
DECRETO Nº  3.383, DE 18 DE MARÇO DE 2011 

 

Convoca os servidores públicos do 

Município de Anchieta a efetuarem a 

opção pelo enquadramento previsto na 

Lei nº 680, de 15 de março de /2011, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira, e dá 

outras providências. 

 

 O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 

atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VIII do artigo 71 da Lei Orgânica 

Municipal; 

 

Decreta: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

  Art. 1º Ficam os servidores públicos do Município de Anchieta convocados a 

efetuar a opção pelo enquadramento previsto na Lei nº 680, de 15 de março 2011, 

que dispõe sobre o Plano de Carreira, nos termos deste Decreto. 

 

  Parágrafo único. A opção de que trata o caput deverá ser feita por todos os 

servidores ocupantes dos cargos pertencentes ao novo Plano de Carreira, 

constantes do Anexo V da referida Lei.  

 

 

CAPÍTULO II 

DOS CONCEITOS 

 



  Art. 2º Para todos os efeitos deste Decreto aplicam-se os seguintes 

conceitos: 

 

  I - plano de carreira: conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o 

desenvolvimento profissional dos servidores titulares de cargos que integram 

determinada carreira, constituindo-se em instrumento de gestão do órgão ou 

entidade; 

 

  II - nível de classificação: conjunto de cargos de mesma hierarquia, 

classificados a partir do requisito de escolaridade, nível de responsabilidade, 

conhecimentos, habilidades específicas, formação especializada, experiência, risco 

e esforço físico para o desempenho de suas atribuições; 

 

  III - padrão de vencimento: posição do servidor na escala de vencimento da 

carreira em função do nível de capacitação, cargo e nível de classificação; 

 

  IV - cargo: conjunto de especialidades de mesmo nível de complexidade, 

hierarquia e responsabilidades previstas na estrutura organizacional, com o objetivo 

de  atender às necessidades institucionais;  

 

  V - especialidade: conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na 

estrutura do cargo que atendem às necessidades institucionais e são cometidas ao 

servidor; 

 

  VI - nível de capacitação: posição do servidor na matriz hierárquica dos 

padrões de  vencimento em decorrência da capacitação profissional para o exercício 

das atividades do cargo ocupado, realizada após o ingresso; 

 

VII - ambiente organizacional: área específica de atuação do servidor, 

integrada por atividades afins ou complementares, organizada a partir das 

necessidades institucionais e que orienta a política de desenvolvimento de pessoal;  



 

  VIII - usuários: pessoas ou coletividades internas ou externas que usufruem 

direta ou indiretamente dos serviços prestados pela municipalidade; e 

 

  IX - matriz hierárquica: tabela composta por uma coluna de 52 (cinquenta e 

dois) padrões salariais, com diferença entre os padrões constante no percentual de 

3,8 % (três vírgula oito por cento), que compreende a hierarquia dos níveis de 

classificação e de vencimentos básicos. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA DO PLANO DE CARREIRA 

 

 

  Art. 3º O Plano de Carreira está estruturado em 5 (cinco) níveis de 

classificação, com 4 (quatro) níveis de capacitação cada, conforme Anexo I da Lei nº  

680 /11.  

 

  Art. 4º Os cargos do Plano de Carreira são organizados em 5 (cinco) níveis 

de classificação, A, B, C, D e E, de acordo com o disposto no inciso II do artigo 5º e 

no Anexo II da Lei nº  680 /11.  

 

  Art. 5º São atribuições gerais dos cargos que integram o Plano de Carreira, 

sem prejuízo das atribuições específicas de cada cargo e das especialidades, 

observados os requisitos de qualificação e competências definidos nas respectivas 

especialidades: 

 

  I - Analista em Gestão Pública:  planejar, organizar, executar ou avaliar as 

atividades inerentes aos objetivos e metas institucionais; assessorar os gestores; 

emitir pareceres, laudos e atestados dentro da área de atuação de sua 

especialidade, respeitando a legislação vigente; coordenar as atividades de sua 



unidade administrativa, projetos ou programas, quando requisitado pela 

administração municipal; e prestar atendimento ao usuário dos serviços públicos; 

 

  II - Auditor Fiscal:  exercer auditoria e fiscalização, dentro da área de atuação 

de sua especialidade, zelando pelo cumprimento da legislação vigente e dos 

princípios da administração pública; emitir autos de infração; e prestar atendimento 

ao usuário dos serviços públicos; 

. 

  III - Técnico em Serviço Público: executar tarefas específicas da função 

pública dentro da área de atuação de sua especialidade; emitir pareceres e laudos 

dentro da área de atuação de sua especialidade, quando a legislação vigente assim 

permitir; coordenar equipes de trabalho, projetos ou programas, quando solicitado 

pela administração pública; e prestar atendimento ao usuário dos serviços públicos; 

 

  IV - Agente Fiscal: exercer atividades de fiscalização, dentro da área de 

atuação de sua especialidade, zelando pelo cumprimento da legislação vigente; 

auxiliar nos serviços de auditoria, quando solicitado pela administração pública; 

emitir autos de infração; e prestar atendimento ao usuário dos serviços públicos; 

 

  V - Assistente em Gestão Pública: exercer atividades da função pública dentro 

da área de atuação de sua especialidade; exercer atividades rotineiras dentro dos 

processos de trabalho; instruir processos e expedientes internos; e prestar 

atendimento ao usuário dos serviços públicos; 

 

  VI - Auxiliar de Serviço Público: exercer atividades da função pública dentro 

da área de atuação de sua especialidade; organizar e manter sob sua guarda 

equipamentos e documentos referentes aos serviços executados por sua unidade 

administrativa; cumprir, dentro dos prazos e especificações, as ordens de serviço 

recebidas; e prestar atendimento ao usuário dos serviços públicos; e 

 



  VII - Auxiliar Operacional de Serviço Público: exercer atividades da função 

pública dentro da área de atuação de sua especialidade; prestar auxílio na execução 

das atividades de sua unidade administrativa ou grupo de trabalho; e prestar 

atendimento ao usuário dos serviços públicos. 

 

  § 1º As atribuições gerais referidas neste artigo serão exercidas de acordo 

com o ambiente organizacional.  

 

  § 2º As atribuições específicas de cada especialidade são as constantes do 

Anexo III da Lei nº 680 /11. 

 

  § 3º A jornada de trabalho dos cargos integrantes do Plano de Carreira tem 

duração de até 8h (oito horas) diárias e 40h (quarenta horas) semanais. 

 

CAPÍTULO IV 

DO ENQUADRAMENTO 

 

  Art. 6º O enquadramento será efetuado de acordo com a Tabela de 

Enquadramento de Cargos e Especialidades, constante do Anexo V da Lei nº 

680/11.  

 

  Art. 7º O enquadramento do servidor na matriz hierárquica será efetuado no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação deste Decreto, 

observando-se: 

 

  I - o posicionamento inicial no Nível de Capacitação I do nível de classificação 

a que pertence o cargo; e 

 

  II - o tempo de exercício em cargo de provimento efetivo do Município de 

Anchieta, na forma do Anexo VI do Plano de Carreira. 

 



  Art. 8º O enquadramento dos cargos referidos no Plano de Carreira dar-se-á 

mediante opção irretratável do respectivo titular na forma do Termo de Opção 

constante do Anexo VII da Lei nº 680/11.  

 

 

  § 1º O servidor que não formalizar a opção pelo enquadramento no prazo 

previsto no caput do artigo 7º comporá quadro em extinção e será submetido à 

legislação específica do cargo ocupado, ocorrendo a transformação em cargo 

equivalente do Plano de Carreira, quando vagar.  

 

  § 2º Os cargos descritos na Lei nº 680/11 que estiverem vagos por ocasião da 

publicação da respectiva Lei serão automaticamente transformados nos cargos 

equivalentes do Plano de Carreira.  

 

  § 3º Será aceita a formalização da opção pelo enquadramento mediante 

procuração específica, com firma reconhecida e com a devida qualificação do 

outorgante e do outorgado. 

 

  § 4º Todos os formulários e informações necessárias ao enquadramento 

estarão disponíveis no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Anchieta, no 

seguinte acesso: http://www.anchieta.es.gov.br. 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DA COMISSÃO DE ENQUADRAMENTO - COENQ 

 

  Art. 9º Fica criada a Comissão de Enquadramento, definida pela sigla 

COENQ,  com 6 (seis) membros, com mandato vinculado ao prazo de finalização de 

todas as fases do enquadramento,  composta paritariamente da seguinte forma: 

 

http://www.anchieta.es.gov.br/


  I - 3 (três) servidores integrantes do Plano de Carreira, mediante indicação 

dos seus pares; 

 

  II - 3 (três) servidores representantes da administração municipal, de livre 

escolha por parte do Chefe do Poder Executivo. 

 

  § 1º Caberá ao Chefe do Poder Executivo a designação, por meio de portaria, 

dos integrantes da referida Comissão. 

 

  § 2º Os integrantes da COENQ não receberão nenhuma forma de 

remuneração por essa atividade, seja na forma de jetom, gratificações por 

desempenho de função ou outras similares. 

 

  § 3º Fica ressalvado, aos integrantes da COENQ, o direito ao recebimento de 

diária ou ressarcimento de despesas quando em viagem a serviço da Comissão. 

 

  § 4º O resultado do trabalho efetuado será objeto de homologação por 

decreto municipal. 

 

  Art. 10. Os trabalhos da COENQ serão coordenados por um dos membros 

que será eleito Coordenador da Comissão, a quem cabe, dentre outras, as seguintes 

funções: 

 

  I - solicitar apoio administrativo de pessoal; 

 

  II - requisitar o material de expediente; 

 

  III - solicitar instalação de recursos de informática; 

 

  IV - divulgar orientações necessárias ao andamento dos serviços; 

 



  V - coordenar os trabalhos; 

 

  VI - requerer pagamentos de diárias e ressarcimento de despesas. 

 

  § 1º Os trabalhos da COENQ serão realizados em local especialmente 

destinado a essa finalidade, com ampla divulgação, que possibilite o acesso aos 

servidores municipais. 

 

  § 2º O horário de atendimento aos servidores pela COENQ será das 9h às 

17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 

 

  § 3º Caberá à Secretaria de Administração e Recursos Humanos prover toda 

a estrutura necessária ao funcionamento da COENQ. 

 

  Art. 11. O servidor optante receberá uma via do Termo de Opção, 

devidamente assinada pelo coordenador da COENQ. 

 

  Parágrafo único. No prazo de até 48h (quarenta e oito horas) o comprovante 

do protocolo estará disponível ao servidor na Secretaria de Administração e 

Recursos Humanos. 

 

  Art. 12. Após o enquadramento, o servidor terá até 30 (trinta) dias, a partir da 

data de publicação dos atos de enquadramento, para interpor recurso à COENQ, 

que decidirá no prazo de 60 (sessenta) dias. 

 

  § 1º Das decisões da COENQ cabe recurso à Gerência Operacional de 

Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 

no prazo de 15 (quinze) dias a partir do conhecimento do indeferimento. 

 

  § 2º Em igual prazo, a Gerência Operacional de Recursos Humanos da 

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos deverá manifestar-se. 



 

CAPÍTULO VI 

DA COMISSÃO DE SUPERVISÃO DO PLANO DE CARREIRA - COSPLAN 

 

  Art. 13. Fica criada a Comissão de Supervisão do Plano de Carreira, definida 

pela sigla COSPLAN, vinculada à Secretaria de Administração e Recursos 

Humanos, com a finalidade de acompanhar, assessorar e avaliar a implementação 

do Plano de Carreira, cabendo-lhe, em especial: 

 

  I - propor normas regulamentadoras relativas às diretrizes gerais, ingresso, 

progressão, capacitação e avaliação de desempenho; 

 

  II - acompanhar a implementação e propor alterações no Plano de Carreira;  

 

  III - avaliar anualmente as propostas de lotação dos cargos; 

 

  IV - examinar os casos omissos referentes ao Plano de Carreira, 

encaminhando-os à apreciação dos órgãos competentes. 

 

  Art. 14. A COSPLAN, integrada por servidores pertencentes ao Plano de 

Carreira, com mandato de 2 (dois) anos, prorrogável por igual período, a critério do 

Chefe do Poder Executivo, terá a seguinte composição paritária: 

 

  I - 2 (dois) representantes dos servidores, eleitos por seus pares; 

 

  II - 2 (dois) representantes da administração municipal, de livre escolha do 

Chefe do Poder Executivo.  

 

  § 1º O quantitativo de membros da COSPLAN não será inferior a 0,5% (zero 

vírgula cinco por cento) do total de servidores integrantes do quadro de carreira. 

 



§ 2º Caberá ao Chefe do Poder Executivo a designação, por meio de portaria, 

dos integrantes da referida Comissão. 

 

§ 3º Os integrantes da Comissão de Supervisão do Plano de Carreira não 

poderão perceber nenhuma forma de remuneração por essa atividade, seja na forma 

de jetom, gratificações por desempenho de função ou outras similares. 

 

  § 4º Fica ressalvado aos integrantes da Comissão de Supervisão do Plano de 

Carreira o direito ao recebimento de diária ou ressarcimento de despesas quando 

em viagem a serviço da Comissão. 

 

CAPÍTULO VII 

 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

  Art. 15. O enquadramento dos servidores inativos e pensionistas sob a 

responsabilidade do Instituto de Aposentadoria dos Servidores do Município de 

Anchieta – IPASA obedecerá aos critérios definidos pela Constituição Federal de 

1988, suas alterações e pela legislação específica. 

 

  Parágrafo único. O IPASA disponibilizará aos inativos e pensionistas sob sua 

responsabilidade todas as informações necessárias sobre o Plano de Carreira 

instituído pela Lei nº 680/11. 

 

  Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Anchieta/ES, 18 de março de 2011. 

 

PREFEITO MUNICIPAL 

Edival José Petri 

 


