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LEI COMPLEMENTAR N.º 268, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022. 
 
 
 

“Altera LC 139/2010, LC 175/2015, LC 
236/2020, LC 179/2014, LC 134/2009, Lei 
Municipal 2.168/2021 e dá outras 
providências”. 
 

 
 

O Prefeito Municipal de Gravatal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais, bem como a Lei Orgânica do Município no inciso I do Art. 46 
corroborando com o Art. 19, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica 
sancionada a seguinte Lei Complementar: 
 
Art. 1º Esta Lei Complementar, altera LC 139/2010 de 04 de maio de 2010, LC 
175/2014 de 05 de agosto de 2014, LC 236/2020 de 11 de março de 2020, LC 
179/2014 de 25 de novembro de 2014, LC 134/2009 de 24 de novembro de 2009, 
Lei Municipal 2.168/2021 de 28 de outubro de 2021, que passam a viger com as 
seguintes alterações. 
 
Art. 2º Fica criado o cargo de Monitor Escolar no quadro de servidores do Grupo de 
Provimento Efetivo do Poder Executivo Municipal e Regime Jurídico Estatutário, 
conforme passa a constar na LC 139/2010: 
 

ANEXO I 
GRUPO DE PROVIMENTO EFETIVO 

CBO Cargos Efetivos Vagas Jornada 
334110 Monitor Escolar 10 30h semanais 

 
ANEXO V 
GRUPO IV - GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS GERAIS 
Código  CBO Cargos Efetivos VENCIMENTO 
4.4.12 334110 Monitor Escolar R$ 1.600,00 

 
ANEXO VIII 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DE ATRIBUIÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO 
EFETIVO 

Classe e Escolaridade Mínima  Descrição 
Ensino Fundamental Completo 
Monitor Escolar São atribuições do Monitor Escolar atividades 

realizadas dentro dos veículos de transporte escolar 



 
 
 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE GRAVATAL 

RUA ENG. ANNES GUALBERTO, Nº 121  – CENTRO – CEP 88.735-000 
FONES: (48) 3648-80.00 / FAX: (48) 3648-80.01 - www.gravatal.sc.gov.br 

CNPJ: 82.926.569/0001-47 

 

  

bem como, prestar serviço de apoio nas unidades 
escolares designadas pela Secretaria Municipal de 
Educação tais como:  Manter a disciplina dos 
educandos usuários do transporte escolar dentro do 
veículo, evitando situações de risco; Fazer a 
checagem de entrada, verificando a presença dos 
educandos e controlar a saída destes; Evitar que os 
educandos usuários do transporte escolar sejam 
transportados em local inadequado; Acompanhar os 
educandos usuários do transporte escolar na 
travessia das pistas, nas unidades escolares; Auxiliar 
na colocação de cinto de segurança e fiscalizar sua 
correta utilização; Garantir que os educandos 
usuários do transporte escolar desembarquem 
apenas na escola ou no ponto da respectiva 
residência, exceto quando houver autorização 
expressa por escrito dos pais ou responsáveis; Fazer 
o acompanhamento dos educandos durante todo o 
trajeto do Transporte Escolar; Encaminhar à Unidade 
Escolar os materiais que por ventura tenham sido 
esquecidos no veículo; Informar aos órgãos gestores 
do transporte escolar Municipal, qualquer 
irregularidade ocorrida no percurso do transporte 
escolar; Apresentar relatórios à Secretária Municipal 
de Educação e Cultura, sobre ocorrências de 
situações irregulares; Em caso de ausência do 
educando durante o retorno, deverá comunicar o fato 
aos órgãos gestores do transporte escolar público 
municipal e direção escolar, imediatamente, sendo 
que a este caberá às providências necessárias; Em 
situações em que o trajeto tiver de ser interrompido, o 
monitor escolar deverá permanecer junto ao grupo de 
educandos, zelando por sua integridade e segurança.  
 
São atribuições do Monitor Escolar, especialmente 
executadas na unidade de ensino: Acompanhar e 
prestar apoio ao professor nas atividades 
pedagógicas realizadas com as crianças; Auxiliar no 
monitoramento do portão de entrada; Auxiliar o 
professor nas providencias, controle e guarda do 
material pedagógico; Auxiliar o professor e 
responsabilizar-se, na ausência do mesmo, pelos 
objetos individuais da criança; Auxiliar os educandos, 
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prontamente, na sua higiene pessoal e em todas as 
suas necessidades; Fazer trocas de fraldas e se 
necessário, dar banho e troca de vestuário dos 
educandos; Auxiliar no recreio e intervalos a 
orientação dos educandos, objetivando sua 
segurança; Organizar o ambiente e orientar os 
educandos para o repouso, permanecendo com as 
mesmas todo o tempo em que estiverem dormindo, 
quando for o caso; Responsabilizar-se pelos 
educandos que aguardam os pais ou o transporte 
escolar até a chegada dos mesmos, zelando pela 
segurança e bem estar de todos; Responsabilizar-se 
pela limpeza e desinfecção de brinquedos e 
equipamentos utilizados pelas crianças; 
Desempenhar outras tarefas que, por suas 
características, se incluam na sua esfera de 
competência, bem como as que forem designadas 
pela direção da unidade escolar;  

 
Art. 3° Fica alterado o § 2º e § 3º do Art. 21 da Lei Complementar N° 139 de 04 de 
maio de 2010, que passam a vigorar com as seguintes alterações: 
 

“Art. 21° .................................................. 
................................................................ 
§2º A gratificação por titulação, será concedida mediante apresentação de 
requerimento composto do certificado de título autenticado em cartório, no 
protocolo central da sede administrativa, endereçado ao Setor de Recursos 
Humanos, o qual terá até 30 dias para a avaliação. 
 
§3º Em sendo deferido o pedido, incorpora-se ao patrimônio do servidor, 
passando a integrar o seu vencimento. 
........................................................” (NR) 

 
Art. 4º Fica reduzida a carga horária do cargo de Assistente Social de 40 horas 
semanais, previsto no Anexo I – Grupo de Provimento Efetivo, da LC 139/2010, para 
30 horas semanais sem redução de vencimentos. 
 
Parágrafo único: das vagas previstas na LC 139/2010, poderão ser preenchidas na 
carga horária de 30 horas semanais ou 20 horas semanais, a critério da 
Administração pública, com vistas ao interesse público, com vencimento 
proporcional, conforme passa a constar na LC 139/2010: 
 

ANEXO I 
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GRUPO DE PROVIMENTO EFETIVO 
CBO Cargos Efetivos Vagas Jornada 

2516-05 Assistente Social 7 30h semanais 
20h semanais 

....... ...................... ........... ............ 
 
Art. 5º Fica reduzida a carga horária do cargo de Psicólogo de 40 horas semanais, 
previsto no Anexo I – Grupo de Provimento Efetivo, da LC 139/2010, para 30 horas 
semanais sem redução de vencimentos. 
 
Art. 6º Fica revogada a extinção do cargo de Psicólogo 20 horas semanais, prevista 
nos Anexos VI e X, e Tabela da Habilitação dos Cargos Isolados Servidores em 
Atividades da LC Nº 139/2010, haja vista ainda haver servidor efetivo na vaga e a 
necessidade de abrir mais vagas neste cargo e carga horária, diante das demandas 
advindas das Secretarias de Saúde, Assistência Social e Educação.  
 
Art. 7º Ficam alteradas para 4 (quatro) as vagas do cargo de Psicólogo, previsto no 
Anexo I, da LC 139/2010 - Grupo de provimento efetivo. 
 
Parágrafo único: das vagas previstas na LC 139/2010, poderão ser preenchidas na 
carga horária de 30 horas semanais ou 20 horas semanais, a critério da 
Administração pública, com vistas ao interesse público, com vencimento 
proporcional, conforme passa a constar na LC 139/2010: 
 

ANEXO I 
GRUPO DE PROVIMENTO EFETIVO 

CBO Cargos Efetivos Vagas Jornada 
2515-10 Psicólogo 4 30h semanais 

20h semanais 
...... .............. ............ .............. 

 
 
Art. 8º Fica reduzida a carga horaria do Cargo de Procurador, previsto no Anexo I, 
Grupo de provimento efetivo da LC nº 139/2010, de 40 horas semanais para 30 
horas semanais sem redução de vencimentos. 
 
Art. 9º Fica Alterado do Art. 2º da LC nº 175/2014, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

“ Art. 2º A Procuradoria Jurídica atuará por meio de seus Procuradores, incluindo 
o Cargo de Procurador efetivo previsto na LC nº 139/2010, Assessores Jurídicos 
previsto na forma de cargo de provimento em comissão e demais servidores 
designados para o setor, e será dirigida pelo Procurador-Geral, com 
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prerrogativas, e posição hierárquica superiores, nomeado em comissão pelo 
Prefeito Municipal dentre advogados de reconhecido saber jurídico e reputação 
ilibada”. (NR) 

 
Art. 10 Fica acrescido o Art. 11-A, na LC nº 175/2014, que passa a vigora com a 
seguinte redação:  
 

“Art. 11-A Os valores relativos à sucumbência, devidamente fixados pelo Juiz 
nas ações Judiciais cujas decisões sejam favoráveis à Fazenda Municipal, 
caberão integralmente à Procuradoria Geral da Prefeitura Municipal e aos seus 
Procuradores na proporção de 20% (vinte por cento) e 80% (oitenta por cento), 
respectivamente, a ser regulamentado por Decreto do Executivo Municipal. ” 

 
 Art. 11 Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, a título de reajuste o 
percentual de 5% (cinco por cento) no vencimento do Cargo de Odontólogo 20 
horas, previsto no Anexo I – Grupo de Provimento Efetivo, da LC 139/2010 – 
Estatutário. 

Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, a título de reajuste o 
percentual de 10% (dez por cento).no vencimento do Cargo de Monitor de Turismo, 
previsto na LC nº 139/2010.  

Art. 13 Fica alterada a habilitação mínima exigida para o ingresso no Cargo ou na 
Função de Fiscal de Vigilância Sanitária, criado pela LC nº 236/2020 e previsto no 
art. 1º da norma supra, passando a vigorar com a seguinte redação:  
 

“ Art. 1º ....... 
Cargo Vagas Carga horária Vencimento 

base 

Fiscal de Vigilância Sanitária - Nível 
Superior na área da saúde, com registro 
profissional no conselho competente.  

....... ............... ............ 

............................. .......... ............. ............. 
.” (NR) 

 
Art. 14 Fica inserido no art. 4º da Lei Complementar nº 179/2014, o Parágrafo Único, 
que dispõe sobre a habilitação exigida para o cargo de Técnico de Vigilância 
Epidemiológica, a viger com a seguinte redação:  
 

“ Parágrafo Único. Para ingresso no cargo ou função de Técnico de Vigilância 
Epidemiológica, é necessário a habilitação em Técnico de Enfermagem. ” 

 
Art. 15 Fica alterado o Anexo IX da LC nº 139/2010, que trata das Funções 
Gratificadas, passando a viger com as seguintes alterações:   
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“  

Nível Quantidades Valor 
FG 01 7 R$ 1.000,00 
FG 02 12 R$ 750,00 
FG 03  14 R$ 500,00 
FG 04 20 R$ 350,00 

.” (NR) 
Art. 16 Fica acrescido para 8 (oito), o número de vagas para o Cargo de Médico da 
Saúde da Família, previsto no Anexo I – Grupo Profissional Saúde da Família - Nível 
Superior, da LC 134/2009. 
 
Parágrafo único: das vagas previstas no caput deste artigo, poderão ser 
preenchidas na carga horária de 40 horas semanais ou 20 horas semanais, a critério 
da Administração pública, com vistas ao interesse público, com vencimento 
proporcional, conforme passa a constar no Anexo I da LC 134/2009: 
 

ANEXO I 
GRUPO PROFISSIONAL SAÚDE DA FAMILIA – NIVEL SUPERIOR 

Código  Nome do Emprego Vagas Habilitação C.H.  Vencimentos 
1.1.23 Médico da Saúde da 

Família 
8 ......... 40h semanais 

20h semanais 
.............. 

..... ................... ........ .............. ........... .............. 
 

Art. 17 Fica acrescido na Lei Municipal nº 2.168, de 28 de outubro de 2021, que 
dispõe sobre o Processo Administrativo, o Art. 47-A, que vigerá com a seguinte 
redação: 
 

“Art. 47-A Fica fixado uma gratificação mensal no valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais) para o servidor público municipal, que for designado como 
membro da Comissão Municipal de Processo Administrativo, a qual não se 
incorpora ao vencimento do servidor. ” 

 
Art. 18 Ficam expressamente revogados: o Art. 5º da LC nº 175/2014; Os Cargos de 
provimento em comissão previstos no Anexo VII do Grupo VI – Grupo dos Cargos 
Comissionados, criados na Lei 139/2010, quais sejam: Consultor Jurídico 
Administrativo e Contencioso, Coordenador Especial de Obras Públicas e Mecânica 
da Frota, Gerente de Departamento; Coordenador Especial de Gabinete, 
Coordenador de Marketing e Divulgação, Coordenador de Esportes, Coordenador 
Executivo do PROCON, Coordenador de Departamento, Secretário Executivo, 
Supervisor de Departamento, Supervisor Educacional, Assistente de Departamento, 
Tesoureiro, Coordenador de Eventos, Coordenador do Setor de Engenharia, 
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Coordenador de Controle Interno; LC 171/2014 de 20 de maio de 2014; LC 204 de 
28 de março de 2018;  
 
Art. 19 As despesas decorrentes desta lei, serão por conta do orçamento do 
exercício de 2022 e seguintes. 
 
Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 

01 de setembro de 2022. 

 

Gravatal, 28 de setembro de 2022. 

 

 
 
 
 

Cleinils Rodrigues da Silva 
Prefeito Municipal 
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