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LEI MUNICIPAL DE N 0 1.528 DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
"Dispöe sobre a Organização Administrativa da Cãmara Municipal,
Institui Regime JurIdico Unico, estabelece Diretrizes Gerais para
a Instituição do Piano de Empregos e Saiários do Quadro de
Pessoal, fixa vencimentos e nürnero de vagas, transforma empregos e
dá outras providências".
CELIA MARIA FERRACIOLI DOS SANTOS, Prefeita Municipal de São José
da Bela Vista-SP, no uso de suas atribuiçOes legais que lhe são
conferidas, faz saber que a Cârnara Municipal, APROVOU e ELA
PROMULGA e SANCIONA a seguinte LEI:

TITULO I Das Dispos±çâes Preliminares e da Organização da Câmara
Artigo 10 - Ficam instituidos na Cémara Municipal de São José da
Bela Vista, o regime juridico ünico "Celetista", aplicado a todos
os servidores, Ativos, Inativos e Pensionistas, inclusive aqueies
que vierern a ser investidos no serviço püblico da Cémara
Municipal.
Parágrafo i1nico - Os servidores püblicos municipais da Câmara
Municipal de São José da Bela Vista, serão regidos e, tern
assegurados todos os direitos e deveres, constantes da
Consoiidação das Leis Trabaihistas - CLT, e de forma suplementar
aplica-se a presente Lei, o que dispöe a Constituicão Federal,
Leis Federais (especiaimente o Estatuto dos Advogados do Brasil e
Estatuto dos Contabiiistas do Brasil), Leis Estaduais, a Lei
Orgénica Municipal, e dernais Leis Municipals, que não contrariarem
esta.
Artigo 2° - 0 quadro de pessoai da Cârnara Municipal do Municipio
de São José da Bela Vista, passa a ser integrado por empregos de
natureza em cornissão e permanentes na forma dos anexos desta Lei.
Artigo 30 - Esta Lei Compiementar fixa regras e estabelece
diretrizes, para instituição do quadro de Pessoal da Câmara
Municipal do MunicIpio de São José da Bela Vista.
CAPITULO I Da Organização Politico-Administrativa
Artigo 40 - A Cãrnara Municipal de São José da Bela Vista 6 uma
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unidade orçamentária do Municipio de São José da
Bela Vista, sendo este ente federado, que forma a união
indissolüvel corn a União, Estados e Distrito Federal, rege-se por
Lei Orgãnica própria e goza de autonomia politico-administrativa,
nos terrnos da Constituição Federal e da Constituição do Estado de
São Paulo.
Artigo 50 - As Competências da Câmara Municipal de São José da
Vista
Bela
são
aquelas
decorrentes
das
prescriçöes
constitucionais, legais e regulamentares.
Artigo 60 - 0 Poder Legislativo do MunicIpio de São José da Bela
Vista é exercido, no âmbito de suas atribuiçoes, pelos Vereadores,
auxiliados na forma desta Lei, pelos servidores do seu quadro de
pessoal, no exercIcio das respectivas atribuiçoes, corn funçoes
legislativas, fiscalizadora, julgadora e administrativa interna
corpori s.
Artigo 7° - 0 Poder Legislativo Municipal é dirigido pelo seu
Presidente, auxiliado pelo Vice-Presidente e Secretários, no
ârnbito de sua competência e de forma autônoma.
CAPITULO II Da Administração da Câmara
Artigo 80 - A Administração da Câmara, para efeito desta Lei,
cornpreende:
I - a Mesa Diretora: constituIda pelo Presidente, Vice-Presidente,
1 0 Secretário e 2° Secretário;
II - Demais Vereadores;
III - Servidores.
TITULO II Da Estrutura Administrativa Direta da Câinara
Artigo

90

- Os servidores ocupantes de empregos püblicos de

provimento efetivo serão enquadrados nos empregos püblicos e na
forma prevista nos Anexos Ia. II e lila desta Lei, cujas
atribuiçOes sejam da mesma natureza dos empregos püblicos que
estiverem ocupando na data de entrada ern vigência desta lei, corn
as vantagens acumuladas no seu exercIcio.
Artigo

10

- Os servidores ocupantes de empregos püblicos de

provirnento em comissão serão enquadrados nos empregos püblicos e
na forma prevista nos Anexos Tb, II e Ilib desta lei, respeitandose livremente a designação dada na Portaria e as vantagens
acumuladas no seu exercicio.
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Artigo 11 - As vantagens e benefjcios contidos na

legislação federal e na legislação municipal que contemplem os
servidores são mantidos em sua integralidade.
Artigo 12 - Ficarn criados na atual estrutura administrativa da
Cãrnara Municipal os seguintes empregos püblicos efetivos, corn suas
atribuiçôes e rernuneraçOes descritas nos Anexos Ta, II e lila:
01 Procurador Juridico
01 Contador
01 Agente Legislativo
02 Escriturário
Artigo 13 - Ficarn criados na atual estrutura adrninistrativa da
Câmara Municipal os seguintes empregos püblicos em cornissão, corn
suas atribuiçöes e rernuneracöes descritas nos Anexos Tb, II e
Ilib:
01 Assessor Técnico JurIdico
01 Assessor Especial da Presidência
01 Diretor de Secretaria
01 Assessor Parlamentar I
Artigo 14 - A escala de vencirnentos dos cargos e empregos püblicos
constitui-se de 11 (onze) Referências, enurneradas em algarisrnos
arábicos de 1 (urn) a 11 (onze)
Artigo 15 - A cada classe de empregos corresponderá a determinada
referência.
Artigo 16 - Os valores da escala de vencimentos dos empregos
püblicos são constantes da tabela de referências do Anexo II, que
faz parte integrante e indissociável da presente Lei.
Artigo 17 - As jornadas de trabalho dos servidores são as
definidas no Anexo III "a" e "b".
Parágrafo iinico - As jornadas definidas no Anexo III "a" e "b",
podem ser reduzidas por ato do Presidente da Câmara, mediante
requerirnento do servidor, corn reducao proporcional do salário, se
não prejudicar o born funcionamento da Casa.
Artigo 18 - A Estrutura Administrativa do Poder Legislativo 6
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assim constituida:
I - pelo Gabinete da Mesa Diretora:
a) Assessor Especial da Presidencia
b) Assessor Tecnico Juridico;
c) Diretor de Secretaria;
d) Assessor Parlamentar I
II - pelo Sistema de Atividades Meio/Fim:
a) Assessoria Administrativa;
b) Assessoria Legislativa;
c) Contadoria;
d) Controladoria;
e) Informatica;
f) Arquivos;
g) Procuradoria Juridica
h) Demais Servigos.
III - Estagiarios
CAPITULO I Do Gabinete da Mesa Diretora
Artigo 19 - As atividades dos servidores do Gabinete da Mesa
Diretora, formado por empregos em comissao, consiste no auxilio
aos trabalhos do Presidente, Vice-Presidente e Secretarios, nas
areas de assessoria legislativa, juridica, de fiscalizagao, de
julgamento e administrativas da Camara, observado o disposto no
Anexo IIIb desta lei, para cada cargo.
CAPITULO II Do Sistema de Atividades Meio e Fim
Artigo 20 - As Atividades mein e fim sao desenvolvidas pelos
Servidores efetivos e comissionados da Camara, que tem por
finalidade coordenar, superintender as atividades administrativas
e de politica economico-financeira, supervisionar, gerir e
implantar sistemas de informatica, realizar licitagbes e executar
as demais atividades relacionadas ao funcionamento administrativo
do orgao, bem como, auxiliar nos seguintes servigos:
a) Servigos de elaboragao de atos legislativos;
b) Servigos de elaboragao de atos de fiscalizagao do Executivo;
c) Serviros de elaborarao de atos de auxilio a administragao da
Camara municipal;
d) Servigos de julgamento de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores;
e) Realizagao de audiencias publicas.
f) Atividades afins.

CAPITULO III Dos Estagiarios
4
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Artigo 21 - A Cârnara poderá firmar Termo de
Comprornisso corn instituiçäo de ensino rnédio ou superior,
objetivando a contratação de estagiários, que desempenharäo
atividades pré-estabelecidas no respectivo Termo e receberäo bolsa
estágio, conforme nürnero de vagas, valor e carga horária,
constante no Anexo I-C, desta Lei.
TITULO III Das Normas Gerais Referentes ao Pessoal
Artigo 22 - Os princIpios gerais referentes a adrninistraçäo de
pessoal da Cárnara são os seguintes:
I - vaiorização e dignificação de função pübiica e do serviço
pübiico;
II - aumento da produtividade;
III - profissionalização e aperfeiçoamento do servidor püblico;
IV - fortalecirnento do sistema do mérito para ingresso na funcão
püblica, progressão funcional e escoiha do ocupante de funçoes de
direção e assessoramento;
V - conduta funcional pautada por normas éticas;
VI - constituição de quadros dirigentes, mediante forrnação e
aperfeiçoarnento de administradores capacitados a garantir a
qualidade, produtividade e continuidade da ação governarnental, em
consonância corn os critérios éticos especialrnente estabelecidos;
VII - instituicão pelo Poder Legisiativo, de reconhecirnento do
mérito funcional aos servidores que contribuam corn sugestOes,
pianos e projetos não elaborados em decorrência do exercIcio de
suas funçöes e dos quais possam resuitar aurnento de produtividade
e redução dos custos operacionais da adrninistração da Cârnara;
VIII - estImuio ao associativismo dos servidores para fins sociais
e culturais.
Artigo 23 - Cada area da estrutura adrninistrativa terá revista a
sua lotação, a firn de que esta passe a corresponder as suas
estritas necessidades de pessoal e seja ajustada as dotaçoes do
Orçarnento da Cãrnara.
Artigo 24 - Todos os empregos constantes desta Lei Cornpiernentar,
em seus anexos, ficarn diretamente subordinados e vinculados ao
Presidente da Câmara, que por sua vez, designará a lotação
provisória ou definitiva, corn as atribuiçOes inerentes a cada
ernprego, conforrne o interesse do legisiativo.
Artigo 25 - A deficiência fisica não ensejará irnpedirnento ao
exercIcio de emprego püblico, exceto quando consideradas
incornpatIveis corn a natureza das atribuiçoes a serern
desempenhadas, devendo a adrninistração reservar percentuai minirno
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de vagas definido na Lei Federal.
§ 10 - Não serão nomeados os candidatos que, embora aprovados em
concurso püblico, venham a ser considerados, em exame de
suficiência fisica e mental, inaptos para o exercIcio das
atribuiçöes inerentes ao emprego püblico a que concorreu, conforme
dispuser o regulamento do referido concurso.
Artigo 26 - Estágio Probatório é o periodo de 3 (três) anos de
exercicio do funcionário nomeado por Concurso para emprego
efetivo, destinado a apurar as qualidades e aptidöes do servidor
para o emprego püblico, julgando a conveniência de sua permanência
ou não no serviço.
Artigo 27 - São requisitos a se apurar durante o ESTAGIC
PROBATORIO:

I - Assiduidade;
II - Disciplina;
III - Capacidade de Iniciativa;
IV - Produtividade;
V - Responsabilidade.
Artigo 28 - A Câmara Municipal, através do Departamento de
Recursos Humanos, manterá total controle e cadastro dos servidores
em estágio probatório.
§ 10 - De posse das informaçOes, a Comissão Especial previamente
designada pelo Chefe do Poder Legislativo para esse fim,
processará o resultado, emitindo parecer conclusivo favorável ou
contrário a confirmacão do funcionário em estágio.
§ 2 0 - Se a conclusão for contrária a permanência do funcionário,
dar-se-lhe-á conhecimento, para efeito de, se pretender,
apresentar defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias üteis.
§ 3° - Em caso de defesa, será esta encaminhada ao Presidente da
Camara, acompanhada do parecer conclusivo da Comissão Especial;
competindo ao Presidente decidir sobre o desligamento ou a
manutenção do funcionário.
§ 4° - Se o Presidente da Cãmara der provimento a defesa, será o
funcionário mantido no cargo e alcançará assim, sua estabilidade,
ratificando-se o ato de nomeação.
§ 50 - Se o Presidente da Càmara negar provimento, considerando,
portanto, aconselhável o desligamento do funcionário, ser-lhe-á
encaminhado o respectivo ato de desligamento.
Artigo 29 - Ao servidor püblico estável ou efetivo, que vier a
ocupar emprego de confiança e em comissão, poderá ser concedida
gratificacão de ate 50% (cinquenta por cento) do salário base, por
6
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Portaria, a critério do Presidente da Cãmara.
- Ao servidor ocupante de cargo efetivo, que vier a ocupar
função especIfica, de natureza especial, será concedido
gratificação de 30% (trinta por cento) de seu vencimento, mediante
Portaria do Presidente da Câmara Municipal.
§ 20 - As funçöes especiais a que se refere o parágrafo anterior,
são aquelas destinadas a cobrir funçOes nao abrangidas pelos
empregos do quadro de pessoal, especialmente pela participação em
comissöes de inquérito e de licitaçöes, nomeação para controle
interno, tesouraria, recursos hurnanos, compras e para participar
da Comissão de Gestão de Documentos.
§ 30 - Será concedida uma gratificação ao Servidor, do Quadro de
Pessoal da Câmara Municipal de São José da Bela Vista, que
provisoriamente for nomeado como contador da Cãmara Municipal, em
substituiçao ao titular, em casos de licença, férias,
afastamentos, vacãncia do cargo ate que se efetive novo servidor,
ou outros casos assemeihados.
§ 40 - A referida gratificação corresponderá a 70% (setenta por
cento) do valor do salário base de Contador, do Quadro de Pessoal
da Câmara Municipal.
§ 50 - 0 servidor que exercer função gratificada, pelo periodo
minimo de 05 (cinco) anos, consecutivos ou não, terá o seu valor
incorporado aos seus vencimentos. A cada novo perlodo ocorre nova
incorporacão, ate o máximo de três.
Artigo 30 - Instalar-se-á processo disciplinar ou administrativo
para a demissão ou dispensa do servidor efetivo ou estável
comprovadamente ineficiente no desempenho do emprego que lhe
compete, ou desidioso no cumprimento de seus deveres.
Artigo 31 - Extinto o emprego ou declarada sua desnecessidade, o
servidor estável ou efetivo ficará em disponibilidade remunerada
proporcional ao tempo de serviço, em conformidade corn o §3°, do
artigo 41, da Constituição Federal, ate seu adequado
aproveitamento em outro emprego.
Artigo 32 - Ao Servidor da Câmara chamado a ocupar, em comissão ou
por designacão, emprego ou função diversa do que exercer na
Cãrnara, no Municipio, será garantido a contagem de tempo daquele
serviço, emprego ou função, bern como o direito de retomar ao
emprego ou funcão de origem.
Artigo 33 - Mediante exposição fundamentada, os servidores da
Cémara poderão ser cedidos, por Portaria, a outras entidades, quer
§ 10

da administração direta ou indireta do Municipio, ou dos Estados e
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dal) Assembléias Legislati vas, ou ainda da União ou
da Câmara dos Deputados, ou do Senado da Repüblica Federativa do
Brash, corn ou sem onus para a Câmara, ficando-lhes assegurados,
equivalência remuneratória, e o direito de retornarem ao exercIcio
de seus empregos de origem a qualquer tempo.
Artigo 34 - Todo o servidor püblico da Câmara é responsável pela
seguranca do trabalho e de sua repartição, nos limites e
disposiçOes da lei.
Artigo 35 - F'ica o Presidente da Câmara autorizado a fazer
contratação de pessoal, por tempo determinado, para atender
necessidades temporárias de excepcional interesse püblico da
Câmara, que poderá dar-se:
I - para atender vagas criadas e ainda não preenchidas por
concurso püblico, nos serviços essenciais do Legislativo;
II - para atender substituiçoes de servidores licenciados ou
afastados por motivo de doenças, maternidade, e outros casos corn
duração superior a 30 (trinta) dias.
III - realizaçao de obras e serviços de caráter exciusivamente
temporário;
IV - para atendimento de convênios, acordos ou ajustes firmados
corn órgãos governamentais ou instituição brasileira incumbida
regimental ou estatutariamente da pesquisa, ensino ou
desenvolvirnento institucional, durante a sua vigência.
§ 10 - Terá prioridade para as contratacöes de que trata esse
artigo, os candidatos aprovados em concurso püblico e que se
encontra dentro do prazo de validade, observado em todo o caso, a
ordem de classificaçao.
§ 20 - Na hipótese de inexistir candidatos aprovados em concurso
püblico, a contratação sera' precedida de processo seletivo
simplificado, exceto quando se tratar de comprovado atendimento de
emergência, hipótese em que a contratacão poderá ser realizada de
imediato.
§ 30 - A dispensa do empregado temporário de que trata o artigo,
dar-se-á automaticamente, quando expirar o prazo e cessar o motivo
da contratação nas hipóteses previstas na Consolidação das Leis do
Trabaiho.
§ 40 - A contrataçäo de que trata o presente artigo, dar-se-á no
estrito tempo necessário a substituição de servidores licenciados
ou afastados, para tratamento de saüde, licença prêmio, férias e
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outras, ou ainda, no e trito tempo necessário a
realização do devido concurso püblico, mediante processo seletivo
simplificado.
Titulo IV - Da Valorização do Servidor
Artigo 36 - Objetivando a efetiva observância ao princIpio da
eficiência de que trata o artigo 37, "caput", da Constituicäo
Federal, corn a redaçäo da Emenda Constitucional n. 19, de 4 de
junho de 1998, o Legislativo estabelecerá por rneio da Mesa
Diretora, metodologias para prornover avaliaçöes e aprirnoramento na
execução dos serviços püblicos, bern como instituirá sistemas
participativos, de caráter permanente, visando a dar tratamento
aos conflitos decorrentes dos vInculos funcionais e de trabalho
que interfiram na eficácia desses servicos, constituindo tais
rnedidas parte integrante da polItica conjugada de valorizaçao dos
servidores püblicos rnunicipais, corn a qualificação dos serviços
prestados a população.
Artigo 37 - Os sisternas deverão conter princIpios, regras de
funcionamento e procedirnentos capazes de rnotivar o envolvimento e
promover a participaçäo efetiva dos servidores rnunicipais, de sua
entidade de classe e de usuários dos serviços püblicos, podendo
ser constituldos por rneios de contratos, convênios ou outras
formas, conforme seu objeto, as condicOes legais estabelecidas e
as conveniências administrativas.
Artigo 38 - 0 aprirnorarnento e os programas de treinarnento do
servidor püblico, objetiva:
I - criar e desenvolver comportarnento, hábitos e valores
necessários ao digno exercicio da função püblica;
II - capacitar o servidor para o desempenho de suas atribuiçöes
especIficas;
III - estirnular o rendimento funcional, criando condiçöes próprias
para o constante aperfeiçoamento dos serviços;
IV - integrar os objetos de cada servidor no exercicio de suas
atribuiçöes, as finalidades da Câmara Municipal.
Artigo 39 - 0 treinarnento será de três tipos:
I - de integração: tern corno finalidade integrar o servidor no
arnbiente de trabaiho e desenvolver os comport arnentos, hábitos e
valores necessários ao exercicio da funcao püblica;
II - de formacäo: objetiva dotar o servidor de rnaiores
conhecimentos e técnicas referentes as atribuiçoes que desempenha,
rnantendo-o perrnanente atualizado e preparando-o para a execução de
tarefas rnais cornplexas;
I'D
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III - de adaptação: visando preparar o servidor para o exercIcic
de novas funçöes, quando a tecnologia absorver ou tornar obsoletos
aquelas que vinha exercendo ate o momento.
Artigo 40 - Os servidores participarão dos programas de
treinamento:
I - identificando e estudando, no âmbito dos respectivos órgãos,
as areas carentes de treinamento, estabelecendo programas
prioritários e propondo medidas necessárias a solução dos
problemas identificados e a execução dos programas propostos;
II - facilitando a sua participação nos programas de treinamento e
tomando as medidas necessárias para que os afastamentos quando
ocorrerem, não causem prejuIzos ao funcionamento regular da
unidade administrativa;
III - submetendo-se a programas de treinamento adequados as suas
atribuiçöes.
Parágrafo Unico - Os programas de treinamento seräo elaborados,
anualmente, devendo ser consignado na proposta orçamentária, os
recursos indispensáveis a sua realização.
TITULO V Da Progressão Funcional
Artigo 41 - Considera-se progressão funcional a promoção de
servidor püblico da Câmara em emprego, categoria funcional, classe
de referencia, sempre de major vencimento, ou de concessão de
adicional em valores percentuais, da seguinte forma:
I - promoção por tempo de serviço;
II - promocão por merecimento;
III - promoção por nova habilitação.
Artigo 42 - Terá direito a progressão funcional o servidor püblico
em exercjcio no âmbito da Câmara municipal.
Artigo 43 - Os empregos do servidor da Câmara são classificados
como de provimento efetivo e de provimento em comissão, este de
livre nomeação e exoneração.
Parágrafo tJnico. Os empregos de provimento efetivo e em comissão
enquadram-se na sistemática a seguir definida, para efeito desta
lei complementar:
I - Servidor: a pessoa legalmente investida em emprego püblico,
provido mediante concurso püblico ou nomeação em comissão;
II - Emprego Püblico Permanente: unidade laborativa, regida pela
Consolidação das Leis do Trabaiho - CLT, em consonãncia com a
Constituição Federal e demais diplomas legais aplicáveis, provida
ELI
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exciusivarnente através de concurso püblico, corn denorninação
própria, criada por lei, corn nümero certo, que irnplica o
desempenho, pelo seu titular, de urn conjunto de atribuiçöes e
responsabilidades;
III - Emprego Püblico ern Comissão: unidade laborativa, regida pela
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, ern consonéncia corn a
Constituicão Federal e demais diplomas legais aplicáveis, de livre
nomeação e exoneração pela Autoridade Superior, corn denominaçao
própria, criada por lei, corn nümero certo, que implica o
desempenho, pelo seu titular, de urn conjunto de atribuiçoes e
responsabilidades.
IV - Quadro de Pessoal: é o conjunto de ernpregos que integrarn a
estrutura administrativa funcional da Cârnara Municipal de São José
da Bela Vista;
V - categoria funcional: o conjunto de atividades funcionais
desdobráveis ern classes e identificadas pela natureza e pelo grau
de conhecimento exigIvel para o seu desempenho
VI - grupo: o conjunto de categorias funcionais, segundo a
correlaçao e afinidades entre as atividades de cada urna, a
natureza do trabaiho ou o grau de conhecirnento necessário ao
exercicio das respectivas atribuiçoes.
VII - Classe: é a referência numérica que identifica o nivel
salarial de cada servidor;
VIII - Referência: é o nümero indicativo da posição do servidor na
escala básica de vencimentos;
IX - Vencirnentos: é a retribuiçao pecuniária básica fixada em Lei,
devida mensairnente ao servidor pelo exercicio do cargo ou emprego
püblico;
X - funçao: a soma geral de atribuiçaes a serem exercidas por urn
servidor;
XI - Função Gratificada: são acréscimos aos vencimentos do emprego
püblico do quadro permanente, para o desempenho de funçöes de
confiança, ou outras que não especificadas no emprego, podendo ser
cumulativas, desde que assurnidas mais de uma função, ate o numero
máximo de 3 (três), constituindo-se ern parte integrante do sisterna
remuneratório, cessado corn o desaparecimento da condição especial
que o motivou;
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XII
Remuneraçao: é o valor do vencimento acrescidos das
vantagens funcionais e pessoais, incorporadas ou nao, percebidas
pelo servidor.
Não perderá o direito a função gratificada o servidor que
§ 10
se ausentar do serviço em virtude de férias, luto, casamento,
doenca comprovada ou serviço obrigatório previsto em lei.
TItulo VI Da Licença para tratar de Interesses Particulares
Artigo 44
Após três anos de efetivo exercicio, o empregado
püblico do quadro permanente, poderá obter licença, de ate dois
anos, renováveis por mais dois anos, sem vencimento ou
remuneração, para tratar de interesses particulares, podendo
inclusive ser admitido em qualquer outro local de trabaiho durante
o tempo da licença.
A licença poderá ser indeferida, mediante despacho
§ 10
fundamentado do Chefe do Poder Legislativo Municipal, quando o
afastamento do empregado püblico se revelar inconveniente ao
interesse do serviço.
§ 20
0 empregado püblico aguardará em exercicio a concessão da
licença.
0 empregado püblico que se licenciar, nao poderá antes
Artigo 45
do prazo final da licença reassumir o exercicio de suas funcoes,
exceto se expressamente autorizado pelo Chefe do Poder
Legislativo.
Artigo 46
0 perIodo que o servidor estiver gozando da licença
para tratar de interesses particulares, nao será considerado como
efetivo exercicio para fins de quinquênio, férias e décimo
terceiro.
CAPITULO I Da Promoção por Tempo de Serviço
A promoção por tempo de serviço ocorre automaticamente
Artigo 47
a cada 05 (cinco) anos de efetivo exercicio no cargo, para os
servidores efetivos e estáveis.
0 servidor removido ou transferido nao terá prejuIzo na
§ 1 °
apuração do tempo de serviço para efeito desta promoção.
0 servidor terá direito para titulo de promoçäo por tempo
§ 20
de servico, a contagem do tempo em que tiver sido empregado desta
Câmara Municipal, antes da vigência da presente Lei Complementar.
Na promoção por tempo de serviço, fará jus o servidor,
Artigo 48
ao recebimento de adicional, a tItulo de quinquênio, do valor
correspondente a 10% (dez por cento), a cada 05 (cinco) anos de
serviço, calculado sobre o seu vencimento base.
0 servidor fará jus a promoção por tempo de serviço no
Artigo 49
12
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mês que completar o quinquênio, de acordo corn sua data de
admis são.
Artigo 50 - Acarretam a suspensão da contagern de tempo de servico
para efeito desta promoção, as licenças e afastarnentos sern direito
a rernuneração;
CAPITULO II Da Progressão por Merecimento
Artigo 51 - A progressão por merecimento aplicar-se-á sornente aos
servidores efetivos e estáveis, e terá corno pre-requisitos:
I - assiduidade;
II - disciplina;
III - capacidade de iniciativa a atualizacão;
IV - responsabilidade;
V - comportarnento ético-profissional.
§ 1° - Entende-se, no perIodo aquisitivo, por:
I - assiduidade, a frequência de cern por cento do servidor, não
computando-se, para este firn, as faltas devidarnente justificadas;
II - disciplina, consiste no fato de o servidor não ter sido
penalizado corn faltas previstas no desempenho de suas funçOes;
III - capacidade de iniciativa e atualização consiste na
participação e apresentação pelo servidor, de certificados de
aperfeiçoarnento na sua area ou disciplina de atuação, de no mInirno
30 (trinta) horas aula.
IV - responsabilidade consiste na fiel e plena execução das
atribuiçoes do ernprego, corn eficiência;
V - cornportarnento ético-profissional consiste no zelo e exação no
exercIcio das atribuiçöes do ernprego.
§ 2°. Na prornoção por merecimento, fará jus o servidor, ao
recebirnento de adicional, no valor correspondente a 2% (dois por
cento), calculado sobre o seu vencirnento base.
§ 3°. 0 rnérito funcional será apurado a cada ano, e avaliado por
Comissão Especial instituida por Portaria do Presidente, cornposta
de dois Servidores da Cârnara e urn Vereador.
§ 4°. Sornente depois de cumprido o estágio probatório, o servidor
terá direito a Progressão por Merecirnento e, a partir dal, sornente
urna vez a cada ano, salvo no caso do parágrafo seguinte, que será
apurado de urna ünica vez, cornputando-se tantas prornoçöes quantas
forern apuradas e aprovadas pela cornissão.
§ 5°. A avaliação para fins de prornocão por merecimento, será
realizada a contar dos ültirnos 03 (três) anos, rnediante
requerirnento dirigido ao Presidente da Cârnara.
§ 6°. Caso não alcance o grau rninirno de merecimento, que será de
13
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70% (setenta por cento) do total de pontos, o servidor permanecerá
no nivel de vencimento em que se encontra, devendo cumprir o
interstIcio exigido no §30 deste artigo, para efeito de nova
apuraçäo de merecimento.
§ 7 0 . Para cada item previsto nos incisos de I a V, do caput deste
artigo, será atribuIdo pontuação equivalente de ate 20% (vinte por
cento)
Artigo 52 - Fica prejudicada a progressão por merecimento quando o
servidor sofrer uma das seguintes penalidades, durante o periodo
aquisitivo:
I - somar duas penalidades de advertência;
II - sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que convertida em
multa;
III - completar cinco faltas injustificadas ao serviço;
IV - somar dez chegadas atrasadas ao serviço e/ou saidas
antecipadas ao horário determinado para término da jornada, sem
autorização da chefia imediata.
Artigo 53 - Não fará jus a progressao por merecimento, o servidor
que estiver:
I - afastado para exercer mandato classista;
II - cedido para outros órgãos püblicos, mesmo que o onus seja da
Cãmara;
III - cedido por imperativo de convênio;
IV - licenciado sem remuneração.
Artigo 54 - Fica instituIda a Comissão de Caráter Lermanente que
terá como objetivo elaborar o regulamento da Progressão por
Avaliaçao de Desempenho dos servidores da Câmara.
Parágrafo änico. A Comissão de Caráter Permanente, de que trata
este artigo, será formada mediante nomeação por portaria do
Presidente da Câmara, por 03 (três) membros, sendo dois servidores
efetivos e um Vereador.
Artigo 55 - Sempre que a folha de pagamento da Câmara alcançar o
limite prudencial fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, as
concessöes de progressão por merecimento serão paralisadas.
CAPITTJLO III Da Progressão por Nova Habilitaçâo
Artigo 56 - A progressão por Nova Habilitaçäo, decorre da obtençao
de nova habilitaçao do servidor, o que implica na concessão de
adicional de 20% (vinte por cento), conforme constante do Anexo
11-B.
§1°. A nova habilitaçäo consiste na apresentaçäo, pelo servidor,
de Certificados de Conclusäo de cursos de graduação, pós-graduação
14
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em especializaçao, mestrado e doutorado.
§2°. Na concessão da progressão de que trata este artigo, poderá
ser levado em conta, os titulos conquistados a partir da admissão
do servidor na Câmara, e também os tItulos conquistados antes da
admissäo, mas que ainda não foram objeto de concessão, em nivel
imediatamente superior.
§30 . Somente fará jus a progressão por Nova Habilitacao, o
servidor efetivo ou estável, que contar corn no minimo 03 (três)
anos de efetivo serviço prestado a Cémara Municipal e não estiver
em estágio probatório, disponibilidade ou em licença para tratar
de interesses particulares ou que esteja fora da vaga.
CAPITtJLO IV
Do Regime Disciplinar
Artigo 57 - Sem prejuIzo do disposto na legislaçao trabaihista e
dos deveres inerentes ao emprego püblico, obriga-se o servidor a:
I - Cumprir o horário e a jornada de trabaiho;
II - Registrar a hora de inicio e fim de cada periodo de trabaiho;
III - Desempenhar as atribuiçoes relativas a seu emprego püblico
ou função, corn eficiência, desvelo e espirito de cooperação;
IV - Cumprir, prontamente, as ordens de serviço recebidas de seus
superiores, bern como as obrigaçoes decorrentes dos regulamentos,
instruçöes e das ordens gerais de serviço;
V - Zelar pela economia e conservação do material que ihe for
confiado;
VI - Sugerir aos superiores medidas que possam concorrer para
major eficiência do serviço;
VII - Justificar a ausência ao trabaiho;
VIII - Tratar os colegas e as partes corn respeito;
IX - Guardar reserva sobre informaçöes de que tiver conhecimento
em razão do emprego püblico ou funcao que exercer;
X - Permanecer em seu setor de trabaiho, salvo nos casos de
necessidade do serviço;
XI - Observar a ordem e a disciplina.
Artigo 58 - E especialmente vedado ao servidor:
I - Promover, ou a elas aderir, dentro das dependências da Câmara,
rifas, subscriçOes, listas, jogos lotéricos, bern como editar e
distribuir publicaçöes não autorizadas;
II - Comercializar corn os colegas, por qualquer forma durante o
expediente;
III - Receber, sob qualquer pretexto, favores de pessoas em
decorrência do exercIcio do emprego püblico ou funçao;
15
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IV - Proceder, por qualquer modo, contra os interesses do serviço;
V - Portar arma, exceto nas atividades de vigilância, obedecida a
legislação vigente;
VI - Entregar a direção de velculo de serviço a terceiros, sem a
devida autorizaçäo, por escrito;
VII - Utilizar velculos para fins alheios aos interesses do
serviço ou fora dele.
Artigo 59 - Sujeita-se o servidor as
seguintes sançôes
disciplinares:
I - Advertência verbal
II - Advertência escrita
III - Suspensão
IV - Dispensa por justa causa
Artigo 60 - A competência para aplicação das penalidades previstas
no artigo anterior é do Chefe do Poder Legislativo Municipal, e
corn excecão da advertência verbal, serão apuradas mediante
sindicãncia administrativa, assegurado ao sindicado o amplo
direito de defesa.
Artigo 61 - 0 servidor püblico, ocupante de emprego comissionado,
poderá optar pelo vencimento do seu emprego estável, acrescendose-ihe, os direitos e vantagem de caráter pessoal, ate o lirnite
estabelecido pela Constituiçao Federal, artigo 37, XI.
Artigo 62 - Pica assegurada aos servidores püblicos da Cãmara
Municipal a revisão geral anual, sernpre no mês de novembro a serem
pagos a partir de 10 de janeiro e sem distinção de indices, sendo
que se não for efetuada a revisäo, a tabela de referências fica
corrigida pelo Indice Geral de Preços de Mercado, acumulado nos
ültimos 12 meses, de outubro a outubro.
TITULO VII Das Disposiçôes Gerais
A
Câmara,
no âmbito de sua competência, rnanterá regime
Artigo 63 jurIdico ünico e planos de carreira para os servidores da Casa,
assegurando-se isonomia de vencimentos, respeitada a progressão
funcional para empregos de atribuiçOes iguais ou assemeihados,
ressalvadas as vantagens nominalmente identificáveis e as
relativas a natureza ou ao local de trabaiho.
Artigo 64 - Ao servidor püblico municipal que se desloque da
respectiva sede em objeto de serviço, conceder-se-a, além do
transporte, e estadia, diana a tItulo de indenização de despesa.
Parágrafo Unico. A tabela de diárias será fixada por ato da Mesa
Diretora da Câmara Municipal.
EE1
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Artigo 65 - Os serviços püblicos da Camara funcionaräo
continuamente durante a implantaçao sistemática das normas
estabelecidas nesta Lei, mantida se necessário, a organização
anterior, ate a efetiva concretização de nova estrutura.
Artigo 66 - Os feriados municipais, e decretação de pontos
facultativos pelo Poder Executivo Municipal, corn a suspensão do
trabalho em todo o MunicIpio, serão estendidos a Câmara Municipal.
Artigo 67 - As normas de redação oficial da Câmara, no que
concerne a sua legislaçao e regulamentação, serão obedecidas
àquelas estabelecidas na Lei Complementar Federal n.° 95, de 26 de
fevereiro de 1998 e legislação posterior.
Artigo 68 - No prazo de 90 (noventa) dias a partir da publicação
desta Lei, a Mesa Diretora baixará os atos necessários, mediante
Portaria, Ato da Mesa e/ou Resoluçao, para regulamentação das
normas que se fizerem necessários.
Artigo 69 - Corn a implantação desta Lei, ficam assegurados os
direitos adquiridos nos termos do inciso XXXVI do artigo 5°, da
Constituição Federal e ainda o disposto no § 3° do artigo 39,
dessa mesma carta, no que couber.
§ 1°. Os empregos constantes de legislação anterior, que não forem
enquadrados ou revogados por esta Lei, permanecerão em quadro
suplementar, ate vagarem.
§ 2°. Os servidores da Câmara, receberão o vale alimentação, nos
termos da Legislacão Municipal, ou na falta dela, será editada Lei
especIfica, no prazo de 90 (noventa dias) da entrada em vigor da
presente Lei.
Artigo 70 - Sempre que for atingido o limite prudencial de gastos
corn a folha de pagamento de pessoal da Câmara, o Presidente
adotará primeiramente as seguintes providências, sem prejuizo de
outras legalrnente previstas:
I - corte nas despesas corn o pagamento de horas extras ou
adicional noturno;
II - exoneração de cargos em comissão.
Artigo 71 - Ficam criados ou transformados os cargos comissionados
do Poder Legislativo Municipal, para adequaçao as disposicOes da
presente Lei.
Artigo 72 - 0 Quadro de Pessoal do Poder Legislativo Municipal,
nas linhas de Assessoria e de Subordinação, conforme Organograma
da Administraçäo Direta da Câmara, passa a ser o constante dos
anexos I-A, I-B, I-C, II-A, 11-B, Ill-A, 111-B, IV e V, inclusive
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para efeito de seu nürnero, remuneração e denorninação, ficando
aprovados, para todos as efeitos, corno partes integrantes desta
Lei.
Artigo 73 - 0 Poder Legislativo Municipal terá corno limite maxima
de gastos corn pessoal 6% (seis por cento) da receita corrente
lIquida, para cada periodo de apuração, ern conforrnidade corn o
artigo, 20, III, "a", da Lei Complementar n.° 101, de 04/05/2000,
e 70% (setenta por cento) de sua receita corn foiha de pagamento,
incluIdo o gasto corn o subsIdio de seus Vereadores, nos termos do
§1°, do Art. 29-A da Constituição Federal.
Artigo 74 - As despesas decorrentes da execução e aplicacao desta
Lei, correrão a conta de recursos consignados no Orçamento do
MunicIpio, órgão Cãrnara Municipal, e suas alteraçoes.
Artigo 75 - Fica assegurado aos servidores püblicos efetivos
municipais da Câmara, a recoihirnento do Fundo de Garantia Por
Tempo de Serviço - FGTS, calculado na forma da Legislaçao Federal.
Artigo 76 - A presente Lei entra em vigor na data de sua
publicaçao, e produzirá seus efeitos a partir de 10 de Janeiro de
2015.
Artigo 77 - Ficarn revogadas as disposiçöes em contrário, e
especialmente em seu inteiro teor as Leis n. 1148/2006 e suas
alteraçoes que são as Leis n. 1210/2009; 1276/2010; 1347/2011;
1403/2012; 1439/2012; 1446/2013; e a Lei n. 1501/2014 e sua
alteração Lei n. 1513/2014.

São José da Bela Vista, 23 de outubro de 2014.

ILI DOS SANTOS
CLIA MI
PREFEITA MUNICIPAL
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ANEXO I - QUADRO DE PESSOAL DA CAMPRA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA
BELA VISTA
ANEXO I - A - EMPREGOS PUBLICOS EFETIVOS
QUANTIDADE
DEN0MINAcA0
REFERENCIA
SALARIAL
01
Procurador
07
JurIdico
01
Contador
07
01

Agente Legislativo

06

02

Escriturário

06

ANEXO I - B EMPREGOS PUBLICOS EM COMISSAO
QUANTIDADE

DENOMINAcA0

REFERENdA
SALARIAL

01

Assessor Técnico
JurIdico
Assessor Especial
da Presidencia
Diretor de
Secretaria

11

01
01

01

Assessor
Parlamentar I

09
10

09

ANEXO I-C ESTAGIARIOS
NONE DO CARGO

CARGA
HORAS PROVIMENTO
SEMANAL
VAGAS
NIvel
Estagiário
de
30
Termo
de
Compromisso
médio ou superior
02
Portador
20
Termo
Estagiário
de
Necessidades
Compromisso
de

REFERENCIA
SALARIAL
01

01
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Especiais

101

1I

ANEXO 11-A TABELA DE VENCIMENTOS
REFERENC IA
VENC IMENTOS
01
R$ 362,00
02
R$ 1.100,00
03
R$ 1.320,00
04
R$ 1.505,00
05
R$ 1.780,00
06
R$ 1.980,00
07
R$ 2.034,00
08
R$ 2.300,00
09
R$ 2.580, 00
10
R$ 2.780, 00
11
R$ 2.950, 00
ANEXO 11-B PROGRESSAO POR NOVA HABILITACAO
Cursos de Graduaçäo
Habilitaçäo Gratificação
Graduação
Graduado no cargo em que foi concursado na
respectiva area de atuacäo ou em area
correlata 20%
Especialização
Pós-Graduação em nivel de Especial ização
no
cargo
em
que
foi
concursado
na
respectiva area de atuação ou em area
correlata 20%
Mestrado
Pós-Graduação em nivel de Mestrado no
cargo em que foi concursado na respectiva
Area de atuação ou em area correlata 20%
Doutorado
Pós-Graduação em nivel de Doutorado no
cargo em que foi concursado na respectiva
Area de atuação ou em area correlata 20%
ANEXO III A - DAS ATRIBuIçÔEs DOS ENPREGOS PUBLICOS EFETIVOS
DENOMINAçA0:
ATRIBUIçOES:
Descrição
sintética:
Descrição
Analitica:

Procurador jurIdico
Representar a Câmara em JuIzo e praticar os atos
jurIdicos de sua administração.
Representar e defenderer a Câmara Municipal em
Juizo em eventuais pendências juridicas; planejar
20

Cdmara Wlunicipa(c[e São Jose, da 'TJ3e(a Vista
Estado de São Paulo
Rua Augusto Esteves de Andrade no. 329 - Centro
CEP 14440-000 - São José da Bela Vista - SP

Fone/fax: (16)3142-1350
www.camarasjbelavista.sp.gov.br

e
propor
procedirnentos
de
atualizaça.o
e
rnodernizaçao da Casa Legislativa; exarninar todos
os contratos e convênios assinados pela Camara;
participar e orientar os processos de licitaçao,
dando parecer necessário e dirirnindo as düvidas
existentes; pesquisar projetos de lei e auxiliar
em pareceres repassados pela Assessoria JurIdica
ou
das
CornissOes
Permanentes
da
Câmara;
assessorar a Comissão de Justica e Redaçao no que
se refere aos aspectos juridicos, legais e
constitucionais; acompanhar junto corn o Contador
todas
as
questöes
que
dizern
respeito
as
prestaçOes de contas devidas ao Tribunal de
Contas do Estado, cuidando do Controle Interno e
prestando
orientação
jurIdica
de
todas
as
exigências deste colegiado; protocolar na falta
do responsável, papéis, docurnentos, processos e
correspondências que derem entrada na Câmara
Municipal; Dirigir veiculos da Cârnara.
CONDIOES
DE Carga horária de 20 horas semanais, sendo 12
TRABALHO:
horas nas quartas feiras, das 8:00 as 11:00; das
12:00 as 18:00 e das 19:00 as 22:00 e 8 horas nas
sextas feiras, sendo das 8:00 as 11:00 e das
12:00 as 17:00.
REQUISITOS PARA ser rnaior de 18 anos; estar em pleno gozo de seus
PROVIMENTO:
direitos civis e politicos; estar quite corn o
serviço militar, se for o caso; possuir aptidão
fisica e mental para o exercicio do cargo; ter o
grau de Bacharel em Direito, e ser inscrito na
Ordem dos Advogados do Brasil.
RECRUTAMENTO:
0 emprego é efetivo e depende de concurso püblico
para o seu provimento.

Con tador
DENOMINAçAO:

ATRIBUIçOES:
Descrição
sintética:
Descrição
Analitica:

Supervisäo e execução das tarefas de ordern contábil
e orçarnentária.
Organizar os elementos necessários a elaboração da
proposta orçamentária da Câmara Municipal para ser
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inclulda no projeto do orcamento geral do
MunicIpio; Controlar a execução do orçamento em
todas as fases, promovendo o empenho prévio das
despesas, anulando os empenhos e suplementando
dotaçöes, quando necessário; Encaminhar ao
Departamento de Finanças da Prefeitura Municipal o
balancete mensal para fins de apropriaçâo das
despesas da Câmara Municipal na contabilidade
geral; praticar as rotinas relativas a tesouraria,
inclusive programaçôes financeiras e conciliaçOes
bancárias entre outros; Realizar depósitos e
retirar talöes de cheques para movimentação das
contas bancárias da Câmara Municipal; prover sobre
a liquidação das despesas, emitir ordem de
pagamento e efetuar os pagamentos da Câmara
Municipal; responsabilizar-se pelo registro,
administraçao e controle dos bens patrimoniais da
Câmara Municipal; defender os interesses da Cãmara
Municipal no Tribunal de Contas do Estado e seguir
todas as normas expedidas pelo Colegiado de Contas,
auxiliando a presidência na prestação das contas e
se responsabilizando pelo fornecimento dos dados
contábeis exigidos pela legislação em vigor;
confeccionar e expedir certidOes quando requeridas
ou determinadas pela Presidência do Legislativo;
processar inquéritos e sindicâncias, quando for o
caso; protocolar na falta do responsável, papéis,
documentos, processos e correspondências que derem
entrada na Câmara Municipal; supervisionar a
elaboração dos Livros "Conta-Corrente"; "Caixa";
"Diário"; "Razäo"; e demais documentos exigidos
pelo TCESP; proceder aos registros e manter
atualizados os Livros "Conta-Corrente"; "Caixa";
"Diário"; e "Razäo"; proceder aos recolhimentos
determinados em Leis, ResoluçOes, Decretos e normas
pertinentes; elaborar e encaminhar os relatórios
exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC
n.° 101/00), de acordo corn as instruçöes e
recomendaçOes do TCESP; efetuar o Boletim Diário de
Caixa e demais relatórios financeiros e os abaixos
descritos: 1) efetuar e assinar as Notas de
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Empenho, promovendo sua liquidacao e pagamento no
sistema
contábil
2)
elaborar
da
os
Cãmara;
balancetes mensais e anuais, encaminhando-os aos
órgãos competentes; 3)manter devida e corretamente
atualizado
o
sistema
informatizado
da
Câmara
Municipal,
relativamente
aos
serviços
da
Contabilidade, nas atividades que lhe competem; 4)
executar demais funçôes ligadas a sua area de
atuacão, por determinaçäo de superior hierárquico.
Responder
pelos
servicos
de
tesouraria
do
Legislativo Municipal e executar tarefas afins.
Dirigir veiculos da Câmara.
C0NDIçOES
DE Carga horária de 4 horas diárias e 20 horas
TRABALHO:
semanais.
REQUISITOS
ser maior de 18 anos; estar em pleno gozo de seus
PARA
direitos civis e politicos; estar quite corn o
PROVIMENTO:
serviço militar, se for o caso; ser Bacharel em
Ciências Contábeis e possuir registro na entidade
de classe correspondente; possuir aptidäo fIsica e
mental para o exercicio do cargo.
RECRUTAMENTO:
0 emprego é efetivo e depende de concurso püblico
para o seu provimento.

DENOMINAçAO:
ATRIBUIçOES:
Descrição
sintética:
Descrição
analitica:

Agente Legislativo
Realização das tarefas pertinentes a função da
secretaria legislativa.
Manter o serviço de protocolo de documentos e
papéis endereçados a Câmara Municipal e controlar
na
falta
do
sua
movimentação;
protocolar
processos
e
responsável,
papéis,
documentos,
correspondências que derem entrada na Câmara
relativos
as
Municipal;
acompanhar
processos
controle
de
proposicöes, elaborando as fichas de
andamento; manter e organizar fichário por ordem
de assunto e nominal por autores, bern como Indice
geral de todos os processos; prestar informaçöes
aos funcionários, aos Vereadores e ao püblico em
geral a respeito da tramitação de documentos de
seu interesse; encadernar e conservar em local e
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instalaçOes apropriadas todos os processos, por
ordem numérica, e divididos par sessöes da Cãmara
e legislatura; disponibilizar a acesso a internet
para pesquisas, e outras atividades de interesse
do Poder Legislativo; assistir a diretor de
Secretaria na preparação das atas das sessöes
ordinárias,
extraordinárias,
preparatórias,
solenes
e
especiais,
transcrevendo-as
e
arquivando-as nos registros próprios; expedir
convocaçöes e controlar prazos das ComissOes e dos
respectivos
relatores,
mantendo
informado
a
Presidente
e
as
dernais
membros
do
corpo
legislativo;
participar
das
reuniöes
das
ComissOes, preparando as atas, pareceres e votas
em
separado,
quando
solicitado;
digitar
as
autógrafos
de
leis,
decretos
legislativos,
resoluçOes, atas da mesa e da Presidência e demais
atos e expedientes da Cémara Municipal; controlar
prazos
as
legais
apreciaçäo,
sanção,
de
promulgação e publicação de projetos, bem coma
vetos
e
autras
instrumentos
legais;
Dirigir
veiculos da Câmara.
CONDIcOES
DE Carga harária de 8 horas diárias e 40 horas
semanais.
TRABALHO:
REQUISITOS
ser maiar de 18 anas; estar em pleno gaza de seus
PARA
direitas civis e politicos; estar quite corn a
serviço militar, se for a casa; passuir ensino
PROVIMENTO:
media completo; possuir habilitação definitiva
para dirigir veIculos categoria "ab" no minima;
passuir aptidão fisica e mental para a exercIcia
do cargo
0 emprega é efetivo e depende de cancursa püblico
RECRUTAMENTO:
para a seu pravimento.

DEN0MINAçAO:
ATRIBuIcOEs:
Descriçãa
sintética:
Descriçãa
analItica:

Escriturarlo
Realizaçào das tarefas pertinentes a função da
secretaria administrativa.
Receber e dar atendimento aos rnunicipes que se
dirijarn a Câmara, encaminhando-os aas setores
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competentes; cuidar do protocolo e encaminhamento
dos documentos que chegam a Câmara; atender e
fazer ligaçöes telefônicas, mantendo atualizado o
relatório de controle; recepcionar convidados e
autoridades quando da realizagão de solenidades;
organizar livro de presenca de autoridades e
executar
tarefas
padronizadas
convidados;
do
setor,
conferindo
documentos,
preparando
correspondência
atualizaçäo
e
de
registros;
executar trabalhos de digitacão ou datilografia,
preencher formulários; praticar os demais atos que
lhe
forem
acompanhar
processos
determinados;
relativos as proposiçöes, elaborando as fichas de
controle de andamento; prestar informacöes aos
funcionários, aos Vereadores e ao püblico em geral
a respeito da tramitaçäo de documentos de seu
interesse; disponibilizar o acesso a internet para
pesquisas, e outras atividades de interesse do
Poder
Legislativo;
assistir
diretor
o
de
Secretaria na preparação das atas das sessöes
ordinárias,
extraordinárias,
preparatórias,
solenes
e
especiais,
transcrevendo-as
e
arquivando-as nos registros próprios; participar
das reuniöes das Comissöes, preparando as atas,
pareceres e votos em separado, quando solicitado;
digitar
os
autógrafos
leis,
decretos
de
legislativos, resoluçöes, atos da mesa e da
Presidência e dernais atos e expedientes da Câmara
Municipal; Dirigir veIculos da Câmara.
CONDIçOES
DE Carga horária de 8 horas diárias e 40 horas
TRABALHO:
semanais.
REQUISITOS
ser maior de 18 anos; estar em pleno gozo de seus
direitos civis e politicos; estar quite corn o
PARA
serviço militar, se for o caso; possuir ensino
PROVIMENTO:
médio completo; ser datilógrafo e digitador;
possuir
habilitação
definitiva
para
dirigir
velculos categoria "ab" no mInirno; possuir aptidäo
fisica e mental para o exercIcio do cargo.
0 emprego é efetivo e depende de concurso püblico
RECRUTAMENTO:
para o seu provirnento.
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ANEXO III B - DAS ATRIBuIç6E5 DOS EMPREGOS PUBLICOS EM COMISSAO
DEN0MINAçA0:
ATRIB0IçOES:
Descrição
sintética:
Descrição
Analitica:

Assessor Técnico Juridico

DENOMINAçAO:
ATRIBUIçOES:
Descrição
sintética:

Assessor Especial da Presidencia

Supervisão, direçao e assessoramento na realizaçäo
das tarefas de ordem jurIdica.
Assessorar o Presidente no desempenho de suas
atribuiçoes e funçoes; assessorar a presidência
junto a Mesa Diretora da Câmara Municipal nos
assuntos legislativos e jurIdicos; atender aos
pedidos de informaçoes feitos pela Presidência;
emitir pareceres sobre assuntos legislativos e
jurIdicos, quando solicitado; supervisionar todos
os documentos da lavra da presidência da Câmara,
inclusive oficios e despachos; assessorar os
serviços
administrativos,
legislativos
e
financeiros,
ordem
jurIdica;
examinar
sob
a
previamente sob o ponto de vista jurIdico Os
projetos de lei e demais atos legislativos que
forem submetidos a apreciação do plenário; dar
informaçoes de ordem verbal ou escrita, prestar
assessoramento a prática de atos administrativos
Municipal;
executar
do
Presidente
da
Câmara
tarefas afins do interesse da Presidência ou da
Mesa da Câmara. Dirigir veIculos da Cârnara.
DE Carga horária de 6 horas diárias e 30 horas
cCNDIcOES
semanais.
TRABALHO:
REQUISITOS
ser maior de 18 anos; estar em pleno gozo de seus
direitos civis e politicos; estar quite corn o
PARA
serviço militar, se for o caso; possuir aptidão
PROVIMENTO:
fisica e mental para o exercicio do cargo; ter o
grau de Bacharel em Direito, e ser inscrito na
Ordem_ dos_Advogados_do_Brasil.
RECRUTAMENTO: 0 emprego é de livre norneaçäo do Presidente da
Câmara Municipal.

tarefas
pertinentes
Realização
das
administrativa e legislativa.

a

função
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Descrição
Analitica:

Assessorar
na
elaboraçao
das
proposiçöes
legislativas
solicitadas
pelas
bancadas
Cu
vereadores; encarninhar projetos de lei e outros
atos normativos, pedidos de informação Cu rnoçöes,
proceder a pesquisa de projetos de leis, preparar
minuta de pedidos de informaçoes Cu moçOes;
acompanhar CS projetos de lei de interesse dos
vereadores
junto
as
cornissOes
permanentes,
preparar
a
correspondência
dos
vereadores
e
prornover C arquivarnento dos projetos de interesse
dos
vereadores,
participar
de
cornissöes
permanentes CU especiais; prestar assessCria as
bancadas
nas
sessöes
plenárias.
Assessora
a
presidencia e CS 9 (nove) vereadores. Dirigir
velculos da Cârnara.
C0NDIcOES
DE Carga horária de 8 horas diárias e 40 horas
TRABALHO:
semanais.
REQUISITOS
ser maior de 18 anos; estar em pleno gozo de seus
PARA
direitos civis e politicos; estar quite corn o
PROVIMENTO:
servico militar, se for o caso; possuir ensino
rnédio completo; possuir aptidão fIsica e mental
para o exercIcio do cargo.
RECRUTAMENTO:
0 emprego é de livre norneação do Presidente da
Câmara Municipal.

DEN0MINAçA0:
ATRIB0IcOEs:
Descrição
sintética:
Descrição
Anailtica:

Diretor de Secretaria

Supervisão e assessoramento na realização das
tarefas de ordem legislativa e administrativa
Supervisionar e redigir todos os serviços de ordern
burocrática da Câmara Municipal, determinando o
cumprirnento de tarefas pelo quadro de servidores;
responder
fiscalizar
e
pelos
serviços
e
expedientes do processo legislativo, protocolo,
atas, correspondência oficial da casa; assessorar
diretamente o Presidente na parte do quadro
funcional; dirigir os trabalhos de assessoria nas
reuniöes plenárias, organizar os serviços dos
dernais setores da Cárnara (assessorias, arquivo,
protocolo, servicos gerais) e executar tarefas
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afins; supervisionar as licitaçOes da Cârnara e
praticar todas as tarefas de supervisão dos
trabalhos. Dirigir velculos da Cârnara.
c0NDIcOES
DE Carga horária de 8 horas diárias e 40 horas
TRABALHO:
semanais.
REQUISITOS
ser rnaior de 18 anos; estar em pleno gozo de seus
PARA
direitos civis e politicos; estar quite corn o
PROVIMENTO:
serviço rnilitar, se for o caso; possuir ensino
superior cornpleto; possuir aptidão fIsica e mental
para o exercIcio do cargo.
RECRUTAMENTO:
0 emprego é de livre nomeação do Presidente da
Cârnara Municipal.

DEN0MINAçA0:
ATRIBUIçOES:
Descrição
sintética:
Descrição
AnalItica:

Assessor Parlainentar I

Realizaçäo das tarefas
pertinentes
a funcão
administrativa e legislativa.
Assessorar
na
elaboracão
proposiçöes
das
legislativas
solicitadas
pelas
bancadas
ou
vereadores; encaminhar projetos de lei e outros
atos normativos, pedidos de inforrnação ou rnoçöes,
proceder a pesquisa de projetos de leis, preparar
rninuta de pedidos de inforrnaçöes ou rnocôes;
acornpanhar os projetos de lei de interesse dos
vereadores
junto
as cornissöes perrnanentes,
preparar a
correspondência
vereadores e
dos
prornover o arquivamento dos projetos de interesse
dos
vereadores,
participar
cornissOes
de
permanentes ou especiais; prestar assessoria as
bancadas nas sessOes plenárias. assessora os 9
(nove) vereadores. Dirigir veIculos da Cârnara.
DE Carga horária de 8 horas diárias e 40 horas
C0NDIcOES
sernanais.
TRABALH0:
ser rnaior de 18 anos; estar em pleno gozo de seus
REQUISITOS
direitos civis e politicos; estar quite corn o
PARA
serviço rnilitar, se for o caso; possuir ensino
PR0VIMENTO:
rnédio cornpleto; possuir aptidão fIsica e mental
para_o exercIcio do cargo.
0 emprego é de livre norneação do Presidente da
RECRUTAMENTO:
Câmara Municipal.
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ANEXO IV - ENQUADRAMENTO DO QUADRO GEPAL DAS FuNcoEs GRATIFICADAS
Punçäo Gratificada

Simbolo Numero de

Valor sobre salário

Punçôes

base

Controle Interno

PG 1

01

30%

Gestão Documental

PG 2

01

30%

Limpeza

PG 3

01

30%

Recursos Humanos

PG 4

01

30%

Orientaçao Juridica nas

PG 5

01

30%

Motorista

PG 6

02

30%

Chefe de Cerimonial

PG 7

01

30%

Responsável pelo Serviço

PG 8

01

30%

PG 9

01

30%

PG 10

01

30%

Encarregado de Setor

PG 11

01

30%

Membro da Comissäo de

PG 12

05

30%

PG 13

01

30%

PG 14

01

30%

Sessöes Ordinárias

de Informaçoes ao Cidadão
Responsável pelo portal
de Acesso

a

Informação

Responsável pelo Setor de
Informática

Gestäo Documental
Encarregado de
Departamento
Servico de Copa

ANEXO V
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(Estimativa do impacto orçamentário-Linanceiro
2° do artigo 16 da Lei Complernentar 101/2000)
Corn relaçao ao impacto orçamentário-financeiro salientamos que o
provirnento dos empregos cornissionados e efetivos criados pelo
Projeto de Lei Complernentar anexo atende a legislaçao norteadora
da matéria.
A nomeação dos servidores para os empregos novos não afetará o
equilibrio economico financeiro, e atenderá a obrigaçao prescrita
pelo Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Püblico
Estadual, e o dispêndio financeiro, sera de aproxirnadarnente R$
4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), representando urn
acréscimo inferior a 6% nos gastos corn pessoal.
Ademais, cumpre assegurar que ha comprovação da existência de
prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeçöes
de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.
Este impacto é compatIvel corn as dotaçoes consignadas no orçamento
da Cãrnara Municipal de São José da Bela Vista e nos demais
dispositivos da legislação orçamentária e de responsabilidade
fiscal.
São José da Bela Vista, 23 de outubro de 2014.

CELIA MARIA FERRACIOLI DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL
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