentação nas 
unidades da educação e da saúde da municipalidade; 
4 - Enfermeiro: 
Execução e supervisão de tarefas de procedimentos específicos para acompanhamento, 
proteção e recuperação de pacientes, no tratamento de lesões e enfermidades do 
organismo humano. 

03 - GRUPOS DAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO 

r, 
M 

I OTTANTmAnP ! JH'OTTT<;:TTOP/PROVTMYNT() , -\TPNC'TMPNTO I I x-·-·--·--, --x----------·-·- .. -- 1_,_,,_ ... __ ,, __ 1 

250,00 

280,00 1 --1 
1 

I r I Prn<•sonr N TTT I SC 1 ::~ Ho"'fooeõn •m 1 _J 
- í _..._ ••••..•.....••..•••.• ...,...,_ .•...•.• ~....... f -- •.•.• f _ •.••.•..•..•..•..•. ...._.....__.._. .•...•...•.• _}"' __ _. .•.••.• 

curso de Pedagogia, 
Letras, História, 

CARGOS 

Secretário Escolar 

Secretário Pedagógico 

A Professor N I 220 Com Habilitação em 
Ensino Médio 

B Professor N II 50 Com Habilitação em 
curso de Licenciatura 

Professor N IV 10 
Geo rafia e Matemática. -1 
Com Curso Superior de 

, Pedagogia, Letras, . . 
História, Geografia e 
Matemática e mais Pós 
'Graduação Latu Sensu. 

D 
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A I Coord. Pedagógico N I 03 1 Com Curso Superior de -~ 
Pedagogia, Letras, 1 

] ~ist6ri~, _Geografia. e l. 1 

~atemat1ca _________j 

-~02 1 Com Curso Superior de · - 
Pedagogia, Letras, 

I j _ - - J 1 ~~:;:~ti~:ografa e 1 ~ 

J __ J. 
B [ Coord. Pedagógico N II 

e: v.ooro . Pedagogtcc N 111 UI Com Curso Supenor de 
Pedagogia, Letras, 

. História, Geografia e 

1 

Matemática 

A Orient. Educacional N I 02 Com Curso Superior de 
Pedagogia, Letras, 
História, Geografia e 
1\ Jf ,...,#. ,.....__,.. J:..4-:,....,.... 
lVJ.Q.L~lllQ.U\.,Q. 

1 
B Orient. Educacional N II 01 Com Curso Superior de 

Pedagogia, Letras, 
História, Geografia e 

1 
. l\.tf i:1tPmMiri:1 
1 -·----···--·--· 

1 
c Orient. Educacional N III I 01 Com Curso Superior de 

PPrhonoii:1 T Ptri:1-: - --~··o-·o-··-, --··~ ··~, 
História, Geografia e 
Matemática e mais Pós 

1 l ·1 ] Graduação Latu Sensu 1 

ATRIBIBÇÕES DOS CARGOS 
1 - Secretário Escolar: 
Execução de tarefas burocráticas em unidades de ensino da municipalidade; 
? - ~PrrPt~rin PPrli:10Aoirff - ·---·---··- - ---;,-;,·--· 
Execução de tarefas pedagógicas em órgãos da educação ou unidades de ensino da 
municipalidade; 
3 - A os vencimentos e as atribuições dos cargos integrantes da Carreira de Magistério 
são as definidas no Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. 
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04 - GRUPO DE ATIVIDADE OPERACIONAIS 

CLASSE CARGOS QUANTIDADE I REQUISITO P/PROVIMENTO 

A Auxiliar de Serviços Gerais 220 1° Grau 
Azente de Vizilância 45 1° Grau .......,. ••..... 

Gari 100 1° Grau Incompleto - 
B Pedreiro 08 1° Grau 
e Fiscal de obras 02 lc Grau cí experiência 

Carpinteiro 01 1 º Grau c/ experiência 
Encanador 01 1 ° Grau c/ experiência 
Chapista 01 1 º Grau c/ experiência 

D Mecânico 01 1 º Grau c/ experiência 
J\. K -..1..--: -•- "'" 10 r-, ____ ..... , ______ :~.- ..... :-. 
l\lJ.UlUl l~lct LV 1 ui au 1.:,1 c;hpca 1c;n1.:,1a 

Operador de Máquina 08 1 ° Grau c/ experiência 
Eletricista 02 1 º Grau c/ experiência 

VENCIMENTO - 

200,00 
200,00 

- 200,00 
220,00 
300,00 
300,00 
300,00 
300,00 
350,00 
,.,, Cf\ f"\f"\ 
~.Jv,vv 

350,00 
350,00 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
1 - Auxiliar de Serviços Gerais: 
D ..•.. -o..ru,n;;r:. ....lo +n,roo.+"nr 1"'\"\l"l<f"'l'l'll"'l~r rt'f"l'O <f"'lô,...o.rr;+a.'f'"i"'\ Àr1. o.r+,....T'".,....-'"' +":r;n.,..... ro.1,.,,,...,.; 't"'l,.,,...11"lr n.-..r ro...-.,~;,--...-...r 
~h.,.1vuy"v uv \.Ul '-'.1.U..:> l.l.l.U...ll.U.U.10 'i"'"' l.l.VVVOõ:'.)l.\,,'Vl.l.l. uv '-'•:u .. v1. yv ..l.l..:)l.'-'V l. "-'l.U.VlV.U.U.UU.O u..v,;:, .::tVl. 'V 1yv.:, 

de limpeza, obras, copa / cozinha e outros serviços em unidade, logradouros públicos e 
demais instalações da municipalidade; 
2 - Agente de Vigilância: 
Execução de serviços de vigilância diurna ou noturna em unidades e logradouros 
públicos da municipalidade; 
3 -Gari: 
Execução de tarefas manuais que necessitem esforço fisico em serviços de limpeza e 
obras em vias e logradouros públicos da municipalidade; 
4 - Pedreiro: 
Execução de alvenaria, concreto e outros materiais em unidades e logradouros públicos 
da municipalidade; 
5 - Fiscal de Obras: 
FYPr.1u~::i'o rloc: <:Prvir.oc: rlP fic:r.J:1Ji7J:1r.::i'o -··---T_.._. ...,....._._. .,.._ .. ·r-·-· ·-- -·-·--··--i---· das l'lí'.í"ÍP<: --r-· --· rfo nolir-i» J:1r!mini<:trntivJ:1 rll'l --- r·-------- -----------·----- - - --- 

municipalidade; 
6 - Carpinteiro: 
Execução de trabaihos de carpintaria em oficina ou canteiro de obras em unidades e 
logradouros públicos da municipalidade; 
7 - Encanador: 
Execução de trabalhos de instalação, manutenção e conservação de rede de água, esgoto 
e aparelhos sanitários em unidades e logradouros públicos da municipalidade; 
R - rhl'lnic:tJ:1· - ----1-·-·-· 

Execução de trabalhos de chaparia em veículos e outros equipamentos da 
municipalidade; 
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9 - Mecânico: 
Execução de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em veículos e motores 
rl::i municipalidade; 
1 O - Motorista: 
Execução de tarefas referentes a condição e manejamento de veículos leves e pesados 
de transporte de passageiros; 
11 - Operador de Máquinas: 
Execução de tarefas referentes a condução e manejamento de tratores, pás-mecânicas, 
niveladoras e outros equipamentos de compactação, escavação e movimentação de 
materiais nas obras e serviços da municipalidade; 
l '> - PlPtrir.i<1.t::i· 
Execução de serviços elétricos em unidades e logradouros públicos, e fazer a 
manutenção de instalações elétricas e de aparelhos elétricos em equipamentos da 
municipalidade. 

05 - GRUPO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 

CLASSE CARGOS QUANTIDADE REQUISITO P/PROVIME:NTO 

A Auxiliar de Serv. Públicos 05 
Assistente de Biblioteca 02 
P1 Cf''> J rlP tnhnfAC ()" 
..&. .•• ..., •••••• u.1. u'"" "L.l.VUL,V.J ~.) 

Fiscal de limpeza 04 
Assistente Administrativo 15 

l VENCIMENTO I 
. 220,00 , 

220,00 
')') () ()() __,_ v-, V" ••.•••.. 

220,00 
220,00 
220,00 } Auxiliar de Tesourana 02 2" Grau Completo 

1 - Auxiliar de Serviços Públicos: 
Execução de atividades burocráticas em órgãos da administração de pessoal e de 
material; 
2 - Assistente de Biblioteca: 
Execução de atividades burocráticas realizadas em biblioteca da municipalidade; 
Execução de serviços de fiscalização das ações da política tributária da municipalidade; 
4 - Fiscal de Limpeza: 
Execução de sei viyos de fiscaliL.açãu da lirnpez.a pública das vias e logradouros públicos 
da municipalidade; 
5 - Assistente Administrativo: 
Execução de atividades burocráticas e planejamento em órgãos de administração de 
pessoal e de material, organização e métodos administrativos; 
6 - Auxili::ir rle Tesouraria: 
Execução de atividades burocráticas na tesouraria municipal. 
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ANEXO II 

QUADRO DE PESSOAL PERMANEN'JrE 

01 - TABELA DE CONDIÇÕES ESPECIAL DE TRABALHO 

ESCOLARIDADE ADICIONAL S/SALARIO BASE - 
Nível Superior 40% Sobre o Salário Base - 
2º Grau Completo 30% Sobre o Salário Base 

1 

1 º Grau Completo 20% Sobre o Salário Base - 
1 º Grau Completo 10% Sobre o Salário Base ,_ - - ---·-- --- 

02 - TABELA DE FUNÇÃO GRATIFICADA 

<:< h ,rp rn n 
IJ ..L.1_ v·.I.L..I '-' .1,._J '-' - 

1 

FG-1 40,00 Adicionado ao salário base 
FG-2 60,00 Adicionado ao salário base 
FG-3 120,00 Adicionado ao salário base - 
FG-4 180,00 Adicionado ao salário base - 
i:;r.. ' ,.,~() ()() A .rl~,""\;r,.,-,..,,4" ,.," t-1"11..;r;n h:");c,a 

1 
.L \....J-../ 

1 ~Jv,vv .c:l..UJ.\,,11Vi..1UUV uv .:)(.(.1ctJ:.1V VUO.:,"-' 

03 - TABELA DE PRODUTIVIDADE NA ÁREA DE SAÚDE 

- 
ATIVIDADE TEMPO DE SERVIÇO VALORR$ 

Atendente de Saúde De cinco a dez anos 20,00 
Atendente de Saúde Enh e dtL. e vin.í.e anos ....., r , AA 

.JV,VV 

Atendente de Saúde Acima de vinte anos 40,00 - 
Auxiliar de enfermagem De cinco a quinze anos -- 40,00 - I Auxiliar de enfermagem [ Acima de quinze anos I 50,@ 
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