III - Aplicar multas e acvertenclas quando assim for infringida a legislay80 de
transite vigente;
IV - Contribuir para 0 processo educativo do transite municipal;
DOS QUADROS DO COTRAN

Art. 10 - 0 quadro de servidores efetivos e em comissao integrantes do
COTRAN-ICO e seus respectivos vencimentos obedecerao
tabela a seguir:

a

CARGO
AGENTE MUNICIPAL DE
TRANS ITO
COORDENADORGERAL
Chefia de Subdivisao
Secretaria
Assessoria Juridica

Quantidade
25

SALARIO-BASE
R$ 300,00

01

R$ 1.500,00

02
01
01

R$1.000,OO
R$ 300 00
R$1.000,OO

DA JUNTA ADMINISTRATIVA

DE RECURSOS E INFRACOES

Art. 11 - Fica criada a JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
INFRACAO - JARi, confonne resolucao CONTRAN nO147/2003.

DE

Art. 12 - A JARf sera composta pelos seguintes membros:
1- 01 (hum) representante indicado pelo Prefeito Municipal;
II - 01 (hum) representante indicado pelo COTRAN-ICO;
III - 01 (hum) representante indicado por entidade representativa da
sociedade ligada a area de transite: mototaxistas, taxistas e transportes coletivos.

§ 1° - No caso do inciso III, sera respeitado 0 rodizio na indicacao do membro
da JARi, na seguinte ordem: Primeiro: um representante da classe dos
mototaxistas; Segundo: urn representante da classe dos taxistas; Terceiro: um
representante da classe dos ernpresarios de orubus.
§ 2° - A nomeacso dos tres titulares e dos respectivos suplentes sera
efetivada pelo Coordenador-Geral, sendo vencida a rernuneracao, exceto os
vencimentos de origem;
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§ 3° - 0 mandato dos membros da JAR! tera curacao de 01 (hum) a 02 (dois)
anos, pennitida a reconducao, conforme Resolucao 14712003, CONTRAN.
Art 13 - A JARi devera ser credenciada no Conselho Estadual de Transtto
(CETRAN) e tera regimento intemo proprio, observada a RESOLUCAO 147/2003
que estabelece as diretrizes para a elaboracao do regimento interno das JARI's.
DAS DISPOSICOES GERAIS E TRANSITORIAS
Art. 14 - Fica criado 0 Programa Municipal de Educacao de Transite instituido
em toda a rede de ensino, elaborado e planejado pela Subdivisao de Nucleo de
Eoucacao de Transite em pareceria com a secretaria de educacao do Municipio.
Art 15 - 0 COTRAN-ICO tera 0 prazo de 180 (cento e oitenta) dias para
efetivar a sua inteqracao no Sistema Nacional de Transite.
Art. 16 - Fica determinado um prazo de 120 (cento e vinte) dias, apes a
aludida inteqracao, para 0 desenvolvimento do processo educativo e de adaptacao
das novas condicoes de transito, no ambito do Municipio. Uttrapassada 0
intersticio em reterencia, fica 0 COTRAN-IC6 autorizado a promover a aplicacao
de multas e sancoes caolvels aos infratores, na forma do Cadigo de Transite
Brasileiro.
Art. 17 - 0 Poder Executivo, atraves do COTRAN-IC6, fica autorizado a
repassar 0 correspondente a 5% (cinco porcento) da arrecadacao das multas de
transtto para 0 funoo de ambito nacional destinado a sequranca e educacao de
transite, nos termos do paraqrafo unlco do art. 320, da Lei Federal nO 9503, de
23/09/1977.

Art 18 - A recerta arrecadada com a cobranca de multa de transite sera
aplicada obrigatoriamente na sinalizacao, engenharia de transite, policiamento,
ftscalzacao e educacao de transite.
Art. 19 - 0 COTRAN-ICO gozara de todos os direitos, prerrogativas, isencoes
e privileqios assegurados as autarquia pela Constituicao Federal e Estadual e
legislac;ao pertinente a materia.
Art

20 - Fica autorizado

° Prefeito

Municipal remanejar verba especffica do

orcarnento municipal, atraves de decreto, para suprir as despesas decorrentes
desta Lei.

-(Id
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Art. 21 - 0 COTRAN-ICO podera solicitar tuncionarios de Orqaos e entes
integrantes da Aummlstracao Publica direta ou indireta Municipal, bem como cedelos, se assim Ihe for convenienle.
§ 1° - Sera vedada esta soncitacso quando se tratar de preen chimento de
cargos de agente de transite ou fiscais do sistema de transporte urbano e especial
(taxi). As vagas que surgirem devem ser preenchidas exclusivamente por
concurso publico.
Art. 22 - Constituem receitas proprias da CTBel:
I - As rernuneracoes de gerenciamento e aommlstracao previstas nesta Lei;
II - As penalidades pecunia lias impostas a operadores plivados;
III - Os valores
transporte;

provenientes

da arrecadacao

de multas de transite e

IV - Outras conteridas por Lei.

Art. 23 - As receitas e despesas da CTBel serao desdobradas em orcarnento
pr6prio e elaboradas em conformidade com as normas do orcarnento MuniCipal.
Art. 24 - A extincao da autarquia somente ocorrera por Lei especifica.

Art. 25 - 0 regime juridico aplicavel ao pessoal efetivo do COTRAN-ICO

e0

do Estatuto dos Funcionarios Publicos do Municfpio de teo, devendo a autarquia
providenciar a etaboracao de seu plano dos demais cargos, carreiras e
vencimentos.

Art. 26 - Revogam-se as Leis 005/2004 e 00612004, ambas de 15 de ablil de
2004 e demais disposicoes em contrario.

Art. 27 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao.
Pace da PREFEITURA MUNICIPAL DE Ic6, em 22 de julho de 2005.

r

•

Francisco AntOni Cardoso Mota
Prefeito unicipal
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Lei N° 605, de 02 de agosto de 2005.

Abre vagas e amp/ia a estrotura
Administrativa
Municipal
na
Secretaria de SaiJde e
outTas
Providencias.

da

o

Prefeito Municipal de Ico-CE,
Faco saber que a CAMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1° - Fica criado a estrutura administrativa do Municipio de leo, na Secretaria
Municipal de sauce de leo, 20 (vinte) vagas de medico, 21 (vinte e uma) vagas de
enfermeiro, 20 (vinte) vagas de odontoloqo.

§ 1° - As vag as de profissionais de sauce de nivel superior, criadas e
abertas na estrutura administrativa do municipio, mais especificamente, na sauce
municipal referidas no caput deste artigo, se destinam preferencialmente e por
opcao do municipio de 1c6 e atendendo as acoes municipais de saude, para 0
Programa sauoe da Familia, com iotacao nas zonas urbanas e rural do munidpio
de leo.

§ 2° - Os cargos dos profissionais de saude, abertos em decorr€mcia da
instituicao nesta Lei de vagas, serao obrigatoriamente preenchidos mediante
concurso publico de provas e titulos, ou somente de provas, feito diretamente pelo
municfpio ou em conjunto deste com 0 Govemo do Estado do Ceara, Secretaria
da Saude do Estado do Ceara.
Art. 2° - A rernuneracao dos profissionais de sauce respeitara 0 seguinte:
I - Medicos com carga horaria de 40h semanal
R$5.000,OO (cinco mil reais);

e vencimento
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basico de

II - Enfermeiros com carga horaria de 40h semanal e remuneracao com somat6rio
de todas as vantagens de R$ 2.000,00 (dois mil reais);
III -

Odont61ogos com carga horaria de 40h semanal

e rernuneracao

com

somatorto de todas as vantagens de R$ 2.000,00 (dois mil reais);
IV - Os servidores nomeados serao pagos com recursos federais do Sistema
Unico de sauce (SUS) de transterencia fundo a fundo, podendo tambern serem
pagos com recursos propnos do tesouro municipal e serao regidos pelo Regime
Juridico Unlco Municipal, vinculados ao regime geral da Previdencia Social da
Uniao.
Paragrafo Unico: Para os cargos de profissionais de nivel superior (medicos),
serao aplicadas gratifica95es e pagamento por produtividade, estas, limitadas a
1,5 vezes 0 valor de vencimento basico do medico, e aplicados pelo Munidpio, na
proporcao dos services e atendimentos desempenhados, atingindo na data atual 0
maximo de R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais).
Art. 3° - As regras para 0 desempenho das tuncoes e servlcos daqueles que forem
admitidos mediante concurso publico para 0 preenchimento das vagas abertas
nesta Lei e discriminadas nos artigos, incisos e paraqratos anteriores e constantes
desta, respeitarao as ja existentes no munidpio e outras que passem a vigorar
aplicaveis aos servidores publicos municipais nao integrantes do maqisterio,
Art. 4° - As despesas decorrentes da apncacao desta Lei correrao por conta das
dotacces orcarnentarias proprias do Municipio, que serao suplementadas, em
caso de lnsuflclencia.
Art. 5° - Ficam revogadas as disposicoes em contrano a esta Lei que passa a
vigorar a partir de sua pubncacao que sera imediata.
Paco da PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO-CE, em 02 de agosto de 2005.

~

,

.

Francisco ntonio Cardoso Mota
Preteito Municipal
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TERMO DE ADESAO

Pelo presente, confirmo nossa adesao ao Concurso Unico Estadual de Base
Local .Area da Saude, reafirmando 0 compromisso desta Prefeitura de emprenhar todos
os esforcos necessaries a execucao do mesmo, incluindo a elaboracao e aprovacao de
Lei Municipal definindo vacancies, criacao de cargos, politicas salariais, categorias
profissionais e respectivas cargas horarias.

LEVANTAMENTO

N°
ORDEM
01
02
03

DOS PROFISSIONAIS NECESS.AruOS.
E POLITICA SALARlAL PRE VISTA

CATEGORIA
PROFISSIONAL
I Medico
Enfermeiro
Cir. Dentista

N°DE
VAGAS
20
21
20

POR CATEGORIA

PISO SALARIAL
BRUTO(R$)
5.000,00
2.000,00
2.000,00

INCENTIVOS
(R$)_

I

-

Paco da PREFElTURA MUNICIPAL DE lCO - CE, em 02 de agosto de 2005.

Francisco Anton'o Cardoso Mota
Prefeito Municipal
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Anexo II

Nomenclatura do Cargo

Enfermeiro PSF
Medico PSF
Odontologo PSF

Simbologia

CH Semanal

Vencimento

ENF

40h

2.000,00

MED

40 h

5.000,00

ODONTO

40 h

2.000,00
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LEI ~ 655, de 28 de marco de 2007.
~j9ra os vencimentos dos servidores publicos
.municipals de carater efetivo, cria cargos e amplia vagas
no Quadro de Pessoal Bfetivo do Poder Executivo
Municipal, define normas gerais para Concurso PUblico e
ingresso no servi~ publico e adeta outras providSncias.

o PREFEITO MUNICIPAL

DE ICO-CE
Face saber que a CAMARA MUNICIPAL
seguinte Lei:

Art. 1

Fica majorado

0
-

DE ICO aprovou e eu sanciono e promulgo a

0

vencimento basico dos servidores de carater

efetivo do Quadro da Prefeitura, na forma estabelecida no Anexo I, parte integrante desta Lei.

Art. 20

-

Os vencimentos basicos dos proventos e das pensoes dos

aposentados e pensionistas ficam majorados nos mesmos valores estabelecidos para os
servidores em atividade.

Art. 30

-

Ficarn ampliadas as vagas de cargos de provimento efetivo no

Quadro de Pessoal do Poder Executive Municipal constante do Anexo I, parte integrante desta
Lei.

Art. 40

-

Os cargos de que trata

0

artigo anterior serso providos mediante

previa aprovacao em Concurso Publico de Provas ou de Provas e Titulos, se houver, de acordo
com 0 grau de atribuicoes e responsabilidades de cada cargo.

Pacigrafo unico - A regra deste artigo

nao

se aplica aos cargos cujo

provimento haja ocorrido com a observsncia das normas do art. 37, I ell, da Constituicdo da
Republica ou cujos ocupantes tenham a estabilidade extraordinaria conferida pelo Art. 19, do Ato
das Disposicbes Transitorias da Constituicao

cia Republica, os quais se extinguirao na medida

em que forem vagando.
Art. So - A investidura nos cargos publicos criados por esta Lei

e pennitida

aos Candidatos que comprovem preencher, dentre outros legalmente exigidos no Edital de
Concurso, os seguintes requisitos:

'.

I. ser brasileiro nato, naturaJizado ou estrangeiro na forma da lei;
II. ter no minimo 16 (dezesseis) anos de idade para "participar"

do

Concurso PUblico e 18 (dezoito) anos, para 0 provimento ao cargo;
quitacao com 0 service militar, exceto para os Candidatos do sexo
feminino e com a Justica Eleitoral, para todos os Candidates;
N. apresentar comprovante da habilitacao exigida para 0 desempenho das
atribuicoes do cargo.
III.

§ 10 - as Candidatos que nao comprovarem que satisfazem as condicoes
dispostas neste artigo ou no Edital de Concurso, uma vez identificados,
do Concurso a qualquer tempo ou, se posterior a sua homologacao,

poderao ser eliminados

declarado sem efeito

0

seu

ato de nomeacao.

§ 20
preenchimento

-

A Administracao

Municipal

dos cargos de forma descentralizada,

podera

oferecer

as vagas para

como forma de facilitar a Iotacao, nao

significando, no entanto vinculacao da vaga ou concursado

a 10tay30 descentralizada,

podendo a

Administracao fazer relotacao em funcao de necessidade administrativa.

Art. 6° - Sera reservado urn percentual de 5% (cinco por cellto) dos cargos
aos deficientes fisicos, ofertados como reserva especial, na forma a ser definido no Edital de
Concurso.

§r

-0

percentual definido no caput deste artigo incidira sobre

0

numero

de cargos, ofertados pelo Edital de Concurso, em cada Classe de cargos, seja eia singular ou de
carreira.

§ 2° - Ao final do Concurso, nao havendo Candidatos aprovados em numero
suficiente para prover todos os cargos destinados
excederem

ao numero

de Candidatos

deficientes

aos deficientes
aprovados,

fisicos, os cargos que

poderao

ser providos pelos

Candidates nao deficientes, obedecida a ordem de classificacao.

§ 3° - Para efeito do calculo determinante do numero de cargos a ser
destinado

80S

Candidatos portadores de deficiencia, serao desprezadas as fracoes decimais.

§ 4° - as Candidatos portadores de deficiencia apresentarao, no ato da
inscricao, atestado medico que comprove a existencia de compatibilidade
deficiencia que apresenta e 0 exercicio do cargo a que pretende concorrer. ~.

entre

0

grau de

·'

Art. 7° - As provas escritas e/ou praticas terao carater eliminat6rio e
c1assificat6rio e as provas de titulos, se houver, terao carater somente classificat6rio.

Paragrafo unico - Para efeito de aprovacao,

0

Candidato nao pod era.obter

nota inferior a 50% (cinquenta por cento) apurado para cada Prova.

Art, 8° - Ocorrendo empate no numero de pontos,

0

desempate obedecera

aos criterios estabelecidos no Edital de Concurso PUblico.

Art. 9° - 0 prazo de validade do Concurso sera de 02 (dois) anos, a contar
da data da homologacao, prorrogavel por igual periodo, mediante ate devidamente motivado da
autoridade competente, condicao necessaria

a prorrogacao.

Art. 10 - A aprovacao em Concurso Publico nao garante ao aprovado
direito a nomeacao, mas assegura

obedecera, rigorosamente,

a ordem

0

direito de preferencia no preenchimento

de classificacso,

sendo realizado

ao interesse da Adrninistracao, cabendo a esta decidir

0

0

0

das vagas que

chamamento atendendo

momento oportuno e conveniente para a

norneacao, em razao das carencias apresentadas.

Art. 11 - A classificacao sera feita em funcao do somatorio dos pontos
obtidos pelo Candidato nas Provas Escritas e/ou Praticas e de Titulos, conforme

0

case, nos

termos do Edital de Concurso.

Art, 12 - 0 resultado final do Concurso Publico sera divulgado peJa
Comissao Organizadora em listagens nominativas referentes a cada cargo ofertado.

Art.
. Organizadora, contra

0

13 - Adrnitir-se-a Recurso

interposto

a

por Candidato

Comissao

resultado divulgado da classificacao dos Candidatos ao cargo para

0

qual

concorreu, desde que devidarnente rnotivado, no prazo de 48 iquarenta e oito) horas, a contar da

__ -

data da divulgacao do resultado final do Concurso Publico, sob pena de preclusao, conforme
~
'
especificara 0 referido Edital.
---

(

Paragrafo

6.nico - Havendo alteracoes no Resultado Oficial do Concurso,

em razao do julgamento de Recursos apresentados

a Comissao

de Concurso, este devera ser

republicado com as alteracoes que se fizerem necessaries.

Art. 14 - Por interesse da Administracao e necessidade do service podera a
servidor cumprir carga horaria superior ou inferior ao indicado pete seu vencimento, disposto no
Anexo I, acrescida ou diminuida proporcionalmente

ao acrescimo ou reducao obedecidos os

limites mlnimos de 02 (duas) e maximo de 08 (oito) horas diarias.

Paragrafo
como

0

unico - 0 Anexo I traz a quantidade de cargos criados, bern

requisite de escolaridade c a carga horaria dos cargos criados, permitida a alteracao de

jomada de trabalho acompanhada da alteracao proporcional dos vencimentos, tomando-se por
base, para efeito de calculo da remuneracao os valores vencimentais equivalentes aos atribuidos
ao respectivo cargo.

Art. 15 - Os valores constantes no Anexo I desta Lei sao referentes ao

vencimento basico, sobre os quais incidem as gratificacoes,

adicionais e demais vantagens

legalmente atribuidas aos respectivos cargos, se houver.

Art. 16 - Fica institulda a Gratificacdo de lncentivo ao Trabalho - GIT, a
ser concedida

aos Medicos,

Odontologos

e Enfermeiros,

com lotacao

Municipio, arbitrada no percentual de ate 30% (trinta por cento) sabre

Paragrafo

unico - A gratificacao de que trata

0

0

na zona rural do

vencimento basico.

caput deste artigo sera

concedida corn base em criterios a ser definidos por Decreto pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 17 - Fica criada a Gratificacao de Interiorizaciio - GI, a ser concedida
aos Medicos, Odont6logos e Enferrneiros dos Programas de SaIu1e da Faml1ia e SaUde Bucal,
com lotacao na zona rural do Municipio, arbitrada no percentual de
sabre

0

vencimento basi co, consoante

0

ate 20%

(vinte por cento)

Art 49, da Lei Federal 1.190/92, de 23 de janeiro de

1992 (RJU).

Art. 18 - A Gratificacdo de Nivel Superior - GNS no valor de 400/0
(quarenta por cento) sera concedida aos Professores que estejam em sala de aula, conforme
~

I

preceitua

0

Arl. 2~ da Lei Municipal N° 643, de 14.07.2006, nao sendo estendida aos Professores

de carreira com babihtacao de nivel superior minima ja exigida.

Art. 19 - 0 Candidato aprovado no Concurso PUblico, apes provimcnto ao
cargo, sera submetido ao Regime Juridico Unico Estanrtario, assim como os demais servidores
pela observancia do Art. 37, inciso II, da Constituidio da

efetivos que tiverarn provimento

Republica.

Art. 20 - As despesas decorrentes desta Lei correrao

a conta

das dotacoes

orcamentarias proprias do Municipio, que serao suplementadas, em caso de insuficiencia.

Paragrafo unico - No que se refere aos dispendios com a execucao e
elaboracao do Concurso PUblico,
do evento e sua contraprestacao

0

Poder Executive contratara uma Instituicao apta a realizacao

sera

0

produto arrecadado pelas taxas de inscricao, conforme a

Sumula 214 do Tribunal de Contas da Uniiio.

Art. 21 - Esta lei entrara em vigor na data de sua publicacao, revogadas as

disposicoes em contrario.
PA<;O DA PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

Ic6,

neste Estado do Ceara, aos 28 de marco de

2007.

Francisco Antoni Cardoso Mota
Prefeito Municipal

ANEXO 1- A que se refere

0

Art. 10daLei nODDl /07, de 08 de marco de 2007 .

.
Navel Superior

r :'.:

"

Cargo

Simb.

Medico Clinico Gerall CAPS

(tc)

Medico Pediatra I Hospital

ANS

Medico/PSF
M6dico Psiquiatra
.-. ~

ANS

I CAPS

I Hospital

(*)

ANS

(*)

ANS
ANS

1-'

Medico CimrgiAo I Hospital

ANS

Medico Gineco-Obstetra/

ANS

Hospital

Medico Trauma-Ortopedistal
Hospital

ANS

Medico Anestesista I Hospital

ANS

Mewco I Auditor

ANS

Enfermeiro

ANS

Enfermeiro PJantonista I Hospital

ANS

Enfermeiro PJantonista I Hospital

ANS

£nfermeiro I Auditor

ANS

Odont61ogo I PSF

ANS

OdootOlogo - CEO
Cirnrgjao Oral Menor

ANS

Odontologo - CEO
Endodontia

ANS

Odont61ogo - CEO
Perioodontia

ANS

Odont61ogo - CEO
Pacien1es Especlais

ANS

Medico Veterinario

ANS

Farmac&rtico - CAPS

ANS

Farmacentico

ANS

Farmac!utico-Bioquimico

ANS

.

Habm~o

Graduacao

em
Medicina
com
Especializacao e Registro Profissional
Graduacao
em
Medicina
com
Bspeeializacao em Pediatria e Registro
Profissional
Graduacao em Medicina
com Registro Profissional
Graduacso
em
Medicina
com
Especializacao em Psiquiatria
com
Registro Profissional
Graduacso em Medicioa
com Registro Profissional
Graduacao
em
Medicina
com
Espccializacao e Registro Profissional
em
Medicina
com
Gmdua~o
Especializacao
em
Ginecologia
Obsteoicia com Registro Profissional
com
Gradua~o
em
Medicina
com
Traumatologia
Especializa~o
em
Registro Profissional
com
Graduacso
em
Medicina
Especializa~o e Registro Profissional
Graduacao
em
Medicioa
com
Especiallzacao e Registro ProfissionaJ
Graduacao em Enfennagem com Registro
Profissional no COREN
Graduacao em Enfermagem com Registro
Profissional no COREN
Gradua~o em Enfermagem com Registro
Profissional no COREN
Graduacao em Enfcrmagem com
Especializacao e Registro Protissional
Gradua~o em Odontologia
com Registro Profissional
P6s-Graduado, capacitacao,
aprofundamento ou espeeializacao com
Registro Profissional
Pos-Graduado, eapacitacao,
aprofundamenLo ou especializacao com
Registro Profissional
P6s-Graduado, capacitacao,
aprofundamento ou especializacso com
Registro Profissional
Pos-Graduado, capacitacao,
aprofundamento ou especializacso com
Registro Profissional
Graduacao em Medicina Veterinaria
com Registro Profissional
Graduacao em Fannacologia
com Registro Profissional
Graduaeao em Farmacologia
com Registro Profissional
Graduacao em Farmacolozia com

..

,

.'1

,

Carga

'Vencim.

~
Vagas

Hodria

(R$)

01

40 his

7.000,00

03

~~hi,

7.000,00

15

40 his
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