
PREFE|TURA MuNtctpAL DE SÃo GeeattL oo Oesre
EsTAoO DE MATO GROSSO DO SUL

LEI COMPLEMENTAR N"25712022 DE 15 DE DEZEMBRO OE2022.

DrsPÕE soBRE o PLANo DE CARGos,
VENCIMENToS E ESTRUTURA

ADMrNrsrRATtvl ol CÂtuanl MuNtctPAL DE

sÃo GABRTEL Do OESTE- MS, e oÁ ourRAS
paovroÊHcras.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, EStAdO dC

Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal apÍovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:

TíTULO I

Das disPosições Preliminares

CAPíTULO I

Do Plano de cargos e vencimentos

Art. 1o Fica instituído o Plano de Cargos, Vencimentos e Estrutura Administrativa,

com o objetivo organizar os cargos públicos da câmara Municipal de sáo Gabriel do

oeste, definir o quadro de vagas e os sistemas de retribuição, de conformidade com

os princÍpios con stitucio n a is.

Parágrafo único. o sistema de retribuição pecuniária dos servidores observa a
natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade, os componentes' as
peculiaridades e os requisitos para a investidura no cargo

Art.20 0 Plano de cargos, Vencimentos e Estrutura Administrativa dos servidores

da câmara Municipal de são Gabriel do oeste abrange os cargos em comissáo, as

funções de confiança e os cargos efetivos.

CAP|TULO II

Dos conceitos

Art. 30 Para os efeitos do presente Plano de cargos e Vencimentos considera-se:

l- CARGO: O conjunto de tarefas e funções sócio organizadas que

apresentam identidade de natureza, conteúdo, complexidade e responsabilidades

semelhantes conferidas a servidores admitidos para tal fim;

ll - CARGO EFETIVO: O conjunto de deveres e reponsabilidades, tarefas ou

atribuições conferidas a servidores admitidos por meio de Concurso Público para tal

fim;

lll - CARGO EM COMISSAO: O conjunto de responsabilidades, atividades,

tarefas ou atribuições inerentes à direção, coordenação, gerência, chefia,

assessoramento ou assistência ao Poder Legislativo, conferido temporariamente a q
Ttas, I -fÉ - 5ooGolnel do oestel<uo
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pessoas com experiência, pertencentes ou não ao quadro de pessoal efetivo da

Câmara;

lV - FUNÇÃo DE CoNFIANÇA: o conjunto de deveres, responsabilidades,

tarefas ou atribuiçÕes cometidas a servidores efetivos para o exercício de função de

supervisão.

V - GRUPO OCUPACIONAL: Os agrupamentos de cargos, correlatos ou afins,

cujos cargos são formados por um conjunto de akibuições direcionadas para um

mesmo obletivo e que se relacionam pela natureza do trabalho ou pelo ramo do

conhecimento desenvolvido ;

Vl - CLASSE: O conjunto de cargos da mesma natureza remunerados poÍ uma

faixa de referência e vencimentos;

Vll - REFERÊNCIA: A representação salarial dos níveis hierárquicos em que

se subdividem as classes;

Vlll - ENQUADRAMENTO: A passagem do servidor do atual sistema de

classificação para cargos integrantes do quadro de pessoal, instituídos por Lei,

efetuadoj por transformaçáo, que é passagem de um cargo atual para outro

idêntico, mediante apostila dos seus títulos de nomeação;

lX - PROGRESSÃO FUNCIONAL: A passagem de uma referência salarial para

outra imediatamente superior na mesma classe,

X - ASCENSÃO FUNCIONAL: O acesso a uma classe imediatamente superior

dentro do mesmo cargo;

xl - VENCIMENTO: A retribuição pecuniária dos servidores pelos exercícios de

cargo público;

xll - GRATIFICAÇÃO: A vantagem acessória que se acresce à remuneração

do servidor efetivo ocupante de função de confiança;

xlll _ REMUNERAÇÃO: É o somatório dos vencimentos, das gratificaçÕes e

demais vantagens financêiras permanentes, temporárias, ou transitórias, atribuídas

ao servidor pelo exercício de cargo público.

CAP|TULO III

Da estrutura do plano de cargos e vencimentos

Art. 40 0 quadro permanente da câmara Municipal de são Gabriel do oeste tem a

seguinte composição estrutural:

I - CARGO EM COMISSAO

a)GrupoOcupacionall-Direção,símboloDC,DAeAssessoriade
Gabinete Parlamentar, símbolo AGP.

II- CARGOS EFETIVOS

a) Grupo Ocupacional ll - Cargos de Provimento Efetivo, símbolo SE

il - CARGOS EFETIVOS EM EXTINÇÃO
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a.) Grupo Ocupacional lll - Tecnico de Nível Medio, símbolo TNM e Serviço
Técnico Operacional, simbolo STO;

b) Grupo Ocupacional lV - Função de Confiança, símbolo FC

IV - CARGOS EM COMISSÃO EM EXTINÇÃO

a) Grupo Ocupacional V - Assessoria, símbolo ASS e Direção, símbolo
DIR.

§1o Os cargos que compõem os Grupos Ocupacionais da Câmara Municipal de
São Gabriel do Oeste constam do Anexo I desta Lei, assim como a especificação
dos requisitos, o número de vagas, o vencimento base e a carga horária.

§2o Os padróes de retribuição salarial ou plano de remuneraçâo, divididos em

classes e referências, constam do Anexo ll desta Lei.

§3o A atribuiçóes dos cargos encontram-se descritas no Anexo lll desta Lei.

§4o O organograma da Câmara Municipal encontra-se descrito no Anexo lV desta

Lei.

Art. 50 Os cargos que compõem os Grupos Ocupacionais podem ser criados,

extintos, unificados ou transformados pelo Poder Legislativo para atender as

necessidades administrativas, bem como alterada a carga horária, desde que não

acarretem aumento de desPesa.

CAPíTULO IV

Da finalidade dos cargos

sEçÃo I

Dos cargos em comissão

Art.6o Os cargos em comissão, constantes do Grupo Ocupacional I' têm por

finalidade:

I - GRUPO I - DA, DC e AGP: a execuçáo de atividades de direção e
assessoria técnico-administrativa à Câmara Municipal.

sEÇÃo ll
Dos cargos efetivos

Art.7o os cargos efetivos sáo de execução funcional e profissional de todos os

níveis e de quãlquer natureza, e compóem a força de trabalho efetiva da Câmara

Municipal para o exercício pleno das atividades meio e fim, e destinam-se:

| - GRUPo ll - SE: à execução de funçÔes e atividades administrativas e

técnicas, recepção, distribuição de documentos, recepçáo de pessoas no âmbito da

Câmara Municipal, cujas atribuiçÕes estão previstas na Lei.
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ll - GRUPO lll - TNM / STO: à execução de atividades de apoio técnico-
administrativo à Câmara Municipal e aos Vereadores, cujas atribuições estão
previstas na Lei.

Parágrafo único. O provimento dos cargos efetivos integrantes do Grupo
Ocupacional ll será feito por meio de concurso público de provas ou de provas e
títulos.

sEçÃo ilr
Das funçôes de confiança

Art. 80 As funções de confiança, constantes do Grupo Ocupacional lV, são
exclusivamente dos servidores efetivos da Câmara Municipal de São Gabriel do
Oeste, e destinam-se.

| - GRUPO lV - FC: à execução de atividades de gerência, coordenação,
supervisão e controle adminisúativo direto à Câmara Municipal.

Parágrafo único. Na escolha para os exercícios da função gratiÍicada será
observada a correlação das atribuições do cargo efetivo do servidor e da função a
ser exercida.

CAP|TULO V
Da retribuição mensal

Art. 90 As retribuiçÕes mensais dos cargos em comissão - Grupo Ocupacional I e
V, das Funções de Confiança - Grupo Ocupacional lV, são as constantes das
tabelas 1,4 e 5 respectivamente, do Anexo I desta Lei.

Art. í0. O valor pecuniário das funçóes de confiança é a vantagem que se acresce
ao vencimento do servidor designado para o exercício destas.

Art. 11. Os vencimentos dos cargos efetivos que compôem os Grupos Ocupacionais
ll e lll constam nas tabelas de números 2 e 3 do Anexo I desta Lei.

Att. 12. E considerado como valor a ser incorporado à remuneração do servidor
efetivo o adicional por tempo de serviço.

Art. 13. Fica o Poder Legislativo de Sáo Gabriel do Oeste - MS autorizado a
conceder, na primeira quinzena de cada mês, adiantamento aos servidores públicos
ativos deste Poder que procederem solicitação, de acordo com os critérios
estabelecidos nesta Lei.

§ 10 O adiantamento salarial dê que trata o caput deste artigo terá como limite
máximo o percentual de cinquenta por cento da remuneraçáo liquida do servidor.

§ 20 O adiantamento da remuneração liquida, referido no caput, está condicionado
à disponibilidade financeira do ente público.

h
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Atl. 14. Fica o Presidente da Câmara Municipal autorizado a conceder insalubridade
e periculosidade, desde que realizada a respectiva perícia médica, nos termos do
Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Legislativo de São Gabriel do Oeste.

CAPíTULO VI
Da progressão funcional

Art. í5. A Progressão Funcional é a elevaçáo do servidor à referência imediatamente
superior àquela a que pertence, dentro da respectiva classe, independentemente da
existência de vaga, obedecendo o critério de antiguidade e comprovação de
certificação.

§1o Na progressão funcional, quando da elevação da referência superior, será

aplicado o percentual de cinco por cento sobre o vencimento do nível de referência
imediatamente anterior.

§2o Para nível médio, referência "2" - curso de graduação superior na área do
Servidor, realizados em entidade pública ou particular, reconhecido pelo MEC.

§3o Para nível médio, referência "3" - curso de especialização superior na área do
servidor, com carga horária mínima de duzentas e quarenta horas, realizados em
entidade pública ou particular.

§4o Para nível médio, referência "4" - curso de mestrado ou doutorado na área do
servidor, realizados em entidade pública ou particular.

§5o Para nível superior, referência "2" - curso de especializaçáo superior na área
do servidor, com carga horária mínima de duzentas e quarenta horas, realizados em
entidade pública ou particular.

§6o Para nível superior, referência "3" - curso de mestrado na área do servidor,
realizados em entidade pública ou particular.

§7o Para nível superior, referência "4" - curso de doutorado na área do servidor,
realizados em entidade pública ou particular.

Art.16. A antiguidade será apurada pela permanência efetiva do servidor na
referência, apurada em dias.

Art. 17. Será de dois anos de permanência efetiva na referência anterior o interstício
para progressão, após o periodo de estágio probatório.

Parágrafo único. No caso de progressão na referência inicial da classe inicial, o
período de antiguidade a ser considerado deverá coincidir com o cumprimento do
estágio probatório sendo, portanto, de três anos.

Art. í8. Em beneficio daquele a quem por direito cabia a progressão, será declarado
sem efeito o ato a que a houver concedido indevidamente.

§1o O beneficiário da progressão indevida a que se refere este artigo ficará
obrigado a restituir o que recebeu indevidamente.

h
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§2o O servidor a quem cabia a progressão será indenizado da diferença de
vencimento a que tiver direito.

CAP|TULO VII
Da ascensão funcional

CAPiTULO VIII
Do enquadramento de pessoal

Atl. 22. O enquadramento do pessoal efetivo e estável da Câmara Municipal de Sáo

Gabriel do Oeste se constituirá na passagem do servidor do atual sistema de

classificação para os cargos integrantes do quadro de pessoal instituído por Lei.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, o enquadramento se
dará por transformação, que é a alteração de titulação e atribuições do cargo
instituído por Lei, assegurando ao servidor efetivo ou estável sua remuneração, sem
perda de vencimento.

Art. 23. Ao ser enquadrado, se o vencimento do servidor for superior ao valor da
referência em que deva ser incluído, a transformação, excepcionalmente, será
realizada na referência e classe do valor mais próximo da sua atual remuneração,
sem perda de vencimento.

Ad.24. O servidor, após ter conhecimento do seu enquadramento, em se sentido
prejudicado, terá um prazo de até trinta dias para solicitar, por meio de requerimento
dirigido ao Presldente da Câmara Municipal, a revisão do mesmo.

CAPiTULO IX

w

Art. '19. A Ascenção Funcional é a elevação do servidor à classe imediatamente
superior àquela a que pertence, dentro da respectiva categoria, independentemente
da existência de vaga, obedecido o critério de antiguidade.

Parágrafo único. Na ascensão funcional, quando da elevação da classe superior,
será aplicado o percentual de três por cento sobre o vencimento do nivel

imediatamente anterior.

Art. 20. Será de dois anos de permanência efetiva na última referência da classe

anterior o interstício paÍa a ascensão funcional.

Atl. 21 . Em beneficio daquele a quem por direito cabia a ascensão, será declarado
sem efeito o ato que a houver concedido indevidamente.

§1o O beneficiário da ascensão indevida a que se refere este artigo Íicará
obrigado a restituir o que receber indevidamente.

§2o O servidor a quem cabia a ascensáo será indenizado da diferença de
vencimento a que tiver direito.
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Das disposições finais

Atl. 25. O provimento dos cargos em comissão é de exclusiva competência do
Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste.

Art. 26. Os servidores do quadro permanente, quando designados para cargos em
comissão, podem optar pelo vencimento mais vantajoso.

Ar1.27. Aos servidores de cargos efetivos e estáveis constantes do Anexo l, Tabela
3, é assegurado o Plano de remuneração da carreira constante no Anexo ll, Tabelas

6 e 7, Grupo Ocupacional lll, Técnico de Nível Médio TNM e Serviço Técnico
Operacional STO.

Parágrafo único. As progressÕes e as ascensÕes funcionais do cargo efetivo de

Técnico em contabilidade, dispostas no Anexo ll, Tabela 6 da presente Lei, passam

a ser efetivadas com percentual de cinco por cento, em @zão de reenquadramento
legal e evoluçáo legislativa local.

Art. 28. Aos servidores com dirêito a licença prêmio adquirida até a data de

3OlO4t2OO2, e náo usufruída, terá direto ao gozo a qualquer período que solicitar.

Parágrafo único. O servidor fará jus à licença prêmio de três meses a cada
período de cinco anos de efetivo exercício, e proporcionalmente caso não tenha
atingido os cinco anos subsequente de efetivo exercício, sem prejuízo da
remuneração.

Art. 29. Fica o Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste obrigado a
proceder correição nas vantagens pessoais pagas aos servidores da Câmara
Municipal, a cada dois anos, sob as penas da Lei.

Art. 30. A revisão salarial dos vencimentos dos servidores do Legislativo Municipal
dar-se-á sempre na mesma data e índice da concedida pelo Executivo Municipal.

Art. 31. As tabelas e os quadros constantes deste plano constituem parte integrante
do seu texto, cabendo ao Poder Legislativo a inclusão, exclusão ou transformação
de cargos, desde que não acarretem aumento de despesa com pessoal.

Art.32. Fica autorizada a concessâo do percentual de dez por cento de gratificação
pelo exercício como membro de comissáo de licitação, sobre o vencimento básico.

Art. 33. Fica autorizada a concessão do percentual de dez por cento de gratificação
por nível de habilitação, conforme Estatuto dos Servidores Públicos do Poder
Legislativo.

Art. 34. O preenchimento dos cargos efetivos símbolo SE, da tabela 2, do Anexo l,
por meio do exercício, acarretará a extinção dos cargos comissionados símbolos
ASS l, ASS ll, ASS V ao ASS X e símbolos DIR I, ll e lll e a mudança na simbologia
dos cargos comissionados de assessores da presidência símbolo ASS lll, da
secretaria sÍmbolo ASS lV, dos assessores parlamentares símbolo ASS Vlll para
AGP 1, AGP 2 e AGP 3, acarretará a extinção definitiva dos cargos constantes na
Tabela 5, do Anexo l, desta Lei.

Art. 35. O preenchimento do cargo efetivo de Controlador lnterno por meio do

ry
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exercício acarretará a extinçáo da Íunçáo de confiança - sÍm bolo "FC" de Diretor de
Controladoria - Grupo ocupacional lV, constante na tabela 4, do Anexo l, desta Lei.

Art. 36. Os programas de governo, Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes

Orçamentaria (LDO) e Lei Orçamentaria Anual (LOA) passam a incorporar as

alterações previstas na presente lei.

Art. 37. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 38. Os efeitos financeiros desta Lei complementar passam a viger no primeiro

dia do mês subsequente a data da sua publicação.

Art. 39. Ficam revogadas as seguintes Leis Complementares:

l- no 7, de24 de abril de 2002;

ll- n"'10, de 1o de abril de 2003;

lll - no 16, de 04 de fevereiro de 2005;

lV - no 025, de 30 de janeiro de 2007;

V - no 36, de 25 de junho de 2007;

Vl - no 44, de 23 de agosto de 2007;

Vll - no 58, de 3 de julho de 2008;

Vlll - no 062, de 22 de abril de 2009;

lX - no 078, de 28 de fevereiro de 201'l;

X - no 92, ío de fevereiro de 2013

Xl - no í26, 13 dejunho de2O14:

Xll - no '131, de 1 I de setembro de 2Q14;

Xlll - no 154, de 10 de abril de 2016;

XIV - no 166, de 15 de março de 2017;

XV - no 182, de 28 de novembro de 2017 .

Sáo Gabriel do Oeste-MS, 15 de dezembro de 2022

crpa
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TABELA 1 _ CARGOS EM COMISSÁO - SIMBOLOS 'DC", "DA" E'AGP'
GRUPO OCUPACIONAL I

SiMBOLO CARGOS QUALIFICAçAO cARGA/HoRÁRIA
HORAS SEIUANAIS

VENCIMENTO
EM RS

DA Diretor
Administrativo

Ensino Superior completo e
portador de CNH categoria AB

01 40h R$ 6.000,00

DC DiretoÍ
Contábil

Ensino Superior em Ciências
Contábeis, com registro no

respectivo órgão de classe, e
experiência na área pública

01 40h R$ 8 850,00

AGP-1 Assessor da
Presidência

Ensino Superior completo 01 40h R$ 6 000,00

AGP.2 Assessor da
Secretaria

Ensino Superior completo 01 40h R$ 6 000,00

AGP-3 Assessor
Parlamentar

Ensino superior completo ou
Cursando Ensino Superior

11 40h RS 4.500,00

ANEXO I - COMPOSTÇÂO DOS GRUPOS OCUPACIONAIS

ANEXO r - COMPOSTÇÃO DOS GRUPOS OCUPACIONAIS

h

TABELA 2 _ SERVIDORES EFETIVOS - SÍMBOLO 'SE'
GRUPO OCUPACIONAL II - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

SIMBOLO CARGOS
REQUISITOS EXIGIDOS N'DE

VAGAS
CARGA

HORARIA VENCIM ENTOS

SE Procurador
Jurídico

Ensino superioÍ completo em
Direito e reqistro na OAB

01 40 Horas R$ 8 000,00

eÊ Controledor
lnterno

Ensino superior em Direito ou
Economia ou AdministraÇáo ou

Ciências Contábeis com
registro no respectivo órgâo de

classe

01 40 Horas R$ 8 000,00

SE Contador Ensino superior em Ciências
Contábeis com registro no
respectivo órqáo de classe

0'r 40 Horas R$ 8 000,00

SE Analista
Legislativo

Ensino superior complêto em
Direito ou AdministraÇão ou

01 40 Horas R$ 6.000,00

Ruo - trrs
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nos demais cursos superiores
na área de humanas

SE Analista
Financeiro

Ensino superior completo em
Ciências Contábeis com

registro no respectivo órgão de
ciasse

01 40 Horas R$ 6.000,00

SE Analista de
Recursos
Humanos

Ensino superior em
AdministraÇão. Gestão de

pessoas, Ciências Contábeis
com habilitação na área

especifica de RH ou outro
curso superioÍ com

especialização em RecuÍsos
Humanos e registro no

re voó ão de classe

01 40 Horas R$ 6.000,00

SE Analista
administrativo

Ensino superior completo 01 40 Horas R$ 6 000,00

SE Assessor de
Comunicaçáo

Nível superior completo em
Publicidade e Propaganda ou
Jornalismo ou Comunicação

Social com registro no
respectivo Órgâo de classe.

01 40 Horas R$ 5.000,00

Técnico em
lnformática

Ensino Superior: GraduaÇáo
em Tecnologia da lnformaÉo
Tl ou Analista de Sistemas ou

Ciência da Computaçâo ou
E enharia da com

01 40 Horas R$ 5.000,00

SE Técnico
Administrativo

Ensino médio completo 02 40 Horas R$ 4 000,00

SE Assistente
Administrativo I

Ensino médio completo 01 40 Horas R$ 3 000,00

SE Assistente
Administrativo ll

Ensino médio completo com
CNH.AB

01 40 Horas R$ 3.000,00

PREFEtTuRA Muutctpat DE SÃo Gaaattt Do OEsrE
EsrADo DE MATo GRosso oo SUL

ANEXO r - COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS OCUPACIONAIS

GRUPO OCUPACIONAL III

TECNTCO DE NíVEL MÉDrO E SERVIçO TÉCNICO OPERACIONAL

MBOLOS "TNM" E'STO'TABELA 3 - CARGOS EFETIVOS EM EXTI o-s

QUALIFICAç o NO DE
VAGAS

VENCIMENTOSiMBOLO CARGOS

TNM

Técnico em
Contabilidade

Ensino médio profissionalizante
em Técnico em Contabilidade e

01 40h R$ 3.341,37
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PREFEITURA Muutctpat DE SÃo GABRTEL Do OESTE

EsrADo DE Maro GRosso Do 5uL

registro no CRC

STO Escriturário 02 40h R$ 6.1 58,67

ANEXO r - COMPOSIÇÂO DOS GRUPOS OCUPACIONAIS

ANExo r- coMpostçÃo oos cRUPos ocuPAcloNAls

TABELA 5 - CARGOS EM COMISS O EM EXTIN o-s MBOLO "ASS" e "DlR"

GRUPO OCUPACIONAL V

Fone/Fox: (67) 3295-271 1 - www,soogobiel.ms.gov.bt
"DoÉ 5AN6UE, DOe óRGÁOS, SALVE UMA VIDA.
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MBOLO "FC"TABELA 4 _ FUNç O DE CONFIANÇA -
GRUPO OCUPACIONAL IV

GRATIFICA oNO DE
VAGAS

QUALIFICAÇ oCARGOSS MBOLO

30% (trinta por cento) do
vencimento na classe e

reÍerência iniciais.

Ensino Superior completo e
com Conhecimento Técnico

Supervisor de
Gestão de
Contratos

FC

01 30% (trinta por cento) do
vencimento na classe e

referência iniciais.

Ensino Superior em Direito ou
Contabilidade ou Economia ou

Administraçáo, com
conhecimento têcnico e com

registro no respectivo
Conselho ou Órgão.

Diretor de
Controladoria

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

VENCIMENTON' DE
VAGAS

oullrrrceÇÃosíMBoLo CARGOS

R$ 8.060,3001Assessor
Jurídico

FormaÇão SuperioÍ em Direito, com
registro na OAB.

ASS I

40h RS 5 037,67ASS II Formaçâo Superior em Jomalismo
ou Publicidade ou experiência
comprovada, com registro no

respectrvo Conselho ou Órgão.

01

Assessor da
Presidência

ASS III Ensino superior ou cursando
ensino superior e conhecimento em

Técnica Leqislativa.

01 40h RS 5.037,67

ASS IV Assessor da
Secretaria

Ensino Superior ou cursando
ensino superior e conhecimento em

Técnica Legislativa.

01 40h R$ 5.037,67

Ensino médao completo

01

20h

Assessor de
Comunicação



ASS V Assessor
Financeiro

Ensino Superior completo em
Ciências Contábeis ou ensino

médio profissronalizante de Técnico
em Contabilidade, ambos com

registro no respeclivo Conselho ou
órgão

01 40h R$ 5 037,67

ASS VI Assessor de
Compras e

Estoque

Ensino médio completo ou
cursando ensino superior e

experiência na área.

01 40h R$ 3.475,97

ASS VII Assessor de
Tecnologia da
lnformação -Tl

Ensino SuperioÍ em Tl ou ensino
médio profissronalizante na área,

completo ou cursando

01 40h RS 3.475,97

ASS VIII Assessor
Parlamentar

Ensino médio completo e
conhecimento em Técnica

Legislativa

11 40h RS 3 475,97

ASS IX Assessor
Administrativo I

02 40h R$ 2.518,82

ASS X Assessor
Administrativo ll

Ensino fundamental completo com
habilidade em micro computador, e

portador de CNH categoria AB

01 40h R$ 2.518,82

DIR I Diretor Contábil Ensino superior completo em
Ciências Contábeis com registro no

respectivo Conselho ou Órgãq

01 40h R$ 8 802,16

DIR II DrÍetor
Legislativo

Ensino superior completo e
conhecimento em Técnica

Legislativa.

01 40h R$ 7 418,46

DtR l Diretor de
Gestão de
Pessoal e
Patrimônio

Ensino superior completo e com
conhecimento Técnico.

01 40h R$ 6 120,00

PREFEtTuRA Muutctpat DE SÃo Gaaatet Do OEsrE
ESÍADO DE MAÍO GROSSO OO SUL

nicipal
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Ensino médio completo ou
cursando e com habilidade em

micro computador.



PREFETÍyRA MuN,ctPAL DE SÃo Gaeatet oo Oeste
EsrADo DE MAro GRosso Do 5uL

ANEXO II - PLANO DE REMUNERAÇÃO DA CARREIRA

ANEXO II . PLANO DE REMUNERAÇÃO DA CARREIRA

TABELA 1. CARGOS EFETIVOS

GRUPO OCUPACIONAL ll - Nível Superior
CONTROLADOR INTERNO E CONTADOR - SÍMBOLO . SECARGO: PROCURADOR JURíDICO,

CLASSE

'I5 ANOS
G

17 ANOS
H

I3 ANOS
F

1't aNos
E

7 ANOS
c

9 ANOS
D

5 ANOS
B

oz.u,
É
ul
u-t!
É.

INICIAL

R$
9.838,97

RS
9 552,409.274 18

R$R$
8.7 4',1 ,81 9.004 06

R$RS
8.487,20

1 R$
8.000,00

R$
10.330,91

R$
10.030,01

R$
9.178,90

R$RS
8 91 1,568 652 00

RS2 RS
8.400,00

R$
10.531,51 10.847 45

t(uR$
10.224,77

R$
9.637,84 9 926 97

R$R$
9.357,1 39 084 60

R$3 R$
8.820,00

R$
1 1.389,83

RS
1 1.058,09

R$
10.423.32 10 736 01

RSR$
10.119,73

R$
9.538.83

R$
9.824,99

R$
9.261,00

4

TABELA 1- CARGOS EFETIVOS

GRUPO OCUPACIONAL ll - Nível Superior
CONTROLADOR INTERNO E CONTADOR - SíMBOLO . SECARGO: PROCURADOR JURiDICO,

CLASSE

35 ÂNOS
o

31 ANOS
o

33 ANOS
P

29 ANOS
N

25 ANOS
L

27 ANOS
Íú

21 ANOS
J

23 ANOS
K

oz
.lr.l
Éú
tL
uJ
É

19 ANOS
I

R$
12.463,66 I z.óé í 56

R$R$
11.7 48,21 12.100 65

R$R$
11.073.82 1 1 .406 03

R$R$
10.438,15 10 751 29

R$1 R$
10.1 34,1 3

R$
13.086,84

RS
13.479.44

R$
1 2.335,61

R$
11 .627 ,51 1 't.976 22

RSR$
11.288,85

R$
10.640,83

R$
10.960,05

2

13.741 18
R$ R$

14.153,4112.952 39
R$ R$

I 3.340,9612.57 5 14
R$R$

1 1 853,29 12.208 88
R$R$

11.172,87 11.508 05
R$3

R$
14.428,25

R§
13.600,01

RS
14.008,0'l

R$
1 2.81 9,3 3 90

RSR$
12.083.46

R$
12.445.96

4 RS
11 731 ,52

TABELA 2 - CARGOS EFETIVOS - slnilaoro Se"
GRUPO OcUPACIONAL ll- Nível Superior

cARGO: ANALISTA LEGISLATIVO, ANALISTA FINANCEIRO,

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS E ANALISTA ADMINISTRATIVO - S|MBOLO - SE
soz
{JJ(
u
u,J
É.

CLASSE

INICIAL
A

5 ANOS
B

7 ANOS
c

9 ANOS
o

1r ANOS
E

13 ANOS
F

í5 ANOS
G

17 ANOS
H
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RS
8.240,00

9.454,26
R$

9.737,88

R$
12.705.67

R$
14.861,09



1 R$
6.000,00

R$
6.180,00

R$
6.365,40

R$
6.556,36

R$
6.753,05

RS
6.955,64

R$
7.164,30

R$
7 .379,22

2 R$
6.300,00

R$
6.489,00

R$
6.683,67

R$
6.884,18

R$
7.090,70

R$
7.303,42

R$
7.522,52

R$
7.748,19

3 R$
6.615,00

R$
6.8't 3.45

R$
7 .017 ,85

R$
7.228.38

R$
7.445,23

R$
7.668,58

R$
7.898,63

R$
8135,58

4 RS
6.945,75

R$
7.154,12

R$
7.368,74

R$
7.589,80

R$
7 .817 ,49

R$
8.052,01

RS
8.293,57

R$
8.542.37

ANEXO II . PLANO OE REMUNERAÇÃO DA CARREIRA
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TABELA 2 . Cancos errrrvos - slÚBoLo "sE"

GRUPO OCUPACIONAL ll- Nível Superior

CARGO: ANALISTA LEGISLATIVO, ANALISTA FINANCEIRO,

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS E ANALISTA ADMINISTRATIVO - SÍMBOLO - SE

oz.ú
É.ú
L!
É.

CLASSE

19 ANOS
I

2'l aNos
J

23 ANOS
K

25 ANOS
L

27 ANOS
M

29 ANOS
N

31 ANOS
o

33 ANOS
?

35 ANOS
o

,| R$
7.600,59

R$
7.828,60

R$
8.063,45

R$
8.305,35

RS
8.554,51

R$
8.8.1 1 .14

RS
9.075,47

R$
9.347,73

R$
9.628,16

2 R$
7.980.63

R$
8.220,04

R$
8.466,64

R$
8.720,63

R$
8.9A2,24

R$
9.251,70

R$
9.529,25

R$
9.815,12

R$
10.109.57

J RS
8.379,64

R$
8.631,02

R$
8.889,95

RS
9.156,64

R9
9.431 ,33

R$
9.714,26

R$
10.005,68

R$
10.305,85

R$
10.615,02

4 R$
8.798,64

R$
9.062,59

R$
9.334,46

R$
9.614,49

R$
9.902,92

RS
10.200,00

R$
10.506,00

R$
10.821 , 18

R$
1 1 14 5,81

TABEL A 3 . CARGOS EFETIVOS _ SIMBOLO SE

GRUPO OCUPACIONAL ll - Nível Superior
CARGO: ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E TÉCNICO EM INFORMÂTICA

oz.t!
É.
ut
u-
ul
É.

INICIAL
A

5 ANOS
B

7 ANOS
c

9 ANOS
o

1.I ANOS
E

t3 ANOS
F

15 ANOS
G

17 ANOS
H

R$
5.000,00

R$
5.1 50,00

R$
5.304,50

R$
5.463,63

R$
5.627,53

R$
5.796,35

R$
5.970,24

R$
6149,34

2 R$
5.250,00

R$
5.407,50

R$
5.569,72

RS
5.736,81

RS
5.908,9 í

R$
6 086,17

R$
6.268,75

RS
6.456,81

3 R$
5.512,50

R$
5.677 ,87

R$
5.848,20

R$
6.023,64

R$
6.204,34

R$
6.390,47

R$
6.582,18

R$
6.779,64

4 RS
5.788,12

RS
5.961 ,76

R$
6.140,61

R$
6.324.82

R$
6.514,56

R$
6 709,99

R$
6.91 1,28

R$
7.118,61

TABELA 3 - CARGOS EFETIVOS - SÍMBOLO SE
GRUPO OCUPACIONAL ll - Nível Superior

CARGO: ASSESSOR DE COMUNICAÇÁO E TÉCNICO EM INFORMÁTICA

oz
.u,J

É.
TJJ
lr.t!
É

CLASSE

Í9 ANOS
I

2í ANOS
J

23 ANOS
K

25 ANOS
L

27 ANOS
M

29 ANOS
N

3í ANOS
o

33 ANOS
P

35 ANOS
o

h

Patrettuna MuNtctpAL DE SÃo Gaanttt Do OEsrE
EsrADo oE MAÍo GRosso Do SUL

CLASSE

,|



1 R$
6.333,82

R$
6.523,83

R$
6.719,54

R$
6.921,12

R$
7.128,75

R$
7.342,61

R$
7.562.88

R$
7.789,76

R$
8.O23,45

2 R$
6.650,51

R$
6.850,02

RS
7.055,52

R$
7 .267 ,18

R$
7 .485,',tg

R$
7.709,74

R$
7 .941 ,03

R$
8.175,26

R$
8.424,63

3 RS
6.983,02

R$
7192,51

R$
7.408,28

R$
7.630,52

RS
7.859,43

R$
8.095,2'1

R$
8.338,06

RS
8 588,20

R$
8.845,84

R$
7 .332,16

RS
7.552,'12

R$
7.778,68

R$
8.012,04

RS
8.252.40

R$
8.499,97

R$
8.754,96

R$
9.017,60

R$
9.288,12

PREFErTURA MuNtc,pAL DE SÃo Gaenttt Do OEsrE
EsÍADo DE MAÍo GRosso Do SUL

ANEXO II . PLANO DE REMUNERAçÃO DA CARREIRA

ANExo [ - pLANo DE REMUNERAÇÃo DA CARRE|RA

TABELA 4. CARGOS EFETIVOS _ S MBOLO SE

l5 ANOS
G

17 ANOS
H

II ANOS
E

13 ANOS
F

7 ANOS
c

9 ANOS
D

oz
.llJ
É.
ul
UJ
É

5 ANOS
B

CLASSE

INICIAL
A

R$
4.919,474 502 02

R$ R$
4.637,08 4.77 6 19

R$R$
4.243.60

R$
4 370,90

R$
4.000,00

R$
4.120,00

I

R$
5.015,00 5.165

RSR$
4.727,13 4.868 94

R$R$
4.455,78

R$
4.200,00 4.326 00

RS2

R$
5.265,74

R$
5.423,71

R$
4.963,47 5.112 37

RSRS
4.678,56

R$
4.818,91

3 R$
4.410,00

R$
4.542,30

5.529 02
R$ R9

5.694,89
R$

5.211 ,65
R$

4.912,49 5 059 86
R$4 R$

4.630,50 4.769 4',l

R$

GRUPO OCUPACIONAL ll - Nível Médio

CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO

ÍABELA 4 - CARGOS EFETIVOS - S MBOLO SE

27 ANOS
M

29 ANOS
N

3I ANOS
o

33 ANOS
P

35 ANOS
a

21 ANOS
J

23 ANOS
K

25 ANOS
L

g
oz
4!
É
IIJ
TL
L!
É

19 ANOS
I

5.53ô 89
R$ Rs

5.702,99
R$

5.874,07
R$

6.050,29
R$

6 231 ,79

R$
6.418,74

1 R$
5.067,05 5 219 06

R$

2 RS
5.320.41

R$
5.480,02

R$
5.644,42

R$
5.813,75

R$
5.988,'t6

R$
6.'167,80

R$
6.352,83

RS
6.543,41

R$
6.739,7'l

R$
5.586,42 5.7 54 01

RS R$
6.104,42

R$
6.287,55

Rs
6.476,17

R$
6.670,45

R$
6.870,56 7.076 67

R$

4 RS
5.865,73

R$
6.041.70

R$
6.409,63

RS
6.601,91

RS
6 799,96 7.003 95

R$ RS
7.214,06

R$
7.430,48

TABELA 5. CARGOS EFETIVOS _ S MBOLO SE
GRUPO OCUPACIONAL ll - Nível Médio

Alves Dios, 7.277 - centro --CÍ /y.49U-(NA - 5Aõ OoDnel .lo Oe'te
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GRUPO OCUPACIONAL II _ Nive| MédiO

CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO

R$
4.589,45

R$
5.367,99

CLASSE

RS
5 375,63

3 R$
5 926,63

R$
6 222,95



cARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIvO

CLASSE

.I7 ANOS
H

í3 ANOS
F

15 ANOS
G

9 ANOS
D

11 ANOS
E

5 ANOS
B

7 ANOS
c

oz.t!
ú.
UJtt
ul
É.

INICIAL
A

3.527 51

R$ R$
3.633,33

R$
3.424,77

R$
3.228,18 3_3tJ 02

R$R$
3.090,00 3.182 70

R$1 RS
3.000,00

R$
3.761,25 3 874 08

R$
3.545 34

R$R$
3.442.08

R$
3.244,50 3 341 83

R$2 R$
3.150,00

R$
4.067,76

R$
3.949,29

RS
3.722,60 3.834 27

R$R$
3.614, 18

R$
3.406,72

R$
3 508,92

3 R$
3.307,50

R$
4.271 ,164.025 99

R$
4',146 76

R$R$
3 908,73

R$
3.794,89

R$
3.577,05

RS
3.684,36

R$
3.472,87

PREFEtTuRA MuNtc,PAL DE SÃo GAsRtEL Do OEsrE
EsrADo DE MAro GRosso Do 5uL

ANEXO II - PLANO DE REMUNERAçAO OA CARREIRA

oBS: CADA NÚMERO CONSTANTE NA TABELA EQUIVALE A UMA CLASSE E REPRESENTA O

NúMERO DE ANoS QUE o SERVIDOR PoSSUI DE EFETIVO EXERCÍC|O NO CARGO (PROGRESSÃO

FUNCIONAL),

ANEXO il - PLANO DE REMUNERAçÃO DA CARRETRA
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GRUPO OCUPACIONAL ll - Nivel Medio

CARGo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

TABELA 5 - CARGOS EFETIVOS - S MBOLO SE

CLASSE

35 ANOS
o

3t ANOS
o

33 ANOS
P

29 ANOS
N

2s ANOS
L

27 ANOS
M

23 ANOS
K

19 ANOS
I

21 ANOS
J

oz
.ut
É.
utt!t!
É.

R$
4.740.59

R$
4.602.52

R$
4.338,33 4.468 47

R$R$
4.089,31

R$
4.211 ,98

R$
3.97 0,21

R$
3.742,32

RS
3.854,58

1

5.054 74
R$R$

4.907 ,52
R$

4.625,82
R$

4.764,594.491 09
RSRS

4.2 33,33 4.360 ?o
RS

4.1 10 00
RS2 R$

3.990,30
R$

5.307,45
R$

5.002,79 5.152 87
R$R$

4.857,08
R$

4.578,28 4.7 15 62
R$R$

4.444,94
R$

4.189,79 48
R$3

R$
5.572,83

R$
5.252,94 5.41 0

R$
5.099 95

R$R$
4.807,20

R$
4.951,41

R$
4.531 ,26

R$
4 667,19

4 RS
4.399,29

GRUPO OCUPACIONAL III - TECNICO DE NiVEL MÉDIO - TNM

CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

TABELA 6. CARGOS EFETIVOS EM EXTINç o

CLASSE

D EB c

4!É<
HõuZ
É.

A

R$ 5.160,16 R$ 6 272 18R$ 3.341,37 R$ 4 267,76

R$ 4.481,14 R$ 5 418,16 R$ 6.585,782 R$ 3.445,16

3 R$ 4.014,42 R$ 4.705,19 R$ 5.689,06 R$ 6.9í 5,06

4 R$ 3.662,41 R$ 4.139,14 R$ 4.914,44 R$ 5 973,51 R$ 7.260,81

R$
3.651,70

4

R$ 3.776,251

R$ 3.893,53

R$ 3.552,19



PREFEtTuRA Muttttctpat DE SÁo Gaanttt oo Oesrt
EsÍADo DE Maro GRosso Do sul

cRUpo ocuPAcroNAL ilr - sERVIÇO TECNICO OPERACIONAL- SIMBOLO - STO

CARGO: ESCRITURÁRIO

TABELA 7 - CARGOS EFETIVOS EM EXTINÇ

EDA B
É,<

ÚJ
d

RS 13.443 15R$ 1 1 .059 71R$ 7 485,66 RS 9.098,911 R$ 6 158,67
R$ 14.115,33R$ 1 1 .612,70R$ 9 553,70R$ 7.860 122 R$ 6.466 59
R$ 14,821 ,08R$ 12.193,34R$ 10 031 ,54RS 8.252,963 R$ 6 789.82
R$ 15.562,15R$ 12.803,01RS 10.533.07R$ 8.665,64R$ 7. 129

OBS: CADA NUMERO CONSTANTE NA TABELA EOUIVALE A UMA CLASSE E REPRESENTA O

NÚMERo DE ANOS QUE O SERVIDOR POSSUI DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO (PROGRESSÃO

FUNCIONAL)-

ANEXO lll - ATRIBUIÇOES OOS CARGOS

CARGO TABELA 1 . CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

GRUPO OCUPACIONAL I

DIRETOR
AOMINISTRATIVO

Coordenar a administração de pessoal e de serviços operacionais, de acordo

com a política administrativa adotada; propor planos e programas relativos às
matérias de sua competência; coordenar, juntamente com a Secretaria da

Câmara, a instituição das ComissÕes de Licitação, nos termos da lêgislaçâo
vagente; supervisionar, coordenar e controlar as obras e serviÇos realizados
na Câmara, apresentar ao Presidente da Câmara, ao final de cada exeÍcÍcio,
o relatório das atividades de sua área de atuaçáo, bem como plano de
trabalho e de realizaçâo para o exercicio subsequente; dirigir e orientar os
servidores que lhe forem subordinados; dar execuÇão às decisÕes de caráter
administÍativo, coordenar as atividades dê compras, almoxarifado, licitaÇÔes,

registros patrimoniais, entre outros, responsabilizar-se pela organizaçáo de
audiências públicas, reuniões, sessÕes itinerantes, entre outras; armar e
desarmar o alarme da sede da Câmara Municipal; zelar pelo patrimÔnio e
materiais disponibilizados para o êxercício da atividade; acompanhar e
organizar reuniôes realizadas na Câmara fora do horário de expedienle ou em
outro local, manter em dia os veículos da Câmare, bem como seu controle de
tráfego, seguro e manutenção; executar outras tareÍas correlatas inerentes às
responsabilidades da Diretoria Administrativa.

Desenvolver ações voltadas para execuÇáo, análise e controlê contábil da
Càmara Municipal, de acordo com a Legislaçáo em vigor; elaborar a proposta
do Orçamento da Câmara dentro do prazo legal; elaborar e assinar,
juntamente com os ordenadores de despesa, os balancetes, balanços e
demais relatórios contábeis inerentes â Câmara, de acordo com a legislaÇâo
pertinente, conferir o valoÍ do duodécimo a ser repassado pelo poder
Executivo à Câmarai verificar atos e fatos contábeis realizados pela
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Contabilidade, verificar a legalidade das despesas autorizadas; controlar os
saldos das dotaçÕes orçamentárias destinadas a cobrir despêsas fixadas no
Orçamento, através da emissâo e registro de notas de empenho; solicitar
Decretos de suplementaçáo orçamentária, quando necessário; emitir ordens
de pagamentos, notas de empenhos e de anulação de empenho; Processar a

emissão e cancelamento das notas de empenho; acompanhar a legislaÇão

relativa à sua área de atuaÇáo; encaminher dentro do prazo legal os

documentos contábets ao Tribunal de Contas e outros Órgãos; elaborar,

redigir, revisar, encaminhar e digitar oficios, despachos e demais atos da área

Coniábil; emitir relatórios e prestar contas ao Presidente da Câmara sobre as

atividades desenvolvidas pelo setor; auxiliar nos Processos LicitatÓrios;

auxiliar os Vereadores nos projetos de lei de sua área de atuação; auxiliar os

Verêadores quando necessário em questôes da área contábil; Discutir e
viabilizar a solução dos problemas relacionados eo setor contábil, êm

con.iunto com a Presidência e Controladoria da Câmara; elaborar e

encaminhar as declaraÇÕes pertinentes do setor, aos Órgáos competentes;

responder as diligênciás do Tribunal de Contas referente à sua área de

atuaÇáo, dentÍo do prazo legal; realizar publicagÕes no Diário Oflcial,
pertinentes ao sêtor contábil/financeiro; postar e acompanhar as informaÇôes

no Portal da Transparência, na sua área de atuaÇâo; executar outras

atividades correlatas.

DIRETOR
CONTÁBIL

Coordenar os trabalhos do Gabinete da Presidência, e por

Presidente, acompanhar e supervisionar os trabalhos desenvolvidos pelos

assessores parlamentares e do gabinete da Presidência; acompanhar a

redaÇáo de documentos e proposiÇÔes do Presidente, quando solicitado; dar
os encaminhamentos necessários a proposiçÕes de autoria do Presidente;

coletar a assinatura do Presidente em documentos; organizar audiências
públicas ou reuniÕes a serem realizadas pelo Presidente na Câmara,

luntamente com o Diretor Administrativo; fazer a interlocução entre o

parlamentar e os demais órgãos administrativos da Câmara e da PreÍeitura,

coletar inÍormaÇÕes mínimas para embasar a elaboração de proposiÇÕes;

supervisionar a êlaboração da agenda do Presidente; receber as respostas de
proposiçôes do Presidente, bem como Íiscalizar prazos para tanto;
questioÁar perante os órgàos paÍa resposta a proposiçÕes dê autoria do

Presidente; assessorar o presidente da Câmara municipal em suas atividadês
parlamentares; auxiliar o Presidente e demais vereadores em todas as

sessÕes e solenidades da Câmara; auxiliar nas atavidades relacionadas a

audiências públicas e reunióes no âmbito interno e externo da Câmara;

elaborar, redigir, revisar, encaminhar e digitar cartas, ofícios, circulares'

convites, propôsições, publicaçÔes, entre outros; receber e direcionar toda

correspondência oÍicial encaminhada e expedida, respectivamente, pelo

Presidentei organizar a agenda do Presidente da Câmara e comunicar aos
veÍeadores sobre reuniÕes e solenidades, entre outrasi atuar como fiscal de
contratos, quando designado, despachar com o Presidente da Câmara;
receber. classificar e encaminhar documentos ou correspondência aos
vereadores, aos ex-presidentes e protocolar o recebimento; acompanhar o
Presidentê em todas as sêssÕes e solenidades da Câmara e em outros
eventos, quando solicitado; auxiliar no controle de prazo de respostas dos
documentos recebidos do Tribunal de Contas e Ministério Público e enviá-los,
sê for o caso; cuidar da divulgação das matérias a serem encaminhadas para
jornais ou para as radios, sites e outros veiculos de comunicaçáo; operar
máquinas copiadoras, scanner e outras necessárias para o cumprimento de
suas tarefast manter o cadastro de autoridades atualizado; responsabilizar-se
pelo empÍéstimo do plenário, bem como da organização de sua agenda,
juntamente com o assessor da secretariai receber e acompanhar os

determinação do

, armar e desarmar ovisitantes. orientando-os e restando informa
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ASSESSOR
PARLAMENTAR

alarme da sede da Câmara Municapalt zelar pelo patrimônio e materiais
disponibilizados para o exercÍcio da atividade; executar outras atividades
correlatas

Executar serviços pertinentes à secretaria, agenda do Secretário e
atendimento ao público, subsidiar, sob o ponto de vista do interesse público,
as matérias que estejam em trâmite na Cámara; sugerir pronunciamentos
sobre matérias em tramitação no Legislativo ou sobre acontecimentos que
afetem a vida da comunidade; agendar, organizar e assessorar o Secretário
em reuniões e debates externos; representar o parlamentar em reuniÕes e
eventos por determinaçâo daquele, sugerir encaminhamentos e pautas
políticas; encamanhar e acompanhar as reivindicaÇÕes de cidadãos perante
órgãos externos; assessorar diretamente as demandãs da Cámara Municipal;
atender ao têlefonê e Íequisições administrativas internas ou externas,
organizar a agenda da Secretaria da Câmara e comunicar aos vereadores
sobre reuniÕes e solenidades, entre outras, se for o caso, despachar
documentos de origem da Secretaria; auxiliar o secretário e demais
vereadores nas sessÕes e solenidades da Câmara, auxiliar nas atividades e
atribuiçÕes Íelacionadas a audiências públicas e reuniÕes no âmbito interno e
externo da Câmarai atuaÍ como fiscal de contratos, quando designado,
receber e acompanhar os visitantes, orientando-os e prestando informaçÕes;
responsabilizar-se pelo empréstimo do plenário, bem como da organização de
sua agenda, juntamente com o assessor da presidência; elaborar relatórios
mensais de visitas e outros; receber, classiÍicar e encaminhar documentos ou
correspondências e controlar o protocolo; manter os arquivos em ordemi
elaborar. redigir, revisaÍ, encaminhar e digitar cartas, oíícios, circulares,
convites, proposiÇÕes, publicaÇôes, atas, entre outros, manter atualizado os
arquivos da Secretaria; operar máquinas copiadoras, scanner e outras
necessárias para o cumpÍimento de suas tarefas; realizar pesquisas sobre
matéria legislativa quando solicitado; armar e desarmar o alarme da sêde da
Câmara Municipal, zelar pelo patrimônio e materiais disponibilizados para o
exercício da atividade; executar outras tareÍas correlatas.
Assessorar diretamente os vereadores da Câmara Municipal; atender ao
teleÍone e requisiÇôes administrativas internas ou externas; organizar a
agenda dos vereadores; despachar com os vereadores; receber e
acompanhar os visitantes, orientando-os e prestando informações; elaborar
relatórios mensais de visitas e oukas atividades do gabinete; receber,
classificar e encaminhar documentos ou correspondência e controlar o
protocolo do gabinete; manter os arquivos em ordem; elaborar, redigir,
revisar, encaminhar e digitar cartas, oficios, circulares, convites, proposiçôes,
publicaçoe e textos de divulgaÇáo, consultas de interesse do mandato
parlamentar, entre outros; digitar e formatar proJetos de leas, decretos,
emendas, vetos, controlando a numeração, quando necessáÍio; acompanhar
os vereadores em todas as sessões e solenidades da câmara, inclusive
externas; manter atualazado o arquivo dos vereadores; atuar como Íiscal de
contratos, quando designado; operar máquinas Íotocopiadoras,
multifuncionais, scanner e outras nêcessárias paÍa o cumprimento de suas
tarefas, quando solicitado; operacionalizar a aparelhagem de som da câmara,
quando necessário; realizar pesquisas sobre matéria legislativa quando
solicitado pelos vereadores; servir café, chás e aíns, quando solicitado;
armaÍ e desarmar o alarme da sede da Câmara Munjcipal; zelar pelo
patrimônio e materiais disponibilizados para o exercício da atividade; executar
outras âtividades correlatas.
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TABELA 2 . CARGOS DE PROVIÍI,IENTO EFETIVO

GRUPO OCUPACIONAL II

CARGO

CONTROLAOOR
INTERNO

Realizar acompanhamento, levantamento, fiscalização e avaliaÉo
administrativa, Íinanceira, patrimonial e operacional no âmbito da Câmara
Municipal; examinar as demonstraçÕes orÇamentárias e financearas, examinar
prestaÇÕes de contas, emitir parecer em processos administrativos de
competência da controladoria da Câmara; executar tarefas pertinentes à área
de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática;
fiscalizar o cumprimento das metas previstas no plano plurienual e a
execuÇão dos planos orçamentários, examinar a regularidade dos atos
admanjstrativos internos, acompanhar e verificar o devido cumprimento das

da gestâo

PROCURADOR
JURiDICO

PREFEITyRA Muutctpat DE SÃo Geeatet Do OESTE

ESTADO DE MAÍO 6ROSSO OO SUL

Assessorar na elaboraçáo das proposiçóes legislativas; acompanhar as

exercicio da atividade

publicaçÕes oficiais pertinentes a Câmara Municipal, auxiliar as comissÔes
permanentes e temporárias da Câmara quanto à análise da legalidade e

constitucionalidade dos projetos de lei e outras proposiçÕes; manifestar-se

nos processos de licitaÇão; representar a Câmara judicial e

extrajudicialmente, visando proteger os interesses do Legislativo; orientar os

vereadores e servidores quanto ao cumprimento de decisÕes judiciais; prestar

informaçÕes em mandado de segurança; informar os vereadores e servidores

sobre a vigência de lei, decreto ou outra norma jurídica de interesse do Poderi
propor, ná sua área de atuação, a declaraçáo de nulidade ou anulaÇão de
atos administrativos manifestadamênte ilegais; etuar em comissÕes de
processo administrativo disciplinar para apuraÇão de responsabilidade de

servidor do Legislativo por inÍraçâo praticada no exercício das atribuiçÕesi

manifestar-se sobre a interpretaçáo do regimento interno da Câmara, Lei

Orgânica Municipal e outras normas; auxiliar o Presidente da Câmara quando

solicitado. recepcionar citações iniciais ou comunicaçÕes Íeferentes a

quaisquer aÇoes ou processos aiuizados em desfavor da Câmara Municipal;

sugerii a propositura de açÕes que entendeÍ necessárias à defesa e ao

reiguardo dos interesses da Cámara, defender e representar o Poder

Legislativo Municipal na esÍera judiciária, em todas as suas instâncias;

representar ainda, o Poder Legislativo nos procedimentos administrativos ou

inquéritos civis junto ao Ministério PÚblico Estadual, Federal e Ministério

Público de Contas, emitir paÍecer no relatÓrio final dos procedimentos

administrativos disciplinares, processo de cassação de mandato ou de

dispensa de servidor do quadro permanente, no processo dê tomada de

contas após todo o kâmite adminastrativo e antes do julgamento pelo plenário;

quando solacitado, emitir parecer sobre projetos quê tramitem no Poder

Legislativo com Íelaçâo a sua legalidade e constitucionalidade; assessorar os

veieadores e demaii servidores do Legislativo sobre os assuntos jurídicos da

Câmarai emitir parecer, quando solicitado, sobre consultas formuladas pelo

Presidente, demais vereadores ou pelos Órgáos da Câmara' sob o aspecto

Jurídico e legal; auxiliar na redaçáo e examinar pro.ietos de leis, resoluçÕes,

justificativas de vetos, emendas, regulamentos, contratos e.outros atos de

natrr".a Jurídica; emitir pareceres, quando solicitado, sobrê editais de

licitaçóes, dispensa e inexigibilidade, bem como os contratos a serem

firmados pela Câmara; acompanhar junto aos órgãos públicos e privados as

questões de ordem jurídica de interesse da Câmara; exercer outras atividades

correlatas, conforme necessidade do serviço e solicitaÇão do superior
imediato; orientar quanto ao aspecto jurídico, os processos administrativos e

sindicàncias instauradas pela Presidência; atender aos pedidos de
inÍormações da Mesa Diretora e dos demais vereadores; armar e desarmar o
alarme da sede da Câmara Municipal; executar todas as atribuiçÔes inerenles
a Advocacia Pública, zelar pelo patrimÔnio e materiais disponibilizados para o

Página 20 de 35

Huõ MoÍtimioho
Fo n e/ F ox : (67 t 3 295- 2 1 I 7 - www. soogobtie l. m s.g ov.b r

"DoE saNcuÉ, DoE óRGÁos, sÀLvE IJMA vtDA"

fr



PREFETÍ7RA MuNtctpAL DE SÃo GABRTEL Do OEsrE
EsÍADo DE MAÍo GRosso Do 5uL

DesenvolveÍ aÇÕes voltadas paÍa execuçâo, análise e contÍole contábil da
Câmara Municipal, de acordo com a legislação em vigor, planejar o sistema
de registro e operaçÕes, atendendo as necessidades administrativas e legais,
paÍa possibilitar controles contábeis, financeiros, orçamentários e
patrimoniais; assessoÍar a elaboraÇão e organizaÇão da proposta

orçamentária do Legislativo Municipal; elaborar, oÍganizaÍ e assinar,
juntamente com os ordenadores de despesas, os balancetes, balanços e
demais relatórios contábeis inerentes à Câmara Municipal, de acordo com a
legislaÇáo pertinente; supervisionar os trabalhos de contabilização dos
documentos, analisando-os e orientando o seu processamento, adequando-
os ao plano de contas, para assegurar a correta apropriação contábilr realizar
estudos e pesquisas para o cumpÍimento de normas de contabilidade
aplicadas ao setor público; executar a atividade relacionada com a

escrituração e o controle de receitas, despesas e dos bens do Legislativo
Municipal; executar a escrituração analítica dos atos e fatos administratlvos;
escriturar contas correntes diversas, executar os atos necessários
relacionados com a execuçâo orÇamentária do Poder Legislativo, realizar
estudos financeiros e contábeis, emitir parecer sobre matérias contábeis,
rcalizaÍ a análase contábil e estatÍstica dos elementos integrantes dos
balanços; conferir o valor do duodécimo a ser repassado pelo Poder
Executivo à Câmara Municipal; execulaÍ trabalhos de ordem técnica contábil
verificando a legalidade das despesas autorizadas; analisaÍ contas contábeis;
controiar os saldos das dotaçóes orÇamentárias destinadas a cobrir despesas
fixadas no orçamento, através da emissão e registro de notas de empenho;
solicitar decretos de suplementaçâo orÇamentária, quando necessário, emitir
ordens de pagamento, notas e anulaçÕes de empenhos; processar a emissáo
e cancelamento de notas de empenhos; acompanhar a legislação relativa à
sua área de atuaçáo; elaborar os devidos encaminhamentos, dentro do prazo
legal das prestaÇões de contas, declaraçÕes e documentos contábeis a
PreÍeitura, ao Tribunal de Contas e outros órgáos, dando esclarecimentos e
acompanhando suas respeclivas deliberaçôes; elaborar, redigir, revisar,
encaminhar e digitar ofícios, despachos e demais atos da área contábil; emitir
relatóÍios e prestar contas ao Presidente da Câmara sobre as atividades
desenvolvidas pelo setor; auxiliar nos processos licitetórios, colaborando na
elabo dos rocessos e acom nhamento dos mesmos desde a abertura h
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leis, proceder a elaboraçáo de relatórios, auditorias, inspeçÕes e pareceres;
zelar pela obediência das formalidades legais e avaliar os resultados de atos
administrativos em geral, acompanhando especialmente a admissão de
pessoal, contratos e licitações; analisar a escrituração contábil e respectiva
documentaÉo; analisar, eleborar e encaminhar a prestaçáo de contas anual
ao Tribunal de Contas; promover, o(ganizat e executar programaÇão
periódica de auditoria contábil, Íinanceira, oÍçamentária, patrimonial e
operacional e emitir os respectivos relatórios, zelar pela observância dos
limites de gastos com pessoal, acompanhaÍ as publicações oficiais
pertinentes a Câmara Municipal; apoiar o controle el:terno; alertar
formalmente a autoridade administrativa competente sempre que tiver
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade de que tiver
conhecimento, em conformidade com as normas legais vigentes; comunicar
ao Tribunal de Contas as constataçÕes de irregularidade ou ilegalidade de
que tiver conhecimento, em conformidade com as normas vigentes; assegurar
a economicidade da adminastração nas áreas contábil, orçamentária,
Íinanceira, administrativa, patrimonial e operacional, controlar desvios, perdas

e desperdicios, identificar erros, fÍaudes e identificar os agentes
responsáveis; executar outras atividades relacionadas à sua área de atuaçáo;
armar e desarmar o alarme da sede da Câmara Municipal; zelar pelo
patrimônio e materiais disponibilizados para o exercício da atividade.

CONTADOR
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ANALISTA
LEGISLATIVO

de atuação e auxiliar quando necessário em questões da área contábil;
discutir e viabilizar a solução dos problemas relacionados ao setor contábil,
em con.iunto com a Presidência e Controladoria da Câmara; responder as

diligências do Tribunal de Contas reÍerentes a sua área de atuaÉo, dentro do
prazo legal, realizar publicaçÕes no Diário Oficial, pertinentes ao sêtor contábil

e Ílnancêiro; supervisionaÍ a prestaçáo de contas; organizar esquemas de

obrigações flscais ou previdenciárias da Càmara, executar tarefas pertinentes

a ãreâ Oe atuaÇão, utilizando-se de equipamentos e programas de

informática: armar e desarmar o alarme da sede da Câmara Municipal,
êxecutar outras atividades relacionadas à sua área de atuaÇãoi zelar pelo

até o seu Íechamento, auxiliar os vereadores nos proietos de lei de sua área

mônio e materiais dis ibilizados o exercício da atividade

Auxiliar no controle da tramitaÇão dos projetos encaminhados ao Poder

Legislativo, repassando as informaÇôes ao Presidente da Câmara, manter em

ordim o conirole da numeração de todas as proposiçÕes recebidas pelo

Poder Legislativo; orgenizar o expediente ê a ordem do dia das sessÕes da

Câmara; ãncaminharbs autÓgrafos, projetos, resoluçÕes portarias e DecÍetos

Legislativos ao Executivo, quando necessário, verificando os prazos,

pro-tocolo e demais procedimentos, atuar como fiscal de contratos, quando

designado, acompanhar os prazos de tramitação dos proJetos de lei de

,"oào co, o estabelecido no Rêgimento lnternoi manter infoÍmado o

Presidente e o PrimeiÍo Secretário sobre o andamento dos pro.ietos e demais

proposiçÕes apresentadas ao Legislativo; elaborar, Íedigir, revisar,

encamiÁhar e digitar ofícios, despachos e demais atos da área Legislativa;

assessorar na aÀálise da técnica legislativa dos proJetos de lei, resoluçÕes,

decretos, portarias e demais atos e, quando necessário, atuar em conjunto

com o Procurador Jurídico; rêdigir a ata das sessÔes; elaborar a redaçáo final

de todos os projetos aprovados pela CâmaÍa, em auxílio à Comissão de

LegislaÇão, Justiça e RedaÇão Final; assessorar os Vereadores nas sessões;

enóamiâhar os projetos de lei, vetos, emendas, autÓgrafos e demais
proposiçÕes ao Poder Executivo e demais documentos relacionedos ao setor

aos órgàos competentes, auxiliar na emissâo de relatÓrios e prestar contas ao

Presidénte da Câmara sobre as atividades desenvolvidas pelo setor;

acompanhar as discussÕes dos problemas relacionados ao setor Legislativo

em conjunto com o Presidente e Primeiro Secretário; acompanher a

legislaçáo relativa à sua área de atuaÇáo; acompanhar e opêÍar o sistema

etótronjco do Processo Legislativo; realizat as publicaçÓes das proposiçÔes

aprovadas da Câmara Múnicipal no Diário Oficial, encaminhar ao Poder

Executivo os projetos de lei, autÓgrafos, emendas e outras proposiçÕes;

preparar a lista de presenÇa e registÍar o comparecimento dos VêÍeadores às

sessôes e reuniÕes da Câmara, lavrar as atas das sêssôes; preparar os

autógrafos, âcompanhar e auxiliar as atividades dos assêssores dos
gabiÀetes dos Vereadores, com vistas ao aperfeiçoamento da técnica
legislativa, da organização parlamentar e racionalizaÉo de procedimentos

legislativos sob a sua responsabilidade; realizar pesquisas, diligências e
prestar infoÍmaçÕes em processos de netureza legislativa; providenciar o
preparo de textos de leis, ÍesoluçÕes e atos a serem promulgados e
assinados pela Mesa ou pelo Presidente; executar procedimentos relativos ao
controle dos prazos relacionados ao processo legislativo, organizer o
protocolo do setor legislative, cuidar dos prazos e da circulaçáo inteÍna das
propos,ÇÕes em todos os seus estágiosi orientar e supervisionar e técnice
legislativa a ser observada nos documentos; prestar orientação às comissóes
permanentes e temporárias na elaboraçáo de proposiçÕes; colaborar com a
organizaçáo e manutenÇão dos aÍquivos e da biblioteca; cuidar da legislaçáo
municipal, compilando as revogaçÕes e alteraçôes de leis e dispositivos,
fazendo as necessárias an s, êxecutar outras tareÍas rtinentes à área h
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Desenvolver ações voltadas para execuçáo, análise e controle financeiro e
contábil da Câmara Municipal, de acordo com a lêgislaÇão em vigor e, quando
necessário, atua rem coniunto com o Contador; coordenar a administraçáo
das flnanças e do orÇamento; analisar juntamente com os ordenadores de
despesa, os balancetes, balanços, relatórios resumidos da execuçáo
orçamentária e de gestáo fiscal da Câmara de acordo com a legislaçáo em
vigor, auxilrar na conÍeÍência do valor do duodécimo a ser repassado pelo

Poder Executivo à Câmara: verificar atos e fatos contábeis realizados pela

contabilidade; veraficar a legalidade das despesas autorizadâs; controlar os
saldos das citaçÕes orçamentáraas destinadas a cobrir despesas fixadas no
orçamento, através da emissão e registro de notas de empenho; solicitar
decretos de suplementaçáo orÇamentária, quando nêcessário; assessorar na

elaboraÇáo das ordens de pagamento, notas de empenho e de anulaÇão de
empenho, controlar o saldo financeiro e as contas correntes da Câmara
Municipal; assessorar o processamento a emissão e cancelamento das notas
de empenho; elaborar, redigir, revisar, encaminhar e digitar ofícios,
despachos e demais atos da área contábil e financeira; emitir relatÓrios e
prestar contas ao Presidente da Câmara sobre as atividades desenvolvidas
pelo setor; auxiliar os Vereadores quando necessário em questões da área
contábil financeira, ÍazeÍ a gestâo de controle e pagamentos de todas as

despesas legais da Câmara, assessorar os órgãos de controle interno acerca

das respostas às diligências do Tribunal de Contas dentro do prazo legal;

atuar como Íiscal de contratos, quando designado; auxiliar nos processos

licitatórios em sua área de atuação; auxiliar o setor contábil, os diretores,

assessores e Vereadores sempre que necessário; responder pelo setor
contábil na ausência do titular; elaborar cronograma de despesas juntamente

com o Presidente, encaminhar à Controladoria a documentaÇão reiativa a

execuÇão dos contratos adminlstrativos; armar e desarmar o alarme da sede

da Câmara Municipal; executar outras atividades relacionadas à sua área de

atuaÇão: zelar pelo patrimÔnio e materiais disponibilizados para o exercício da

atividade
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de atuaçâo, utilizando-se de equipamentos e programas de anformática; armar
e desarmar o alarme da sede da Câmara Municipal; executar outras
atividades relacionadas à sua área de atuação, zelar pelo patrimÔnio e
materiais disponibilizados para o exercício da atividade;

Desenvolver aÇôes de gestão de pessoal de acordo com a legis
pertinentet responsabilizar-se pela verificação e controle da frêquência dos
servidores e elaboração e conferência da folha de pagamento do pessoal da
Câmara, analisar e informar sobre a concessão de direitos, vantagens e
enquadramento de servidores, de acordo com o plano de cargos e
vencimentos, encaminhando-os à Procuradoria Juridica para parecer;
acompanhar a execução das atribuiçÕes dos servidores e o cumpÍimento de
suas obrigâÇões e deveres, e quando necessário, emitir relatório à
Presidência para as devidas providênÕias, manter atualizados os dados
funcionais dos servidores e dos vereadores da Câmara Municipal; controlar
os prazos de encaminhamento dos documentos da área de atuaÉo para o
Tribunal de Contas e demais óÍgáos; auxiliar nos procedimentos licitatórios
da Câmara Munlcipal; atuar como fiscal de contratos, quando designado;
elaborar. redigir, revisar, encaminhar e digitar ofícios, portarias, despachos e
demais atos de sua área; acompanhar a legislaÇão relativa à sua área de
atuaÇão; auxiliar na elaboraÉo e discussão de projetos de lei, resoluçÕes,
decretos, portarias e demais atos referentes à sua área de atueçáo; emitir
relatórios e prestar contas ao Presadente da Câmara sobre as atividades
desenvolvidas pelo setor; disculir os problemas relacionados à sua área de

o, assim como outros assuntos relacionados à

laÇão

atu rte administrativa da

ANALISTA DE
RECURSOS
HUMANOS
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Càmara Municipal, em conjunto com o Diretor Administrativo, Secretaria e
Presidência, realizar as publicaçÕes pertinentes a sua área no Diário Oficiali
postar e acompanhar as inÍormaçÕes no portal da transparência, relativos a
sua área de atuaÇáo; armar e desarmar o alarme da sede da Câmara
Municipal; executar tarefas pertinentes à sua área de atuaÇáo, utilizando-se
de equipamentos e programas de inÍormática; executar outras atividades
relacionadas à sua área de atuação; zelar pelo patrimÔnio e materiais
disponibilizados para o exercício da atividade.

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

Elaborar e acompanhar contratos e aditivos, em observância à legislaçâo
referente a licitaÇôes; auxiliar e responsabilizar-se pelos estudos técnicos
preliminares e termos de referências, instruçÕes normativas e demais normas
pertinentes, com auxílio do Assessor Jurídico; manter relatÓrio atualizado dos
termos contratuais e alteraçÔês; acompanhar a vigência dos contÍatos;
providenciar a publicação dos contratos, aditivos e instrumentos congêneres;
manter sob a sua guarda o arquivo de contratos e alterações, portarias de
nomeaçóes dos Íiscais dos contratos e respectivas publicaÇÕesi observar o

cumprimento de normas complementares referente à gestão de contratosl
verificar no relatório apresentado pelo fiscal do contreto o apontamento de
não conformidade e adotar as providências elencadas nas noÍmas
pertinentes, elaborar relatório substanciado e encaminhar ao Presidente, com
vistas à aplicação das penalidades e/ou providências cabíveis previstas no
contrato, comunicaÍ ao Controlador quando verificado o não cumprimento das
disposiçôes. nas normas pertinentes, pelos Íiscais dos contratos; notiÍicar o
fiscal do contrato quando detectada falha no cumprimento das normas
especificas, comunicar formalmente ao Controlador qualquer irregularidade
ou descumprimento de cláusula contratual ou apontamentos da fiscalização;
comunicar ao Presidente, sobre a proximidade do fim da vigência contratual,
juntamente com o resultado da pesquisa de satisfaÇão pela diretoria

demandante, conforme as normas pertinentes; encaminhar à Controladoria os

contratos firmados pela CMSGO e de seus respectivos aditivos e alteraçÕes,
juntamente com cópia da publicaÇão do extrato e empenho, em tempo hábil
para remessa ao Tribunal de Contas/Ms, conforme dispÕe legislação
pertinente, conferir os documêntos relativos à execução dos contratos,
conÍorme dispôe legislação pertinente; realizar as demais atividades
operacionais relativas à Gestáo de Contratos, inclusive podendo acumular a
função de fiscal de ôontratos pelo acompanhamento da execução e
fiscalizaÇáo de um ou mais convênios, contratos e instrumentos congêneres;
discutir os problemas relacionados à Gestâo de Contratos, licitaçÕes e outros
assunlos relacionados a contratos em conjunto com o Presidente; emitir
relatórios e prestar contas ao Presidente da Câmara sobre as atividades
desenvolvidas pelo setor; coordenar, instauÍar e executar procedrmentos de
compras e licitações, tais como: elaborar Termos de Referências, Processos
Licitatórios e demais atos relacionados; realizar as publicaÇÕes pertinentes no
Diário Oficial, postar e acompanhar as informaçôes no Portal da
Transparência. na sua área de atuação; executar outras atividades correlatas.
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ASSESSOR DE
coMUNrcAÇÃo

Elaborar peças e campanhas publicatárias para divulgação das açÕes da
Câmara municipal junto aos públicos inteÍno e exteÍno, prestar assessoria
técnica na área de comunicação social, prestar assessoÍamento em
assuntos relativos as suas atribuiÇÕes; planejar informaçÕes da Câmara para
divulgaçáo; elaborar notas referentês às atividades da Câmara Municipal para
divulgaçáo na imprensa; realizar trabalhos de redação; organizar o arquivo
joÍnalístico; auxiliar na elaboraÇão de informativos jornalÍsticos; pesquisar
dados para elaboraçáo de notícias; analisar textos e companhas elaborados
por terceiros contratados; coordenar eu produzir outros produtos jornalísticos,
como fotografias, videos, programas de rádio ou de W e video-releases;
oÍganizat e acompanhar entrevistas coletivas, individuais ou exclusivas,
facilitando o trabalho e disponibilizando informaçÕes e material aos
Vereadores, elaborar relatório periódico das atividadês e dos resultados
obtrdos pela assessoria de imprensa; organizar visitas aos veiculos de
comunicação, promovendo entrevistas ou encontros de Vereadores para

divulgaÇáo dê assuntos de interesse público; dar suporte e reÍorço a
campanhas publicitárias, institucionais e atividades de relaçÕes pÚblicas

desenvolvidas pela Câmara Municipal; apresentar sugestÕes de pauta para
jornalistas, redigldas em forma de reportagem para facilitar o aproveitamento
em notas ou colunas, criando uma agenda positiva para divulgar as açÔes,

estratégias e novos projetos da Cámara Municipal; responsabilizar-se pela
gravaçâo em vídeo e áudio das sessões e reuniÕes ocorridas no Poder
Legislativo ou de seu interesse, desde que não haja empresa contratada para

esse fim, apoiar filmagens e gravações externas e internas em áudio e vídeo;
atuar, prestar apoio e colaborar nas atividadês e atribuigÕes relacionadas a

audiências públicas e reuniÕes no âmbito interno e externo da Câmara; atuar
como Íiscal de contratos, quando designado, armar e desarmar o alarme da

sede da Câmara Municipal; executar outras atividades Íelacionadas à sua
área de atuação, executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se
de êquipamentos e programas de informática, zelar pelo patrimÔnio e

o êxercício da atividade,

Exêcutar trabalhos de instalação e manutenÇáo em equipamentos de
informática; instalar e configurar sistemas operacionais em ambiente de
microinformática e instalar e configurar periféricos, bem como participar ou
executar testes de aceitação em equipamentos de informátlca; configurar
leitores de e-mail ê navegadores; garantir o sigilo, a segurança e a
integridade dos dados existentes na rede; garentir a segurança física dos
dados armazenados nos servidores de arquivos, promover e estimular o uso
racional e econômico dos recursos de informática na Câmara Municipâl,
planejar a execução de melhorias nos equipamentos e aprimoramento dos
servidores na área de tecnologia da informaÇão da Câmara; realizat a
manutenção na rede intêrna de computadores; confeccionar cabos e tomadas
de rede, conectores, configurar suítes, roteadores; realizar o diagnóstico,
plane.iamento e implantaçáo de hardwares, softwares necessános para os
trabalhos internos da Câmara; acompanhar os contratos em vigência na área
de tecnologia da informaÇáo, atuando como fiscal de contrato (link de internet,
serviço de impressora, manutenção do site, etc) quando solicitado; planejar,
implantar e executar as açÕes e necessidades tecnológicas relacionadas a
transmissáo das sessões da Câmara realizadas no plenário ou for a dele;
implantar e manter servidor de arquivos com sistema operacional Gnu/Linux e
aplicativo Open Media Vault, utilizados pela Câmara, apoiar o setor de
compras e IicltaÇÕes em qualquer situação que envolva aquisição de produtos
e serviÇos relacionados a tecnologia da informaÉo; instalar equipamentos
novos ad uiridos tablets,la Câmaía notebookmlcro com utadores

TECNICO EM
INFORMÁTICA

IIud -M5
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TÉCNICO
ADMINISTRATIVO

impressoras, escâneres, roteadores, suítes, racks, etc.); anstalar e manter em
funcionamento os softwares nos equipamentos da Càmara (sistema
operacional, aplicativos especíÍicos, suíte de escritório, antivírus, etc.);
realizat a manutençáo preventiva dos equipamentos de informática -
(limpeza, troca de toner, peças desgastadas por uso), auxiliar os usuários no
que diz respeito ao uso de equipamentos e soÍtwares, ÍealizaÍ a impressáo de
relatórios de controle das impressoras da Câmara (cotas de impressáo,
gerenciamento de usuários, comuntcação com a empresa prestadora do
serviço); realizar a manutenÇão corretiva em nobreaks (troca de bateria,
fusiveis, pequenos reparos); ÍealizaÍ o controle de estoque de peças e
assessórios relacionados a tecnologia de informação (mouse, teclado, placa

de rede, fonte, ssd, etc); executar outras atividades relacionadas à sua área
de atuaÇão, armar e desarmar o alarmê da sede da Câmara Municipali zelar

elo re o exercício da atividadeatrimônio e materiais di onibilizados
Executar serviços administrativos especializados nas áreas de recuÍsos
humanos, compras e licitaçôes, patrimÔnio, almoxarifado, aÍquivo, Ínanceiro
e oÍçamentário; classiÍicar, autuar, protocolizar e controlar a tramitação e
distribuiÇão de processos e documentos; fazer acompanhamento e registro de
contrato, fazer levantamentos estatísticos; executar serviços técnicos
administrativos voltados para o cumprimento das Ílnalidades da Câmara
Municipal; executar tarefas de preparação de relatÓÍios ê fazer registro de
inÍormaÇÕes técnicas e administrativas em relatórios e planilhas; redigir e
digitar a correspondência e documentos de rotina, obsêrvando os padrões

estabelecidos de forma e êstilo para assegurar o Íuncionamento do sistema
de comunicaçâo inteÍna e externa; mantêr em peíeita organização e

funcionamento o arquivo da Câmara municipal, zelar pela conseÍvação de

seus documentos e reproduzir cópias quando necessário; executar tarefas
pertinentes à área de atuaÇão, utilizando -se de equipamentos e progÍamas

de informática; executar tarefas pertinentes à área de atuaçâo, utilizando-se

de equipamentos e programas de informática; realizar publicaçÕes no Diário

OÍicial, pertinentes à área de atuaçáo; comparecer às sessÔes e solenidades

da Câmara, quando convocado; auxiliar no cerimonial, quando solicitado;
acompanhar a legislaÇáo da sua área de atuaÇão; armar e desarmar o alarme

da sede da Câmara Municipall executar atribuiçÕes relacionadas a licitaÇões

e contratos; executar outras atividades relacionadas à sua área de atuaÇão;

zelar pelo patrimônio e materiais disponibilizados para o exercicio da
atividade; realizar anualmente o levantamento do patrlmÔnio da câmara;
responsabilizaÊse pelo controle e manutenção dos bens patrimoniais,
verificando o em lacamento dos mesmos

ASSISTENTE
AOMINISTRATIVO

Executar tarefas de recepção, atendimento ao público interno e externo e
organazaÇão de agenda, mantendo-es atualizadas; atender ao telefone;
executar serviços de cadaslro, fichário, arquivo e digitação; tirar fotocópias,
receber correspondências e registrar processos e documentos; operar
equipamentos e sistemas tecnológicos e executar rotinas de computação,
digitaçâo de textos, planilhas e operaçáo de microcomputador, máquinas
impressoras, scanner e outros periÍéricos, executar serviços administrativos
de menor complexidade; auxiliar nas atividades relacionadas a organizaÉo
de audiências públicas e reuniÕes no âmbito interno e externo da Câmara
Municipal; abrir a Câmara Municipal antes do horário de expediente; executar
outÍas atividadês relacionadas à sua área de atuaÇáo; atuar como Íiscal de
contratos, quando designado; armar e desarmar o alarme da sede da Câmara
Municipal; executar outras atividades correlatas, zelar pelo patrimônio e
mateÍiais disponibilizados para o exercício da atividade.
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ANEXO ilr - ATRIBUIçoES Dos cARGos

ANEXO ilr - ATRTBUTÇOES DOS CARGOS

h

Executar tarefas de recepçáo, atêndimento ao pÚblico interno e externo e
organizaçâo de agenda, mantendo-as atualizadas, atender ao telefonei
executaÍ serviços de cadastro, Íichário, arquivo e digitação, tirar fotocÓpias;

receber correspondências e registrar processos e documentos; realizar

serviÇos externos como: enlrega de correspondências, correios, bancos e

demais serviços relacionados à Câmara; operar eqúipamentos e sistemas

tecnológicos e rotinas de computaÇâo, digitaçâo de textos, planilhas e

operaçáo de microcomputador, terminais de computador, máquinas

impressoras, scanner e outros periféricos; executar serviços administrativos
de menor complexidade; auxiliar nas atividades dos Órgãos da Câmara

Municipal; abrir a Câmara Municipal antes do horário de expediente; auxiliaÍ
nas airvidades relacionadas a audiências públicas e reuniões no âmbito

inteÍno e externo da câmara municipal; executar outras atividades

relacionadas à sua área de atuação, atuar como fiscal de contratos, quando

designado; êmitir relatório circunstanciado da utilizaÇão de veículos
autJmotores da Câmara, armar e desarmar o alarme da sede da Câmara

Municipal; executar outras atividades correlatas; zelar pelo patrimÔnio e

materiais di onibilizados ra o exercicio da atividade

TABELA 3 - CARGOS DE PROVIMENTO EM EXTINçÃO

GRUPO OCUPACIONAL III

oficial: executar outras atividades correlatas

sro
ESCRITURÁRIO

Executar as funÇões que lhe forem designadas pelo Presidente, executando
atividades de apoio técnico-administrativo à Câmara Municipal.
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Elaborar junto com o Diretor Contábil os balancetês e o balanço geral da

Câmara áe acordo com a Legislaçáo em vigor; elaborar junto com o Diretor

Contábil a proposta orçamentária da Câmara Municipal; conÍeÍir o valor do

duodécimo a ser repassado pelo Poder Executivo à Câmara; Verificar a

legalidade das despesas autorizadas; controlar os saldos das dotações

oõamentârias destinadas a cobrir as despesas fixadas no OrÇamento, através

da emissão e registro de notas de empenho; emitir e cancelar notas de

empenho, emitir õrdens de pagamentos; controlar o saldo e as contas da

Càmara; registrar os atos e fatos contábeis; ler diariamente o Diário Oficial;

acompanhai a legislaçáo pertinente relativa à sua área de atuaÉo;
encaminhar dentro do prazo legal os documentos contábeis ao Tribunal de

Contas; auxiliar o Diretor Contábil, os outros Diretores ê os Vereadores sempre
que necessário, elaboÍar, redigir, Íevisar, encaminhar e digitar ofícios,

despachos, trabalhos de ordem administrativa e demais atos da Câmara

Municipal, e providenciar a coleta de assinaturas quando necessário; operar
máquinas Íotocopiadoras/multifuncionais/scan neÍlfac-símile, quando solicitado;
manter organizados arquivos, equipamentos e instalaçÕes referentes à
infraestrutura dos serviços de sua área; atender telefone e anotaÍ recados;
manter os arquivos em ordem; realizar as publicaçôes pertinentes no Diário



TABELA 4 . CARGOS DE PROVIÍI'IENTO EM EXTINçÃO

GRUPO OCUPACIONAL IV

CARGO

Supervisionar: a elaboraÇão dos termos contratuais e seus respectivos
aditivos e alteÍaçôes, em observància à legislação referente a licitaçÔes,
termos de referências, instruçÕes normativas e demais normas pertinentes,
com auxílio do Assessor Jurídico; relatório atualizado dos termos contratuais
e alteraÇões; vigência e publicaçáo dos contratos, aditivos e instrumentos
congêneres; guarda e arquivo de contratos e alteraçÕes, portarias de
nomeaçôes dos fiscais dos contratos e rêspectivas publicações; o
cumprimento de normas complementares reÍerente à gestão de contratos; o
relatório apresentado pelo fiscal do contrato o apontamento de náo
conformidade e adotar as providências elencadas nas normas pertinentes; o
relatório substanciado com vistas à aplicação das penalidades e/ou
providências cabiveis previstas no contrato; as comunicaçôes enceminhadas
a Controladoria quando verificado o náo cumprimento das disposiçÕes, nas

normas pertinentes, pelos fiscais dos contratos; notiflcaçÕes encaminhadas
ao fiscal do contrato quando detectada falha no cumprimento das normas
especificas; a comunicaçâo encaminhada a ControladoÍia sobre qualquer
irregularidade ou descumprimento de cláusula contratual ou apontamentos da
fiscalização; as vigências contratuais, juntamente com o resultado da
pesquisa de satisfaÇâo pela diretoria demandante, conforme as normas
pertinentes, a conferencia dos documentos relativos à execuçáo dos
contratos, conforme dispÕe legislaÉo pertinente, as demais atividades
opeÍacionais relativas à Gestão de Contratos, inclusive podendo acumular a

Íunçáo de fiscal de contratos pelo acompanhamento da execuÉo e
fiscalizaÇão de um ou mais convênios, contratos e instrumentos congêneres;
e discutir os problemas relacionados à Gestão de Contratos, licitaçÕes e

outros assuntos relacionados a contratos em conjunto com o PÍesidentei a
emissão de relatórios sobre a prestação de contas para ser encaminhado ao
Presidente da Câmara sobre as atividades desenvolvidas pelo setor,
coordenação, instauraçâo e execução dos procedimentos de compras e

Iicitações; as publicações pertinentes no Diário Oficial; es postagens e

acompanhar as informações no Portel da Ti'ansparência, na sua área de
atuação; executar outras atlvidades correlatas.

SUPERVISOR DE
GESTÃO DE
CONTRATOS

Acompanhar as publicaçÕes oficiais pertinentes a Câmara Municipal;

organizar e auditar periodicamente o funcionemento das áreas operacionais

viáculadas a Íealizaçâo da despesa e seus processos quanto à observânciâ

das normas legais e vigentes e quanto aos princípios constitucionais da

legalidade, impessoalidade, moralidade, eíciência e publicidade utilizando-se

dã mecanismos e Íormas de atuaÇão padronizados; analisar a regularidade

da programação orÇamentária e financeira, verificando o cumprimento das
metas pÍogramáticas ê orçamentárias referentes à Câmara Municipel;
fiscalizar e comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eícácia'
eficiência e economicidade da gestáo orçamentária, financeira e patrimonial

do órgão; analisar a escrituração contábil e rêspectiva documentaÉo;
acompanhar a celebraÉo de convênios e examinar as despesas
coÍrespondentes, quendo houver; fiscalizar e ecompanhar, para fins de
colaborar com posterior registro no Tribunal de Contas do Estado, os atos de
admissão e demissáo de pessoal, a qualquer titulo, inclusive as nomeaçÕes
para cargo de provimento em comissáo e designações para função
gratificada; supeNisionar, em apoio ao controle externo e colaboraÉo ao
Poder Le sa lotal comislativo, as medides adotadas ara o retorno da des

DIRETOR DE
CONTROLADORIA
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b

pessoal ao respectivo limite, em conformidade com a Lei de
Responsabilidade Fiscal; acompanhar e supervisionar a legalidade de todas
as êlaboraÇÕes e/ou alterações das leas que fixam os subsídios dos
vereadores, bem como de reajustes e/ou de vantagens a servidores do
legislativo; acompanhar todas as elaboraÇôes de projetos e alteraçÕes nas
leis que dispÕem sobre o Estatuto e Plano de Cargos dos servidores do
Legislativo, acompanhar, Junto ao Tribunal de Contas do Estado, os
processos de prestaÇÕes de contas e demais processos administrativos
referentes ao Legislativo; inÍormar e encaminhar processos de denúncia ao
Chefe do PodeÍ Legislativo Municipal e/ou ao Tribunal de Contas do Estado,
assinar as informaçôes repassadas ao Poder Executivo Municipal e ao
Tribunal de Contas do Estado, necessárias para subsidiar o Relatório de
Gestão Fiscal, em coníormidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal;
assinar, conjuntamente com a Presidência da Casa e com o responsável
tecnico pelo setor, toda a documentaçáo financeira ê contábil imprescindivel à
comprovaÇão de regularidade das contas do Poder Legislativo Municipal;
fiscalizar e acompanhar todos os processos administrativos e licitatÓrios da
Câmara Municipal; fiscalizar e acompanhar a execuçáo dos contÍatos
administrativos, encaminhando a respectiva documentaÇão ao Tribunel de
Contas do Estado, de acordo com a legislaçâo pertinentei acompenhar a
elaboraÇão dos Projetos de Lei referentes ao Plano Plurianual, Lei de
DiretÍizes orÇamentárias e Propostas Orçamentárias da Câmara Municipal,
bem como o cumprimento das respectivas leisi realizar o controle sobre o
cumprimento regular das atividades da Câmara Municipal, nos termos da
Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal, informando a
presidência sobre a necessidade de providências e, em caso de nâo
atendimento, informar ao TÍibunal de Contas do Estado; atuar
preventivamente e, em não atendimento, notificar os responsáveis quando
constadas ilegalidades ou irregülaridades no respectivo setor, informando o
mesmo sobre a necessidade de providências ê, em caso de não atendimento,
informar ao Presidente para devidas providências, e se ainda assim não
houver atendimento, informar ao Tribunal de Contas do Estado; executar
outras atividades correlatas.

Acompanhar as publicaçÕes oficiais reÍerentes à Câmara Municipal; Acompanhar
as publicaÇóes no Diário Oficial, Assessorar na elaboÍaçáo das proposiçÕes

legislativas, Auxiliar as ComissÔes permanentes e temporárias da Câmara
quanto à análise da legalidade e constitucionalidade dos Projetos de Lei e outras
proposiÇÕes; Auxiliar e manifestar-se nos processos de licitaçâo, Auxiliar na

elaboração os teÍmos contratuais e seus respectivos aditivos e alteraçÕes, em
observáncia à legislaçáo rêferente a licitações, termos de referências' instruÇôes

normativas e demais normas peÍtinentes, Representar a Câmara judicial e
extrajudicialmente, visando protege.r os interesses do Legislativo; Orientar os

Vereadores e servidores quanto ao cumprimento de decisÔes judiciais e
prestaçáo de informaÇÕes em Mandado de Segurança; lnformar os Vereadores e
servidores sobre a vigência de lei, decreto ou outra norma jurídaca de interesse

do Poder: PÍopor, na sua área de atuação, a declaraçáo de nulidade ou

nulação de atos administrativos maniÍestemente ilegais; Atuar em comissÕes de
roceàso administlativo disciplinar para apuração de responsabilidade de

a
p

icada no exercício das atribui ES,r infraservidor do Leqislativo
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ASSESSOR DE
coMUNrcAçÃo

ASS III

ASSESSOR OA
pRestoÊHcta

Ivlanifestaí-se sobre a interpretaçáo do Regimento lnterno da Cámara, Lei

Orgânica Municipal e outras normas, Auxiliar o Presidente da CâmaÍa quando

solicitado; Acompanhar as publicaçÔes pertinentes no Diário Oficial; Executar

outras atividades correlatas

Relacionar-se com a mÍdia, abastecendo-a com informaçÕes da Câmara
Municipal, através de releases (material de divulgaÇão escrito na forma
jornalística), press-k,Ís (conjunto de textos, Íotos e outros materiais para a

divulgaçáo de determinados assuntos da lnstituiÇão), intermediando as releçÕes

de airbos e atendendo às solicitaçóes dos iornalistas; apresentar sugestÔes de
pauta para jornalistas, redigidas em forma de reportagem para Íacilitar o

aproveitamento em notas ou colunas, criando uma agendâ positiva para divulgar
as açôes, estratégias e novos projetos da Câmara Municipal; eÍetuar o controle,

análiêe e arquivo das informaçÓes divulgadas na mídia, através do clipping

(resenha) impresso e eletrÔnico; Atuar como Fiscal de Contratosi elaborar e
organizai maierial sobre o tema sugeÍido ou solicitado para entrevista agendada,

di modo a preparar o entrevistado; organizar e manter atualizado mailíng-list

(lastagem), coniendo relação de veiculos de comunicação, com nomes de

diretúes,' editores e repórteres, endereço, teleÍone, Íax, e-mail; produzir e editar

hoase organs (boletins, jornais, revistas e outros) destinados aos pÚblicos interno

e externo; coordenar e/ou produzir outros produtos jornalísticos, como

Íotografias, vídeos, programas de rádio ou de TV e vdeo-releases; organizar e

acoitpanhar entrevistal coletivas, individuais ou exclusivas, Íacilitando o trabalho

e disponibilizando informaçôes e materiat, Participar na definição de políticas e

diretrizes de comunicaÇão, promover a rcalizaçâo de midiatraining, que consiste

no treinamento dos Vereadores em exercício em como lidar com a imprensa;

oÍganizar a comunicação em situaÇÕes de crise envolvendo a Câmara Municipal,

co"ncentrando a divulgação da informação numa única fonte; potencializar a

internet como ferrameitá imprescindivel em funÇão da veiculaÇão de notícias em

tempo real, elaborar relatÓrio periÓdico das atividades e dos resultados obtidos

pela assessoria de imprensa; organizar visitas aos veiculos de comunicaçâo, dar

suporte e reforço a campanhàs publicitárias, institucionais e atividades de

RelaçÕesPÚblicasdesenvolvidaSpelaCâmaraMunicipal,intermediarcontatose
ajreientaçao dos vereadores da câmara Municipal aos jornalistas como fontes

pãrrrn"ni"t de informaçÕes; gerenciar o conteúdo da Home Page da Câmara

ivlunicipal; promover encontros com profissionais da mídia, por meio de eventos

peÍsonalizados da Câmara com a imprênsa, ÍealizaÍ a divulgaçâo do trabalho do

Legislativo, levando ao cidadâo as leis, projetos e resoluçÕes do seu interesse'

esiecialmente quando em processo de discussão e votação; gravar em vídeo e

áudio as sessões e reuniÕes oconidas no Poder Legislativo ou de seu interesse;

Apoiar filmagens e gravaçÕes externas e internas em áudio e vídeo;

apresentação de protocolos em eventos, solenidades e audiências pÚblicas;

auxiliar nai atividades/atribuiçôes relacionadas a audiências pÚblicas e Íeuniões
no âmbito interno e externo a Câmara; executaÍ outras atribu s correlatas

Assessorar o Presidente da Câmara Municipal; auxiliaí os Vereadores em todas

as sessÕes e solenidades da Câmara; auxiliar nas atividades/atribuiçÕes

relacionadas a audiências pÚblicas e reuniÕes no âmbito interno e externo da

Câmara, elaborar, redigir, revisar, encaminhar e digitar cartas, ofícios, circulares,

convites, proposiÇÕes, entre outrosi organizar a agenda do Presidente da

Câmara e comunicar aos demais Vereadores sobre reuniÕes e solenidades,

atuar como Fiscal de Contratos; Despachar com o Presidente da Câmaral
a emidn d dES Câma aSS eÕes e asolAS sePo SIre ed ten
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Secretaria; responsabilizar-se pelo empréstimo do Plenário, juntamente com o
Assessor da Secretaria, executaÍ outras atividades correlatas

AssessoraÍ o Secretário da Câmara Municipal; auxiliar os Vereadores em todas
as sessÕes e solenidades da Câmara, auxiliar nas atividades/atÍibuigÕes
relacionadas a audiências públicas e reuniÔes no âmbito interno e externo da
Câmara; elaborar, redigir, revisar, encaminhar e digitaÍ cartas, ofícios, circulares,
convites, pÍoposiçóes, entre outros; organizar a agenda do Secretário e
comunicar aos Vereadores sobre reuniÕes e solenidades; despachar com o
Secretário: receber e encaminhar documenlos ou correspondências e protocolar

o recebimênto das mêsmas, enkegando-as aos respectivos destinatários, atuar
como Fiscal de Contratos; encaminhar cÓpias das correspondências que serão
lidas na Sessáo para o Setor Legislativo, manter organizado o arquivo das

correspondências recebidas; manter o cadastro de autoridades atualizado,
juntamente com a assessoria da Presidência; oÍganizaÍ a agenda de empréstimo
ôo Plenário, .luntamênte com o Assessor da Presidência; responsabilizar-se pelo

empréstimo do Plenário, juntamente com o Assessor da Presidência; executar
outras atividades correlatas

ASS V

ASSESSOR
FINANCEIRO

Desenvolver açÕes voltadas para execução, análise e controle financeiro da

CâmaÍa Munacipal, de acordo com a Legislaçâo em vigor; auxiliar na

elaboração da Proposta Orçamentária da Câmara Municipal; auxiliar na

conferência do valor do duodécimo a ser repassado pelo Poder Executivo à

Câmara; verificar a legalidade das despesas autorizadas, controlar o saldo

financeiro e as contas correntes da Câmara Municipal; acompanhar a

legislação relativa à sua área de atuação; elaborar' redigir, revisar, encaminhar

e áigitár ofÍcios, despachos e demais atos da área Ílnanceira; emitiÍ relatÓrios e
preslar contas ao Presidente da Câmara sobre as atividades desenvolvidas
pelo setor; auxiliar os Vereadores quando necessário em questóes da área

iinanceira, solucionar todos os problemas relacaonados à áÍea financeira, em

con.junto com o Presidente da Câmara, controlar e efetuar os pagamentos de

todás as despesas legais da Câmara; auxiliar nos Processos LicitatÓrios em

sua área de atuaÇão; auxiliar o setor contábil, os diretores, assessores e
vereadores sempre que necessário; responder pelo setor contábil na ausência

do titular; elaborar cronograma de despesas juntamente com o Presidente;

encaminhar à Controladoria a documentaÇão relativa a execuçâo dos contratos

administrativos, executar outras atividades correlatas

ASS VI

ASSESSOR DE
COMPRAS E
ESTOOUE

Desenvolver aÇôes de Gestáo de Compras e Estoque de acordo a Legislaçáo em

vigor, responsabilizar-se pelo controle e manutenÇão do almoxarifado; controlar
oJ praros de encaminhamento dos documentos da área ao Tribunal de Contas e

demais órgãos; realizar pesquisas de preÇos para aquisições de produtos ou

serviÇos. bem como, selecionar fornecedores, entre outros; auxiliar nos
procedimentos licitatórios da Càmara Municipal, elaborar, redigir, revisar,
encaminhar e digitar ofícios, e demais atos da sua área; atuar como Fiscal de

Contratos, acompanhar a legislação da sua área de atuação; emitir relatÓrios e
prestar contas ao Presidente da Câmara sobre as atividades desenvolvides pelo

setor; discutir assuntos relacionados à área de atuação êm conjunto com o
Presadente; acompanhar as inÍormações no Portal da Transparência, na sua área
de atuação, controlar o patrimônio da Cámara Municipal, verificando o
emplacamento dos mesmos; distribuir materiais do almoxarifado para as áreas
solicitantes; executar outras atividades correlatas.

ASS VII

ASSESSOR DE

Assessorar em atividades internas na manutenção dos sistemas operacionais e
equipamentos de informática dos diversos setores da Câmara; definir banco de
dados e "softwares" para fins de desenvolvimento de sistêmas; planejar e
coordenar a atualizaçáo de versóes de "softwares" de desenvolvimento de
sistemas e banco de dados, administrar e operar o banco de dados corporativo,
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ASS IV

ASSESSOR DA
SECRETARIA
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TECNOLOGIA DA
TNFoRMAÇÃo - Tl

bem como os servidores do órgão; atuar como Fiscal de Contratos, coordenar a
manutenção dos equipamentos de informática; administrar e operar a rede local

de microcomputadores; pesquisar especiÍicaçÔes técnicas de equipamentos de
informátical planejar e coordenaÍ a atualizaÇão dos equipamentos; gerenciar o

suporte ao usuário, orientando quanto à correta e plena uti[zaçáo dos

equipamentos de informática; conservar e limpar os equipamentos de

informática, bem como, orientar os usuáriosi exercer supervisáo técnica sobre as

atividades desenvolvidas, no que se refere a detecÇão e eliminação de virus de
computadores; detectar e ldentificar problemas com os equipamentos, testando-
os, pesquisando e estudando soluçÕes e simulando alteraçóes a fim de

assegurar a normalidade dos trabalhos em todas as áreas do Poder Legislativo

Munióipal; instalar e testar os equipamentos adquiridos pelo Órgâo, controlando o

termo de garantia e documentaÇão dos mesmos; atender os usuários, prestando

suporte técnico, subsidiando-os de informaçÕes pertinentes a equipamentos e

reàe de informática, registrando e definindo prioridades no atendimento a

reclamaÇões, providenciando a manutenÇão e orientando nas soluçÓes e/ou

consultaê quando necessáÍio a fim de restabelecer a normalidade dos sêrviços;

confeccionar cabos, extensÔes e outros condutores, com base nos manuais de

instruções, criando meios facilitadores de utilização dos equip€mentos; realizar

contróle de assistência técnica e manutenÇão em relatÓrios informatizados para

subsidiar a chefia imediata do andamento dos serviços, identificar pÍoblemas na

rede de informática, detectando os defeitos providenciando a visita da

assistência técnica, quando necessário, auxiliando na manutenção; inserir leis'

proletos de leis, decretos, resoluçáo no site oficial da Câmara; elaborar
pareceres, laudos relativos à sua área de atuaçáo, sempre que solicitado;

auxiliar nas atividades/atribuiÇões Íelacionadas nas sessÕes ordinárias,

extraoÍdinárias, solenes, audiências pÚblicas e reuniões no âmbito interno e

externo da Câmara, bem como operar a apaÍelhagem de som da CâmaÍa,

uando necessário executar outras atividades correlatas

ASS VIII

ASSESSOR
PARLAMENTAR

ASS IX

ASSESSOR
ADMINISTRATIVO
I
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Assessorar diretamente o Vereador, e os demãis quando solicitado; atender ao

telefone e anotar recadosl oÍganizaÍ a agenda dos Vereadores; despachar com

os Vêreadores; receber e acompanhar os visitantês, orientando-os e prestando

informaçôes; elaborar relatÓrios mensais de visitas e outros; receber e

encamiÁhar documentos ou correspondências e controlar o protocolo; manter os

árquivos em ordem; elaborar, redigir, revisar, encaminhar e digiter cartas, oficios,

circulares, tabelas, entÍe outÍos, digitar e coÍrigir ProJetos de Leis, Decretos,

Emendas, Vetos, controlando a numeração, quando necessário; Atuar como

Fiscal de Contratos; auxiliar os Vereadores em todas as sessÕes e solenidades

da Câmara; auxiliar nas ativadades/atribuiÇões relacionadas a audiências
públicas e reuniÕes no âmbito interno e externo a Câmara; manter atualizado o

arquivo dos Vereadores; operar máquinas

fotocopiadoras/multifuncionais/scanneÍlfac-símile' quando solicitado; operar a

aparelhagem de som da Câmara, quando necessário; realizar pesquisas sobre

matéria Égislativa de anteÍesse do veÍeador; servir café, chá e afins quando

solicitado, Executar outras atividades correlatas

auxiliar nas ativadades/atribu s relacionadas a audiências úblicas e reun ioes

Assessorar os vereadores e servidores, nas funçÓes legislativas, administrativas
e de atendimento ao público em geral, orientando-os e prestando infofmaçÕes;
prestar informaÇões relacionadas com a Càmara, anotar e transmitir recados;
operar o sistema telefônico da Câmara, originando e atendendo chamadas
telefônicas internas e externas; manter agendas com telefones e endereços
atualizadas: elaborar relatórios mensais de visites e telefonemasl atuar como
Fiscal de Contratos, servir café, chá e afins quando solicitado, propor alternativas
e promover aÇÕes para o alcance dos objetivos ligados à comunicaçáo
operacional; auxiliar os Vereadores nas sessÕes e solenidades da Câmara;

b



no âmbito interno e externo a

fotocopiadoras/multifuncionais/scanneÍftac-símile, quando solicitado, realizar

serviços auxiliares de apoio às atividades da Câmarai abrir a Câmara Municipal

antes do horário de expediênte; reelizar digitações de interesse da Câmara,

anserir leis, proletos de leis, dêcretos, resoluçâo no site oficial da Câmãra;

Câmara, operar máquinas

executar outras atividades correlatas

Assessorar os vereadores e servidores, nas funçÕes legislativas, administrativas

e de atendimento ao público em geral, orientando-os e prestando informaçÔes;

prêstar anformaçÕes relacionadas com a Câmara, anotar e transmitir recados;

operar o sistema telefÔnico da Câmara' originando e atendendo chamadas

telefônicas internas e externas, quando necessário; manter agendas com

telefones e endereços atualizadas; atuar como Fiscal de Contratos; servir caÍé'

chá e aÍins quando solicitado, atendimento a serviços externos como: entrega de

correspondências, correio, bancos e demais serviÇos relacionados à câmara;

propoi alternativas e promoveÍ açÔes para o alcance dos objetivos ligados à

ãoriiunicaçao operacionali auxiliar os Vereadores nas sessÔes e solenidades da

Câmara, áuxiliar nas atividades/atribuiçÕes relacionadas a audiências públicas e

reuniÕes no âmbito interno e externo a Câmara, emitir relatÓrio circunstanciado

da utilização de veículos automotores; operar máquinas fotocopiadoras'

multifuncionais. scanner, íac-s/mrle, quando solicitadoi realizaÍ serviços auxiliares

àe apoio as atividades da câmara; abrir a câmara Municipal antes do horário de

ediente, executar outras atividades correlatas

ASSESSOR
ADMINISTRATIVO
tl

ASS X

Auxiliar no controle da tramitação dos projetos encaminhados ao Poder

Legislativo, repassando as informaÇÕes ao Presidente- da Câmarai manter em

ãi4"", o 
"ontàt" 

da numeraçâo de todas as proposições do Poder Legislativo'

O"- 
"o.o 

dos Projetos de Lei rêcebidos do Executivo; executar a organizaçáo

ãã expediente e da ordem do dia das SessÕes da Càmara; Encaminhar as Leis e

nãioiuçoe. ao Executivo, verificando os prazos, protocolo e demais

orotedrmentos, atuar como Flscal de ContÍatos; acompanhar os pÍazos de

ir"r'taçao dos Pro;etos de Lei de acordo com o estabelecido no Regimento

interno; manter inÍormado o Presidente e o Primeiro Secretário sobre o

andamento dos processos, as proposiçôes apresentadas e demais atos do

tàgstativo, elaboiar, redigir, revisar, encaminhar e digitar ofÍcios, despachos e

ãáírais atos da área Legi;lativa, assessorar na análise da técnica legislativa dos

Éioletós oe Lei, Resoluçães, Decretos, Portarias e demais atos; Redigir a ata das

SedsÕest elaborar a reáaçáo final de todos os projetos aprovados pela Câmara;

assessorar os Vereadores nas Sessóes; assessorar na preparação do

enàamlntramento dos Projetos de Lei, Vetos, Emendas, AutÓgraÍos e demais

óropósiçoes ao Poder Êxecutivo e os demais documentos aos Órgáos

ãorÃpetàntes, Auxiliar na emissáo dê relatórios e pÍestaÍ contas eo píesidente da

Cámara soore as atividades desenvolvidas pelo setor; acompanhar as

discussÕes dos problemas retacionados ao Setor Legislativo em conjunto com o

Presidente e Piimeiro Secretário, acompanhar a legislaçâo relativa à sua área

de atuaÇão; acompanhar e opeÍar o sistema eletrônico do Processo Legislativo;

realizar as publicaÇóes das proposições aprovadas da Câmara Municipal no

Diário Oficiãl: encaminhar ao Poder Executivo os Projetos de Lei e Emendas;

preparar a lista de presenÇa e registrar o comparecimento dos VereadoÍes às

sessôes e reuniÕes da Câmara; transcrêver as atas das sessÕes; preparar os

autó raÍos executar outras atividades correlatas

DtR
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DIR II

DesenvolveÍ aÇÕes de Gestâo de Pessoal e de Patrimônao de acordo a

Legislaçáo pertinente; responsabilizar-se pelo controle e manutenÉo dos bens
pairimoniais; responsabilizar-se pela verificaçâo da frequência dos servidores e
conferência da folha de pagamento de pessoal da Càmara; anelisar e informar
sobre a concessáo de direitos, vantagens e enquadramento de servidores, de
acordo com o Plano de Cargos e Vencimentos, encaminhando-os Assessor



PREFEtTURA MuutctpeL oe SÃo Gasnttt oo Otfir
EsÍADo DE MATo GRosso Do SUL

JE

refe unicipal

DIRETOR OE
GESTÃO DE
PESSOAL E
PATRIMÔNIO

Jurídico para parecer, acompenhar a execução das etribuiçÕes dos servidores e
o cumprimento de suas obrigárções e deveres, e quando necessário, emitir
relatório à Presidência para as devidas providências; manter atualizados os
dados funcionais dos servidores e dos Vereadores da Câmara Municipal;
controlar os prazos de encaminhamento dos documentos da área de atuaÇáo ao
Tribunal de Contas do Estado e demais órgãos, auxaliar nos pÍocêdimentos
licitatôrios da Câmara Municipal, atuar como Fiscal de Contratos; elaborar,
redigir, revisar, encaminhar e digitar ofícios, portarias, despachos e demais atos
da sua área; acompanhar a legislação relativa à sua área de atuação; auxiliar na
elaboraÇão e discussão de Projetos de Leis, ResoluçÕes, Decretos, Portarias e
demais atos referentes à sua área de atuaÇáo; emitir relatórios e prestar contas
ao Presidente da Câmara sobre as atividades desenvolvidas pelo setor; discutir
os problemas relacionados à sua área de atuaçáo, assim como outros assuntos
relacionados à parte administrativa da Câmara Municipal, em conjunto com o
Presidente; Íealizar as publicaçÕes pertinentes no Diário Oficial; postar e
acompanhar as inÍormaçôes no Portal da Transparência, na sua área de
atuação; controlar a ÍÍequência dos servidores; auxiliar na elaboraÇão da folha de
pagamento de pessoal da Câmara; realizar anualmente o levantamento do
patrimônio da Câmara; controlar estoques de material no almoxarifado; executar
ouÍas atividades correlatas.
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PREFEITURÂ
Extratos de Têrmos Aditivos OOll2022- Cl L47l2O22eCÍ L4A/2O22

Termo aditivo no o0l/ 2íJ22
Contrato Administrativo no 147 /2022
Processo Administrativo no 3288/ 2022
Processo Licitatório no ll8l2o22
Prêgão Prêsêncial no 056/2022
Contratante: Municípao de São Gâbriel do Oeste
Contratada: Kersting & Cestari Ltda EPP

O Presente Termo Aditivo fundamenta-se no contido no art. 57, § 1ô, incisos II e § 20 da Lei Federal no 8.666/93, de 21
de junho de 1993, e suas alterações posteriores bem como Cláusula Décima Prima do contrato em epígrafe.

Do Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vagência e erecução do contrato
em epígrafe, cujo objeto é o "contratação de empresa para a aquisição de produtos e serviço, constante nos lotes 07 e
03, para manutenção de Motoniveladoras, Pá Carregadeiras e Escavadeiras, conforme descrição contida no edital, pelo
periodo do ano de 2.022, em atendimento a Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Trânsito".

Da Prorrogâção: Fica prorrogâdo o prazo de vigência e erecução do contrato no L47 | 20221 pelo período de
O3 (três) mesês, a contar de seu respectivo vencimento.
Das Demais Cláusulas: Ficam ratificadas as demais cláusulas do ContÍato no t4712Í)22, que permanecem em vigor
e inaltêradas e não alteradas por meio de aditivos,
Assinantes: leferson Luiz Íomazoni,/losé Carlos Cestan

Assinâtura: 15 de dezembro de 2022.

Extrato de Termo Aditivo
Termo aditivo na OOl /2í)22
Contrato Administrativo no 148 / 2022
Processo Administrativo no 3288 I 2022
Processo Licitatório no LLg l2O22
Pregão Presencial no 056/2022
Contratante: Município de são Gabriel do Oêste
Contratada: CRN - Multi Peças Ltda EPP

O presente Termo Aditivo fundamenta-se no contido no art. 57, § 1o, incisos II e § 20 da Lei Federal n'8.666/93, de 21

de junho de 1993, e suas alterações posteriores bem como Cláusula Décima Prima do contrato em epígrafe.

Do Obieto: O presente termo aditlvo tem por objeto a prorrogação do Prazo de vigência e exêcução do
contrato em epígrafe, cujo objeto é o "contratação de empresa para a aquisição de produtos e seruiço, constante
nos lotes 01 e õ3, para manutenção de Motoniveladoras, Pá Carregadeiras e Escavadeiras, conforme descrição
contida no editat, pelo período dó ano de 2.022, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Trânsito",

Da prorrogação: Fica prorrogâdo o prazo de vigência e execução do contrato no L4812O22, pelo período de
O3 (três) mêses, a contar de seu respectivo vencimento.

Das Demais Ctáusulas: Ficam ratificadas as demais cláusulas do ContÍato no 14812022, que permanecem em vigor
e inalteradas e não alteradas por meio de aditivos'

Assinantes: leferson Luiz Íomazoni/Cacildo Ramos Nogueira.

Assinatura: 15 de dezembro de 2022.
Matéria enviada por SUSI CARVALHO DE OLMIRA

Procuradoria Juridica
REpuBLrcaçÃo poR rNcoRREçÃo lrr co.lqpteMENTAR No 25712íJ22 DE 15 DE DEZEMBRo DE 2022.

PUALICADO ORIGINALMENTE NO DIARIO OFICIAL NO 3240 DE 20 DE DEZEMBRO DÊ,2022,
ispõe sobrê o Plano de Cargos, vencimentos e Estrutura Administrativa da Câmara MuniciPal de Sáo
Gabriêl do Oeste- MS, e dá outras providências.
o PREFETTO MUNTCIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a cámara
[4unicipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lel:

TÍTULO I
Das disposições preliminares

CAPÍTULO I
Do plano de cargos e vencimentos

Art. 10 Faca instituído o Plano de Cargos, Vencimentos e Estrutura Administrativa, com o objetivo organizar os cargos
públicos da Câmara lYunicipal de São Gabriel do Oeste, definir o quadro de vagas e os sistemas de retribuição, de
conformidade com os principios constitucionais.

Parágrafo únlco. O sistema de retribuição pecuniária dos servidores observa a natureza, o grau de responsabilÍdade, a

complexidade, os componentes, as peculiaridades e os requisitos para a investidura no cargo'
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Art. 20 O Plano de Cêrgos, Vencimentos e Estrutura Administrativa dos servidores da Câmara Municipal de São Gabriel
do Oeste abrange os cargos em comissão, as funções de confiança e os cargos efetivos.

CAPiTULO II
Dos conceitos

Art. 30 Para os efeitos do presente Plano de Cargos e Vencimentos considera-se:
I - CARGO: O conjunto de tarefas e funções sóoo organizadas que apresentam identidade de natureza, conteúdo,
complexidade e responsabilidades semelhantes conferidas a servidores âdmitidos para tal fim;
II - CARGO EFETIVO: O conjunto de deveres e reponsabilidades, tarefas ou atribuições conferidas a servidores admitidos
por meio de Concurso Público para tal fim;
III - CARGo EM COMISSÂO: O conjunto de responsabilidades, atividades, tarefas ou atribuições inerentes à direção,
coordenação, gerência, chefia, assessoramento ou assistência ao Poder Legislativo, conferido temporariamente a
pessoas com experiência, peÍtencentes ou não ao quadro de pessoal efetivo da câmara;
IV - FUNçÃO DE CONFIANÇA: O conjunto de deveres, responsabilidades, têrefas ou atribuições cometidas a servidores
efetivos para o exercício de função de supêrvisão.

V - GRUPO OCUPACIONAL: Os agrupamentos de cargos, correlatos ou afins, cujos cargos são formados por um conjunto
de atribuições direcionadas para um mesmo objetivo e que se relacionam pela natureza do trabalho ou pelo ramo do
conhecimento desenvolvido;
VI - CLASSE: O conjunto de cargos da mesma natureza remunerados por uma faixa de referência e vencimentos;

VII - REFERÊNCIA: A representação satarial dos níveis hierárquicos em que se subdividem as classes;

VIII - ENQUADRAMENTO: A passagem do servidor do atual sistema de classificação para cargos integrantes do quadro
de pessoal, instituídos por Lei, efetuados por transformação, que é passagem de um cargo atual para outro idêntico,
mediante apostila dos seus títulos de nomeação;

IX - PROGRESSÃO FUNCIONAL: A passagem de uma referência salarial para outra imediatamentê superior na mesma
classe;
X - ASCENSÃO FUNCIONAL: O acesso a uma classe imediatamente superior dentro do mesmo cargo;

xI - VENCIMENTO: A retribuição pecuniária dos servidores pelos exercícios de cargo pÚblico;

XII - GRATIFICAçÃO: A vantagem acessória que se acresce à remuneração do servidor efetivo ocupante de função de
confiança;
XIII - REMUNERAÇÃO: É o somatório dos vencimentos, das gratificações e demais vantagens financeiras permanentes,
temporárias, ou transitórias, atribuÍdas ao servidor pelo exercício de cargo público.

CAPÍTULO tII
Da estrutura do plano de cargos e vencimentos

Art. 40 O quadro permanente da Câmara Munlcipal de São Gabriel do Oeste tem a seguinte composição estrutural:

I - CARGO EM COMISSÃO

a) Grupo Ocupacional I - Dareção, símbolo DC, El e Assessoria de Gabinete Padamentat símbolo Aloe.

II _ CARGOS ÉFETIVOS

a) Grupo ocupacional ll - Cargos de Provimento Efetivo, símbolo SE

III - CARGOS EFETIVOS EM EXTINÇÃO

a) Grupo Ocupacional III - Técnico de Nível Médio, símbolo INU e Serviço Técnico Operacional, símbolo STO;

ô) Grupo Ocupacional IV - Função de Confiança, símbolo Ee

rv - cARGos EM coNllssÃo Ei4 ExrlNçÀo
â. Grupo ocupacional V - Assessoria, símbolo 455 e Direção, símbolo OIE

§10 Os cargos que compõem os Grupos Ocupacionais da Câmara Municipal de 5ão Gabriel do Oeste constam do Anexo
i desta Lei, assim como a especificação dos requisitos, o número de vagas, o vencimento base e a carga horária.

§2o Os padrões de retribuição salarial ou plano de remuneração, divididos em classes e rêferências, constam do Anexo
ll desta Lei.

§3o A atribuições dos cargos encontrôm-se descritas no Anexo III desta Lei'

§4o O orgãnograma da Cámârã Municipal encontra-se descrito no Anexo IV desta Lei.

Art. 50 os cargos que compõem os Grupos Ocupacionais podem ser criados, extintos, unificados ou transformados
pelo Poder Legislatlvo para atender as necessidades administrativas, bem como alterada a carga horária, desde que não
acarretem aumento de despesa.

CAPITULO IV
Da finalidade dos cargos

SEçÃO I
Dos cargos em comissão

Art. 60 Os cargos em comissão, constantes do Grupo Ocupacional I, têm por finalidade:
t - GRUPO I - DA, DC e AGP: ô execução de atividades de direção e assessoria técnico-administrativa à Câmara
rvlunici'al' 

sEçÃo rr
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Dos cargos efetivos
Art. 70 Os carqos efetivos são de execução funcional e profissional de todos os níveis e de qualquer natureza, e
compõem a força de trabalho efetiva da Câmara Municipal para o exercício pleno das atividades meio e 6m, e destinam-
5e:

I - GRUPO II - SE: à execução de funções e atividades administrativas e técnicas, recepção, distribuição de documentos,
recepção de pessoas no âmbito da Câmâra Municipal, cujas atribuições estão prêvistas na Lei.
II - GRUPO III - TNM / STO: à execução de âtividades dê apoio técnico-administrativo à Câmara Municipal ê aos
Vereadores, cujas atribuições estão previstas na Lei.
Parágrafo único. O provimento dos cêrgos efetivos integrantes do Grupo Ocupacional U será feito por meio de concurso
público de provas ou de provas e títulos.

SEçÂO III
Das funções de confiança

Art. 8o As funções de confiança, constantes do Grupo Ocupacional IV são exclusivamente dos servidores efetivos da
Câmara Municipal de São Gabriel do Oestê, e destinam-se.
I - GRUPO IV - FC: à execução de atividades de gerência, coordenação, supervisão e controle administrativo direto à
câmara Municipal.
Pará9rafo único. Na escolha para os exercÍcios da função gratificada será observada a correlação das atribuições do
cargo efetivo do servidor e da função a ser exercida.

CAPÍTULO V
Da retribuição mensal

Art. 90 As retribuições mensais dos cargos em comissão - Grupo Ocupacional I e V dôs Funções de Confiança - Grupo
Ocupacional IV, são as constantes das tabelas 1, 4 ê 5 respectivamente, do Anexo I desta Lei.

Art. 10. O valor pecuniário das funçóes de confiança é a vantagem que se acresce ao vencimento do servidor designado
para o exercício destâs.
Art. 11. Os vencimentos dos cargos efetivos que compõem os Grupos Ocupacionais II e III constam nas tabelas de
números 2 e 3 do Anexo i desta Lei.

Art. 12. É consÍderãdo como valor a ser incorporado à remuneração do servidor eÍetivo o adicional por tempo de serviço.

Art. 13. Fica o Poder Legislativo de São Gabriel do Oeste - MS autorizado a concede[ na primeira quinzena de cada
mês, adiantamento aos servidores públicos ativos deste Poder que procederem solicitação, de acordo com os critérios
estabelecidos nesta Lei.

§ 10 O adiantamênto salarial de que trata o caput deste artigo terá como limite máximo o peÍcentual de cinquenta por
cento da remuneração liquida do servidor.

§ 20 O adiantamento da remuneração liquida, referido no caput, eslá condicionôdo à disponibilidade financeira do ente
público.

Art. 14. Fica o Presidente da Câmara Municipal autorizado a conceder insalubridade e periculosidade, desde que realizada
a respectiva perícia médica, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Legislativo de São Gabriel do
Oeste.

CAPÍTULO VI
Da progressão funcional

Art. 15. A Progressão Funcional é a elevação do servidor à referência imediatamente superior àquela a que pertence,
dentro dâ respectiva classe, independentemente dâ existência de vaga, obedecendo o critério de antiguidade e
comprovação de certificação.

§10 Na progressão funcional, quando da elevação da reÍerência superior, será aplicado o percentual de cinco Por cento
sobre o vencimento do nível de referência imediatamente anterior.

§2o Para nível médio, referência "2" - curso de graduação superior na área do Servidor, realizados em entidade Pública
ou pàrticular, reconhecido pelo MEC.

§30 Para nível médio, referência "3" - curso de especialização superior nô área do servidor, com carga horária mínima
de duzentas e quarenta horas, realizados em entidade pública ou particular.

§4o Para nívêl médio, referência "4" - curso de mestrado ou doutorado na área do servidor, realizados em entidade
pública ou particular

§50 Para nível superior, referência "2" - curso de especializafro superior na área do servidor, com carga horária mínima
de duzentas e quarenta horas, realizados em entidade pública ou particular.

§60 Para nível superior, referência "3" - curso de mestrado na área do servidor, realizados em entidade pública ou
particular.

§70 Pàra nível superiot referência "4" - curso de doutorado na área do servidoç realizados em entidadê pública ou
particular.

Art.16. A antiguidade será apurada pela permanência efetiva do servidor na referência, apurada em dias.
Art. 17. Será de dois anos de permanência efetiva na referência anterior o interstício para progressão, após o período
de estágio probatório.

Parágrafo único. No caso de progressão na referência inicial da classe inicial, o período de antiguidade a ser considerado
deverá coincidir com o cumprÍmento do estágio probatório sendo, portanto, de três anos.

Art. 18. Em beneficio daquele a quem por direito cabia a progressão, será declarado sem efeito o ato a que a houver
concedido indevidamente' 
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§1o O beneficiário da progressão indevida a que se refere este artigo ficará obrigado a restituir o que recebeu
indevidamente.

§20 O servidor a quem cabia a progressão será indenizado da diferença de vencimento a que tiver direito.
CAPÍÍULO VII

Da ascensão funcional

Art. 19. A Ascenção Funcional é a elevação do servidor à classe imediatamente superior àquela a que pertence, dentro
da respectiva categoria, independentemente da existência de vaga, obedecido o critério de antiguidade.
parágrafo único, Na ascensão funcional, quando da elevação da classe superior, será aplicado o percentual de três por
cento sobre o vencimento do nível imediatamente anterior.

Art. 20. Será de dois anos de permanância efetiva na última referência da classe anterior o interstício para a ascensão
funcionã1.

Art. 21. Em benefício daquele a quem por direito cabia a ascensão, será declarado sem efeito o âto que a houver
concedido indevidamente.

§ 1o O beneficiário da ascensão indevida a que se refere estê artigo ficará obrigado a restituir o que receber indevidamente.

§2o O servidor a quem cabia a ascensão será indenizado da diferença de vencimento a que tiver direito.
CAPÍTULO VIII

Do enquadmmento de pessoal

Art. 22. O enquadramento do pessoal efetivo e estável da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste se constituirá na
passôgem do servidor do atual sistema de classificação paÉ os cargos integrantês do quadro de pessoal instituído por
Lei.
parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, o enquadramento se dará Por transformação, que é

a altãração de titulação e âtríbuições do cargo instituído por Lei, assegurando ao servidor efetivo ou estável sua
remuneração, sem perda de vencamento.

Art. 23. Ao ser enquadrado, se o vencimento do servidor for superior ao valor da referência em que deva ser incluído, a

transformação, excepcionalmente, será realizada na referência e classe do valor mais próximo da sua atual remuneração,
sem perda de vencimento.
Art. 24. O servidor, após ter conhecimento do seu enquadramento, em se sentido prejudicado, terá um prazo de até
trinta dias para solicitar, por meio de requerimento dirigido ao Presidente da Càmara Municipal. a revisão do mesmo.

CAPÍTULO IX
Das disposições finais

Art. 2S. O provimento dos cargos em comissão é de exclusiva comPetência do Presidente da Câmara Municipal de São

Gabriel do Oeste.

Art. 26. Os servidores do quadro permanente, quando designados para cargos em comissão, podem optar pelo

vencimento mais vantajoso.
Art. 27. Aos servidores de cargos efetivos e estáveis constantes do Anexo I, Tabela 3, é assegurado o Plano de

remuneração da carreira consta;te no Anexo II, Tabelas 6 e 7, Grupo Ocupacional III. Técnico de Nível Médio TNM e

Serviço Técnico Operacional STO.
parágrafo único. As progressões e as ascensões funcionais do cargo efetivo de Técnico em Contabilidade, dispostas

no A-nexo II, Tabêla 6 àa presente Lei, passam a ser efetivadas com percentuôl de cinco por cento. em razão de

reenquadrâmênto legal e evolução legislãtiva local.

Art. 28. Aos servidores com direito a licença prêmio adquirida até a data de 3O/O4/2OO2, e não usufruída, terá dareto

ao gozo a qualquer período que solicitar.
pará9rafo único. O servidor fará jus à licença prêmio de três meses a cada período de cinco anos de efetivo exercício, e
piopárcionalmente caso não tenh; atingido ôs cinco anos subsequente de efetivo exercÍcio, sem prejuízo da remuneração'

Art. 29. Fica o Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste obrigado a proceder correição nas vantagens
pessoais pagas aos servidores da Câmara Municipal, a cada dois anos, sob as penas da Lei'

Art, 30. A revisão salarial dos vencimentos dos servidores do Legislativo lvunicipal dar-se-á sempre na mêsma data e

índice da concedida pelo Executivo Municipal'

Art. 31. As tabelas e os quadros constantes deste plano constituem parte inteqrante do seu texto, cabendo ao Poder

Legislativo a inclusão, exclusão ou transformação de cargos, desde que não acarretem aumento de despesa com
pessoal.

Art. 32. Fica autôrizada a concessão do percentual de dez por cento de gratificação pelo exercício como membro de
comissão de licitação, sobre o vencimento básico.

Art. 33. Fica autorizada a concessão do percentual de dez por cento de gratificação por nível de habilitação, conforme
Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Legislativo.
Art. 34. O preenchimento dos cargos efetivos símbolo SE, da tabela 2, do Anexo I, por meio do exercício, âcarretará
a extinção dos cargos comissionados símbolos ASS I, ASS II, ASS V ao ASS X e símbolos DIR I, II e III e a mudança
nà simbologia dos cargos comissionados de assessores da presidência símbolo ASS III, da sêcretaria símbolo ASS IV
dos assessores parlamentares símbolo ASS VIII para AGP 1, AGP 2 e AGP 3, êcarretará a extinção definitiva dos cargos
constantes na Tabela 5, do Anexo I, desta Lei.

Art. 35. O preenchimento do cargo efetivo de Controlador Interno por meio do exercício acarretará a extinção da função
de confiança - símbolo "FC" de Diretor de Controladoria - Grupo ocupacional IV constante na tabela 4, do Anexo I,
desta Lei.
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Art. 36. Os programas de governo, Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentaria (LDO) e Lei Orçamentaria
Anual (LOA) passam a incorporar as alterações previstas na presente lei.
Art. 37. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 38. Os efeitos financeiros desta Lei Complementar passam a viger no primeiro dià do mês subsequente a data da
sua publicação.

Art. 39. Ficam revogadas as seguintes Leis Complementares:
I - no 7, de 24 de abril de 2002;
II - no 10, de 10 de abril de 2003;
III - no 16, dê 04 de fêvereiro de 2005;
IV - no o25, de 30 de janeiro de 2oO7l

V - no 36, de 25 de junho de 2OO7;

VI - no 44, de 23 de agosto de 2007;
VII - no 58, de 3 de julho de 2008;
VIII - no 062, de22 de abril de 2009;
IX - no 078, de 28 de fevêreiro de 2011;
x - no 92, 10 de fevereiro de 2013
XI - no 126, 13 de junho de 2014;
xII - no 131, de 11 de setembro de Z0:-4i
XIII - no 154, de 10 de abril de 2016;
xIV - no 166, de 15 de março de 2Ol7;
XV - no 182, de 28 de novembro de 2077.

São Gabriel do Oeste-Ms, 15 de dezembro de 2022.
JEFERSOT{ LUIZ TOÍIIAZONI

Prefeito Municipal

ANEXO I - COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS OCUPACIONAIS

TABELAl-CARGOSEIV MI INlBOLOS DC". 'DA" E "AGP"

stüaoLo cÂRGOS

Dirêtor Administrativo

Drretor

Contáhrl

QUALIEICAçÃO

Éníno Superior completo e portador de cl',lH câtegorià

Ro oE
VAGAS VEIíCII,IEXTO E14 Rl

DA

DC

01

Ensino Superior em Crênaias Contábeis, com regastro
no respectivo órgào d€ clâsse, ê experiência na área

públrca
01

AGP.2

Ensrílo Superior complelo

Ens,no 5u

REQUlSIÍOS EXIGIDOS

Ciêncras Contábe

p9ctryo
Ensino supenor completo em Direito ou Âdministração ou nos

Presidêncra
0t

ANEXO t . COMPOSIÇAO DOS GRUPOS OCUPACIONAIS

Í^BEL]À 2 - SFRVI EFEÍIVOS - IVIBOLO'SE"

GRUPO OCUPACIONAL II - CARGOS OE PROV1MEN E

SIMBOLO
l

- sE_ l

SE

CÁRGOS
N" DE
VAGAS

Procurô<tor Juríd co

I Conlrolador lnterno

Ensino supeíoí.ompleto em Di.erlo e reglstro nô OAB
Ensino gupenor em D rerta ou Economia ou Admlnistração ou

i1(qqrejrslI9 tqlclpellivg_órqêqllg
or cm Crêncras contábers coln regrstro

clà

01

01

SE

5E

SE

01

I
AnaIsta Lêgrslativo

| ÂnaIstâ Financerro

I r.,r,.t. a. no.,..o.

f 
numanos

lAnalísta admlnlstrativT ^.*.* *
I Lomun,cação

I te.nr"o 
",n

0l

0l
no respectivo órqào de dasse

SE

Ensino superior em Admrnistração. Gestão a,e p€ssoôs,
Ciônciàs Contábeis com habilitâção na áreà espêcificà de

RH ou outro curso sl.rperior com especlalizôção em Recursos

SE - 
!-\lDqrraagle9l$reis

Nívei súp€rior completo em Publicidôde e Propaqandô ou
Jomalismo ou Comunicação Social com regrstro no respe«lvo

ó19ão de classe.
Ensrno Supeflor: Gr.duação êm

01

01

01SE 40 Horas

de Sistemas ou Ciência da Computàção ou
En9

Ensrno módio completo

01

o2

40 HorBs

40 Horas

R$ 6.000,00

R$ 8.850,0040h

40h

CARGÂ/

R$ 6.000.00

40h RS 6.000,00
40h R$ 4.500,00

R$ 8.000,00

VENCI14ENTOS

R$ 8.000,00

R$ 8.000,0040 Horàs

40 Horas

CARGA
HORARIA

RS 6.000,00

R$ 6.000,00

Ri 6.000,00

40 Horas Ri 6.000,00

RS 5.000,00

Rt 5.000,00

Rs 4.000,00

R§ 3.000,00

SE

9E

SE

lfecai.o Admrnlstrativo

Administrativo I

ÍI ou Anallstô

---.
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5E Ens no médlo comdeto com CNH-AB

ANEXO r - COTyPOSIÇAO DOS GRUPOS OCUPACTONATS

ANEXO I - COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS OCUPACIONAIS

ANEXO r - COMPOSTçÃO DOS GRUPOS OCUPACTOI{ArS

]EFERSON LUIZ TOHAZONI

Prefelto l4unrcipal

ANEXO II - PLANO DE REMUNERAçÃO DA CARREIRA

R$ 3.000,0001 40 Horàs

01

ITO DE
VÂGAS

CARGÂ

ANAIS

40h

VEITClHENTO

R9 3.341,37

TABE

siHaoLo QUÂLIFIcAçÁo

-iNM

iY t

TÉcNrco DE NivEL HÉDro E sERvrço rÉctlrco OPERACIOT.IAL

istro no CRC.
rôiôméd

bíCo re9

cÂRGOS

GRUPO OCUPACIONÂL III

Ensrno médro profissrcnalizante em Técnrco êm
contabilidade

30o/o (trlnta por cento) do vencimênto
na classe e rêflJêltiã inrclars.

30% (trinta por cento) do vencrmento
nô classe e referência iniciâis,01

GRÀTIFIcAçÃO

0!

NO DE
VAGAS

TABELÂ 4 FUII

sritBoLo ouaLrFrcaÇÃo

Ensino Supeíor completo e com Conhecimento Técnico.FC

FC com conhecimento técnico e com re

DE CONFIÂIIçA - S MBOLO "FC"

GRUPO OCUPACIOI!AL IV

Ensino Superior em Dirêito ou Contàbilidade ou E.onomia ou

êct vo Conselho ou

CARGOS

auDerviaor dà Gestáô
de Cgntrátos

Drr€tôr de Controladofla

R$ 8.060,300l 20h

R$ 5.037,67

Ri 5.037,67

C1 40h

40h

R$ 5.037,6740h

40h R15.037,67

Rt 3.475,91

0l

0l

R$ 3.475,97

40h

40h

Ri3.475,97

R$ 2.s18,82

01

1l

a2

01 40h

40h

40h

Rt 2.518,82

R$ 8.802,16

R$ 7.418,46

01

01

01

40h

40h

40h R16.120,00

-5 MBOLO "ASS" EÍÀBELÂ5-CARGOSEü

GRUPO OCUPACIOI.IAL V

QUÂLIFICAçÂOSIMBOLO

5Et{ÂlllaL

assessor da Presidêncra

Assessor da SecretàriaASS IV

ASS V

ASS VI

ASS VI]

ASS VNI

ASS IX assêssor admlnistrâtivo I

Assessor Adminlstrãtivo IIAS5 X

DIR I Diretor contábil

DIR II

O]R III

conhecrmento em Técn câ Leq rslat va.

consclho ou

C

t

Legislàtl
m habilEn

ccrlpu1!! oll
pl

I
tl1 p

Assessor Finâncerro

Assessor Padãmentàr

Assessor de Comunicação

Ênsino supêrior ou cuEando ensino superior e

Ersino Sup€ror eín TI ou ensino médio profissionalizante

assessor de Comprôs e

llJormisis -r!

Ensino supenor completo c com conhecimento Técnico,

CARGA
HORÁRIA

NO DE

4.5s !

ASS II

ASS III
Ensinó Superior ou cursando enslno soperior e

conhecimento em Técnrca Leqaslâtiva.
Ensrno Superior completo em Crêncras Contábers
o! ens,no méd o p.ofisslonalrzante de Té.n.o €m

CARGOS

A.a"**-.jr!í!!q
ãô Supenor cm lomôlismo ou Publcidade ou
n.ia .omprovadô, com.rêgistro no respedlvo

Ensino médio completo e conhecimênto em

Drretor Legrslanvo

Di;êroade ôesrão de

m cro computôdoí
Ensino fund;mentôl aompletó com h;bilidàde em ínicro

-- 

Leqlslatlvã.

TABELA 1- CARGOS Ef
GRUPO OCUPACIONAL u - Nivel Superior

CÀRGO: PROCURADOR JURIOICO CONTROLAOOR INTERNO E CONTADOR _ SiMBOLO. SE
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RÊFERÊflCtA INICIAL

REFERÊNCIA

REfERÉiICIA tltrctaL
Â

R$ 6.000,00

Rí 6.300,03

Rí 6.6r5,00

R$ 6.945,75

Quarta-feira, 21 de dezembro de 2022

CLASSE
7 AI{OS

c
9 ÂNOS ll AItOS

E

A

5 Attos
B

R$ 8.240,00

t3 atios 15 ANOS
G
R$

D
R$

1

2

3

Rt 8.000,00 R5 a-741,81 9.274

R$ 8.4oo,oo R$ 9.178,90

Ri 8.820,00 RS 9.637,84 1o.224

R§ 9.261,00 R$ 9.s38,83 R$ 9.824,99 R$ 10.119,73 RS r0.423,32 R$
10

TABELA 1- CA EFETIVOS
GRUPO OCUPACIONAL tt - ',/ vel Sup.ôo-

CARGO: PROaURADOR IURIDtCO CONTROLADOR INIERNO E CONTADO R-siMBoro-s€

R$ 8.652,00

R$ 9_084,60

R$ 8.91r,56

R$ 9.357, r3

ir1ti1
R!s1116
R$ 9.926,97

R$
9.737,48

R$

Rt 8.487,20 18 9.55 40

19 ÂrOS
,,1.

R5

r!.1i{J3
Rí

19.É.4,0,ç3
RS

rt172é7
R'

21^t{OS
l

R5
1q41 ,L!

RS
r0.960,05

RS

l rrsQs,qs
R$

23 Ai{OS
K
R$

!a.lt]-2L
R$

Ir.?q8,85
R$

114s12e
R'

25 
^1{OS__L
R$

lLoz3,gL
R'

..!1: .6-27-,5t_
RS

12,z.q!.ql
R$

CLÂSSE
27 Âtios 29 ANOS 3l AttOS

o
33 

^t{OS
R$

1,2.463

35 ANOS

1

2

3

R$
1l:4q6rq3

R$
tt.976,33

R$

E slti7
R'

R$
t1.748,2t

RI
12 35J9r..

Rí
12.952,39

RS
13.6 0

t2
R5

12.705
R$

13.
R$

14.0081 1.73 L 52 96 1-2081 12.445 9 l r3.203 90

ÍABELA 2 - CARGO FETIVOS - S M80LO'

R$ 6.884,18 R$ 7.090,70

aNEXO rr - PLANO DE REMUNERÂçÃo OA CAnnrrne

GRUPO OCUPACIOT{AL II - Nivel Supenor
CÂRGO: ANALISTA LEGISLATIVO, ANALISÍA FINANCEIRO,

ANALISIA DE RÊCURSOS HUI!ANOS ê ANALISTA AOMINISÍRA . siMBoLo. SE
cLÂs5€

5 Ai{OS
B

Rl 6.180,00

7 AITOS
c

RS 6.365,40

9 ÂNOS
D

RE 6.556,16

1l aNos
E

13 AI{OS

Ri

303,42

3

4

R$ 6.489,0O

R$ 6.13js
Rí 7.154,12

RÍ 6.683,67

R$ 7.017,8s

R16.753,05

R$ 7.228,38 RS 7.445.2 3

6.955
RS

R$
7.668 58

R9
01

GRUPO OCUPÂCIOiaL u - Nivel Supenor
CARGO: ANALISTA LÉGISLATIVO, ANAL]STA FINANCEIRO,

ANALISTÂ DE RECURSOS HUMANOS E ANAUSIA 4qMINLSÍ&AÍIVO - §I

R$ 7.368,74 R$ 7.s89,80 R$ 7.8r7,49 0

TAAELA 2 - CARGOS ÊFÉTIVOS - S I',IBOLO'SE"

MBOLO. SE
CLÂSSE

29 AIIOS
N
R$

- 8.8!Lr3
R$

RErERÊr{cIÂ

1

2

3

4

RS

8,729,63
RS

11s_6,-6{
RI

R$

9t1.1!b
R$

R$

9-s?9,2!
R$

_rc.0s5é8
R*

19 At{OS
I

R$
7ó00r59

R5
7.980,63

R$
8.319i61

R5

21ÂNOS
t

R$
7.828,60

R$
8.220,04

R$
8.631,q2

RS

23 ÂNOS
t(

25 ANOS
L

27 ÂNOS

R$

31À]tOS
o
R$

35 ANOS

R$
9.347

___L
R*

9.628 r6
R$

9.QÉL4L
Rí

8.4Ít6-64
R$

8,q81És_
RS

R5

E.3_0l,la 9.s54 5t
R$

9.e32,2!.
R$

llat 13
R$

9.O75 47

s25),79

8.794 9.062 59 9.902 92 00 00 LO334 .16 9.6t4

ANEXO II . PLANO DE REMUNERAçÃO OI CINNCTRÂ

838 97
R$

t7 a os
It

5

10.310 91
R$

R$
r0.847r 0.531 51

R$

1q9!!,q1 .,
RÍ

Rí
11.349_83

Rí
11.058,09

-t2
R$

l 56

r3.74t 18

14.424 25
RS

R$

!10"9Q,9'
R$

4.

3 9

r4.153 41

R$

R9

R$

1.379 22

8.135 5

17 aNos
H
R$

Rt
7-1!9,!9

R$

R5
37

7.tu 30
R$

3
R$

78

15 at{os
G

R$

-7.L22,52.
Rí

10.109 57

10.6 2

R$

RS

R$
10.a21 18

9.8r5, t2

5 85

R$

R$

8
RS

TABELA 3. CÂRGOS EFETIVOS - SIIí AOLO SE

GRUPO
o: ASSESSoR

II N sivelPACIOocu
NI NI FO Pl TII

E

H
17Â15 AN

GE

11À7 Airos
c

5A
B

INREfÉREI{CIA

6.149 345.795 35
R5

R§ 5.627,53R$ 5.304,50R§ 5.000,00 R$ 5.150,001

6.456 81t76 15
R$

RS 5.908,9rR$ 5.407,50 R15.569,72RS 5.250,002

6.582 18
R$

RS 6.204,34
S

7Rí 5- 848,20R6 5.512.503
R

6.911 2A
RS

1Rr 6.514,56
R5

R$ 5.961,76 Rí 6.r40,61 Rí 6.324,82R5 5.788,12

O ê TECNICO EI! INCÂRGo: a55E55OR CA

TABELA 3 - CARGOS EFETIVOS - SII,IBO LO 5E
GRUPo oCUPACIOIIAL II - \ivel S"perror

c
33 AIIOS 35 Ar{OS25 AttOS

L
27 ANOS 29 AtrOS

t{
19 AtOS

I
21 ArOS

t
23 ANOSREFERENCIÂ

R$ R$
453l-r2a )533 82 6.523 83

R$I
RS R5

63
R

I
R$

7.44 1

R5
5t6.6

R$
6.82

H
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33 ANOS
?

R$ 5.611,47

l aN-õa-l
F ------Tí--t

s.gzo,zc IF$t*rÉ,
"i-;3'l
R$ 6.023,64

Rr---I- R$
o.z rs.sa I e.szt,rz

tar ar.õa
to
l----E-
lu.soz.ea

lRtlI a)7s.26 I

lRt
I t.zot )e



Diário Oficial N' 324'l Quarta-feira, 21 de dezembÍo de 2022

3 R$
6.941.02

Rí
7,192.5\

Ri
7.40A.24

R9
7.630 -52

RS
7.859.43

R$
8.095,21

Rí
8.338,06

RS
8.588,20

R$
a.845 84

R$
7.332.16

RE
7.552,72

R$
7.778.68

R$
8.012.04

Rí
8.252,40

R$
4.499.97

R5
4.754_96

R$
9.017.60

R$
9.248.12

ÂNEXO II - PLANO DE REMUNERÂçÃO DA CARREIRÂ

TABELA 4 - CARGOS ETETIVOS - MBOLO 5E
GRUPO OCUPACIONÀL II - NívEI Mêd O

CARGO: TECI{ICO ADi!lll

REFERENCIÂ 19 ANOS

7

2r, araos
7

Ra
s.? !9-06

R5
5.4AO,A2

R5
5.7s4141

R5

I
Rt

5.067.05
R'

25 A,{OS
L

R$
sl36Ée

R9
5.813,75

CLÀSSE
27 Ât{OS 29 AnOS 31A OS

o
33 ÂÍrOS

P
R$

5Z!?,99
R$

q.i§7,§Q

1

2

3

4

23 ANOS
K

RS

J.tz5
R$

5.64r4
RS

!.s8!,16
R$

R$

R§
_476

R$

R$
6.799

63 7

.5.320,ír
R'

5.s!6,12
R$

R$
6.104,42

R$
5.926,63

R$
LZQI-5J

RS

6.0:t1 '70 6.2

ANEXO II - PLANO DE REMUNERÂçÃO OI CINNETU
OBS: CADA NÚN4ERO CONSTANÍE NA TÂBELA EQUIVALE A UMA CLASSE E REPRESENTA O NÚMERO DE ANOS QUE O

SERVIDOR POSSUI DE EFETIVO EXERCICIO NO CARGO (PROGRESSAO FUNCIONAL).

R$

15 
^NOS

7
R$
1

17 ÂNOS
H

R$
5.015,00

Rí
5.165,45

RI
s.423,7t

Rt
,9.!1à3L

R$

R$

....F,.?.,6L77...
R$

5.529.O2
R$

5.694,89

REFERE}ICIÂ

R14.502,02R$ 4.120,00

R$ 4.455,74R$ 4.326,00

R9 4.961.47R$ 4.542,30 R$ 4.678,56

R$ 4.769,11 R$ 4.912,49 RS 5.059,86 R$ 5.211,65

CLASSE

R$
1

z

3

TECNCARGO

TASELA 4. CARGOS EFEÍIVOS - BOLO SE
GRUPO OCUP^CIONAL II - r'livel 11édlo

R§ 4.s89,45

RS 4.814,91

7 ÂNOS
c

R5 4.243,60

I A OS
D

RE 4.370,90

II{ICIAL

R14.000,00

RÍ 4.200,0C

R$ 4.410,00

R$ 4.630,50

5 
^llOSB

11 lltos
E

13 
^t{OS

RE
4.868

35 ÂXôS

R$
6.231,79

Rl
6-4L8,146 0 29

6.670 45

R$

R$
6.]s?,q3

RI

R$
6.543

Rí
6.870

R5
76.

R5
7 7

R$
7_003.95

RI
1.)14.06

R$
7.430,44

3 34 27

R$
3,-65_L7. "

R$

R$

3.949 29 4.067 76
R$

RS
3.474

R'
4-t46.76

R§
4.277,76

R$
4.O25,99

REfERENCIA

R5 3.182,70 R5 3.228,18R§ 3.000 00 3.5

RS 3.s45,34Ri 3.244,s0 R$ 3.341,83 R$ 3.442,08R$ 3.r50,00

R$ 3.722,60R'3.406,72 R$ 3.508,92 RS 3.614,18R$ 3.307,50

R$ 3.s77,05 R$ 3.644,36 R$ 3.794,89 RS 3.908,73RS 3.472,47

CLASSE

]t

TIVOCÂRGOr ASSISTENTE AD

2

3

4

3-424

EEETIVOS - BOLO SE

Ri 3.325,02
R$R$

GRUPo ocuPACIOI{AL I: - Nivel l'1edro
TÂBELA 5 -

5 Ai{OS
B

R$ 3.090,00

7 ANOS
c

9 Âiros
D

ItíICIAL 13 Âl{OS11 ANOS
E

15 Âtaos
G

5.0
RS

4.740
R

R$
5.307.45

R5

:t.602 52

4.907 52

2 l

R5

R$

R$
5.410.52

R9
s.s72.43

R$
5.252,94

19 
^lrosI- -nI

1.19.?,1?..
Rt

-3r9s!JqRS

!.lqe_Js_
R§

2l at{os
I

RS
3.854,58

RS
4.110,00

Rg
4.3\5Í

R9

23 AitOS
K

R$
3.97412\

R9

!.?)3,13
RS

R5

CLÀSSE

REÍEREIICIA

t

I2

4.857 08

2

3

4

TABELÂ 5 - CARGOS EFETIVOS. BOLO SE

26

5.002 79

4.66 / 19

í.?! 1,98 3

1191,Qe 26

4t 5.099 95

7l 62

R$R$

R$R$

R5 R$

R5 R$

31 AiOS
o

33 Ar{OS

R$
4.578,28

R$

25 A]{OS
L

GRUPO OCUPÂCIONAL II - Niv€l líédro
CARGO: ASSISÍEIlTE 

^Dl,lIÍ{ISTRÂTIVO

R$

1.qq9,31
R$

1é§9,p

Rí
laçe,4_1

RI
ll§9p

Rí

29 ANOS
N

27 AI{OS
it

Rg 6.915.06

REFERÊNcIA

R$ 4014,42

c D

RS 31813, 53

GRupo ocupacroNAL uI - TECNICo DE NivEL r..í DIO - TNM

6.7? 18
6.585 7B

914l. 4l

R 5.418 16
R'1.77§t2:5

EI,I EXTISETÂBELA

E

L$ 470s.19 06
2
3

ç !G-g: aÉç!r!o t!LcQ!!IÂB!!!q !E
CLASSE

R$ !:261,76::Àr-i,r4_tji -Rt 3.,r4s,16
_ Rl 3§5ell

R$ 5.973,s1 RS 7.260.81
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aNEXO It - PLÂNO DE REMUNERAçÃO Oa Canntrna

R$
3.633,33

3:76r.25
RT

17 ÂNOS

35 AraOS

a



ANExo rr - pLANo DE REMUNERAçÃo oa cannerna
OBS: CADA NÚMCNO CONSTANTE NA TÁBELA EQUIVALE A UIYA CLASSE E REPRESENTA O I'IÚUENO DE ANOS QUE O

SERVIDOR POSSUI DE EFEÍIVO EXERCICIO NO CARGO ( PROGRESSAO FUNCIONAL).

ANExo rrr - ernraurções Dos caRcos

Diário Oficial N" 324í Quarta-feira, 21 de dezembÍo de 2022

TAEELA 1. CARGOS OE PROVIMEI{IO EU

CARGO

I
L;àrdenar â ad;inistEêo de pessoêl e dê seíviços operàcionais, de acordo com ã pol ca administrâtiva âdotâda; propor planos

e pr09 rámàs íelâtivos às matêriás de sua competênclô; aoordenar, juôtâmente com a Secretôr râ dô Câmara, a anstituição das

corÍissôes de Li.itação, nos termos da legl§lâção vige nte; supervisionar, coordenàr e controlar as obras e s€rviços realazàclos

nà Cámara; ápresentar ao Presrdente dâ Câmara, ao final de côdâ exercício, o relatlirio das ôtrvadâdes de sua áreâ de átuâção,
bem como plano dê trabalho e de reàllzação pàrâ o exercício subsequen!€; dirigir e orlentar os sêrvidores quê lhê forEm

DIREÍOR
ADI'lI?{ISTRATM subordrnados; dàr execução às decrsões de caráter adm inrstràUvo; coordenôr às àtivrdades de comprás, almoxarifado, licitàções,

registros patnmoniàrs, entre outros; responsàbilizaÊ5e pela organização dê audiênclas públicas, reuniõês. sessões itinerantes,
entre outras; armàr e clesarmar o alarme da sede ala cámàrà Municipal: zelàr pêlo patrimônio e màteriêis disponibilizàdos pa.ô

o exercício da atividade; àcompanhar e organizar reuniões rêàlizadas na Câmara fora do horárlo de expediente ou em outro
local; manter em drà os veiculos da Cámarà, bem como seu controle d€ tráfego, seguro e mà.utenção; êxecutar outras tàreías

DIREÍOR CONTASIL

ÂSSESSOR DA

correlatas rnerentes às respo!rsàb, lidades da Diretorià Administrativa
Desenvolver ôções voltadas para execução, êrálise e controle cútábit dâ cã mara l,t'.rniãipat, de acordo com ã Legislação em

vigor; elaboràr ã propost. do Orçamento da Câmàra dentro do prazo leqal; elaborar e assrnar, iuntament€ com os ordenàdores

de despesa, os balancetes, balanços e demôis rclatórios contábei s inerefltes à Cámara, de acordo com a legislaçáo pêrtlnente;
coírÍen. o valor do duodécimo d ser Íepôssado pelo Poder b(e<utivo à Câmara, veíficar atos e Íàtos contábeis reãlizàdos pela

Conlab lldadei veíficar ã legalidade das despesôs àutoízadas; controla r os saldos das õotaçôes orçamentárias destinaclas a

cobnr despêsas Írxddas no Orçamento, at.avês dà êmlssão e regrstro de notas dê êmpenho; solrcitar oecretos d€ suplementaçào
mentária, quando necessário; emitir ordens de pàgamentos, notas dê empenhos e de ânulâção de empenho; Processar a

o e cancelômentô das notàs de cmpênho; ôcompanhar a legrsl açêo rclativâ à sua áreô dc atuàçâo; encôminhâr dêntro
do prazo lêgal os docum€ntos.ontábeis ão Tribunal de Cofltês e outros órgâos; elaborar. redgir, revi$r, encaminhar ê di9

chos e demars ãtos da árcô conúb l; emrtrr relatór os e prcíôr contas ao Presrdenle da CâmaÍô sobre as ativadôd

desenvolvidas pelo setor; auxlliar nos Pro.essos Licitatórios; autiliár o§ Vereadores nos proietos de lel de sua área de àtuâCo;
àJxl ar os vc-càdo'cs qLa.ldo nêcessáro cm q uestôes dâ árêa contábilj Drscuttre viôbilizàra solução dos pÍoblemas relacionôclos

âo setor contábil, êm conjunto com à Presidênciã e Controladona dã Càmara; elaborar ê encaminhàr as dedarôçôes pertlnentes

do setot ôos órgãos compêtentes; rcspondêr as diligêncras do Tribunal de ConÉs reÍerente à sua áreã de atuação, dentro do
êrtinêntes ao setor contábll/flnânceiro; postar e acompanhaÍ as lnformaçõesprazo legàl: rêâlizar publicaçõês no Diário Oficial. p

Trqnspôrêncra, !'ta acão; elq:ular outrâs âtúdales correlS!àj.-
Coordenar os tràbâlhos do Gab lneta da Presidência, e por determinação do Pres dente, acompanhâr € sup€rvisionar os tràbalhos

desenvolvrdos pelos assessores pa Ílamentà.es e do gabrnete dâ Presidênciã; âcornpanha. à .edaçâo de documentos € p

do Presidêntê, quando solicitado; dar os encaminhâmentos netessárros a proposiçõês de autoriã dô Presidente; colêtar a

sua área de atu

àssrnatura do Presidente em documentos;
Cámarà, juntamênte coln o Diretôr Administ
dâ Cámar. e da Preíeiturô; coletar informêçóes mínlmôs parô embàsar a elaborâÇão de propos!ções; superuisionaí a

da do Presidente; rêceber a5 respostas de proposlçõês do Presldente, bem como íscalizar prazos pàra tanto; questioÍr

os ór9ão5 pôÍa respostâ a proposiçôes de àutoria do Prêside ntei assessorar o presidente dô Câmara municipal em íràs
Íl.mentaresj auxilar o Presldente e demais vere.dores em todas as sessões € solenidades dà Cámara; auxiliar
s relacionêdas a audiêncras públicas e reunlõês no ámbito Lnterno e externo da Câmara; elâborar, rediglr, rêvisàli

ASSESSOR OA
pntsroÊncra

encaminhar e digitaÍ cartàs, oficlos, círculàr€s, convit6, proposÍções, PU blicações, entre outros; rec€ber e direcionàr toda

correspondência oficía I enca min hada e expedida, respedivamenter peio Preside nie; organizar a agendô do Presldente dà câmara

e comunrcar aos vereadores sobre reuniõe§ e solenldàd€s, entre outrãs; atua r como fiscal de contratos, quando dêsrgnado;
char côm o Presidênte da Câmara; receber, dassificar e encâminhar documentos ou corÍespondência ôos vereador€s,

presidenles e protocolar o recebrmento; àcompônhar o Presidente em todas às sessõ€5 e solenadades da cámàrà e em
mentos recebldos do Trib!nal de Contas

o.gônrzàr audiênciôs públicas ou reunrões â serem reôli2adas pelo Prêsidente nô

rdtlvo; fàzer à inteío(ução entr€ o pãriamentâí e os dêmais órgãos admlnistratlvos

oltros eventos, q!anc,o sollcrtado; auxillar no controle de pÍazo de respostas dos docu
l"linrstéro Púb|co e envrá-los, se for o cãso; curdar da divulgação dàs matérias ô serem encnminhadês Pàra lomai§ ou Para
radros, srtes e outros veículos de comunicação; operô r máqLrinas copiadoras, scânner e outras necessárias parô o cumprimento
de suàs tdrefas; mãnter o cadastro de autoridades dtuallzado; rêsponsabilizar-5ê pêl o empréstimo do plenáno, bem como

da orgànizaçáo de sua agenda. juntameflte com o àssessor da sêcretariô; reaeber e acompanhar os visitôíles, orientândo_

os e àrestando rnformaçõcs, armar e desarmar o ôlàrme da sedê dà Câmarà Municipal; zelar pclo patrimônio e matenais

dispcn ibilizad
Executàr servrços pertr néntes á secretaÍ to ao úbl'co; subsrdrar, sôb o ponto de vtstâ clo

anteresse públíco, as matériês que estejam êm tramite nâ Cámara; sugeÍir pronunclamentos sobre matérlas em tramltàção no

Legislatavo ou sobre ãcontecimentos que ôfetêm a vidô dá comunrdôde; agendôr, orgânrzâr e assessoraro Secr€tário em reuniões

e debàtes externos; representar o pâíamentar em reunlôes e eventos por determlnação daquelê; sugerir encamlnhamentos e

pôutas políticas; encôminhar e acompânhar as rervhdicâções de crdãdãos perante órgàos exlernosi âssessorar diretamente
àemêndâs dâ cámara l4unrcipal; atender ao teleíonê ê requisiçõês âdministràtvàs internas ou externàs; organlzar à àgêndà

óã Secretàna dà Càmara e comunrcaí aos vereâdores sobre relniôes e solenidôdes, entre outràs, se foÍ o caso;

doc!mentos de ongem da Secretaria; auxillar o secretário e demais vêreadores nas sessões e solênidadês da Cámàra; auxlliar
nas ativrdades e alnbuições retacronaóàs a àudrênclês públicàs e íeunrões no âmbrto ,ntemo e extemo da Cámôrd; ahraÍ
como fiscàt de conrràro;, quando destgnado; receber ê acompanh.r os visitantes, orientando-os e prestaído informações;
responsôbrliÉr-se pelo empréstimo do plenário. bem como da oÍganização dê sua agendô, luntômente com o asses9or dô
p."LiOanc,u; elàborar Íelôtórios m€nsars de vlsitas e outros; reaeber, classlficàr ê encaminhar docuÍÍrentos o! correspondências
e controlar o protoaolo; manter os ôrqurvos em ordeín; elnbora,; redigir, revisêr, encàminhar e drgitar cartas, o6cio9, circulôre§,
.onvite!, proposições, publicações, àtas. entre outros; ma nter atuà lizado os arquivos da Secretàrlã; operôr máquinas €opiadoras,
scanner e outras necessériàs pâra o (umprimento dê suas tarefês; realizar pesquisas sobre matéria legislativa quando solicitado;
armar e desarmâr o alârmê da sede da Cámàra Municipal; zelãr pelo patrimônio e materiais disponibilizados para o exercicio dâ
atrv dade; executaí outras tarefas corelêtas.

TÀBELA 7 - cÂRcos EFErrvos EH ExrrÍ{çÀo
GNUPO OCUPACIOiIAL III . SERVIÇO TECNICO OPERAC]ONAL- SIMBOLO - STO

CÁRGO: ESCRITURÁRIO
CLASSE

c DREFERÉncrÂ
B

R$ 9.098,91 R$ 11.059,71 R$ 13.443,15I R$ 6.158,67 R$ 7.445,66

R$ 14. rr5,3lRS 7.860,12 R$ 9.553,70 R$ 1t_612,702 R$ 6.466,59

R$ 12.193,34 R$ r4,821,08R5 8.252,96 R$ 10.031,543 RS 6.789,82

R$ 10.533,07 R$ r2.803,01 R$ 15.562,15R$ 7.129,35 Rg 8.665,6,1
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assessorar drretamente os vereadores dô câmà.a Municipal; atendeí ao teleíone e requisições aclmrni§trâtivôs inte.nôs ou
extemas; organrzara agendà dos vereadores; despachar com os vereadores; receber e àcompanhar os visltantes, orientàndo-os
e prêstàndo iníoÍmações; elaborar relatórios mensais de vrgtas e outras atrvidades llo gabinete; re(eber, classificar e encaminha

aSsEssoR
PÀRIÂMEI{TAR

documentos ou correspondência e controlar o protocolo do gabinete; mant€r os àrquivos em ordem; elaborar, rediglr, revisar,
encôminha. e digitar cartas, oficios, o.culares, conviteg, proposiçôes, publcaçôe e textos de divulgação, consultôs de interesse
do mandato paíamentar, entr€ outros; digitar e formatar projetos de leis, decretos, emendas, vetos, controlando a numeração,
quêndo necessário; àcompônharos vereêdores em todas as sessôes e solenidades da cámara, inclusiveexte.nas; mônt€ratualizado
o arqurvo dos verêàdo.es; atuar como Éscal de contratos, quando designàdo; opeíar máquinas fotocopiadoras, multifuncionais,
scanner e outras necessárias para o cumprimento de suas tarefas, quando solicitado; operacionalizar a aparelhagem cle som
dà câmara, qu.ndo n€cesEárro; realizar pesqursês sobre màténà l€gislativa quando solcitàdo pelos vereadores; servir café,
chás e afins, qüando solicitado; armar e desarmar o alarme da sede da Cámara Municipôl; zelar pelo patrimônlo e materials

CÂRGO

ANEXO III - ATRIBUIçõES DOS CARGOS

ÍÂBELÂ 2. CÂRGOS DE PROVIMENÍO EFETIVO

GRUPO OCUPACIOIíAT II

proteger os interesses do Legislativo; orientar os ver€adores € s€rvidores quanto ào cumpímento d€ deslsõ€s judlciôls; prestã

plunànual e a execução dos planos orçàmentiiriosi exàminàr a regulàridade dos atos administrativos intemos; acompôn

economacidadê dà àdmlnistràçào nas áreas conlábil, orçmentária, financeirâ, administrôtava, patrimoniale operacional; co

nrbilizados pêra o exercícro da atividôde
Desenvolve. áçôes voltôdôs para exe.uçáo, análisê e contáb I da Cãma.a Municrpâ|, de âcoÍdo com a leglslàção em
vrgor; plànelar o srstema de registro e operàções, atendendo as n€aessidades adminrstràtivas e legàis, pârà possibilitar control
contábers, finênceiros, orçamentários e patrimon ais; âssesso.ãr a elaboração e orgônizâção dô p.opostá orçãmeítáriê
L€g islatrvo Muoicipàl; elaborar, organjzãr e àssinàr iuntêmente com os ordenàdores dê despesas, os balancetes, bàlànços
demôis relôtóíos contábe's in€Íentes à Cámàrô Munrcigal, de acordo com ô leg'dação p€rtinente; supervasionâr os tra
de contàbllizaçáo dos documentos, analisando-os e orientando o seu processamento, ad€quandô-os ào plano de contas, para
ôssegurôr a correta apropnaçâo (ontábrli r€ôlrzôr estuclos e pesqursàs para o cumprimento de normôs cle contabilidade âplicàclas
ao setor público; executôr a atividôde rêlacionada com a esc.iturôção e o controle de receitàs, desp€sãs e dos bens do Legislàtlvo
Municrpal; executàr a escnt!ração ànalítlcà dos àtos e fatos admrnistrôtrvos; escÍrturar contas corentes drveÍsa§; etecutôr
àtos necessário§ rela.ionados com a execuÉo orçâmentária do Poder Legislativo; reallzar estudos financeiros e contábêis, em
parece. sotrre môténôs contábers; realizar a análise contábÍ e estàtííica dos elementos htegrantes dos bàlanços; conÍêrir o
vàlor do duodecimo a ser repassado pelo Poder Executavo à cámara Municipãl; executar trabalhos de ordem técnlca contábl
verificando ô legôlidàde das despesôs autorizàdas; analisâr contôs contábeis; controlar og sàldos dôs dotações orçàmentáriâs
desunadà§ â cobrir despesas fixadas no orçamento, àtravés da êmissão e reglstrE de notàs de €mpenho; sollcitar dêcÍetos de
suplementàçào orçamenÉflã, quôndo necessário; êmrtir ordens de pagamênto, notà9 e ônulàçôes de empenhos; processêr ô
emissão e cancelamento de notas de empenhos; acompanhar a legislaçáo relativà à sua área de atuação; elaborãr os devidos
encamrnhàmentos, dentro do prêzo legal dàs prestações de contas, declàrações e documentos coítábeis a PÍefàturê, ao Íribunàl
de Contâs e outros órqãos, dando êsclarecimêntos e acompanhando suas rêspectivas dêlibe.açóes; elaborar, rêdlglr. rêvisâr,
encarhinhar e digitar oícios, despôchoa e demôis atos cla área contábil; emitir relôtórios e prestàr contas ao PÍesidente da
Càmara sobre as atrvidàdes desenvolvidâs pêlo sêtor; âu)dliar nos processos licitatóíos, colâboràndo nà elâboràção dos processos
e acompànhãmento dos mesmos desde a abertura até o seu fechômento; àuxiliar os vêreâc,ores nos projetos de lêi de sua área
de atuado e aurihar quàndo necessáno em questõês da área contábil; dls(utir e viabilizar à solução dG problemas relãcionados
ao setor contábil, êm conjunto com â Presidêncià e controlâdorià dô Cámara; responder as dlllgênciôs do Tribúnal de Contas
referentes à sua área de àtuação, dentro do prazo legàl; reàlizdr publcações no Drário Ofioal, pertinentes ao setoÍ contábil
e financeiroi sLJpervisionar a prestàção de contas; organizar esquemas de obrigações fiscars ou previdenclárias da Cámara;
executar tarefas pertrnentes à área d€ ãtuação, uulizàndo-se d€ €quipdmentos e progràmas d€ rníormátKà; armar e desarma
o alarme da sede da Cámara Hunicipâl; executar oútrôs êtivadôdes relacionadôs à suô áreô de atuação; zelar pelo patrirnônk, ê

enars drspônibrlrzados para o exercício dà àtividàde

ê en.amlnhar ã prestaçâo de contas anual ao Tribunal de Contàs; promover. organlzar e executar programação perlódlEa de
âuditorla contábil, inônceira, orçamentáriâ, pâtamonlâl ê opêracional e emitlr os rêspectlvos relôtórios; zelaÍ pela observâncla
dos lmrtes de qastos com pêssoal; acompanhar as publicàções oficrais peftinêntes ô Cámôra Munacipal; apoiar o controle
extemo; âlenãr formalmente a autoridade êdmlnrstrativâ competente sempre que tiver conhecimento de qualquer Irrequlàrldade
ou ileqalidad€ de que üver conhecimento, em conformidadê com as normas legais vigêntes; comunicar ao Tribunal dê Contas as
constâtaçôes cle rrrequlafldade ou Ilegalidade de quê tavêr conhecimento, em conformldade com as normâs vigentes; assegurar a

Assessorôr nâ elaborôção das proposiçôes legislativas; ôaompônhar as publicações oficiars pertrnentes a aâmaà Municipal;
auxrliar ds comrssôês permanentes e temporáriôs da Câmara qLranto à ãnálisê da legàlidade e constitucionalldade dos projeros
de lei e outras proposições; manifestar-se nos processos de licrtàção; representâr à Câmâ.ê judicial e ertra.ludicialmênte, visânclo

interno da Cámàra, Lel Orgânicâ líunicrpâl ê outías normas; auxlliar o Presidente da Cámarô quando solicltâdo; recêpclona
crtações inroãrs ou comunicações refêrent€s a quaisquerações o! processos ajuizàdos êm desÍavor da Câmara Munacipal; sugeri
a propositura de ôçôes que entender necessárias à defesa e ao resguardo dos interesses da cámàra; defender e re
o Podêr Lêgislànvo Municipal na esfera iudiciária, em todas as suãs instáncias; represêntar ainda, o Poder LegislaÜvo

PROCURÂDOR
JURÍDrco

procedimentos adminrstràtivos ou lnquéritos civis runto ao Ministério Público Estadual, Federal e Ministério Públi(o de Contas;
emrtir pdrecer no rdatóao finaldos procedrmentos administratrvos disciplnares, proce5so de cassaçáo de màndato ou de dispensa
de servic,or do quadro permanente, no processo de tomada de contas ôpós todo o trâmjte administrâtlvo e antês do iulgamen
pclo plcnáfio; quàndo sohcrtado, emitlr parece. sobre projetos que trômitcm no Poder Legaslalivo com Íelação a sua legalidadê
e constitucionâlldôde; assêssorar os veÍeadores e demals servidorês do Legislativo sobre os assuntos luídlcos dô Câmôrô;
crntttr parecer, quando soicitàdo, sobíe consultâs formuladas pelo Presidcnte, demâis vereadores ou pelos Oígãos da Câmara,
sob o àspecto jurídico e legâl; ôuxiliar na redàção e exàminar proretos de leis, rêsoluções, justlfi.àtivas de vetos, emendâs,
regulãmentos, contrittos c outros àtos dc nàtlrezã Juridicà; emitir pàrecercs, quàndo solictado, sobre editàis de licitâções,
dispensa e inexigibilidade, bem como os contíâtos ô serem llrmados pela Cámàrâ; âcompânhâr iunto aos órgâos Públicos e
privados as qucíões de ordem jurídlca dê intcresse ala Câmara; erercer outràs êtiviclàdes correlôtàs. conforme íecessidôde
do servtço e solicitação do superior im€diatoj orientaÍ quànto ao aspecto iuídico, os processos admrnlírâtivos e sindicânclas
instâurôda5 pela PresidêncÉ; âtender âos pedrdos de rntormações dô líesa Diretora e dos demôas vereâdores; àrmôr e desarmôr
o alarme da sede da Câmâra tlunlcipal; executar todas as ôtribuições inerentes a Advocacia Pública; zelar pelo patrlmônio ê
Íla!e!!q d!slo!tq,lt!!!Sqpq!q ollltciç-,qdj l-t!y4êO.el
R€alízàr ôcompanhamento, levantamento, ffscallzação € avâliação da g€stão adminiírdtiv., fiÍranceira, patrimonial e operdclonal

informôções em mândêdo de segurânçê; anformâr os vereadores e servidores sobre a vigência de lei, decreto o! outrd norma
luriõica de interesse do Podêr; propor, na suô área de atuado, a declaràção de nulidàde ou anulaçào de atos adminlstratlvos
mânlfestadarnente alegais; atuar em comissões de processo administrâtlvo disclpllnar para apuraçâo de responsôbilidade de
servrdor do Legrslatvo por nfração prancadã no exercicio dãs àtr burções; maniíestar-se sobre a rnterprêtaçáo do regimento

no ãmbito dô Câmarà Munrqpál; êxômaaàr âs demonstraçôes orçamentárias e hnôncerrâsi êxômanàr p.estaçôes de contàs;
emitir parecer em processos admlnrstrativo§ de competência da controladoria dà CámôÍô; ex€cutàr tôrefas pertlnentes à área
de atuação, utilizândo-se de equipômentos e programas de inforÍnática; fiscalizar o cumpnmento das metas previstas no dano

e verificàr o devido clmprimento dôs leis; proceder a elaboraçâo de relatórios, âuditoriás, inspêções e pareceres; zelar pela
obediêncià das iormàlidades legãrs € avaliàr os resultados de atos admlnistrativos em gerà|, acompanhãndo êspeclàlmente
a admissão de pessoal, contrôtos e lacitaçôes; ônôlisãr à escrituração contábil e respectivâ documentação; ànalisat elabora

CONTROLADOR
INTERNO

desvios, perdas e desperdi.ios; identificar erros, fraudes e adentificar os agentes responsáveis; executar outrô9 atÍvldâdes
relâclonàdàs à s!a área de àluação; armar e dêsarmàr o àlarm€ dà sedê da Cámara Munrcipàl; zêlar pêlo patrrmônio ê mâtêriaas

CONTÂO(,R
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Quarta-feira, 21 de dezembro de 2022

ãodauxila. ôo controlê clâ trômrtâç os proietos enc.rnlnhêdos ao Poder Legrslàtivo, repassando as inÍormações ao Presidente
da Câmarô; mãnler em ordem o controle dà numeraÉo de todas.s proposrçôes r€ceblclàs pelo Poder legisl.tvo; organizar
o expedrente e a ordem do dia dês sessõês da Câmarâ; encaminha. os autógrafos, proletos, resoluçôes. poítarias e Decretos
L€gislativos ao Executivo, quando necessário, verificando os prazos, protocolo e demàis procedimentos; êtuar como figcal
de contratos, quando designado; acompanhôr os prazo5 de tramitação do5 projetôs de lei de êcordo coô o estãbelêcido no
Regiínento Intemo, mànter inforrnado o Presidente e o Primeiro S€cretário sobre o àndãmento dos projetos edêmais proposições
apresentadas ào Legislàtivo, elaboíãÍ, redigic .evisài €ncâminha. e digitaí ofícios, despachos e demais ôtos da área Legislativa;

análise da técnica legislativô dos proletos de lei, resoluçõ€s, decretos, poÊarias e demals atos e, quàndo
necessário, atuar em conjunto com o Pro€urador lurídico; redigir a ata da§ sessões; elaborar a redação final de todos os projetos
ôprovados pela Ciâmarâ, em auxilLo à Comrssão de Legrslaio, lusnça e Redaçào Frnàl; àss€ssordr os Vereadores nas sessô€s;
encaminhar os projetos de lei, velos, emendàs, ôutógraíos e demais proposições ao Poc,er Executivo e demais documentos
r€laoonados ao setor ãos órgáos competentes; aLrxÍràr na emissáo de relàtórios e prestàr contas ao Presidênte da Câma.à
sobre a5 aividâdes desenvolvidâs pelo setoÍ; àcompânhâr às discussôes dos problemas relaoonados ao setor Legislâtivo eln
conjunto com o PrÊsrdente e Pnmearo Secretano; ãcompãnhar d leqislação relativa à 5uâ árêa de ôtuação; acompanhar e
operar o sistema eletrônico do Processo tegislativo; reallzar as publlcações dâs proposições ôprovadas dô C6môrâ lç'luniclpôl no
Dráno Ofioal; encamrnhàr aô Pôder Executvo os protetos de lêr, àutógrdíos, emendas e outras proposrçôes; preparar à listà dê
presença e rêgistrar o comparealmento dos Vereac,ores às sêssões e reunrões da Cámara; lâvrar as atas das sê5sões; prÊparar os
autóçrafos; ôcompanhàr ê auxiliaí às atrvidôdêE dos assessores dos gabinêtes dos Verêadores, com vrstãs ao apeíeiçoãmento
da té.nica leglslativa, da organização parlamentar e racronôlizôção de procedimentos legislâtivos sob ô sua responsabilldâdê;
reãlizãr pesqursas, dÍrqêncras c prestàr níormâções em processos de natureza legrslativa; provrdenciar o preparo de textos
de leis, resoluçôes e atos ê se.em promulgados e àssinados pela l'lesa ou pelo Presldente; executar procedimertos relàtlvos
ào controle dos prazos rclôconados ao processo legislativo; o.gàôizar o protocolo do sêtor legrslátive, cuidar dos prôzos e dà
circulâção nterna das proposições em todos os seus estágros; orientàr e supervisionar a técnlcê legislatlva a ser observada
nos documentos; prcslar onentação às comrssôes permônentes e temporánas na daboração de proposiçóes; colaborâr com a
organização e manutençáo dos ê.quivos e dá brblioteca; cuidar da legislação municipà|, compilando as revogações ê àlterâçõ€s
dc lers c dispos livos, fazendo às íccessáriàs ànotàções; cxeautar outras tarcfâs perunentês à áreà de âtuâçâo, utilazêndo-se de
equipamentos e progrômãs de rnformáticê; armar e desarmar o alarme da sede da Câmôra Municlpâl; êxecutâr outras ativldades
relacionàdôs à suâ áreâ de ô tuaEão; zelaí pel n bírzados o exercíc o da atrvrdade
Desenvolver àç6es voltadas para execução, e controle finânceiro e contábil da Câmara Municipal, de acordo com a
leqrslâção em vigor e, quando necessáno. atLra rem conlunto com o contador; coordenar a administÍâção dâs finanças e clo
orçamento; analsar juntamente com os ordenadores de desp€sa, os balancetes, balanços, relàtórios resumidos da execução
orçômentàía e de gestão fiscal da Cámara dê aco.do com à ieglslação em vigor; àuxilôr nâ confêêncrô do vôlor do óuodécimo a
ser r€pàssado pdo Poder Executivo à Cámarê; verificaratos e fatos contábeis.ealizàdos pda contabllidade; verificar a legalldade
das despesas autorizâdôs; controlar os saldos das citaçõês o.çêmentáriês destinadas â cobrir despesôs 6xãdas no orçômento,
ãtravês dà êmissão e registro de notas dê êmpenho; solrcitar decretos de suplêmentação orçàmentária. quando necessárioi
a5sessorar na elàboràção das ordens de pâ9ômento, notãs de empenho e de ànulação dê empenho; controla. o 5aldo finânceiro
e as côntas cô.rentes dà Cámard Muni€ipal; àssessorar o proc6sâmento a €missão e cancelàmento das notas de empenho;
elôborar, redig t revisôr, encarÍtinhôr e digitar oficlos, despãchos e demais atos da áÍea contábll e financ€ira; emitiÍ relôtórios
prestôr contas ao Presidênle dã CámaÍa sobrê as atlvidadês desênvolvidas pelo setor; auriliar os Vereadores quando n

em questões cta área contábit frnanceira; Íazer à gestão de controle e paqamentos de todôs â§ despesas legais da Câmara;
assessorar os órgãos de controle rnterno acerca das Íespostâs às drligências do Tnbunal de Contàs dentro do prazo legal; atuar
como fiscôl de contratos, quando designado; auxiliar nos processos licitatórios em sua área de âtuação; àuxiliar o Setor contábll,
os drretores, àssessores e Vereadores sempre qúe necessárjo; responder pelo s€tor contábil nà au+ncia do titulàr; elàborâr
cronogrêmê de despesas juntamente com o Presidênte; encãminhar à Controlâdoria a documentaçáo relativá à exêcuÉo dos
contratos adminrstÍatrvos; armar e desarmàr o alàrme da sede da Câmaía !lunicipal; exêcutar outras atividades relacionadàs à

sua área de àtuação; z€lar pelo pa Izados pala o exercíclo dà àtividade
Desenvolver açôes de gestão de pessoal de ôcordo com ô

lponLbi
le9rslô çà0 pertrnente; responsàb izôrse pelô veíficação e controle dô

ttL','! nrq q!q!e!!r§3

frequêncià dos servidores e elaboração e confeíência da folha de pagamento do pessoàl da Câmara; analis.r e informàr sobrE a

concessâo de direitos, vantêgense enqladramentode servidores, deacordocom o plano de ca rgos e vencimentos, êncômanhàndo_
os á Procuradoria Juridica parà pârecêr; ôcompanhar a €xecução dôs ôtribuiçôes dos servidores e o cumprimênto dê suas
obr!gaçõês e deveres, e quôndo necessário, emrtir relôtório à Presidêncra para à5 devadâs providênciôs; manter atualizados os
dados funcionais dos servidores e dos veíeôdores da Cámara ltluniclpal; controlãr os pràzos de encaminhamento dos documentos
da área de ãtuação pôra o Tribunal de Contas e demais órgãos; auxilaôr nos procedrmentos ficitatónos dâ Câmôrà Municipôl;
atuãr como fiscal de contratos, quando designadoi elaboràr, redlglr, revisar, encàminhar e digltàr ofrcios, portàrias, despachos e

demârs àtos de sua área, acompànhar ã legislâção relativa à sua área de âtuação; ôuxiliar na elaboração e discussáo de proietos
d€ lel, resoluções, decretos, portôrias e demais atos reÍerentes à suâ área dê atuação; emitlr relatórios e prestar contas ao
Píesidentê dâ Cámàrâ sobre âs atrvidades desenvolvrdãs pelo setor; discutií os problemâs rdâclonàclos à sua área de êtuação,
assim como outros assllntos relacionados à pâne admlnistrativa da cámara Munlcipal, eín conjunto com o Diretor Admlnistrátivo,
Secretariô e Presaalênciô; reôlizôr ãs publicàções peítnentes a suô áreô no Diáío Ohcial; postaí e acompônhar ôs iôio.maçõ
no portal da lransparêncra. relàtivos a íra área de atuaçáo; armar e dêsãrmar o alarmê da sede dà Cámarâ Munlcipal;
tarefas pert,nentes à suâ área de atuação, utilizàndo-se de equipàmentos e píogÍamàs de infonnáticà; erecutàr outras atividàdes
reladonàdàs à suà área de atuaçiqtz4aJ!9lq p4ri.Ilêl]!o_e qatrdlE !§p9! ibilizàdos pê ra o exercicio da atividade.
Elôborêr e âcompànhar contratos e aditivos. em observância à legislação referente a licitàções; àuxiliàr e respon§ablllzar-se
pelos estudos técn cos prêlrminarês e termos c,e ÍêÍerêncrâs. instruções noímativas e demôrs normas pertinêntes, com auxilio
do Assessor lurídico; manter relatório atualizado dos termos contratuais e altÊràções; acompônhar a vigência dos contratos;
provrdenciar a publicaéo dos cont.atos, aditivos e instrumentos congênêres; manter sob a íra quarda o àrqurvo dê contràtos
e ôlteraçôes, portarias de nomeações dos fiscàis dos contratos e respectlvas publicaçõesj observàr o cumprimento de Írormà§
complemcntôrcs refcrente á gestâo de contrôtos; verificar no relôtóflo apresentado pelo írscal do contrôto o apontamento de
nào coníoÍmtdàde e adotar as provadências elencadas nàs normâs pertlnentes; êlaboràr relatório substanciâdo e encaminhar ao
Píêstdênte, com vistàs à aptcação das penálidâdes e/ou providências cabiveas pÍevrstâs no contràto; comunicôr ao ContÍolôd
quândo venficado o não cumpam€nto das disposlçôes, pertinentes, pelos ffscàis dos contratos; notlficàr o 6scal
do contrato quando dctcctada fôlhê no cumpnmento dôs normas especrÉcâs; comun car formalmente ao controlàdor quàlqu
iíequlaídade ou descumprimento de cláusúla contratual ou apontamentos da fiscãlização; comunicar âo Presidente, sobre a
oroxrmrdâdc do fim dâ viqêncra contratual, juntàmente com o resultado da pesquisà de satisfação p€la diretoaô óemândànte,
conforme as normas pert nentes; €ncaminhâr à Controladoriâ os contratos firm.dos pela clíSGo e de s€us resp€.tivos âditivos e
alteÍâqôes, luntamente com cópta dâ publcâçâo do extrato e êmpenho, em tempo háb pôra remêssa âo Tnbunal de Contas/|4s,
conforme dispõe legtslação peítinente; conferir os documentos relaivos à exec!ção dos contratos, conÍorme dlspõe legisláção
pertrnenle; .eôhzôÍ às demais ôtrvidades operôcionôis relôtivâs à Gestão de Contràtos, rndusive podendo acuÍnular ô fuírção
de fiscal de contrôtos pelo acompanhamento dê execução e fiscalizaéo de um ou mais convênios, contratos e lnírumêntos
conqêneres, dscutrr os problemas relôcronados à Gestão de Contratos, liotôções e outros àssuntos relôÔonádos ã contràtos
em conlunto.om o Presidente; emitir rêlãtórios e prestar contôs ao Presldente da câmàrá sobre ôs atrvadades desenvolvidas
pelo sêior; coordenâr, lnstaurar e exêcutâr procedrmentos de comprds e lcrtâções, tàis como: elaborar Têrmos de Rêfêências.
Procês§os Uc rêtónos e demais atôs rêlacionados; reàlizar as publlcaçôes pertinent€s no Diário Oficrãl; postar e àcompànhar

tuôção; executaçqes ôo Portàl dô Tra
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À5SESsOR DE

êcompànhôr entrevistas coletivas, individuais ou excl!sivas, facilitando o trabalho e disponibilizôndo informações e materiai
Ve rea dore§; ela bo.a r relàtório periód ico das a t v idôdes e dos res! ltados obtid os pelà assessoria de imprensa ; organiza r visitas

coMutlrcaçÀo
veículos cle comunicação, promovendo entrevistôs ou enconüos de vêrcôdores para divulgaçâo dê âssuntos de intêressê púUrco;
dar suporte e reforço a campanhas publicitánas, insntucionais € atividades de relações públicas desênvolvidas pda Câmàrâ

Quarta-feira, 2í de dezembro de 2022

Elaborê. peçês tcômpanhas p\rbiic táías óa.a dvuigôção das ôçôes da Cámêra munrcipal iuflto êos públicos intemo e extemo;
prestãr àçsessoriô técnicà na áreà de comunicaÉo sociàl; prestar assessoramênto em àssuntos relativos as suas atribuiçôes;
planeja. rntormações dô Cârnara para drvulgação; elaborôr notas referentes às atividôdes da Cámara Munropal para divulg
nã imprensà; reàlzar trabàlhos de redação; orgànizar o arquivo lomalístico; auxillâr nâ elaboração de informativos IornàlíÍicos;
pesquisar dados para elaboração de noticiôs, analisar textos e companhas elaborôdos por terceiros contratados;
eu produzir outros produtos jornalísticos, como fotografias, vid€os, programas de Édio ou de tv e video-releases; organlzar e

l,tunicipal; apresentar sugestões de pautà para joÍnalistas, redlgidas em forma de reportagem para facllltar o aprovêitamen
€m nolas ou colunâs, cnando uma agenda positiva para divulgàr as ações, estratégias e novos protetos da Cámarà Municrpal;
responsabilizar-se pela gravação em vicleo e áudio das sessôe5 e relnlões oaorridas no Poder Legislativo o! de seu interesse,
desde que não hôlâ êmpresa .ontrãtada parà esse fim; àporar filmàgens e gravaçôes êxtêmàs ê intemas em áudio e vídeo;

ÍÉcNtco ÊM
rllFoRMÁÍrca

ãtuãr, prestâr àpoio e colêborâr nãs atividades € àtribuiçô€s relácionadas â audlênciôs públicãs e reuniões no âmblto lnterno
€xtemo dô cámara; atuar como fis.ãl de .onlratos, quando deggnado; armar e desàrmôr o alarme da sede óa Câmara Muniopal;
executar outràs atividàdes relâcionôdas à sua áreô de ôtuàçáo; executâr tarÊíôs pertlnentes à áreô de atuâção, utlllzando.sê

equt_L?rlejlqs e prsq!qoê!-dt!lol!!1!çqj 4Eqtglo patrimônio e Eât!i!'!
Exêc!tar trâbalhos dê nstal.çâo e írànutençãô êm êqulpamentos de infôrmátíca; instàlar e confiquràr sistemas o
em ambre.tê de mr.oinformál,ca e nstalar e con6gurà. peíréícos, bem como pa.ticrpar ou executar testês de acêitaçáo em
€quapamentos de rnformática; configurar leitores de e-màil e nàvegàdores; garôntir o sigilo, a s€gurànçà e B integridàde clos
dados existentes na .ede; garantrr a segurança fisica dos dados ármazenôdos nos sêrvidorês de arquivos; promover e estimulôr o
uso racronôl e econômico dos íêcursos dê informática nà Gâmara llunicrpàl; plàneiàr à exêcução de melhorias nos equipômentos
e aprimoramento dos servrdores na área de tecnologiô da rnformâção da Câmôrô; realizar â manuten§ão na rede rnterna
de computadores; confeccionar (abos e tomàdas de rede, conector€s, confrgurar suítes, roteadores; realizar o diagnóstico,
planejamento e rmplêntôção de harõwares. softwàres ne(êssános para ostíabalhos internos dà Câmôra; acompânhar os contràtos
em viqência na á.ea de tecoologià da rnÍormôção, atuando como fiscal de contÍato (llnk d€ intemet, serviço de impressora,
manutençâo do srte, etc) quando solicitado; planelar, rmplantar e €iecutôr ôs àçôes e necessidades tecnológicas rdacionadas
a transmissáo das sessões da Cámara reallzadàs no plenário ou for a delei implantar e manter servldor de ãrquivos com
srstemà operôcional Gnu/L nu)( e âp[cativo Open Medra Vault. utrlizados pela Câmàrâ; apoiar o setor de compràs ê licitôções em
qualquer srtuaçao que €nvolva aquiíçáo de grodutos e serviços r€lacionâdos a tecnologia da informação; instalar equipãmentos
novos adquiridos pela Câmara (mrcro computadores, notebook, tablets, impressoras, escàneres, roteôdoresr suítês, ràcks, etc-);
instalar e manter em fun.ionãmento os sofiwares nos equapamentos da Câmarô (sistema operôcional, aplicativos e§pecÍffcos,
suite de escntório, ôntivi.us, etc.); realizar a manutenção prevennva dos equipamentos de informáticâ - (limpezô, tíocô de toneí.
peças desgastàdàs por uso); auxiliar os usuários no que diz respeito êo uso de equipamentos e softtyares; realizar â lmprêssão de
íelatórios de controle dâs impressoras da Câmâra (cotás de impressão, gerenciamento de usuá.ios, coínunrcação com a empresa
prestadora do serviço); realizar a manutenção coríetiva em nobreaks (troca de bateria, fusívêis, pequenos reparos); Íeallzar o
(ontrole de estoque de peças e assessórios relaclonôdos a tecnologia de anformâçâo (mouse, teclado, placô de rede, fohte. ssd,
etc); executãr outrâs ativrdàdes relôcionadàs à sua área de atuaçáo; armar e dêsannâr o alarme da s€de da ciimàrâ Munkipal;
,çlqfelo palrlf'Énio e mateliqiLdisponibilizaóos para ojletEíclo da atlvidâde. 

--Exccutâr serviços administratrvos especializados nas áreàs dê rccursos humanos, compÍils e licitações, patri
arqurvo, finãncerro e orçômentaÍio; .lassincar, àutuâr, protocolizàr ê controlôr a tràmitado e distÍibuiéo de procêssos
e áo.umentos; Íazer àcompànhamento e regastro de aontrato; Íàzer levântàmentos eíatísticosi executar seÍviços técnicos
administrativos voltàdos para o cumprimento das finalidades dà Cámara Municipôli executar tarefas de pr€parêção de rd
c fâzer regrstro de rnformàçôes técniaas e aclmrnrstrativas em relâtórios e planilhas; redigir e digitàr ô correspondêncra

leqislação da

destinôdas a cobrir as despesas fixôdôs no Orçamento, atrôvés da emlssão e reglstro de notas de empenho; emltir e canccl
notas de empenho; emitrr ordens de pagâmentos; controlar o sãldo e às contàs da Câmara; regrstràr os ôtos e fâtos contábeis;
ler diariamente o Diário Oficial; acompanhar a legislação pertinente relativa à sua área de atuação; encamlnhar dmtro do prazo
legal os documentos contábers ôo Tribunal de Contas; àuxiliar o Oiretor Contábil, os outros Oiretores e os VereãdoÍes sempre que
necessáno; ejaborar, redigir, revisar, encaminhar e digatar oficios, despachos, trabalhos de ordem administrâtjva e demais ôtos
dô Cámara Muniopal, e provrdenciar â coletâ de àssanôturas quôndo neaessáao; operôr máquinôs fotocopiadorôímultifuncionôií
saanner/fac-simile, quando solicitado; mântêr orgànlzàdos arquivos, equlpômentos e instalações referentes à infrôestrutuô dos
serviços de sua área; atender tel€fone e ônotàr recados; manter os aíqurvos em ordem; reôlizà. ôs publicâções pertinentês

TÉcarco
AOiII!|ISTRÂTIVO

documentos de .otinê, observando os padóes estab€lecidos dê forma e €stilo pâra asseguràr o funcionamento do sistema
de comunrcôção rnterna e externai mânter em perÍerta organazâção e funcionàmento o ârquivo dâ câmard municipal, zdâr
pela conservaçâo de seus docum€ntos e rêpmduzir cópiàs quãndo necessário; executar tàrEías pertlnentes à área de atuação,
utilizando -s€ !e equtpamentos e progrãmôs de infoÍmáticn; êxeautãr taÍefas pertrnentes à áreà óe atuôção, utilizando_se de
equipam€ntos e progràmas de informática; reàlizar publicàções no Dário Oficià|, pertinentes à área de atuação;
às sêssões e solenidôdes dâ Câmôrâ, quando convocâdo; áuxiliar no cerlmoniô1, quando solicitôdo; acompânhár â

nçào dos trô!'imoAiais, vç!úlendo o emplacamento dos melÍros.
Executô. tàreras de recepção, at€ndimento ào pÚblico ht€mo e extemo e org anizado de aqêndê, màntendo-as atuãlizàdas;
atender ao tdefone; executar servrços de càdàstro, ficháno, arquivo ê digitação ; tirâr íotocópiàs; íeceber correspondências e

ASSISTENTE
ÀDMIIIIISÍRÂÍIVO

registràr processos e documentos; operar equipãmentos e slstêmas tecnoló9i.os e erecutàr rotinãs de computação, digitàção
de textos, plênilhôs e operação de miErocornputâdor, máqurnâs impressorBs, scâhnêr e outros periféricos; executar servlços
administrãtivos de menor complexldade; auxiliar nas atividàdes relaaiofladas ô o.gan izôção de audiênciôs públi(as e Euniõês

sua área de atuaçàoi àrmàr e desôrmar o alarme da sedê da Cámara Muflicipâl; executar atribulçõês relôcionadas a licitações
e contràtos; executàr outrôs âtivrdôdes relacronâdas à suâ área de atuô(ão; zelàr peio pôtnmôn@ e mâteriais disponibilizôdos
pôra o exêícícao dà àtividadê; realizar anualmente o levaotômento do patrimônlo da cÉmard; responsâbilizàr_se pelo controle ê

no âmbito interno e externo da Cámara Municrpal; ôbrir a Cámara Munacipãl antes do horário cle expediente; executâr
atrvidades relacionadàs à suê áreâ de atuação; ãtuar como fiscal de côntratos, quando designâdo; armar e desarmar o
da sede dã Câmâra Municipâl; executar outras ahvidôdês corr€latas; 2elãr pelo patrimônio e môtêriâis dlsponibilizaclos

Elaborãr llnto com o Diretor Contiibrl os bâlàncêtês e o bàlanço gerôl dâ Cámêrô de acoíúo com a Lêqislô(ão em vrgoa; elôborar
Junto com o Diretor Contábil â proposta orçâmentáíâ dâ Cámarà Municipal; conferir o vàlor do duodécimo a ser repassado pelo
Poder Excculrvo à Cámara; Verificar a legalrdade c,as despcsôs autorazàdasi controlar os saldos das dotações orçamenÉrias

ala

exercício dà êtrvrdadê.
Executar tarefas de re.epção, ôtendrmento ào pÚ blrco internô e extemo e organrzaÉo de aqenda, mantendo-as
atcnder ao telcfonc; exe.utar servlços de cadôstro, iicháío, arquivo c drqitôção; tirar fotocópras; receber correspondênciàs e

registrar processos e do(um€ntos; realizar serviços extêÍnos como entregã de conespondências, correlos, bancos e demôi§

ASSISTENTÊ
ADMINISÍRATIVO

scrvrços Íclaa onados à càmàrai operôr equrpâmentos e sistcmas tecnológicos e mtinas de computação, digitado clê textos,
planilhas e operêção de microcomputadoi termlnais de comPutêdoi máquinas imprêssoras, scanner e outros p€riférlcos;
€xecutàr serviço§ adminrstràtrvo§ de menor compiexidôde; ôuxiliôr nas aLividâdes dos órgãos da Gmara Munrcipal; abírr a

Cámâra Mlnicipal àntes do horáno de etpediente; auxiliar nas atividàdes relãcionada§ a a udiências públicâs e reuniões no
IT ámbúo rnterno e externo da cámara municrpâl; executar outras atrvrdôdes relacionadas à sua área de ôtuôçâo; atlrar como

fiscal de contratos, quando desagnàdo; emitir relatório circunstanciado da ltilização d€ vêiculos automotores da Câmàra; àrma
e desôrmãr o êlôrme dô sede da Cámara Municipôl; executaí outras âtrvidádes corelatas; zelar pelo pôtnmônio e màteriais
d,

ANEXO III - ATRIBUIçõES DOS CARGOS

IÂBELA 3. CARGOS DE PROVIi4ENÍO EI'I EXTI

CARGO

GRUPO OCU III

TNM

ÍECitrco Et{
CONTABILIDADE
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ESCRITURÁRIO

CARGO

Executar as fLrnções que lhe forem designôdâs pelo Presiriente, executándo âtivadâdes de êpob técnico-administrativo à Câmôra
Municipà|.

ANEXO III - ATRIBUIçõES DOS CARGOS

ANEXO rrr - ATRTBUTçóES DOS CARGOS

FC

SUPÊRINTEÍIOEIIÍE DE
GESÍÃO OE COtlTRTAÍOS

FC

DIRETOR DE
CONTROLADORIA

CÂRGO

TABELA S - RGOS DE PROVIMENTO EI',| El.l EXÍIN

Acompdnhar as publicações oficiàis reíerêntes
GRll?9 oçU!'Âc!9n4LY

à Câmara I'l!nicipal; Acompanhôr as publicaçôes no Diáno Oficial;

quaft,o soliçtadq AcoEpanhar as pubIcaçqes pertin tes no Diário OÉcial

ass I

ASSESSOR 
'URiOICO

na elaboração dô5 pÍoposições legislativâs; Au)(iliôr ôs Comissões FÉrmanentes e temporá.ias dô Cámôrá q\rônto à ôúlise da
legalidade e constitucionalidade dos Proletos cle Lei e outras proposições; Auxillar e manlfestêr-se nos pro(essos de licitôção;
AuxrliaÍ na elàboração os termos contratuâis e seus respectivos aditivos e alterações, em observânciô à legislação referente
a licitaçôes, termos de referàncias, inslruções normativas e demais normas pertjnentes; Rêprêsentar a Cámara iudícial ê
extrajudrcralmente, vrsando protegeÍ 05 interesses do Legislatjvo; Orientâr os Vereadores e servidorês quànto ôo cumprimento
de decrsôes iudiciàrs e prestação de inÍormações em Mandado de Segurançâ; Informar os Vereadores e servidores sobre a
vigência c,e le, decreto o! outra normajurídica de interesse do Poder; Propor, na sua áreô de atuação, a declarôção dê nulldade
ou anulação de atos adm nrstratrvos manifestàmente ilegais; Âtuar em comissões de procêsso administrativo dtsciplinàr pàra
apuràção de responsabilidãde de servidor do Legislêtivo por infrâção prâticadâ no exercíclô dâs ôtribulções; Manifestar-se sobre
a rntêrprêtàçâo do Reglmento Intemo da Câmàra, Lea Orqânicã Munrcipal e outras noímãs; Auxiliar o Presadente dâ Câmara

TAAELÂ4.CARGOSDE M EM EXTI

GRUPO OCUPACIONAL IV
Supervisionar: a êlàboràção dôs termos contratuais e sêus respe(tlvos aditivos e alteràçôes, em observáncià à legislaçào
referente a lrcitaçôes, termos de reÍerêncràs, instr!ções normativàs e demàis no.mas pertinêntes, com ôuxilio do Assessor
lurÍdi.o; rêlatório atuâlizado dos termos contratuàls e allerâçôes; vigência e publicaçâo dos contratos, adltÍvos ê
rnstrúmentos congêneresj guarda e aÍquivo a,e contrâtos e dlterôções, portarias de nomêàçôes dos fiscais dos contràtos
re§pêctiva§ publiÉâções; o cumprim€nto de normas complementares referente à qesEio de contratos; o r€lâtório ápresêntà
pelo nscãl do conLràto o apontàmento de não coníormidôde e adotar às providênciàs elencadas nas normas pêrtinentes;
o r€latórro substdnciaóo com vistas à dplicàçáo das penôlidades e/ou providênciàs cãbívêis previstas no contr.to; às
comunicações e.lcãminhêdas a Controladoía quando vênfiCado o não cumprimento das drsposiçõesr nôs normas pertinentes,
pelos fiscdrs dos contratos; notificaçôes encaminhadôs ào hscal do contrato quando detectada Íôlha no cumprlmento das
normas especihcôsi a coínunrcação encamLnhadô a Controladonâ sobre qualquer rrregulôndade ou desa!mprimento de
cláusula conkatuàl ou apontamentos da fiscalização; às vigêndas contratuais, juntàmente com o result.do da pesquisa de
satisíação pela diretoria õemôndante, conforme as normas pertinentes; a confêrencià dos documentos .elativos á execução
dos contratos, conform€ dispôe legislação pertinente; as demais atividàdes operacionais relativas à Gestão de Contrôtos,
indusive podendo acumLrlar a f!nçào de fiscâl de contratos pelo acompanhãmento da execuçâo e fisaâlizôç5o de um ou mais
convênios, contratos e instrumentos congêneres; e drscutlr os probl€mas Íelacionados à Gestão de Contratos, llcitàções
e outros assuntos rêlacionado§ a contratos em conjunto com o Presidentê; a eml§sâo de relatórlos sobre a
de contas pêra s€r encamrnhado ào Presidente da Cámara sobre aE âtrvidades desênvdvrdàs pelo setor; coordenação,
lnstâurà€o e exêcução dos procedlmentos de compras e licitaçôes; as publicações pertinentes no Diário Oficiâl; as postagens

r'!p !ha! 9! !!&Im!çoçqlqeollqklà &!!pa rênc'a, _tltu_.e lISa.Oq
ciais pertinentês a Câmarà Municipal; organ

tív
ublic

áreas operacronars vinculadôs a reôlzação dà desDêsa e seus pr-ocessos quanto à obsêrvâncaa das nornôs leqài5 e viEente§
e quanto àos prin.ípios .onstiluclonais da legalidade, rmpessoalidade. morêlidade, eficiência e publicidade, utlllzàndo-se
d€ mecânrsmos ê íormàg de àtuaçào padronizados; analisar à r€gulandade da progGmàçâo orçàmentáriâ e finànceira,
veriflcando o cumprimento das metàs programáticãs e orçamentáriàs referentes à Cámàra Municipal; fiscalizar e com
a leqalidade e avaliar 05 resúltôdos, quanto à êficiáciô, eficiêhcia e econohicidàde da gestão orçâmentária, financaira ê
patrimonial do órgão; analisar à êscriturôÉo contábil e respedivâ óocumentação; acompanhâr a celebràio dê convênios

despesas coírespondentes, quando houver; frsaali2ar e êcompânhai para fins d€ colaborâí aom
registro no Tribunàl dê Contas do Estado, os atos de ãdmissão e demissão de pessoal, a quàlquer titulo, lnduslv€ âs
nomeaçôes para cargo de provrmento em comls§ão e designações para Íunçáo gratificada; supervisionar, am apoio ao
controle extemo e colàboràção ao Poder Legislativo, as rnedidas adotadas pôra o retorno da despesô totàlcom pessoàl ào
respectNo limite, em conformrdêde corn â Lêi de Responsôbilidêde Flscal; acompônhar e supervisionôr ô legalidade de
as elaboraçôês e/ou aheraçôes dôs leis que fixàm os subsídios dos vereadores, bêm como d€ rearustes e/ou de vantag€ns a
servrdorÊs do legrslàtrvo; ãcompanhar todas as dàboraçôes de proretos e alterôções nàs lers que djspõem sobre o Estôtuto
e Plàno de CaÍgos dos servidores do tegrslàtivo; acompanhar, junto ao Tribunal de Contas do Estado, os procêssos de
prestações de contas e demar§ processos ôdmrnÉtrôtivos referentes âo Legaslàhvo; rnformar e encômiôhar processos de
denúncia ao Chefe óo Poder Lêgislativo lilunacipôl e/ou ao Tribuhal d€ Contas do Estadoj assinar as lnformações repàssad
ao Pode. Executrvo Munrcrpal e ao Tribunal de Contas do Estâdo, necessánas para subsrdiar o Relâtório de Gestâo Fiscâ|, em
conformidàde com a Lei de Responsab lidade Fiscal; assinar, conjuntamente com à Presidência da Casa e com o responsável
tecô,co pelo setor todê a documentação Í1nànce,rà e co.tiib,l rmpr€sandivel à colhprovação de regulôridade das contôs
Pode. Legislativo lvlunicipal; ôscalizar e acompanhar todos os processos ãdrninlstrirtlvos e llcitatórlos da Câmãrâ Munlclpal;
fiscôlizâ. e âcompànhãr a êxêc!ção dos contrâtos âdministràlrvos, encôminhôMo ô respectrvà documentôção ao Tnbund
dê Conlds do Estôdo, de acordo com a legislação pertrnente; ôcompanhar a elaboraÉo dos ProJetos de Lei referentes
Ptêno Pluranual, Ler de Diretírzes Orçarnentá.ias e Propostas Orçamentárias da Càmara Íqunicipô1, bem como o cumprimen
das respedlvãs lels; realizar o controle sobre o cumprimento regular das àlivióades da Cámara lluniclpal, aos têínos da
Constit!ição Federal e da Ler de Responsàbilidade Fiscal, informando a prêsidênciâ sobre a necessidade de providênciôs e,
em câso de náo atendim€nto, rníormar ao Tribunãl de Contàs do Estàdo; atuàr prêvêntivamênte e, em náo atêndimênto,
ôotificâr oa responsávels quàndo const;rclôs ilegôlldàclês ou irregulâridades no respectivo setor, informândo o mesmo sobrc a
necessidade de providências e, êm caso dê não atêndimênto. informar ao Presidente para dêvidas provldências, ê 5ê alnda
assim não houver atendrmento rnformar ao Tribunal de Contas clo Estado ôt

www.diarioofi oalms.com. brlas§omàsui
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nelãcronarse com a míd,â, êbàstecendó; com informações da Câmara l"!un opâ1, âlravés de releêses (

, projelos e resoluçóes óo seu lnteresse, especralmênte quando em processo de discussão
s sessões e reuniõcs ocorridôs no Poder Lê9rslàtrvo ou de seu interessê; Apoiar filmàgens

escnto nà forma loÍnalistrca), pr€ss-k,ts (conjunto d€ textos, fotos e outros màteriàis parô ô divulgação de determinados
assuntos cta Institurção). rntermediôndo as relôções de ambos e atendendo às solcrtàçôês dos iornàlistâs; ap.esentar sugestõês
de pautà para rornalistas, redrgidas €m forma de repoatagem para facilitê. o aproveltamento em notas ou colunôs, criando
umê ôgenda positiva pêra divulgar as ações, estratégias e novos projetos da Câmàrô Municipal; efetuar o controle, análise
e arquivo das informaçôês divulqadas na midia, através do cllpping (resenha) imprêsso e eletrônlco; Atuar como Fis€al dê
Contratos; elâboràr e orgànizar matenal sobre o têmâ sugerido ou solcilado pàÍâ entrevistà aqendadê, de modo a prepàrã
o entrevistado; organizar e manter àtuàlizàdo mailing-list (listagem). contendo relàção de veículos de comunicàção, com
nomes de criretores, editorês e repórteres, enderêço, telefone, fax. e-mail, prodúzi. e edllõt house orgahs (boletins, jornáls,
revrstas e outros) destinddos àos públicos iôtemo e extemo; coordênar e/ou prDduurr outros produtos Jomalí§ticos, como
fotogrâfias, videos, programas de rádlo ou de fV e video-releases; otganirar e acompanhar entrevislás coletivas, individuais ou
exdús,vas, facilitandô o trãbalho e drsponibilizando infôrmàções e matenãl; Pôrncrpar na definição de polÍncas e diretrizes de
comunicàçãoi promover a reôlzação de múÉtraininqt que consiste no treinàmento clo§ vereadores em exercício em como lida
om a rmPrensa; organrzôr a cornunrcêça o em situações de císe envolvendo d Câmàra Munrcrpal, concentràndo a divulgação dô

informaçâo numa únicâ fonte; potencializar a intemet como ferramenta impreschdível em funçâo da veículação de ôotíclâs em
êlaborar relatório p€r ódrco das atrvrdôclês e dos resultados obttdos pela ass€ssoaa de rmprensa; oígôniza. vis

aos veiculos de comunicaçã o; dàr suporte e reforço a campanhàs publi(ltárias, institucionais e àtividôdes dê Relações Públlcas
d€senvolvidas pela cáma.a IYunrcipêl; ntermedrar contatos e àpresentação dos Verêãdores da Câmarô Municipal aos iornãl

anentes de iníormaçõest gerênciôr o .onteÚdo d à Home Page éa Cârnata Municlpal; promover êh(ontros com
proírssronars da m idla, por mero de eventos personaliuados da câmara com a imprensa; reallzàr a davulgação do trabalho do
Leqislativo, levando ao cidadâo ês leis
c votãçãoj gíavar em vídeo e áudio ô
e qravaçoes extemas e lntemag em áudio e video; apresêntação de protocolos êm eventos, solenidades e audiênciãs públicas;

àtrvrcladcs/atrrburções relac onôdas a aúdiôncÊs púbhcas c reunlôes no âmblto rnt€Íflo e extcrno a Câmârôj
outras dtnburçôes (orrelàtas.
essesso.ai o óies,oente dà Càmarã Munraipal; auirlar os veleadores em todai as sessõeCê solenidâd€5 da Câmôra; auxiliâ
atividades/atribuições relôcionadas a audiênciàs públlcas e reuniões no ámbito intemo e extemo dô Cámara; elaborôr, redigir.
revrsar, encamrnhêÍ e drgtôr côrtas, ofíoos, orculares, convites, proposrçôes, eítre outrosj organrzar a âgendô do Presiclente

da Câmàrà € comunicar aos demais Vereadores sobre r€uniões e solenidades; atuar como Fiscal de Contratos; Despachà

om o Presadênte dô Cámarô; Acompanhar o Presidentê em todas a5 sesgões e solenidôdes dâ Câmãra e em outros eventos,
uando solicitado; manter o cãdãstro de autoridàdes atúãlizado, juntament€ com a assessorià da Secretaria; manteÍ êm ordem
arquivo de coÍespondên cias recebrdas, J untamênte com a assessorià da Sec.etânê; organrzar a agendâ de empéstimo do

lenáno, juntamente com o Assessor da Secretaria j resoonsabiiizar-se pelo empÉstimo do Plenáío, juntâmente com o

a Secretãr a; executar outrês àtivida

assessorâr o Secretário dô Cámara Munioprl ; ôutilrar os vereôdores em todâs a5 sessôes e solenidades da câmara; auxllíar nas

ativrdades/atnburções relacionadas a audiências públacas e reuniões no âmbrto intemo e externo da Cámara; elaboràr, íedrgir,
revisar, encamlnhar e digitar cârta5. oÍicios, circulares, convites, proposlções, entre ou!ros; organlzar ô âgenda do Secretárlo
ê (omunicar aos Vêr€adores sobre reuniõe5 ê solenldàdês; despachôr com o Secretáao ; rêcêber e encaminhar do(umêntôs ou

onrlên.Las e protocolar o re.ebimento das mêsmas, entregôndo-as aos respectivos destinatárosi atuar como Fiscal de

Contràtos; êncaminhar cópias das (orrespondências que serão lidas na Sessâo para o Setor Lêgislativo; mánter organrzado

o arquúo das correspondên.as recebidas; manter o câdâstro de ôutoriõades atuôlizado. juntamente com a a

Presidôncia; orgànizâr a agenda de emprósti mô do Plenáío, l!ntãmcntc com o Assessor da Prêsidência; íesponsàbilizaFse pelo

empÉstimo do Plenário, iuntàmente com o Asses sor da Presidênciô; executôr outrês atividades correlôtas.

o€senvolver àçôes voltôdas Pàrô €x€cução, ànál se e controle finànceiro dà câmard Mu nicipê1, de acordo (om a Leglslaçâo em

vrgor; àuxil,àr na elâbortsção Õô Proposta Orçimentana dâ Cámara l4unicipôl; ôux iâr nà conferência do valoÍ do duodécl

a ser repassàclo peio Poder Execu tivo á Câmara; verificôr a leqalidãde das despesas ôu torizàdas; controlar o saldo flnancelrc

e a5 contôs correntes da Cámarô t4unicipal; acompônhar a iegislôção relativa à sua área de âtuBçâo; elaborar, redigir, revisar,

encãmlnhar e digitar oíctos, de§pachos e dernàis ôtos da áreâ Financea rai eÍrtir rdatôrios e prestar contas ào Presidente dà

Câfiôra sobre ês âtrvidades des€nvolvidas pelo sêtor; ôuxiliar os vereadores quando necêssá.ro em questõês da áreê frnanceirâ;

solucionar todos os problemôs relaclonados à área financeira, em cofljunto .om o Presidente da Câmarà; controlar e êfet
o§ pag amentos de todas às despesas legôrs dô Cámarô; àuxrliar nos Proce ssos Licrtôtórios em suê área de atuôção; àuxrlra

o setor contábil, os diretores, assessores ê vereadores sêmpre qu€ n rio; responder pelo sêtor contábil nâ ausêncla do

titulôr; êlaborar cronogrômâ de despesâs )untamente com o Presidente ; encaminhàr à Controlôdoraà a documenta!ão íelativâ a

s contratos administràti voq; qrê.útãr outras atividades correlatà5

q

d

execução- do
Desenvolver ações de Gestão de compras e Estoque de acordo a Legislãçâo em vróôi; respônsabiitz;ilé peio córitiôi
manltênção do almoxôrrfado; contÍolar os prãzos de encàminhamento do§ documentos da área ao Íribunal d€ Contas e demais

ors ãos; realizàr pesq!isas de prelos para ôquisições de produtos ou servicos, bern como, selecionar fornecedores, entre outros;
ãuxrtràr nos oroced imentos licrtatónos dà Cámara Municrpal; êlaborar. redigir, revisar. encàminhar e diqitar ofÍcaos. ê demais

atos da sua área; a!uar romo Fiscàl de Contratosi acompanhar à legislação da sua áÍea de atuação; emitir relatórios e prestar

.ontas ao Presidente da Câmara sobíe as atividàdês desênvolvldas pelo setor; discutir assu ntos relacionados à área de atuação

unto (om o Presidente; ôcompanhar as informêções no portôl da Transparêncià, na suô árêâ de atuação; controlôr o
pàtr mó nio da Cámarê llunic pal, vcí6cando o emplacamento dos mesmos; dastribuir matcnais do almoxarihdo parô as áreas

êre.útar outràs atrvidades correlâtês
m at vrdades internás nô manutenção dos srstemôs operôcronars e equrpãmentos de ;roÃàtrca do;

sêtores dã Cámara: deínrr bônco de dado§ e "§oftwâres" para fins d€ desenvolvimeôto de sistemas; plàneiar e coordenar a

ôtual,zaÉo de ve6ões de "softwàres" de desenvolvimento de sistemâs e bànco dê dados; administrare opêrôr o bônco de dàdos

bem como os servidores do ór9ão; ãtuar como Fascal de Contratos; coordenà r a mànutençáo dos eq

adminrstrar e operôr ô rede locàl c,e mic.ocomputado.es; pesqursôr espeíhcàções técnicas de equipamêntos de

informáticài ptànejar e coord€nar a ôtuàlização dos equipamentos; gerenciar o suportê ào uauário, orientando quanto à cor.eta

e plena utilazâção dos equiPô mentos de rnformáhcâj conservâr e limpar os equrpômentos de nformàtrca, bem como,

os usuârios; exercer supeÍvisã o tÉcnlca sobíE às atividades desenvolvidàs, no que se refere a detecção e eliminaçâo d€ virus

dê computadores; detectêr e Ioentr6cã. problemôs com 05 equlpômentos. testando-os, pesquisando e estudando soluções e

simulando àlteraçôes a ffín de assegurar a normãlidãde dos trabêlhos em todas as áreas do Poder Leqislativo líunicipal; instala

e testàr os equipãmentos adqurndos pelo ór9ão, controlôndo o têrmo de garàntiâ e documentãção dos mesmo§;

os usuários, pr€stà ndo suportê té(nlco, subsidlando_os de informàções p€rtinentes a equipàmentos e red€ de informática.

regrst.ôndo e defini ndo píoridôdes no ôtendimento â reclamâçôes, provrdencra ndo â manutenção e orientando nas sol

e/óu consultas quàndo necessârio a Êm de restabêlecer a normalidàde dos serviços; confeccionôr càbos, ext€ísõês e outms

condutores, com base nôs mànuats de hstruções, criônd o meros fôcrlrtadores dê utilização dos equipamentos; reôlizar controle

de assistência técnica e manutenção em rêlatórios infoÍmatizados parô subsidiar a chefia imêdiatà do andamento dos serviços;

identi6càÍ problemàs na rede de lníormática, detectôndo os defeitos providenciando a visita da assistêncià técnica, quanclo

s de leis, decretos, rêsolueão no site oficial da Cámará; êlaboranecessáno, âuxillândo na mànutençào; insenr lêls, pmjeto

mênter os ârq!ivos em ordem; elàborêr, redigií rêvisar, encâminhar e digitãr côrtâs, oficios, circúlâres, tabelas, entre outros;
digitôr e corrgir Proietos de Leis, Dc(retos, E;endas, Veto5, coôtrolàndo a numerôção, quando necessaáo, Atuarcomo Figaôlde
Cdntratos; auiiliar ôs Vereadores em todas as sessões e solenad.des dà Cámarà; àuxiliar nàs àtividades/âtribuições rdacionadàs
ô audêncrag púbhcas e reun ôes no âmbito intemo e exlemo ã Câmara; manter atualizado o arquivo dos Vereâdores; operar
máqurnas fotocopiãdoras/multifuncionalslscànneí/fac-símile, quando solicitado; operâr ô aparêlhagem de som dà Câma13,
quando necessáno; reàIzâr pesquisas sobre Ínàtéria legislativa de interesse do vereadori serviÍ câfé, chá e a6ns quando

pareceÍes, laudos relatrvos à sua área de ôtuaçâo, s€mpre q

sessões ordrnária5, êxtraordinárias, solenes, àudiências públi
ue solícitado; auriliôÍ nas àtividades/ôtribuições relacionâdas nas

cas e reuniõe5 no ámbito interno ê extemo da Cámara, bem como

operar ê ãparelhageE de 9qn1 da CânEIã, qqetOo-leçe§liftqi €xecutár outras al!rÉ!4Ês c,!,lICle
assessôrar drretamcntc o Vercãdor. c os demais quàndo solotãdol êtender ao telefone c anotar recados; orgônizôr ô âgenda

dos Vêreadores; despa.hôr com os Vereadores; receber e acompônhar os visttântes, orientêndo_os e prestando lnformàçôês;

elabora. relàtónos mensals dc vrsitâs e oulros; receb.r ê cn.amrnhaÍ docuraentos ou corresoondêncras c controlar o protôcolo;

soliota4o j Exe!!tarrrutrds ãtividades rorrelàta1
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orientando-os e prestando nformôções; prestàr informâções reldcionõdas com a Câmara, ànotar e trdnsmitir recádos; operar o
sistema teleiônico da câmôrô, oígrnando e atendendo chamadôs telêfônicas rnternas e ertemôs; manter agendas com telefones
e endereços atuôljzôdas; elaborar relatórios mensais de vrsitàs e telefonemôs; atuàrcomo Fiscal de Contrdtos; servlr café, chá e
afins quôndo solcitôdo; propor ôlteínâtivas e promover ações para o alcance dos objêtivos lÍgâdos à comunrcação operacjonãl;
àuxrliar os Verêadores nàs s€ssões e solenidades da Câmara; auxillar nas ativldades/ãtnbuiçôes relaclonadas a audlências
públicas e .euniões no âmbito interno e externo a Cêmarâ; ope.ãr máquinas foto€opiadoras/multifuncionais/scônner/fac-simile,
quando solicitado; realizar serviços auxiliares de apoio às ôtividades da Câmara; ãbrir a Cámàra Municip.l antes do horário
de expediente; reôl2ar drgitàções d€ interesse dâ Câmara; iôserir leis. projêtos de leis, detreto§, resolução no srte oiciôl dâ

Assessoràr os vêreadores e servidores, nàs funçõês lêgislativas, àdministrativas e de atendimento ôo públlco em g

oíentando'o5 e p.estando informações; prcstàr informàçôês relacionadas com a cjmara, anotar e transmitrÍ recôdos;
o sistema telefônico da Câmara, origrnando e atendendo chamadâs telefônlcôs rnternas e extêrnas, quando ne.essárlo; ma

Quarta-feira, 21 de dezembro de 2022 Ásso,t Ásul
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assessorar os vereado.es e se idores, nôs funçôes legislatrvês, adíninistrôtivâs e de atendimento ao

Câmara; abrrr a cámôrâ l'4Lrnr.ipal ant€s do horáno de expedrentq; execut!r ootrâs atrvrdades correlatas.

de Lei recebidos do Erecutivo; executar a organização do expediente e da ordem do dia dàs Sessóes dà Câmara; Encaminha
às Leis e Resoluçõe§ ao Executrvo, verificôndo os prazos, protocolo e demais procedimêntos; ôtuar como Fiscal de Contrôtos;

âgendas com telcÍonês e cndercços atrralizadas; atuàr como Fiscal de Contrôtos; sewrr café, chá e aÊns quando solicitàdo;
atendimênto a serviços €xternos como: entrêga de correspôndências, coÍeio, bôncos e demâis serviços relacionados à trámarà;
propor âltemôttvàs e p.omovêÍ ações parâ o alcãnce dos objetrvos ligados à comunrcação operacrcnal; auxrliar os Vereadorês
nas sessões e solenidãdes da Cámâra; auraliar nãs atÍvidàdes/atnbulçôes relacionadas à àudiênciãs públicás e reuniões no
âmbrto rnlerno e cxterno a Câmâra; emitir relàtóflo crrcunstânciâdo da utilizaçáo de veículos automotores; operar máquanàs
fotocopràdoras, multíuncionais, scdnner, Íac-sím,le, quàndo solicitôdo; realizar serviços âuxiliôres de ôpoio às atlvidades da

Auxiliar no conrrole da tramatação dos proJetos encàminhados ao Poder Legislêtivo, r€passando as lnformaçôes ao Presidente
da Cámarê; mânter em ordem o cont.ole da nirnrerâção de todas as proposições do Pode. Legrslativo, bem como dos Proietos

acompônhôr os prazos de trdmitação dos Proletos de Lei de acordo com o estabelecído no Regimento Intemo; m
informado o PresLdente e o Primerro Secretáno sobre o ândamento dos proces§os, ôs proposições apresentadôs e demais

elaborar a redação final de todos os projetos aprovàdos pelâ Câmarai assessoíar os Vereadores nas Sessôes; assessorãr na
pÍeparação do encêminhômento dos Projetos de Lei, vetos, Emendas, autógrôfos ê demàis proposições ôo Poder Executivo e

ôs Aemãis Oocumentos aos órqãos competentes; Auxrliar na emissão de relatórios e prestar contas ào Presidente da Câmàra
sobre as atividades dese.volv das pelo sefor; àcompànhar as discussôes dos problemas relacronados êo Setor Legislativo em
conjunto com o Presidente e Primeiro Secretáno; àcompanhar à legislâção relativa à suà áreà de atuação; acompanhar e
o siatema etetrônico do Processo Legrslâtivo; realizar ôs publlcaçôes das proposições ôprovadas dê Câmara l,luniclpal no Diário
Ofictal; encàmtnhar ôo Podêr Execunvo os Projêtos de Lei e Emendas; preparar a lista dê presença e regrstrar o comparêcimento
dos Vereâdores às sessões e reuniões da Cámara; transcrêver as atas das sêssões; preparar os ôutógrâíos; executar outras

sõesj

ànvidades côrrdatas.
Oesenvotvô. açóei ae Cesrão de Pessoôl e dê Patrimônko de âcordo ô Lêgislação pertlnentê; rêspons.bilizar-se pêlo controle
c manutênçào dos bens patíínonrárs; responsabalizaÊsê pelâ venficação da írequência dos seÍvrdores e conferência da íolha
de pôg.mento de pes§oal dà Câmara; ênalrsar e rnformar sobre a concessâo de direiros, vàntôgens e enquadramento dê

seruidorcs, de acordo com o Plano dc Càrg os c Vcncrmentos, encàmrnhando-os Assessor luridrco para pôre.er; acompanhar a

exe.ução dãs atíbuições dos sewidores e o cumorimento de §ras obriqações ê deveres. e quando necessário, emitlr relatório à

Presidêncrâ parà as devdas provldênoas; manter alualrzàdos os dôdos Funcionars do5 servidores e dos vereadorcs da Cámarà

Municipal; controlãr os prazos de encêminhô m€nto dos docum€ntos dà área de àtuaçâo ao Tribunal de Contas do Estado
demôrs ôrgãos àurrhôr nos proc€dimentos licitatónos dâ Câmôrà Munlciptsl; átuar como Fiscal de Contrôtos; elaborar, redrgit
revisar, enc.minhar e digrtàr oÍcios, portarias, despachos e demais ôtos da sua área; acompônhàr à lêglslação relativa à sua
área de atuação; auxiliôr nê elêborôçào e drsc!ssão de Pro.jetos de Lers, Resoluçôes, Decretos, Portãrtas e demais atos referêntes

ativldãdes desenvolvldas pelo setor;

do Legislàtivo; eiaborar, rediqir, revisàr, encaminhôr e digitar oficios, dêspachos e demãis atos dà áreô Legislativa; asses
na ânállse da técnica legrslàtivô dos Proietos óe Lei, Resoluções, Decretos, Portôrias e dêmai§ ôto§; Re<,igir a ata das Sesl

; emitir relatórios e prestar contàs ào Presideflte dà Câmâm sobre às
relacronôdos à sua áreà de atuàçào, àssim como outros assuntos íel

DIRETOR DE GESTÂO
DE PESSOÂL E

PAÍRI].rônro à sua área de atuôÉo
discutir os problemas àcronôdos á parte âdministratNa da

Cámàrà Munlcip.l, em conj unto com o Presidente; realazar as publicações pertinentes no Orário Oficial; postar € ãcompanhar as

informâções no Portàl dà Ííansparêncta, na suà áreâ de atuação; controlar a frequênciâ dos serviclorês; ôuxrliôr na elaboração dô

íolha de paqamento de pessoalda Câmard; realizar anualmente o lêvantarnento do patrimônio da Cámara; controlar estoques

JEFERSON LUIZ TOMÀZONI
Prefeito M unicipal

ANEXO IV - O GÂNOGRAMÂ

Matéria enviada por Pablo Henrique 14iyahira Roa

PORTARIA No 135/2022 - SÂAESGO ' 20 de dezembro de 2O22

A presidêntê do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste, Estado de lYato Grosso do Sul, no
uso de suas atribuiçôes, e de conformidade com a Lei de Reestruturação do SAAE Lei no 392199; Artigo 8; Inciso V e
Delegação de competência outorgada pelo Decreto no. Z.32Z|2O?L - PMSGO-GAB de 06 de janeiro de 2O2L.

RESOLVEi
Art.1o-Ficadesi9nadoaoservidor@paraatUarcomoFiscalnocontratoo37/2oz2.
Tomada de Preços no O23/2O22-SAAE. Cujo objeto consiste na contratação de empresa especiôlizada Para execução
de obra totalizindo 1.723,88 (mil setecentos e vinte e três metros e oitenta e oito centímetros) de rede Coletora de
Esgotamento Sanitário, contemplando 60 (sessenta) lagações domiciliares no Município de São Gabriel do Oeste-MS,
conforme projeto Executivo, com o fornecimento de equipamêntos, mão de obra e todo e qualquer material para o Exito
desta ação, em conformidade com o Projeto .

Art. 20 - Compete ao Fiscal de Contrato as atribuições previstas no artigo 13 da Lei no 8.666/1993 e alterações
posteriores, e demais atribuições constantes no Decreto Municipal no L.364/2077.
Art. 30 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a partir de 15 de
dezembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

ROSENILDA PIRES DA SILVA
Presidente do seryiço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Matéria enviada por LUCAS SOMAVILLA

PoRTARIA No 134/2022 - SAAESGO - 20 de dezembro de 2022
A Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste, Estado de lYatô Grosso do Sul, no
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Procêsso Âdministrativo no 13866/2O21
Processo Licitatório no 27412o2L
Tomada de Prêços í)2212022
Contratantê: Município de São Gabriel do Oeste/MS,
Intêrveniente: Fundo de Educação Municipal de São G abriel do Oeste.
Contratada: Estrutural Construtora Ltda
Fundamêntação Legal: art. 57, §10, incisos II , da Lei Federal no 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações
posteriores, bem como na cláusula segunda do contrato ora aditivado.
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato
em epígrafe , cujo objeto é a "execução das obras de cobertura e pintura do piso da Quadra da Escola Pingo de Gente,
em conformidade com a Planilha Orçamentária, Cronogràma Físico Financeiro, Memorial Descritivo e Projetos, em
atendímento a Secretaria Municipal de Educação".

De ProÍrogeção: Fica prorrogado o prazo de vigência e execução do contrato no 01612022, pêlo pêríodo de
60 (sessenta) dias, a contar da data de seu respectivo encerramento.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/ Danielle Souza Emiliani/Erson Gomes de Azevedo.

Assinaturà: 16 de dezembro de 2022.
llatéria enviada por SUSI CARVALHO DE OUVEIRA

Procuradoria J urídica
Republicaçâo por incorreção da nomenclatura de cargo constante na Tabêla 4 do ânexo III da Lei

Complementar 25712022, Publicado originalmente no Diário Oficlal no 3241 dê 21 dê dezembro de 2022,
LEI COMPLEMENTAR NO 257, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

ÂNEXO III - ATRIBUIçOES DOS CARGOS

CÂRGO

rc

SUPERVISOR
DE GEsTÃo DÊ
CONTRATOS

Matéria enviadã por Pablo Henrique N4iyahira Roa

Câmara Municipal
HOMOLOGAçÃO

INEXIGIBILIDADE N. O18/2022
PROCESSO AOMTNTSTRÂTrVO N,038/ 2022

PROCESSO LTCTTATóRrO N,O3O/ 2022
Cumpridas as formalidades legais para contratação de empresa especializada para a IMPLEMENTAçÃO DA LEI FEDERAL
N. 14.133/2021 - NOVA LEI DE LICITAÇOES, compreendendo a regulamentação da nova legislação e a capacitação
de servidores públicos da Câmara 14unicapal das áreas de licitações, contrdtos, compras, controladoria interna e
procumdoria j-urídica, HOMOLOGO E ADJUDICO a decisão em Íavor da empresa MALHEIROS E RIOS REPRESENÍAçõES
E CAPACITAçOES LTDA, CNPI: 33.789.466/0001-77 , que será realizado no prazo de 12(doze) meses a partir da sua
assinatura, em São Gabriel do Oeste-|"ls.

São Gabriel do Oeste, 21 de dezembro de 2022.
FERNANDO NAPP ROCHA - Presidente da Câmara

Matéria enviada por loão Felipe Fasolin Sorgatto

PORTARIA No 136/2022 - SAAESGO - 2L de dezembro de 2022
A Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São cabriel do Oeste, Estado de tYato Grosso do Sul, no
uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei de Reestruturação do SAAE Lei no 392/99i Artigo 8; Inciso V e
Delegação de competência outorgada pelo Decreto no, 2.32212Q21 - PMSGO-GAB de 06 de janeiro de 2021,
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à licitâçôes, termos de rcfe.êndâs, rnstruçôes noÍÍnativôs e demars normas pertinentes, com à!xiho do Asscssor luridiao; relâtório
atLralzàdo do§ termo§ contrâtuaas e alteraçôes; vigência e pubiicaÉo dos.ontràtos, aclitivos e lnstrumentos congêneres; guarda
e arqlavo de contràtos e âlteràções, portanâs de nomeações dos fiscars dos contratos e respectrvas publicações; o cumpíimento
de normàs complementares reíerente à g€stâo de contratos; o relàtório apres€ntôdo pelo fiscal do contrato o apontàmento de
não conformrdôde e ôdotar as provrdéncras elcncôdas nô5 normâs pertincntês; o relôtóno substancrado com vistas à aplcação das
penaldãdes e/ou providências cabíveis pr€vistas no contrato; às comunicaçôes encaminhadas à controladoria quafldo verlficado o náo
cumpnmento das drsposrçõe§, nas noírnas pertrneôtes, gelos fiscárs clos contratos; nouhcaçóes encômrnhadas ao fiscal do contrôlo
quando detectàdà falha no cumprimento dàs no.mas especlficas; ã comuni(açâo encaminhada a Controladorià sobre quàlque
rrregularLdáde ou descumpflmento de cláusula contratual ou apontamentos da fiscalzâção; às vigênciôs contratuôrs, juntamente com
o reírltôdo dâ pesquisa de satisfação pela dir€toria demandante, conforme as normas pêrtlnentes; a conferencia dos documentos
relêtivos à execução dos contíatos, conforme daspõe legrslação pertinente; ãs demais âtüúôdes operâcronâis rêlâtivâs à Gêstâo
de Contratos, inclusrve podendo a(umular a íunção de fiscal de contrãtos pelo êcompônhamento da êxêcuçâo e llscâllzaçâo de um
ou ma,s convén os, cont.atos e nstíum€ntos congêneres; e drscutrr os problemâs relôcionados à Gestão de Contrôtos, licitaqões e
outros õssuntos relacbnados a contràtos em conjunto com o Presidente; a emissão de rdatôrios sobre a prestação de contas para
ser encamrnhôdo ao Presrdente da Câmara sobre as ativrdades desenvolvidas pelo selor; coordenôção, rnstauração e erecução dos
procedimentos de compras e licitações; às pubiicaçôes pêrtrnentes no Diáno Oficial; as poíàgêns ê àcompanhar às informaçãês no

ÍAEELÂ 4 - CARGOS DE PROVIi,!EÍITO Eil EXTINçÀO

GRUPO OçUPACIOIIAL IV
irl le9 slaçârdção
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