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ESTADO DE PERNAMBUCO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA 
GABINETE DO PREFEITO 

 

 

 
LEI N.º 3.091, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 

 

EMENTA: Cria os cargos de Assistente Técnico 
Administrativo, Auxiliar Técnico Administrativo, Assistente 
Operacional 1 e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, faz saber que a 

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. – Fica criado o cargo de Assistente Técnico Administrativo com carga horária de 30 horas, 

remuneração mensal inicial no valor de R$ 976,64 (novecentos e setenta e seis reais e sessenta e 

quatro centavos) e escolaridade mínima de ensino médio ou técnico. 

 

I – Os cargos de Assistente Administrativo, Auxiliar Administrativo, Agente Administrativo, 

Operador de Computador (Micro), Digitador, Auxiliar de Contabilidade, Telefonista, do quadro da 

Prefeitura, consolidado na Lei N.º 2.412/2011, passam a ser denominados Assistente Técnico 

Administrativo. 

 

II - Os cargos elencados no inciso anterior, em ocupação, passam a ter a denominação de Assistente 

Técnico Administrativo, por possuírem vencimentos iguais, atribuições correlatas, escolaridade e 

carga horária semelhantes, obedecendo assim os limites constitucionais, buscando a reorganização 

estrutural da Administração Pública e a viabilidade de agrupar sob a mesma denominação os cargos 

ora elencados, onde não há provimento de forma transversa ou indireta. 

 

Art. 2º. – Fica criado o cargo de Auxiliar Técnico Administrativo com carga horária de 30 horas, e 

remuneração mensal inicial no valor de R$ 964,69 (novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e 

nove centavos). 

 

I – Ficam extintos os cargos vagos e a vagar de Recepcionista e Auxiliar de Serviços Gerais, do 

quadro da Prefeitura, consolidado na Lei N.º 2.412/2011. 

 

II - Os cargos elencados no inciso anterior, em ocupação, passam a ter a denominação de Auxiliar 

Técnico Administrativo, por possuírem vencimentos iguais, atribuições correlatas, escolaridade e 

carga horária semelhantes, obedecendo assim os limites constitucionais, buscando a reorganização 

estrutural da Administração Pública e a viabilidade de agrupar sob a mesma denominação os cargos 

ora extintos, onde não há provimento de forma transversa ou indireta. 

 

III – Para os novos ingressos no município o cargo de Auxiliar Técnico Administrativo terá como 

requisito a escolaridade mínima de nível médio ou técnico na área. 

 

 

 



2 

 

Art. 3º. – Fica criado o cargo de Assistente Operacional 1, com carga horária de 30 horas, e 

remuneração mensal inicial no valor de R$ 964,69 (novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e 

nove centavos). 

 

I – Ficam extintos os cargos vagos e a vagar de Cozinheira e Merendeira, do quadro da Prefeitura, 

consolidado na Lei N.º 2.412/2011. 

 

II - Os cargos elencados no inciso anterior, em ocupação, passam a ter a denominação de Assistente 

Operacional 1, por possuírem vencimentos iguais, atribuições correlatas, escolaridade e carga horária 

semelhantes, obedecendo assim os limites constitucionais, buscando a reorganização estrutural da 

Administração Pública e a viabilidade de agrupar sob a mesma denominação os cargos ora extintos, 

onde não há provimento de forma transversa ou indireta. 

 

III – Para os novos ingressos no município o cargo de Assistente Operacional 1 terá como requisito a 

escolaridade mínima de nível médio ou técnico na área. 

 

Parágrafo Único - Para os efeitos desta Lei, equiparam-se aos servidores efetivos, aqueles admitidos 

antes da promulgação da Constituição Federal/1988, conforme disposto em seu Art. 19 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, nos termos do Art. 1º da Lei Nº. 520/94. 

 

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em 

contrário. 
 

 

Gabinete do Prefeito, em 14 de agosto de 2018. 

   

 

 

 

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 

    Prefeito Municipal 
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