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Senhores Vereodores e Senhoros Vereodoros:

Encominhomos o esto Coso Legislotivo o proposiçõo de lei

municipol onexo que, com suporte no Lei Orgônico Municipol e no Regimento

lnternodoCÔmoroMunicipol,temporobjetivoprincipoloreestruÍuroçoo

odministrotivo do Coso, com olteroções no Plono de Corgos' VencimenÍos e

Estruluro Administrotivo, lendo como motivo o reolizoçõo de concurso pÚblico

poro os corgos efetivos oqui criodos.

A presente proposituro, lombém viso promover odequoÇôes

consliiucionois o legisloçõo oro opresentodo, hojo visto os modificoções

normotivos ocorridos oo longo dos onos, em especiol quonio oo

preenchimenlo de corgo efetivos'

É de conhecimento de todos o reduzido nÚmero de servidores

efelivos no cômoro, o que torno necessório o investiduro de novos

coloborodores poro o bom ondomento do coiso pÚblico e otendimento oos

preceitos legois.

))

Doe 3â.g!e, doe o.8ãot, 5âlÍr Jtn. üdà.

CÉP 79{9G&o . são Càbriêl do O€srê ' Màto GÍ6o 1@

:OL]



Fls. J"

De outro lodo, o crioçõo de corgos efetivos como de Procurodor

Jurídico e Controlodor lnterno proporcionoró seguronÇo iurídico oos otos do

Meso, bem como de todo o Legislotivo locol.

A reformo do Plono de Corgos, Vencimentos e Estruturo

Administrolivo dos Servidores do CÔmoro Municipol de SÕo Gobriel do Oeste

viso oumentor o quolidode do serviço pÚblico, tendo como plono de fundo o

sisiemo odministrotivo gerenciol. Ademois, é preciso dizer que os servidores

eÍetivos contribuirôo poro o sistemo proprio de previdêncio do MunicÍpio,

enquonio os comissionodos contribuem poro o INSS.

Em rozôo do que se explonou, e buscondo o eficiêncio do

odministroçõo pÚblico, encominho-se o presenÍe proieto de lei poro o

oprecioçõo do motério, nos termos constontes no Lei orgônico e regimentois.

Foce oo exposlo no certezo de contor com o opoio de Vossos

Senhorios no oprovoçôo do incluso motério, oproveitomos o ensejo poro

renovor os protestos de estimo e consideroçõo, subscrevendo-nos,

Alenciosomente,

Meso Diretoro do Cômoro de Vereodores de Sôo Gobriel do

Oeste/MS, I ó de ogosio de 2022.
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"Êí{t.V CÂMARA MUNICIPAL
SÁO GABRIET DO OÊSTE

Compromitso com o cidadão

ESTADO DE M^IO GROSSO DO SUL

PROJETO DE TEI COMPTEMENTAR N, OOq/2022

"Dispõe sobre o Plono de Corgos,
Vencimentos e Estruluro Administrotivo do
Cômoro Munícipolde Sôo Gobríeldo OesÍe,

EsÍodo de Moto Grosso do Su/, e dó oulros

providêncios".

O PREFE|TO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESIE, Eslodo de Moto Grosso do

sul, foz sober que o cômoro Municipol oprovou e ele sonciono e promulgo o

seguinle Lei ComPlementor.

DO PTANO DE CARGOS E VENCIMENTOS

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕes pnettmtuenrs

TÍTULO I

Art. lo Esto Lei complementor que insiitui o Plono de corgos, Vencimenfos e

Eslruturo Administrotivo, tem como objetivo orgonizor os corgos pÚblicos do

cômoro Municipol de Sôo Gobriel do oeste, definir o quodro de vogos e os

sistemos de retribuiçõo, de conformidode com os princípios constitucionois.

porógrofo Único. o sistemo de relribuiçõo pecuniório dos servidores observo o

noturezo, o grou de responsobilidode, o complexidode, os componentes, os

peculioridodes e os requisitos poro o investiduro no cqrgo.

Art.2" O Plono de Corgos, Vencimentos e EstruÍuro Administrotivo dos

servidores do Cômoro Municipol de Sõo Gobriel do Oeste obronge os corgos

em comissõo, os funções de confionço e os corgos efetivos.
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DOS CONCEITOS

Poro os efeitos do presente Plono de Corgos e Vencimentos considero-Arl.3o
se:

l- CARGO: O conjunto de torefos e funções sócio orgonizodos que opresentom

identidode de nolurezq, conteÚdo, complexidode, e responsobilidodes

semelhonles conferidos o servidores odmilidos poro tol fim;

ll - CARGO EFEIIVO: O conjunto de deveres e reponsobilidodes, torefos ou

otribuiÇões conferidqs o servidores odmitidos por meio de Concurso PÚblico

poro iol fim;

1t - CARGO EM COM§SÃO: O conjunto de responsobilidodes, otividodes,

torefos ou otribuições inerentes o direçôo, coordenoçôo, gerêncio, chefio.

ossessoromento ou ossislêncio oo Poder LegisloÍivo, conferido

lempororiomente o pessoos com experiêncio, pertencenles ou nõo oo quodro

de pessool efetivo do CÔmoro;

tv _ FUNÇÃO DE CONFIANÇA: o con.iunto de deveres, responsobilidodes,

torefos ou otribuições cometidos o servidores efetivos poro o exercício de

f unçõo de supervisõo.

v - GRUPO OCUPACIoNAL: Os ogrupomentos de corgos, correlotos ou ofins,

cujos corgos sõo formodos por um conjunto de otribuiÇôes direcionodos poro

um mesmo objetivo e que se relocionom pelo nolurezo do lrobolho ou pelo

romo do conhecimento desenvolvido;

vl - cLAssE: o conjunto de corgos do mesmo noturezo remunerodos por umo

foixo de reÍerêncio e vencimentos;

Vll - REFERÊNCIA: A represenioçõo soloriol dos níveis hierÓrquicos em que se

subdividem os closses;

Vlll - ENQUADRAMENTO: A possogem do servidor do otuol sistemo de

clossificoçõo poro corgos integronles do quodro de pessool, instituídos por Lei,

efeiuodos por tronsformoçÕo, que é possogem de um corgo otuol poro outro

idêntico, medionte opostilo dos seus títulos de nomeoçôo;
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lX - PROGRESSÃO FUNCIONAL: A possogem de umo referêncio soloriol poro

outro imediolomente superior no mesmo closse;

X - ASCENSÃO FUNCIONAL: O ocesso o umo closse imediotomente superior

dentro do mesmo corgo;

xl - vENCIMENTO: A relribuiçÕo pecuniorio dos servidores pelos exercícios de

corgo público;

Xll- GRATIFICAÇÃO: fr vontogem ocessório que se ocresce à remuneroçõo do

servidor efetivo ocuponte de funçõo de confionço;

Xlll - REMUNERAÇÃO: É o somotório dos vencimentos, dos grotificoções e

demois vontogens finonceiros permonentes, temporórios, ou tronsitórios,

otribuídos oo servidor pelo exercício de corgo pÚblico.

CAPÍÍULO III

DA ESTRUIURA DO PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS

Art.4o o quodro permonente do cômoro Municipol de sõo Gobriel do oesie

leró o seguinte composiçõo estrulurol:

I- CARGO EM COM§SÃO

o) Grupo Ocupocionol l- Direçôo, símbolo DA e Assessorio de Gobinete

Porlomentor, símbolo AGP.

II- CARGOS EFETIVOS

o) Grupo Ocupocionol ll - Corgos de Provimento Efetivo, símbolo SE

ilr- cARGos EFETlvos EM EXTINÇÃO

o) Grupo Ocupocionol lll - Técnico de Nível Médio, símbolo TNM e Serviço

Técnico Operocionol, símbolo STO;

b) Grupo Ocupoclonol lV - Funçõo de Confionço, símbolo FC

IV _ CARGOS EM COM§SÃO EM EXTINÇÀO

o) Grupo Ocupocionol V - Assessorio, sÍmbolo ASS e Direçõo, símbolo
DIR.

Àvêni.,á lúselino (ubnschêk, 9ú - Cêmrô . Éô.. 67 3295.72m Far

@ú.o@oh.râ$o-fr r.!d.h,' ww.ám.É
0e sá'r8uc. d@ orgãos, sãlw umr vid..'

ct P 7990400 - §o G:bíiêl do oêí.

(à

/rr..--ql,



Çrt5M CAMARA MUNICIPAL
SÃO GABRIEL DO OESTE

Compromisso com o cidadão

§ lo Os corgos que compõem os Grupos Ocupocionois do Cômoro Municipol

de Sôo Gobriel do Oeste constom do Anexo I desto Lei, ossim como o

especificoçõo dos requisitos, o nÚmero de vogos, o vencimento bose e o corgo

horório.

§2" Os podrões de relribuiçôo soloriol ou plono de remuneroçôo, divididos em

closses e referêncios, constom do Anexo ll desto Lei.

§3o A otribuiÇões dos corgos encontrom-se descritos no Anexo lll desto Lei.

§4o o orgonogromo do cômoro Municipol enconlro-se descrito no Anexo IV

desto Lei.

Arl. 5o os corgos que compóem os Grupos ocupocionois podem ser criodos,

extintos. unificodos ou Íronsformodos pelo Poder Legislotivo poro otender os

necessidodes odministrotivos, bem como olterodo o corgo horório, desde que

nÕo ocorretem oumento de desPeso.

CAPÍTUTO IV

DA TINATIDADE DOS CARGOS

SEçÃO I

DOS CARGOS EM COMISSÃO

Arl.60 0s corgos em comissôo, constontes do Grupo Ocupocionol l, têm por

Íinolidode:

I - GRUPO l- DA e AGP: o execuçôo de otividodes de direçõo e ossessorio

técnico-odministrotivq à Cômoro Municipol.

sEÇÃo ll

DOS CARGOS EFETIVOS

Arl. 7o Os corgos eÍeiivos sõo de execuçÕo Íuncionol e profissionol de todos os

níveis e de quolquer nolurezo, e compÕem o forço de irobolho efetivo do
Cômoro Municipol poro o exercício pleno dqs otividodes meio e fim, e
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ESÍADO DE MATO GROSSO DO SUI.

| - GRUPO ll - sE: à execuçõo de funções e oiividodes odministrotivos e técnicos,

recepçõo, distribuiçoo de documenlos, recepçÕo de pessoos no ômbito do

Cômoro Municipol, cu.jos otribuições estõo expressomente previstos no Lei.

ll - GRUPO lll - TNM / STO: Ô execuçôo de otividodes de opoio técnico-

odminislrotivo à Cômoro Municipol e oos Vereodores, cujos otribuições estoo

expressomente previstos no Lei.

Porógrafo único. O provimento dos corgos eÍetivos iniegronles do Grupo

ocupocionol ll sero feito otrovés de concurso pÚblico de provos ou de provos

e títulos.

sEÇÃo lll

DAS FUNçÕES DE CONFIANçA

Art. 8o As funções de confionço, consiontes do Grupo Ocupocionol lV, sôo

exclusivomente dos servidores efetivos do Cômoro Municipol de Sõo Gobriel do

Oeste. e deslinom-se.

| - GRUPO lV - FC: d execuçôo de otividodes de gerêncio, coordenoçÕo'

supervisõo e controle odministrotivo direto o Cômoro Municipol'

porágrofo Único. No escolho poro os exercícios do funçõo grotificodo seró

observodo o correloçôo dos otribuições do corgo efetivo do servidor e do

f unçõo o ser exercido.

CAPíTULO V

DA RETRIBUIÇÃO MENSAL

Art. 9o As retribuições mensois dos corgos em comissõo - Grupo Ocupocionol I

e V, dos Funçôes de Confionço - Grupo Ocupocionol lV, sõo os conslontes dqs

lobelos 1, 4 e 5 respectivomente, do Anexo I desto Lei.

Art. l0 O volor pecuniório dos funções de confionço é o vontogem que se

ocresce oo vencimenlo do servidor.designodo poro o exercício destos'

Art. 11 Os vencimentos dos corgos efetivos que compõem os Grupos

Ocupocionois ll e lll conslom nos tobelos de nÚmeros 2 e 3 do Anexo I desto Lei.
Âvê^id.,ukeli@ xubitr.h€k,958. Ce.lo- Fone 67 3295 7200- Fàr
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g* 12Éconsiderodo como volor o ser incorporodo à remuneroçÕo do servidor

efetivo o odicionol por tempo de serviço.

Art. 13 Fico o Presidente do cômoro Municipol ouiorizodo o conceder

insolubridqde e periculosidode, desde que reolizodo o respeclivo perício

médico, nos lermos do Estotuto dos Servidores PÚblicos do Poder Legislotivo de

Sôo Gobriel do Oeste.

CAPíTUtO VI

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL

Art. 14 A Progressõo Funcionol é o elevoçôo do servidor à referêncio

imedioÍomente superior àquelo o que perlence, dentro do respectivo closse,

independenlemente do existêncio de vogo, obedecendo o critério de

ontiguidode e comprovoçõo de certificoçÕo.

§lo No progressõo funcionol, quondo do elevoçôo do referêncio

superior, serÓ oplicodo o percentuol de 5% (cinco por cento) sobre o

vencimenlo do nível de referêncio imediotomente onterior'

§2o Poro nível médio, reÍerêncio "2" - curso de groduoçõo superior no

óreo do servidor, reolizodos em entidode pÚblico ou porticulor, reconhecido

pelo MEC.

§3o Poro nível médio, referêncio "3" - curso de especiolizoçõo superior no

óreo do servidor, com corgo horório mínimo de 240 (duzenios e quorento

horos), reolizodos em entidode pÚblico ou poriiculor'

§4o poro nível médio, referêncio "4" - curso de mestrodo ou doutorodo no

óreo do servidor, reolizodos em entidode pÚblico ou porticulor.

§5o 
poro nível superior, referêncio "2" - curso de especiolizoçõo superior no

óreo do servidor, com corgo horÓrio mínimo de 240 (duzentos e quorento

horos), reolizodos em entidode pÚblico ou porliculor.

§óo. Poro nível superior, reÍerêncio "3" - curso de mestrqdo no óreo do

servidor, reolizodos em entidode pÚblico ou porticulor.

§7o Poro nível superior, referêncio "4" - curso de doutorodo no óreo do

servidor, reolizodos em entidode pÚblico ou porticulor.

ESTÀOO DE MATO GROSSO OO SUT
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ESIÂDO OE M^TO GROSSO DO SUL

Art.l5 A ontiguidode seró opurodo pelo permonêncio efetivo do servidor no

referêncio, opurodo em dios.

Arl. ló seró de 2 (dois) onos de permonêncio efetivo no referêncio onterior o

interstício poro progressôo, opós o período de estógio probotório.

Porógrofo Único. No coso de progressoo no reÍerêncio iniciol do closse iniciol, o

período de ontiguidode o ser considerodo deveró coincidir com o

cumprimento do estogio proboiorio sendo, portonto, de 3 (três) onos'

Art. 17 Em beneficio doquele o quem por direilo cobio o progressõo, seró

declorodo sem efeito o oto o que o houver concedido indevidomente.

§1o o beneficiório do progressôo indevido o que se reÍere este ortigo ficoró

obrigodo o restituir o que recebeu indevidomente.

§2o O servidor o quem cobio o progressôo seró indenizodo do diferenço de

vencimento o que tiver direito.

CAPíTUTO VII

DA ASCENSÃO FUNCIONAT

Art. l8 A Ascençoo Funcionol é o elevoçõo do servidor d closse imediotomente

superior oquelo o

independentemenle
ontiguidode.

porágrofo Único. No oscensôo funcionol, quondo do elevoçõo do closse

superior, seró oplicodo o percenluol de 3% (três por cenlo) sobre o vencimenlo

do nÍvel imediotomente onlerior.

Art. l9 Seró de 2 (dois) onos de permonêncio eÍetivo no Úliimo referêncio do

closse onterior o interstício poro o oscensôo funcionol.

Art. 20 Em benefício doquele o quem por direito cobio o oscensÕo, serÓ

declorodo sem efeito o oto que o houver concedido indevidomenie'

§1" O beneficiório do oscensõo indevido o que se refere este ortigo ficoró

obrigodo o restituir o que receber indevidomente.

que pertence, dentro do resPectivo

do existêncio de vogo, obedecido o
coteg orio,

critério de
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ESTAOO DE M^TO GROSSO OO SUT

§2" O servidor o quem cobio o oscensõo seró indenizodo do diÍerenço de

vencimento o que tiver direito.

CAPÍÍUtO VIII

DO ENQUADRAMENTO DE PESSOAL

Art. 2t o enquodromenlo do pessool efetivo e estóvel do cÔmoro Municipol

de sõo Gobriel do oeste se constituiró no possogem do servidor do otuol

sistemo de clossificoçõo poro os corgos integrontes do quodro de pessool

instiiuído por Lei.

Porágrofo Único. No hipótese previsto no coput deste ortigo, o enquodromento

se doró por lronsformoçoo, que é o olteroçõo de tituloçÕo e otribuições do

corgo instiluído por Lei, ossegurondo oo servidor ef eiivo ou estÓvel suo

remuneroçôo, sem perdo de vencimento.

Atl.22 Ao ser enquodrodo, Se o vencimento do servidor Íor superior oo volor do

referêncio em que devo ser incluído, o tronsformoçôo, excepcionolmenle, seró

reolizodo nq referêncio e closse do volor mois próximo do suo otuol

remuneroçôo, sem perdo de vencimento'

Art.23oservidor,opósterconhecimentodoseuenquodromento,emse
sentido prejudicodo. teró um prozo de oté 30 (irinto) dios poro solicitor, otrovés

de requerimento dirigido oo Presidente do cômoro Municipol, o revisõo do

mesmo.

CAPíTULO IX

DAS DTSPOSIÇÔtS rtNats

An.24 O provimento dos corgos em comissõo é de exclusivo competêncio do

Presidenie do Cômoro Municipol de Sõo Gobriel do Oeste.

Art. 25 Os servidores do quodro permonente, quondo designodos poro corgos

em comissôo, poderõo optor pelo vencimento mois vontojoso'
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ESTAOO DE MÀÍO GROSSO OO SUI.

Art.2ó Considerom-se extintos os corgos constontes do Tobelo 2, do Anexo le
Tobelo l3 e I ó do Anexo V, Funçôes de Confionço - FC, do Lei Complementor
n. 18212017, sendo:

l- Símbolo FC - Diretor de Assessoromenlo - 0l vogo;

| - Símbolo FC - Diretor de GestÔo de Pessool e PotrimÔnio - 0l vogo.

Art. 27 Considerom-se extintos os corgos vogos constontes no Anexo lll, Tobelo

I e 2 e Tobelo 2 do Anexo lV - Corgos de Provimento Efetivo em Extinçôo, do

Lei Compleme nlor n. 007 / 2002, sendo:

| - Símbolo STO - Digitodor- 0l vogo;

ll - Símbolo STO - Escriturório - 02 vogos;

lll - Símbolo STO - Motoristo - 0l vogo;

lV - Símbolo STO - Contínuo- 0l vogo;

V - SÍmbolo STO - Servente - 0l vogo'

porágroio Único. considero-se extinto o Tobelo 22 do Anexo V, Serviço Técnico

Operocionol STO, Servente. do Lei Complementor n.18212017 '

Arl. 28 Considerom-se extintos os corgos vogos constontes no Anexo l, Tobelo 3,

e 4, do Lei Compleme nlor OO7 l2OO2 e Tobelos 18, 19, 20, do Anexo V, Corgos de

Provimento Efetivo, do Lei Complemenlor n. 18212017, sendo:

| - Técnico Administrolivo - 02 vogos;

ll - Auxilior de Serviços Administroiivos - 02 vogos;

lll - Auxilior de Serviços Diversos - 03 vogos;

lV - Auxilior de Serviços Externos - 01 vogo.

Art. 29 Aos servidores de corgos efetivos e estóveis constonles do Anexo l,

Tobelo 3, e Anexo ll, Tobelos ó e 7, Grupo Ocupocionol lll, Técnico de Nível

Médio TNM e Serviço Técnico Operocionol STO, sÕo ossegurodos poro fins de
vencimento, progressôo e oscensôo Íuncionois nos termos do Lei

Complemenlor n.007 12Q02 e os legisloçôes que o olterorom.

"ú{à{

@

"0*eíÊuc, dor órx:o!, sálÉ róâ vid. aEnid. ,u5.elim xúbit§ôêI, 958 . cenro -

(âÉÊeoD6sso.
CÉP 79'190"0@ - tão

@

Fls.



]-it{{

M D

porígrofo Único. As progressões e os oscensões funcionois do corgo efelivo de

Técnico em Contobilidode, dispostos no Anexo ll, Tobelo ó do presente Lei,

possom o ser efetivodos com percenluol de 5% (cinco por cento), em rozôo de

reenquodromento legol e evoluçõo legislotivo locol.

Art. 30 Aos servidores com direito o licenço prêmio é ossegurodo o conlogem

do iempo de serviço em dobro, poro fins de oposeniodorio, oté 15/1211998,

sendo que poro os perÍodos odquiridos e em oquisiçõo opos esto doto oplicor-

se-ó proporcionolmente o beneÍício do gozo.

Art. 31 Fico o Presidenle do cômoro Municipol de sõo Gobriel do oeste

obrigodo o proceder correiçôo nos vonlogens pessoois pogos oos servidores

do Cômoro Municipol, o codo dois onos, sob os penos do Lei'

Arl. 32 A revisôo soloriol dos

Municipol dor-se-ó semPre no

Executivo MuniciPol.

Art. 33 As tobelos e os quodros constontes deste plono consiituem porte

integronte do seu texto, cobendo oo Poder Legislotivo o inclusõo, exclusôo ou

tronsformoçõo de corgos, desde que nôo ocorretem oumento de despeso

com pessool.

Arl. 34 Fico outorizodo o concessôo do percentuol de l0% (dez por cenlo) de

grotificoçõo pelo exercício como membro de comissõo de licitoÇoo, sobre o

vencimenlo bósico.

Art. 35 Fico outorizodo o concessõo do percentuol de l0% (dez por cento) de

grotificoçõo por nÍvel de hobilitoçõo.

Arl. 3ó o preenchimenlo dos corgos efeiivos por meio do exercício ocorreloró

o exiinçoo definilivo dos corgos comissionodos em exlinçõo, constontes no

Anexo l, tobelo 5 desto Lei.

Art. 37 Fico outorizodo o compilomento dos leis com o fito de ordenoçõo dos

leis revogodos.

Art. 38 Os progromos de governo, Plono Plurionuol (PPA), Lei de Diretrizes

Orçomenlorio (LDO) e Lei Orçomentorio Anuol (LOA) possom o incorporqr os

olteroçôes previstos no presente lei.

CAMARA MUNICIPAL
SÁO GABRIET DO OESÍE

Compromisso com o Cidadão
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Âwnd. lLÍelino xúbitsciêk, 958 . CênÍo ' Fone 67 3295.72ú. Êar 67 3?

.ámaÉ@cãmàÍâsso.ôs.8@.br - wwGmÍãsrArn! govbr
0oê sã.auê, doe ór8ãôç, sEê !m.vdà

CEP 79Á90-000 São 6abre do O€n€ - Mato 1-2

)

e.



r,giu CÂMARA MUNICIPAL
ESÍÂDO DE MAÍO GROSSO DO SUTSÃO GABRIEI DO OESTE

Compromisso coín o Cidadão

ogosto de2022.

Art.39 Esio Lei entroró em vigor no doto de suo publicoçõo, revogondo, por

completo, todos os disposições em contrório.

Meso Diretoro do Cô oro Vereodores de Sõo Gobriel do Oeste/MS, I ó de

FERNANDO N CHA NETO

Pres Vice-

aL&h
KALíCIA DE BRITO

I o Secrelório 2o Secrelórlo
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M
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

AGP.I

SIMBOLO

ANEXO I - COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS OCUPACIONAIS

ANEXO r - COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS OCUPACIONAIS

j

TABETA I - CARGOS EM COMISSÃO _ SÍMBOLOS "DA" E "AGP"

GRUPO OCUPACIONAT I

ENCIMENIO

EM RS

CARGAHOR RIA

HORAS
SEMANAIS

N'DE
VAGAS

QUAUflCAç oCARGOSs MBOLO

R$ ó.000,00
40h0l

Ensino Superior comPleto
e portodor de CNH cotegorio

AB

Diretor
AdminístrolivoDA

R$ s.000.00
40h0l

Ensino Superior ou cursondo
ensino superiorAssessor do

Presidêncio

R$ 5.000.00
0l

Ensino Superior ou cursondo
ensino suPeriorAssessor do

SecretorioAG? -2

R$ 3.500,00
40h09

Ensino Médio comPleloAssessor
PorlomentorAGP-3

IABETA 2 _ SERVIDORES ETETIVOS _ SÍM8OLO "SE"

GRUPO OCUPACIONAI II _ CARGOS DE PROVIMENTO EFEIIVO

VENCIMENTOS
CARGA

HORARIA
N'DE

VAGAS
REGUISITOS EXIGIDOS

CARGOS

8.000,00R40 Horos0lDireilo e Íe islro no OAB
Procurodor

Jurídico
SE

R$ 8.000.0040 Horos0l
Ensino superior em Direito ou
Economio ou AdministroçÕo
ou Ciêncios Conlóbeis com
registro no respeclivo órgõo

de closse

Controlodor
lnlerno

SE

R$ 8.000,0040 Horos0l
Ensino superior em Ciêncios
Contóbeis com regislro no
(e eclivo ôo de closse

SE Conlodor

R$ ó.000,000l 40 Horos
Ensino superior complelo em

Direilo ou AdminislroçÕo
com regislro no respectivo

Õo de closse

Anolislo
Legislotivo

SE

R$ ó.000.0040 Horos0l
Ensino superior complelo em

Ciêncios Contóbeis com
registro no respectivo órgôo

de closse

Anolisto
Finonceiro

SE

"Oo.ianEF, doe ór8àor, §l!ê umàtdà." awrid.JL<.li.o xubitsôê|,958. Cent,o - Foôê 6,1295 7200 r.r673295.7228

cmàc@c.m.Ésgo.rs Eoyor ' ww.taoa.argo ms govb'- .
CEt 79.90{oo 9áo Gabn.rdo Oeíe Mãlo 6os* do sul.l +
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Cornpromisso com o Cidâdão

EST^DO OE MÂÍO GROSSO DO SUL

SE

ANEXO r - COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS OCUPACIONAIS

TABETA 3 - CARGOS ETETIVOS EM EXTINçÃo - sÍMBoLos "TNM" E "sIo"
GRUPO OCUPACIONAI, III

TÉcNrco DE NívEt MÉDlo E sERvlÇo rÉcNlco oPERAcloNAt

Âwnidà lLíelino (ubllschek,958 ' Centro _ Fone 67 3295 7200' Írx 67 3295 1278

R$ 6.000,0040 Horos0l
Ensino superior em

AdministroÇôo ou Ciêncios
Conlóbeis com hÕbilitoçÕo
no óreo específico de RH e
registro nô respectivo órgõo

de closse

Anolislo de
Recursos
Humonos

5E

R$ 5.000,0040 Horos0l
Nível superior completo em
Publlcidode e Propogondo

ou Jornolismo ou
ComunicoÇÕo Sociol com

registro no respectivo órgÕo
de closse.

Assessor de
ComunicoçÕo

SE

R$ s.000,0040 Horos0l
Nível superior no óreo de

Ciêncio do Compuloçôo e
Tecnolo ooo do lnformo

Técnico em
lnformólico

40 Horos02Ensino médio completo
Técnico

Administrotivo
SE

R$ 3.000,0040 Horos0lEnsino medio compleÍo
Assislenle

Administrotivo
I

SE

R$ 3.000,0040 Horos0lEnsino médío completo
com CNH-AB

SE

VENCIMENTO

EM RS

CARGA
HORÁRIA
SEMANAIS

N" DE

VAGAS
ouALrFrcAçÃoCARGOSsíMBoLo

R$ 3.341 .83740h0rEnsino médio
proÍissionolizonle em Técnico
em Contobilidode e registro

no CRC.

TNM
Técnico em

Coniobilidode

R$ ó. r58,6740h02Ensino médio compleioEscrilurórioSTO

CtP 7919G0@ . São Gà

fi, M .ámàãao,m!,.@ bl
ao oesu . vro Gao oo s"r15

,{âu

, \)
V

R$ 4.000,00

Assislenle
Adminisirotivo

I
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CAMARA MUNICIPAL
SÀO GABRIET DO OESTE

Compromrsso com o cidadão

TSÍAOO DÊ MÀÍO GROSSO DO SUI

FC

ANEXO r - COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS OCUPACIONAIS

ANEXO r - COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS OCUPACIoNAIS

GRUPO OCUPACIONAT IV
ÍA S M oB oLÃ FCEEM NxTt oAÃ Do cE No F NA çEB 4 F NuIA ÇÇ

GRAIIFICAÇÃONO DE

VAGAS
QUAUflCAçÃOCARGOSBOtOs

30% (trinto por cento)do

vencimento no closse e

referêncio iniciois.

0lEnsino Superior completo e
com

Conhecimenlo Técnico.

30% (trinto por cenlo) do

vencimento no closse e

reÍerêncio iniciois.

0lEnsino Superior em Direito
ou Contobilidode ou

Economio ou
AdministroÇÕo, com

conhecimento técnico e
com registro no respeclivo

Conselho ou Or Õo

Direlor de
Conlrolodorio

s MBOLO

ASS I

BOLO "ASS" e "DlR"MEXT N o StssM oÃ EMAc oRG EMs ocAT EB 5tA çÃ
GRUPO OCUPACIONAL V

VENCIMENTO
EM R§

CARGAHOR RIA

HORAS
SEMANAIS

N" DE

VAGAS
QUALIFICAÇ oCARGOS

R$ 8.0ó0,3001 20hFormoÇÕo Superior em
Direilo, com

regislro no OAB.
Assessor
Jurídico

R$ 5.037.ó740h0lFormoçôo Superior em
Jornolismo ou Publicidode ou

experiêncio comprovodo,
com

islro no respectivoreg
ooConselho ou

Assessor de
ComunicoçÕoASS II

R$ 5.037,óZ40h0lEnsino superior ou cursondo
ensino superior e

conhecimenlo em Técnico
islolivo.

ASS lll Assessor do
Prêsidêncio

40h R$ s.037,ó70l

Assessor do
Secrelorio

Ensino Superior ou cursondo
ensino superior e

conhecimenlo em Técnico
Le islotivo

ASS IV

AEnüa Jus{€limXubitsóeli958.Ce.lro'to.e673295.7200. Fax6112957228
(.ôaôe6naÉsso.n5.8ov h,. ***.imàÉeô ms rov b,

a" o*. . v""c'--ão s,15

" Dor ensue, do. ó.sãs, rlve uma v,dà l

cEt 79.9+0@ sào G

,S:tM \t

l)

Direlor de Geslõo
de Conirolos e

LicitoçÕesFC

@-)



CAMARA MUNICIPAL
SÃO GABRIEL DO OESTE

Compromrsso com o cidadão

ES]ÀDO DE MATO GROSSO DÔ SUL

.íÉi4.

@

ASS VII

DIR I

R$ 5.032.ó70l 40hEnsino Superior completo em
Ciêncios Contóbeis ou ensino

médio profissionolizonie de
Técnico em Conlobilidode,

ombos com regislro no
respeclivo Conselho ou

OrgÕo

Assessor
Finonceiro

R$ 3.475,9 740h0l
Ensino médio completo ou
cursondo ensino superior e

experiêncio no óreo.

Assessor de
Compros e

Estoque

ASS VI

R$ 3.425,9/0r 40hEnsino Superior em Íl ou
ensino médio

proÍissionolizonle no óreo,
completo ou cursondo.

Assessor de
Tecnologio do
InÍormoÇôo -Tl

R$ 3.47s,9740hllEnsino médio completo e
conhecimento em Técnico

Legislotivo

Assessor
PorlomentorASS VIII

R$ 2.5 r 8,8240h02Ensino médio completo ou
cursondo e com hobilidode

em mtcro com ulodor.

Assessor
Adminislrolivo IASS IX

R$ 2.5 r 8,8240h0tEnsino Íundomenlol
completo com hobilidode
em micro computodor, e

porlodor de CNH cotegorio
AB

Assessor
AdminisÍrotivo

il

ASS X

R$ 8.802,1 ó40h0lEnsino superior completo em
Ciêncios Conlóbeis com

registro no Íespectivo
Conselho ou ÓrgÕo

Direlor
Contóbil

R$ 7.41 8,4ó40h0lEnsino superior completo e
conhecimenÍo em Técnico

Legislotivo.
DIR II Diretor

Legislolivo

R$ ó. r 20,000t 40hEnsino superior completo e
com conhecimento TécnicoDIR t

Direlor de
Geslõo de
Pessool e

Polrimônio

Áwnid. lu<êllm lubitschek. 9tB . C€nlo - fone 67 3295 7200. lrr 67

cã6ã6@@rÉ.â3!o.n3.S@ b. - *w oô.Ésao.6s.!oeb.,
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TABEIA I. CARGOS EFEÍIVOS

GRUPO OCUPACIONAT ll - Nível Superior

CARGO: PROCURADOR JURÍDICO, CONTROLADO R INTERNO E CONTADOR _ SÍMBOIO . SE

crAssE

r5 aNos
G

l7 aNos
H

r3 ANOS
t

't I aNos
E

9 ANOS
D

7 ANOS
c

5 ANOS
B

(.)
z

tNtclat
A

R$

9.838,97
R$

9 .552,40
R$

I .27 4,18
R$

9.004,0ó
R$

8.741 ,8\
R$

8.240,O0
R$

8.487,20
R$

8.000,00
R$

r 0.330.9l
R$

10.030,01
R$

9.737,§
R$

9.454,26
R$

9.178,90
R$

8.ó52,00
R$

8.9 r I ,56
R$

8.400,00
2

R$

10.847,45
R$

r0.531.5r
R$

1o.224,77
R$

9.926,97
R$

9.637 ,84
R$

9.357,13
R$

9.084.ó0
R$

8.820.00
R$

I 1.058,09
R$

I I .389.83
R$

10.73ó,0r
R$

10.423,32
R$

l0.t I9.73
R$

9 .824.99
R$

9.538,83
R$

9 .26l' ,OO

4

TABETA I- CARGOS ETETIVOS

GRUPO OCUPACIONAL II - Nível Superior

CARGO: PROCURADOR JURÍDICO, CONTR OLADOR INTERNO E CONTADOR _ SíMBOLO - SE

crAssE

35 ANOS
a

33 ANOS
P

3r aNos
o

29 ANOS
N

27 ANOS
M

23 ANOS
K

25 ANOS
L

2l aNos
J

r 9 aNos
I

s
Uz

R$

12.837,56
R$

12.463.66
R$

I 2. r 00,ó5
R$

11.748,21
R$

r r.073,82
R$

I 1.40ó,03
R$

10.751,29
R$

I 0.438.1 5
R$

I 0.134,1 3
R$

13.479,44
R$

r 3.08ó,84
R$

12.705,67
R$

r 2.335,ó r

R$

| | .627 ,51

R$

I 1 .97 6,33
R$

r r .288,85
R$

r 0.9ó0,05
R$

r 0.ó40.83
R$

I 4.1 53.4 t
R$

13.74r ,18
R$

r3.340,9ó
R$

12.575,14
R$

12.952,39
R$

12.208,88
R$

I r.853,29
R$

r r.508,05
R$

11 .172,87
R$

14.428,25
R$

14.8ól .09
R$

14.008,01
R$

't3.203,90
R$

r 3.600,0 r

R$

12.819,33
R$

12.445,9 6
R$

I L73r,52
R$

12.083.46
4
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TABETA 2 . CARGOS ETETIVOS _ SiMBOLO "SE''

GRUPO OCUPACIONAL ll- Nível Superior

CARGO: ANALISTA IEGISLATIVO, ANALISTA FINANCEIRO e

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS _ SÍMBOLO - SE

CLASSE

l7 aNos
H

l5 ANOS
G

't3 ANOS
t

I I ANOS
E

9 ANOS
D

5 ÂNOS
I

7 ANOS
c

tNtctal.

g
uz

R$

7 .379,22
R$

7 .164,30
R$

6.955,64
R$

ó.753,05
R$

ó.55ó.3ó
R$

ó.180,00
R$

ó.3ó5,40
R$

ó.000,00
R$

7 .7 48,19
R$

7.522,52
R$

7.303,42
R$

ó.884.18
R$

7.090,70
R$

6.683.67
R$

ó.489,00
R$

ó.300,00
R$

8. r 35.58
R$

7.898,63
R$

7.ó68,58
R$

7.445,23
R$

7.228,38
R$

7 .017 ,85
R$

ó.8I 3,45
R$

ó.ó I 5,00
3

R$

8.542,37
R$

8.293.57
R$

8.052,01
R$

7 .817 ,49
R$

7.589.80
R$

7 .368,7 4
R$

7 .154,12
4 R$

6.9 45.7 5

2

TABETA 2 - CARGOS EFETIVOS _ SIMBOLO "SE"

GRUPO OCUPACIONAT ll- Nível Superior

CARGO: ANALISTA LEGISLATIVO, ANALISTA FINANCEIRO e

ANALIST^ DE RECURSOS HUMANOS _ SÍMBOLO . SE

CLASSE

35 ANOS
a

33 ANOS
P

29 ÂNOS
N

3r ANOS
o

27 ANOS
M

23 ANOS
K

25 ANOS
t

2r ANOS
J

't9 aNos
I

R$

9.347,73
R$

9.628,16
R$

9.075,47
R$

8.554,5r
R$

8.8t t,t4
R$

8.063,45
R$

8.305,35
R$

7.828,60
R$

7.600,59
R$

I 0. r 09,57
R$

9.8r 5,1 2
R$

I .251 ,70

R$

9 .529,25
R$

8.720,63
R$

8.982.24
R$

8.466,64
R$

7.980,63
R$

8.220,04
2

R$

10.ór 5.02
R$

r 0.005.ó8
R$

r0.305,85
R$

9.431,33
R$

L7|4,26
R$

8.889,95
R$

9.156,64
R$

8.ó3r,02
3 R$

8.379 ,64
R$

I 1.145,81
R$

r 0.50ó,00
R$

10.82r,18
R$

9 .902,92
R$

10.200,00
R$

9.334,46
R$

I .614.49
R$

8.798,64
R$

9.062,59
4

g
Uz

)
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ESIAOO DE M^TO ÔROSSO DO SUL

ANEXO II . PTANO DE REMUNERAÇÃO DA CARREIRA

TABETA 3 . CARGOS EFETIVOS _ S|MBOLO SE

GRUPO OCUPACIONAI II - Nível Superior

CARGO: ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E TÉCNICO EM INFORMÁTICA

CLASSE

t7 ANOS
H

l5 aNos
G

I t aNos
E

't3 ANOS
t

, ANOS
o

7 ANOS5 ANOS
B

g
oz

tNtctat
A

R$

6.1 49 ,34
R$

5.79 6,35
R$

5.970,24
R$

5.627,53
R$

5.4ó3,ó3
R$

5.304.50
R$

5. t 50,00
R$

5.000,00
R$

ó.45ó,81
R$

6.268,7 5
R$

6.0A6,17
R$

5.908.9 l
R$

5.569,72
R$

s.73ó,81
R$

5.407,50
R$

5.250.00
R$

6.779,64
R$

ó.582.l8
R$

6.390.47
R$

6.204.34
R$

5.848,20
R$

6.023,64
R$

5.677,87
R$

5.5r 2,50
R$

7.1r8,ól
R$

6.911 ,28
R$

6.709 ,99
R$

6.324,82
R$

ó.5r 4.56
R$

6.140,61
R$

5.961,76
R$

5.788,12
4

CARGO: ASSESSOR DE COMUNICAÇ Ão e tÉcNtco ept tNronttÁrtcR

TABELA 3 . CARGOS ETETIVOS _ S MBOLO SE

GRUPO OCUPACIONAT ll - Nível Superior

ctAssE

«i aNos
?

35 ANOS
o

3',t aNos
o

29 ANOS
N

27 ANOS23 ANOS
K

25 ANOS
t

2',t aNos
J

!9 ANOS
I

o2

R$

8.023,45
R$

7 .789 ,7 6
R$

7.562,88
R$

7.128,75
R$

7 .342,61
R$

6.921 ,t2
R$

6.719,54
R$

6.523,83
R$

ó.333,82
R$

8.424,63
R$

7.941 ,03

R$

8.179,26
R$

7 .709 ,7 4
R$

7.485,19
R$

7 .267 ,18
R$

7.055,52
R$

6.ó50,51

R$

6.850,02
2

R$

8.845,84
R$

8.338,0ó
R$

8.588,20
R$

8.095.21
R$

7 .859,43
R$

7.630.52
R$

7 .192.51
R$

7.408,28
R$

6.983.02
3

R$

9.288,12
R$

9.017 ,60
R$

8.7 54,96
R$

8.252,40
R$

8.499,97
R$

8.012,04
R$

7.552,12
R$

7.778,68
R$

7 .332,16

2

J

4
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M CÂ,URN,I MUNICIPAL

SAO GABRIEL DO OESTE

Compromrsso com o Cidadão

ESÍADO DE MATO CROSSO DO SUL

ANEXO II . PI,ANO DE REMUNERAçAO DA CARREIRA

TABETA 4 - cARGos EFETtvos - sÍMBoLo sE

GRUPO OCUPACIONAL ll - Nível Médio
CARGO ÉCNICO ADMINISTRATIVO

ctASsÉ

t5 ANOS
G

r7 aNos
H

I I ANOS
E

l3 ANOS
t

9 ANOS
D

5 ANOS
B

7 ANOS
c

oz

tNtctat
A

R$

4.776.19
R$

4.91?,47
R$

4.637 ,08
R$

4.370,90
R$

4.502,02
R$

4.1 20,00
R$

4.243,60
R$

4.000,00
R$

5. r ó5,45
R$

5.0t5,00
R$

4.727.13
R$

4.868,9 4
R$

4.589,45
R$

4.326,00
R$

4.455,78
2 R$

4.200,00
R$

5.265,7 4
R$

5.112,37
R$

4.818,9l
R$

4.9 63.47
R$

4.678,s6
R$

4.542.30
R$

4.410,00
R$

5.694,89
R$

5.529,02
R$

5.367.?9
R$

5.059,86
R$

5.21t ,65
R$

4.912,49
R$

4.ó30,50
R$

4.769,41
4

3

GRUPO OCUPACIONA[ ll - Nível Medio
CARGO: TÉCXICO ADMINISTRATIVO

TABELA 4 . CARGOS EFETIVOS _S MBOLO SE

CLASSE

35 ANOS
o

33 ANOS
P

29 ANOS
N

3l aNos
o

27 ANOS23 ANOS
K

25 ANOS
L

2l aNos
J

oz

I' ANOS
I

R$

6.418,74
R$

6.050,29
R$

6.231 ,79
R$

5.87 4,07
R$

5.536,89
R$

5.702,99
R$

5.375,ó3
R$

5.0ó7,05
R$

5.219,06
R$

6.739 ,71

R$

ó.543,41
R$

6.\ 67 ,80

R$

ó.352,83
R$

5.988, r ó
R$

5.644,42
R$

5.813.75
R$

s.320,4r
R$

5.480,02
2

R$

6.870,56
R$

7.O76,67
R$

6.670,45
R$

6.287,55
R$

6.476,17
R$

5.926,63
R$

6.104,42
R$

s.586,42
R$

5.754.0l
R$

7.003,95
R$

7.214,06
R$

7.430,48
R$

ó.ó0 r ,9 r

R$

6.799,96
R$

6.222,95
R$

6.409,63
R$

5.8ó5,73
R$

6.041 ,70
4

3

)
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s CAMARA MUNICIPAL
SÁO GABRIEL DO OESTE

Compromisso com o Cidadão

El.

ESIÂOO DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO II - PTANO DE REMUNERAçÃO DA CARREIRA

IABETA 5 . CARGOS EIETIVOS. SIMBOLO SE

GRUPO OCUPACIONA[ ll - Nível Medio
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

C LASSE

r7 aNos
H

l3 ANOS
t

t5 aNos
G

I I ANOS
É

7 ANOS
c

9 ANOS
D

5 ANOS
B

rNrctAt
A

R$

3.ó33.33
R$

3.527,51
R$

3.325,02
R$

3.424,77
R$

3.228,18
R$

3.090,00
R$

3.182,70
R$

3.000,00
R$

3.87 4,08
R$

3.ó51 ,70

R$

3.7 61 ,2s
R$

3.545,34
R$

3.442,08
R$

3.244,50
R$

3.34r.83
R$

3. r 50,00
2

R$

3.949,29
R$

4.067 .7 6
R$

3.834,27
R$

3.722,60
R$

3.s08,92
R$

3.ó14,18
R$

3.406,72
R$

3.307,50
R$

4.271,16
R$

4.146,76
R$

4.025,99
R$

3.79 4,89
R$

3.908,73
R$

3.ó84.3ó
R$

3.577 ,05
4 R$

3.472,87

3

cRUPO OCUPACIONAT ll - Nível Medio
CARGO: ASSISIENTE ADMINISTRATIVO

IABETA 5. CARGOS EFEÍIVOS _S MBOLO SE

ctAssE

35 ANOS
a

33 ANOS
P

2t ANOS
N

3r aNos
o

27 ANOS
M

23 ANOS
(

25 ANOS
t

2r aNos
J

z

r9 aNos
I

R$

4.7 40,59
R$

4.602,52
R$

4.338,33
R$

4.468,47
R$

4.211,98
R$

3.970,21
R$

4.089,31
R$

3.854,58
R$

3.7 42,32
R$

5.054,74
R$

4.7 64,59
R$

4.907,52
R$

4.625,82
R$

4.360,29
R$

4.491 .09
R$

4.233,33
R$

3.990,30
R$

4.1 10.00
2

R$

5.152.87
R$

5.307,4s
R$

5.ú2,79
R$

4.857,O8
R$

4.578,28
R$

4.7 1 5,62
R$

4.444.?4
R$

4.\89,79
R$

4.31 5,48
R$

5.572,83
R$

5.4r 0,52
R$

5.252,9 4
R$

4.951.41
R$

5.099,95
R$

4.807,20
R$

4.531,26
R$

4.667,19
4 R$

4.399 ,29

3
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ESIÂDO OE MATO GROSSO DO SUL

J3
CAMARA MUNICIPAL
sÃo GABRIET DO OESIE

Cornpromisso com o Cidádão

z

ANExo r - ptANo DE REMUNERAçÃo DA CARREIRA

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

DE ANos euE o sERVIDoR Possul DE EFEIlvo rxrncÍcto No cARGo (PRoGREssÃo

FU NCIONAL).

ANExo [ - prANo DE REMUNERAçÃo DA CARREIRA

OBS: CADA túueno CONSTANÍE NA TABELA EQUIVALE A UMA CLASSE E REPRESENTA O NUMERO

DE ANOS OUE O SERVTDOR POSSUI DE EFETIVO rXenCÍCtO NO CARGO (PROGRESSÃO

FUNC IONAL).

z
.:r,;

cRUpo ocupActoNAL ttt - TÉcNlco oe Nivrl uÉoto - rNla

CARGO: TÉCNICO CONTABITIDADE

TABEIA ó . CARGOS EIETIVOS EÀA EXTINÇÃo

ctAssE

EDcBA

R$ 6.272,18R$5.ró0.róR$ 4.267.76R$ 3.77 6.25R$ 3.34 r ,37
R$ ó.585,78R$5.4r8.IóR$ 4.48r.r 42
R$ ó.91 s,0óR$ 5.ó89,0óR$ 4.705. r9R$ 4.0r 4,423
R$ 7.2ó0,81R$ 5.973,51R$ 4.9 r 4.44R$ 4. r39, r 4R$ 3.óó2,4t4

cRUpo ocupAcloNAt tlt - sERVIÇo TÉcNlco oPERAcIoNAL- sÍr'aaoLo - sro
cARGo: rscntrunÁnto

TABETA 7 - CARGOS ETETIVOS EM EXTINçÃo

CLASSE

EDc

I 3.443, I 5R
'l 

I .059.71R9.098.9lRR$ 7.485.óóI 6.1 58,67R

I4.t 15,33RI I .612,70R9.s53,70R7.860,12R2 6.466,59R

r 4.82r ,08RR$ 12.r93,34R$ r0.03t,54R$ 8.252,eóR$ ó.789.82l
r 5.5ó2,15Rr 2.803,0rRr 0.533,07R8.665,64R7 .129,35RJ

,))
-'\

"Dn" Én{uo,.Joe óísaor, selve úm.vid. Avênrd.,úclÍ'ó lúblGó.r.958. Clntó ' to.. 67 1295.72(l) t.r6'3295'7228
om.ãê6rÉ..t!, 6.!oY.Ú Úw.cáh.o8o'ru r@ br^ 

^GD,9.9G@. sjlo Gtbneldô o.í. I.to66Édotulz5

&@

"ú|L
@

I

R$ s.8e3,ssR$ 3.445. r ó

R$ 3.552, r9

B



CAMARA MUNICIPAL
SÀO GABRIEL DO OESTE
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ANEXO lll - ATRIBUIçÕES DOS CARGOS
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TABELA l - cARGos DE PRovIMENTo EM coMlssÃo

GRUPO OCUPACIONAL I
CARGO

Coordenar a adminisnação de pessoal e de serviços operacionais, de acordo com a

politica 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 legislação vigente; supervisionar, coordenar e

controlar as obras e serviços realizados na Câmara; apÍesentar ao Presidente da Câmara,

ao hnal de cada exercício, o relatório das atividades de sua área de atuação, bem como

plano de trabalho e de realização para o exercicio subsequentei dirigir e orientar os

iervidores que lhe forem subordinados; dar execução às decisões de caráter

administrativo; coordenar as atividades de compras, almoxarifado, licitações, registros

patrimoniais, entre outros; responsabilizar-se pela organização de audiências públicas'

reuniões, sessões itinerantes, entle outÍas; armar e desarmar o alarme da sede da Câmara

Uunicipal; zelar pelo patrimônio e maleriais disponibilizados para o exercicio da

atividaáe; acompanhar e organizar reuniões realizadas na Câmara fora do horário de

expediente ou em outro locall manter em dia os veículos da Câmara, bem como seu

controle de tnáfego, seguro e manutenção; executar outras taÍefas correlatas inerentes às

responsabilidades da Diretoria Administrativa.

DIRETOR
ADMINISTRÂTIVO

acompanhar e supervisionar os trabalhos desenvolvidos pelos assessoÍes parlamentares

e do iabinete da Presidência; acompanhar a redação de documentos e pÍoposições do

Presiãente, quando solicitado; dar os encaminhamentos necessários a proposições de

autoria do Piesidente; coletar a assinatura do hesidente em documentosl organizar

audiências públicas ou reuniões a serem realizadas pelo Presidente na Câmara'

juntamente;om o DiÍetor Administrativoi fazer a inteÍlocução entre o parlamentaÍ e os

iemais órgãos administratiYos da Câmara e da Prefeiturai coletar informações minimas

para embÃar a elaborâção de proposições; supervisionar a elaboração da agenda do

iresidente; receber as Íespostas de proposições do Presidenle, bem como fiscalizar

pÍazos para tanto; questio;ar perante os órgãos para resposta a proposições de autoria

ào Pr"iidente; u..i.ro.u, o presidente da Câmara municipal em suas atividades

parlamentares; auxiliar o PÍesidente e demais vereadores em todas as sessões e

solenidades da Câmara; auxiliar nas atividades relacionadas a audiências públicas e

reuniões no âmbito intemo e extemo da Câmara; elaborar, redigir, revisar, encaminhar

e digitar cartas, oÍicios, circulares, convites, proposições, publicações, entre outrosi

,"."b", " direcionar toda correspondência oficial encaminhada e expedida,

Íespectivamente, pelo Presidente; organizar a agenda do Presidente da Câmara e

comunicar aos vereadores sobre reuniões e solenidades, entre outras; atuar como fiscal

de contratos, quando designado; despachar com o Presidente da Câmara; receber,

classificar e encaminhar documentos ou correspondência aos veteadores' aos ex-

presidentes e protocolar o recebimento; acompanhar o Presidente em todas as sessões e

solenidades da Câmara e em oubos eventos, quando solicitadol auxiliar no contÍole de

prazo de Íespostas dos documentos recebidos do Tribunal de Contas e Ministerio
Público e enviá-los, se for o caso; cuidar da diwlgaçâo das matérias a serem

encaminhadas para jornais ou para as radios, sites e outros velculos de comunicação;

operar máquinas copiadoras, scanner e outras necessárias para o cumprimento de suas

tarefas; mant€r o cadastro de autoridades atualizado; responsabilizar-se pelo

empréstimo do plenário, bem como da organização de sua agenda, juntamente com o

assessor da secretaria; receber e acompanhar os visitantes, orientando-os e prestando

informações; armar e desarmar o alarme da sede da Câmara Municipal; zelar pelo

patrimônio e materiais disponibilizados para o exercício da atividade; executar outÍas

Coordenar os trabalhos do Gabinete da Presidência, e por determinação do PÍesidente,

atividades correlatas

ASSESSOR DA
PRESIDÊNCIA

Od (àig!r. oo. ór8ào!, elvê unà e'dà
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ESTÂDO DÊ MÂTO GROSSO DO SUL
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SÁO GABRIET DO OESTE

Corrpromisso com o Cidadão

Executar serviços pertinentes à secretaria, agenda do SecretáÍio e atendimento ao

público; subsidiar, sob o ponto de vista do interesse público, as matérias que estejam

em trâmite na Câmara; sugerir pronunciamentos sobre matérias em tramitação no

Legislativo ou sobre acontecimentos que afetem a Yida da comunidade; agendar,

organizar e assessorar o Secretário em reuniões e debates extemos; representar o

pailamentar em reuniões e eventos poÍ determinação daquele; sugerir encaminhamentos

à pautas políticas; encaminhar e acompanhar as reivindicações de cidadãos perante

órgãos extemos; assessoraÍ diretamente as demandas da Câmara Municipal; atender ao

telifone e requisições administrativas intemas ou extemas; organizaÍ a agenda da

S€cretaria da Câmara e comunicar aos vereadores sobre reuniÕes e solenidades, entre

outras, se for o caso; despachar documentos de origem da Secretaria; ar'xiliar o

secretário e demais vereadores nas sessões e solenidades da Câmara; auxiliar nas

atividades e atribuições relacionadas a audiências públicas e reuniões no âmbito intemo

e extemo da Câmara; atuar comô fiscal de contratos, quando designado; receber e

acompanhar os visitantes, orientando-os e prestando informações; responsabilizar-se

pelo émpréstimo do plenário, bem como da organização de sua agenda, juntamente com

à us...or da presiàência; elaborar relatóÍios mensais de Yisitas e outrosi receber,

classificar e encaminhar documentos ou correspondências e controlar o protocolo;

manter os arquivos em ordem; elaborar, redigir, revisar, encaminhar e digitar cartas,

oficios, circulares, conyites, proposições, publicações, atas, entre outros; manter

atualizado os arquivos da Secretaria; operar máquinas copiadoras, scanner e outra§

necessárias para o cumprimento de suas tarefas; realizar pesquisas sobre matéria

legislativa quanclo solicitàdo; armar e desarmar o alarme da sede da Câmara Municipal;

ze'lar pelo patrimônio e mateÍiais disponibilizados para o exercicio da atividade;

executar outras tarefas correlatas

ASSESSOR DA

SECRETARIA

Assessorar diretamente os vereadores da CâmaÍa Municipa
requisições administrativas intemas ou extemas; organizar a agenda dos vereadoresl

despachar com os vereadores; receber e acompanhar os visitantes, orientando-os e

preitando informações; elaborar relatórios mensais de visitas e outras atividades do

gabinete; receber, ólassiltcar e encaminhar documentos ou correspondência e controlar

ã protocolo do gabinete; manter os arquivos em ordem; elaborar, redigir, revisar,

enàaminhar e digitar cartas, oficios, ciÍculares, convites, proposições, publicaçõe e

textos de divulgação, consultas de interesse do mandato parlamentar, entre outros;

digitar e formatar projetos de leis, decretos, emendas, vetos, controlando a numeração,

qu"ando necessário; aiompaúar os vereadoles em todas as sessões e solenidades da

câmara, inclusive extemas; manter atualizado o arquivo dos vereadores; atuar como

hscal de contatos, quando designado; opeÍar máquinas fotocopiadoras,

multifuncionais, scanner e outras necessárias para o cumprimento de suas tarefas,

quando solicitado; operacionalizar a aparelhagem de som da câmara, quando

necessário; realizar pesquisas sobre matéria legislativa quando solicitado pelos

veÍeadore;; servir cafà, cúás e afins, quando solicitado; armar e desarmar o alarme da

sede da Cámara Municipal; zelar pelo patrimônio e materiais disponibilizados para o

exercício da atividade: executar outras atividades conelatas'

l; atender ao telefone e

ASSESSOR
PARLAMENTAR

CEP 7949G000 . 5ão Gâbrlel do 0 25
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@ CAMARA MUNICIPAL
SÀO GÀSRIEt DO OESTE

Comprom sso com o Cidadão

t,:l§

ESÍÀDO DE M TO GROSSO DO SUT

ANExo rll - ATRIBUIÇÔES Dos cARGos

TABELA 2 - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

GRUPO OCUPACIONAL II
CARGO

Assessorar na elaboração das proposiçôes legislativas; acompanhar as publicações

PROCURADOR
JURÍDICO

Realizar acompanhamento, levantamento, fiscalização e avaliação da gestão

administrativa, financeira, patrimonial e operacional no âmbito da Câmara Municipal;

examinar as demonstrações orçamentáÍias e financeiras; examinar prestações de contas;

emitir parecer em processos administrativos de competência da controladoria da

Câmara; executar tarefas peíinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos

e programas de informática; fiscalizar o cumprimento das m

plurianual e a execução dos planos orçamentários; examinar

administrativos internos; acompanhar e verificar o devido

etas previstas no Plano
a regularidade dos atos

cumprimento das leis;
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oficiais peíinentes a Câmara Municipal; auxiliar as comissões permanentes e

temponirias da Câmara quanto à análise da legalidade e constitucionalidade dos projetos

de lei e outras proposições; manifestar-se nos processos de liciução; representar a

Câmara judicial e extrajudicialmente, visando pÍoteger os interesses do Legislativo;

orientar às vereadores e servidores quanto ao cumprimento de decisõesjudiciais; prestar

informações em mandado de segurança; informar os vereadores e servidores sobre a

vigência de lei, decreto ou outra norma jurídica de interesse do Poder; proPor, na sua

árãa de atuação, a declaração de nulidade ou anulação de atos administrativos

manifestadamente ilegais; atuar em comissões de processo adminisÍativo disciplinar

para apuração de respônsabilidade de servidor do Legislativo Por inÊação Praticada no

exercício dus atribuições; manifestar-se sobÍe a interpÍetação do regimento intemo da

Câmar4 Lei Orgânica Municipal e outras normas; auxiliar o Presidente da Câmara

quando solicitadó; recepcionar citações iniciais ou comunicações referentes a quaisquer

ações ou processos ajuizados em desfavor da Câmara Municipal; sugerir a propositura

dá açoes que entender necessârias à defesa e ao resguardo dos interesses da Câmarai

defender e representar o Poder Legislativo Municipal na esfera judiciária, em todas as

suas instâniias; representar ainda, o Poder Legislativo nos pÍocedimentos

administrativos ou inquéritos civis junto ao Ministério hiblico Estadual, Federal e

Ministerio Público de Contas; emitir p ecer no relatório final dos procedimentos

administrativos disciplinares, processo de cassaçâo de mandato ou de dispensa de

servidor do quadro pàrmanente, no processo de tomada de contas após todo o trâmite

administrativo e antes do julgamento pelo Plenário; quando solicitado, emitir parecer

sobre projetos que lramitem no Poder Legislativo com relação a sua legalidade e

constituci;nalidáde; assessorar os vereadores e dernais servidores do Legislativo sobre

os assuntos jurídicos da Câmara; emitÚ parecer, quando solicitado' sobre consultas

formuladas ielo Presidente, demais vereadores ou pelos Ggãos da Câmara, sob o

aspecto juridico e legal; auxiliar na redação e examinar projetos de leis, resoluções,

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

jurídica; emitir pareceres, quando solicitado, sobre editais de licitações, dispensa e

inexigibilidade, bem como os contratos a serem firmados pela Câmara; acompaÚar
junto aos órgãos públicos e privados as questões de ordem jurldica de inteÍesse da

Câmara; exercer outras atividades correlatas, conforme necessidade do serviço e

solicitação do superior imediato; orientar quanto ao aspecto jurídico, os processos

administrativos e sindicâncias instauradas pela Presidência; atendeÍ aos pedidos de

informações da Mesa DiÍetora e dos demais vereadores; armar e desarmar o alarme da

sede da Câmara Municipal; executar todas as atribuições inerentes a Advocacia Pública;

zelar pelo patrimônio e materiais disponibilizados para o exercício da atividade;

§
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proceder a elaboração de relatórios, auditorias, inspeções e pareceres; ze

ôbediência das formalidades legais e avaliar os resultados de atos administrativos em

geral, acompanhando especialmente a admissão de pessoal, contÍatos e licitações;

ãnalisar a escrituração contábil e respectiva documentação; analisar, elaborar e

encaminhaÍ a prestação de contas anual ao Tribunal de Contas; promover, organizar e

executar programação periódica de auditoria contábil, financeira, orçamentári4

patrimoni;l e ôperacional e emitir os respectivos relatórios; zelar pela observância dos

iimites de gastos com pessoal; acompanhar as publicações oficiais peninentes a Câmara

Municipal; apoiar o contÍole extemo; alertar foÍmalmente a autoridade administÍatiYa

competànte sempre que tiver conhecimento de qualquer inegularidade ou ilegalidade

de que tiver conhecimento, em confoÍnidade com as normas legais vigentes; comunicar

ao iribunal de Contas as constatações de inegularidade ou ilegalidade de que tiver

conhecimento, em conformidade com as norÍnas vigentes; assegurar a economicidade

da administração nas áreas contábil, orçamentária, financeira, administrativ4

patrimonial e operacional; controlar desvios, perdas e desperdícios; identificar erros,

haudes e identihcar os agentes responsáveis; executar outras atividades relacionadas à

sua área de atuação; armar e desarmar o alarme da sede da Câmara Municipal; zelar

pelo patrimônio e materiais disponibilizados para o exercício da atividade'

lar pelaCONTROLADOR
I NTERNO

Dese n o veÍ açoc s oItadAS para ana SC e con tro e con Íáb da C itn1 ara

Mun c pa I, acordo conl a leg s ação em or p aneJ ar o stem a de re istro e

operações aten dendo as nece s dades adm sÍati as e ega 5 para poss b itar

contro es con tábeis, finance lroS, oÍçam entário s e patrimon lal S; asse ssorar a e abo raçao

e organização da proposta orçamentária do LegislatiYo Municipal; elaborar, organizar e

ussii"., juntamenie óom os ordenadores de despesas, os balancetes, balanços e demais

relatórios contábeis inerentes à Câmara Municipal, de acordo com a legislação

pertinente; supervisionar os rabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os

ê orientando o seu processam€nto, adequando-os ao plano de conlas, para assegurar a

coneta apropriaçãó contábil; realizar estudos e Pesquisas para o cumprimento de

normas dà 
"àntubilidud. 

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 administrativos; escriturar

contas coÍrentes diversasl executar os atos necessários relacionados com a execução

orçamentária do Poder Legislativo; realizar estudos lmanceiÍos e contiíbeis, emitir

parecer sobre matérias conúbeis; realizar a análise contábil e estatística dos elementos

integrantes dos balanços; conferir o valor do duodecimo a ser repassado pelo Poder

Exeãutivo à Câmara Municipal; executar trabalhos de ordem técnica contábil

verificando a legalidade das despesas autorizadas; analisar contas contábeisi contolar
os saldos das dotações orçamentárias destinadas a cobriÍ despesas fixadas no orçamento,

atrayés da emissão e registro de notas de empenho; solicitar decÍetos de suplementaçâo

orçamentária, quando necessário; emitir ordens de pagamento, notas e anulações de

empenhos; processar a emissão e cancelamenlo de notas de empenhos; acompanhar a

legislação rÀlativa à sua área de atuação; elaborar os devidos encaminharnentos, dentro

dJ prazo legal das prestações de contas, declarações e documentos contábeis a

Prefeitura, áo Tribunal de Contas e outros órgãos, dando esclarecimentos e

acompanhando suas respectivas deliberações; elaborar, redigir, revisar, encaminhar e

digitir oficios, despachos e demais atos da área contábil; emitir relatórios e prestar

co-ntas ao Presidente da câmara sobre as atividades desenvolvidas pelo setori auxiliar

nos processos licitatórios, colaborando na elaboração dos processos e acompanhamento

dos mesmos desde a aberturâ até o seu fechamento; auxiliar os vereadores nos projetos

de lei de sua área de atuação e auxiliar quando necessário em questões da fuea contábil;

discutir e viabilizar a solução dos problemas relacionados ao seloÍ contábil, em conjunto

com a Presidência e Controladoria da Câmara; responder as diligências do Tribunal de

Contas referentes a sua área de atuação, dentro do prazo legal; realizar publicações no

Diário Oficial, peÍtinentes ao setor contábil e financeiro; suPervisionar a prestação de

contas IZÀT uemas de ob s fiscais ou denciárias da Câmara;

CONTADOR
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executaÍ tarefirs peÍinentes à ârea de atuação, uti
programis de informátical armar e desarmar o alarme da sede da Câmara Municipal;

àxeãutar outras atividades relacionadas à sua área de atuação; zelar pelo patrimônio e

lizando-se de equipamentos e

materiais di ibilizados ara o exercício da atividade.

Auxiliar no controle da tramitação dos projetos encaminhados ao Poder Legislativo'

repassando as informações ao Presidente da Câmara; manter em ordem o controle da

numeração de todas as proposições recebidas pelo Poder Legislativo; organizar o

expediente e a ordem do dia das sessões da Câmara; encaminhar os autógrafos, projetos,

resoluções. poÍtarias e DecÍetos Legislativos ao Executivo, quando necessário'

verificando os prazos, protocolo e demais pÍocedimentos; atuar como fiscal de

contÍatos, quando designado; acompanhar os prazos de tramitação dos projetos de lei

de acordo iom o estabelecido no Regimento Intemo; manter informado o Presidente e

o Primeiro Secretário sobre o andamento dos projetos e demais proPosições

apresentadas ao Legislativo; elaborar, redigir' revisar, encaminhar e digitar offcios,

dispachos e demaisâos da área Legislativa; assessorar na análise da tecnica legislativa

dos projetos de lei, resoluções, decretos, portarias e demais atos e, quando necessário,

atuai em conjunto com o Procurador Jurídico; redigir a ata das sessões; elaborar a

redação final de todos os projetos aprovados pela Câmara, em auxílio à Comissão de

Legislação, Justiça e Redaiao Final: assessorar os Vereadores nas sessÓes; encaminhar

os irojetos de lei, vetos, emendas, autógrafos e demais proposições ao Poder Executivo

e demáis documentos relacionados ao setoÍ aos órgãos competentes; auxiliar na emissão

de Íelatórios e prestar contas ao Presidente da Câmara sobre as atividades desenvolvidas

pelo setor; acompanhar as discussões dos problemas relacionados ao setor Legislativo

;m conjunto com o Presidente e Primeiro SecretáÍio; acompanhar a legislação relativa

à sua área de atuação; acompanhar e operar o sistema eletrônico do Processo

Legislativo; realizar as publicações das proposições aprovadas da Câmara Municipal no

Diãrio Oficial; encaminhar ao Poder Executivo os projetos de lei, autógrafos' emendas

e outras proposições; preParar a lista de pÍesença e registrar o compaÍecimento dos

Vereadores às sessões e reuniões da Câmara; lavraÍ as atas das sessões; preparar os

autógrafos; acompanhar e auxiliar as atividades dos assessores dos gabinetes dos

Vereãdores, com vistas ao aperfeiçoaÍnento da técnica legislativa, da organização

parlamentar e racionalização de procedimentos legistativos sob a sua responsabilidade;

iealizar pesquisas, diligências e prestaÍ informações em processos de natureza

legislatival providenciar o preparo de textos de leis, resoluções e atos a serem

promulgadoi e assinados pela Mesa ou pelo Presidente; executar procedimentos

ielativoi ao controle dos prazos relacionados ao processo legislativo: organizer o

protocolo do setor legislative, cuidar dos pÍazos e da ckculação interna das proposições

àm todos os seus estágios; orientar e supervisionar a técnica legislativa a ser obsewada

nos documentos; prestar orientação às comissões perÍnanentes e temporárias na

elaboração de proposições; colaborar com a organização e manulenção dos arquivos e

da bibliotecal iuidar da legisiação municipal, compilando as revogações e alterações de

leis e dispositivos, fazendo as necessárias anotações; executar outras taÍefas pertinentes

à área di atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informâtica; armar e

desarmar o alarme da sede da Câmara Municipal; executaÍ outras atividades

relacionadas à sua fuea de atuação; zelar pelo patrimônio e materiais disponibilizados

para o exercicio da atividade;

ANALISTA
LEGISLATIVO

Desenvolver ações voltadas para execução, análise e contro

contabilidade; verificar a legalidade das despe

Câmara Municipal, de acordo com a legislação em vigor e, quando necessário, atua rem

conjunto com o Contador; coordenar a administração das finanças e do orçamento;

anaiisar juntamente com os ordenadores de despesa, os balancetes' balanços, relatóÍios

resumidos da execução orçamentária e de gestão fiscal da Câmara de acordo com a

legistação em vigor; auxiliar na conferência do valor do duodécimo a ser repassado pelo

Púer Executivo à Câmara; verificar atos e fatos contábeis realizados pela

le financeiro e contábil da

sas aulorizadas; controlaÍ os saldos das
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citações orçamentárias destinadas a cobrir despesas fixadas no orçamento, atra

emissão e registro de notas de empenho; solicitar decretos de suplementação

orçamentária, quando necessârio; assessorar na elaboração das ordens de pagamento,

notas de empenlo e de anulação de empenho; controlar o saldo ltnanceiro e as contas

corentes da CâÍnara Municipal; assessorar o processamento a emissão e cancelamento

das notas de empeúo; elaborar, redigir, revisar, encaminhar e digilar oficios, despachos

e demais atos da área contábil e financeira; emitir relatórios e pÍestar contas ao

Presidente da Câmara sobre as atividades desenvolvidas pelo setori auxiliar os

Vereadores quando necessário em questões da área contábil financeira; fazeÍ a gestão

de controle e pagamentos de todas as despesas legais da Câmara; assessorar os órgãos

de controle intemo acerca das respostas às diligências do Tribunal de Contas dentro do

prazo legal; atuar como fiscal de contratos, quando designado; auxiliar nos processos

licitalórios em sua área de atuação; auxiliar o setor contábil, os diretores, assessoÍes e

Vereadores sempre que necessário; respondeÍ pelo setor contábil na ausência do titular;

elaborar cronograma de despesas juntamente com o Presidente; encamiúar à

ContÍoladoria a documentação relativa a execução dos contratos administrativos; armar

e desarmar o alarme da sede da Câmara Municipal; executar outras atividades

relacionadas à sua área de atuaçâo; zelar pelo patrimônio e materiais disponibilizados

vés da

o exercício da atividade

ANALISTA
FINANCEIRO

de cargos e vencimentos, encaminhando-os à Procuradoria JurÍdica para parecer;

u"o.pãúu, a execução das atribuições dos servidores e o cumpÍimento de suas

obrigàções e deveres, e quando necessário, emitir relatório à Presidência para as devidas

prouidências; manter atualizados os dados funcionais dos servidores e dos vereadores

àa Câmara Municipal; controlar os prazos de encaminhamento dos documentos da área

de atuação para o Tribunal de Contas e demais órgãos; auxiliar nos PÍocedimentos
licitatôrios àa Câmara Municipal; atuar como ltscal de contÍatos, quando designado;

elaborar, redigir, revisar, encaminhar e digitar oÍicios, ponarias, despachos e demais

atos de sua áiea; acompanhar a legislação relativa à sua área de atuação; auxiliar na

elaboração e discussão de pÍojetos de lei, resoluções, decretos, portarias e demais atos

referentes à sua área de atuação; emitir relatórios e prestar contas ao Presidente da

câmaÍa sobre as atividades desenvolvidas pelo setor; discutir os problemas relacionados

à sua área de atuação, assim como outros assuntos retacionados à parte administrativa

da Câmara Municipal, em conjunto com o Diretor Administrativo, Secretaria e

Presidência; realizar as publicações pertinentes a sua área no Diário Oficial; postar e

acompaúar as informações no ponal da transparência, relativos a sua área de atuação;

armai e desarmar o alarme da sede da Câmara Municipal; executar tarefas peÍinentes à

sua área de atuação, utilizando'se de equipamentos e programas de informática;

executar outràs atividades relacionadas à sua área de atuação; zelar pelo patrimônio e

materiais disponibilizados para o exercicio da atividade.
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Elaborar peças e campanhas publicitárias para divulgação das açôes da Câmara

municipal junto aos públicos intemo e extemoi prestaÍ assessoria técnica na área de

comunicação social; prestar assessoramento em assuntos relalivos as suas atribuições;
planejar informações da Câmara para divulgaçãoi elaborar notas referentes às atividades

da Câmara Municipal para divulgação na imprensa; realizar trabalhos de redação;

organizar o arquivo jomalistico; auxiliar na elaboração de informativos jornalísticos;

peiquisar dados para elaboração de noticias; analisar textos e companhas elaborados

por terceiros contratadosl coordenar eu produzir outros produtos jomalísticos, como

fotografias, vídeos, programas de rádio ou de w e video-releases; organizar e

acompanhar entevistas coletivas, individuais ou exclusivas, facilitando o trabalho e

disponibilizando informações e material aos Vereadores; elaboraÍ relatório periódico

dai atividades e dos resultados obtidos pela assessoria de imprensa; organizaÍ visitas

aos veículos de comunicação, promovendo entrevistas ou encontros de VeÍeadores para

divulgação de âssuntos de interesse público; dar suporte e reforço a campanhas

publicitárias, institucionais e atividades de relações públicas desenvolvidas pela Câmara

ir4unicipal; apresentar sugestões de pauta para jomalistas, redigidas em forma de

reportagem para facilitar o aProveitamento em notas ou colunas' criando uma agenda

pósitivi parà divulgar as ações, estÍatégias e novos projetos da Câmara Municipal;

responsabilizar-se pela gravação em video e áudio das sessões e reuniões ocorridas no

PodeÍ Legislativo ou de seu interesse, desde que não haja empresa conÍatada para esse

fim: apoiaÍ filmagens e gravações externas e intemas em áudio e vÍdeo; atuar, prestar

apoio à colaborai nas atividades e atribuições relacionadas a audiências públicas e

ràuniões no âmbito interno e externo da Câmara; atuar como fiscal de contratos, quando

designado; armar e desarmar o alarme da sede da Câmara Municipal; executar outras

ativúades relacionadas à sua áÍea de atuação; executar tarefas peÍinentes à área de

izad
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ASSESSOR DE
COMUNICAÇÂO

Executar trabalhos de instalação e manutenção em equipamentos de informática;

instalar e configurar sistemas opemcionais em ambiente de microinformática e instalar

e configurar pêriféricos, bem como Paíicipar ou executar testes de aceitação em

equipamentos'de informática; configurar leitores de e'mail e navegadores; garantir o

sigilà, a segurança e a integridade dos dados existentes na rede; garantir a segurança

fiiica dos didos armazenados nos servidores de arquivos; promover e estimular o uso

racional e econômico dos recursos de informática na Câmara Municipal; planejar a

execução de melhorias nos equipamentos e aprimoramento dos servidores na área de

tecnologia da informação dá Câmara; realizzr a manutenção na rede intema de

computãdores; confeccionar cabos e tomadas de rede, conectores, configurar suítes,

roteádores; realizar o diagnóstico, planejamento e implantação de hardwares, softwares

necessários paÍa os trabaúos intemos da Câmara; acompanhar os contratos em vigência

na área de ticnologia da informação, atuando como fiscal de contralo (link de internet,

serviço de impressora, manutenção do site, etc) quando solicitado; planejar, implantar

e exe;utar as;ções e necessidades tecnológicas relacionadas a Íansmissão das sessões

da Câmara real-izadas no plenário ou for a dele; implantar e manter servidor de arquivos

com sistema operacionai Gnu/Linux e aplicativo Open Media Vault, utilizados pela

Câmara; apoiai o setor de compras e licitações em qualquer situação que envolva

aquisiçáo àe produtos e sewiços relacionados a tecnologia da informação; instalar

eqripárn.rtor'noros adquiridos pela Câmara (micro computadores, notebook, tablets'

impiessoras, escâneres, roteadores, suites, racks, etc.); instalar e manter em

funcionamento os softwares nos equipamentos da Câmara (sistema operacional'
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(cotas de impressão, gerenciamento de usuários, comunicação com a empÍesa

prestadora do serviço); realizar a manutenção corretiva em nobreaks (troca de bateria,

fusiveis, pequenos reparos); realizar 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 alarme

da sede da Câmara Municipal; zelar pelo patrimônio e materiais disponibilizados para

o exercicio da atividade
Executar serviços administrativos especializados nas áreas de recuÍsos humanos'

compras e licitações, patrimônio, almoxarifado, arquivo, financeiro e orçamentário;

classificar, autuar, protocolizar e controlar a tramitação e distribuição de processos e

documentos; fazer acompanhamento e registro de conÚato; fazer levantamentos

estatisticos; executar serviços técnico§ administÍativos voltados para o cumprimento das

finalidades da Câmara Municipal; executar taÍefas de preparação de relatórios e fazer

regisho de informações técnicas e administrativas em relatórios e planithas; redigiÍ e

digitar a conespondência e documentos de rotina, observando os Padrões estabelecidos

de forma e estilo paÍa assegurar o funcionamento do sistema de comunicação intema e

extema; manter em perfeita organização e funcionamento o arquivo da Câmara

municipal, zelar pela conservação de seus documentos e reproduzir cópias quando

necessário; executaÍ tarefas Pertinentes à área de atuação, utilizando -se de

equipamentos e progrÍrmas de informática; executar tarefas pertinentes à área de

atuaçâo, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; realizar

publicações no Diiirio Oficial, pertinentes à área de atuação; comparecer às sessões e

solenidades da Câmara, quando convocado; auxiliar no cerimonial, quando solicitado;

acompanhar a legislação da sua área de atuação; armar e desarmar o alarme da sede da

Câmara Municipal; executar atribuições relacionadas a Iicitaçõ€s e contratos; executaÍ

outras atividades relacionadas à sua ifuea de atuação; zelar pelo patrimônio e materiais

disponibilizados para o exercício da atividade; realizar anualmente o levantamento do

patrimônio da câmara; responsabilizar-se pelo controle e manutenção dos bens

atnmontat verificando o lacamento dos mesmos

TÉcNICO
ADMI NISTRATIVO

Executar tarefas de recepção, atendimento ao público intemo e extemo e organização

de agenda, mantendo-as atualizadas; atender ao telefone; executar serviços de cadastro,

fichário, arquivo e digitação; tirar folocópias; receber correspondências e registrar

processos e documentos; operar equipamentos e sistemas tecnológicos e executaÍ

rotinas de computação, digitação de textos, planithas e operação de microcomputador,

máquinas impressoras, scanneÍ e ouhos peÍiféricos; executitr serviços administrativos

de menor complexidade; auxiliar nas atividades relacionadas a organização de

audiências públicas e Íeuniões no âmbito intemo e extemo da Câmara Municipal; abrir

a Câmara Municipal ant€s do horário de expediente; executar outras atividades

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

armar e desarmar o alarme da sede da Câmara Municipal; executa, outras atividades

correlatasi zelar pelo patrimônio e mateÍiais disponibilizados para o exercicio da

atividade.

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

I

Executar tarefas de recepção, atendimento ao público interno e extemo e organização

de agenda, mantendo-as atualizadasi atender ao telefone; executar serviços de cadastro,

fichário, arquivo e digitaçâo; tirar fotocópias; receber conespondências e registar
processos e documentos; realizar serviços externos como: entrega de corespondências,

correios, bancos e demais serviços relacionados à Câmara; operar equipamenlos e

sistemas tecnológicos e rotinas de computação, digitaçâo de textos, planilhas e operação

de microcomputadoÍ, terminais de computador, máquinas impressoras, scanner e oubos

periféricos; executar serviços administÍativos de m€nor complexidade; auxiliar nas

atividades dos órgãos da Câmara Municipal; abrir a Câmara Municipal antes do horário

de ex lente auxiliar nas atividades relacionadas a audienctas blicas e reuniões no

ÂSSISTENTE
A DM INISTRÀTIVO
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âmbito intemo e externo da câmara municipal; executar outras atividades relacionadas

à sua área de atuação; atuar como fiscal de contratos, quando designado; emitir relatório

circunstanciado da utilização de veiculos automotores da Câmara; armar e desarmar o

alarme da sede da Câmara Municipal; executar outrÍrs atividades correlatas; zelar pelo

patrimônio e mateÍiais disponibilizado s para o exercício da atividade

ANEXO IIT _ ATRIBUIÇÔES DOS CARGOS

ANEXO r - ATRIBUIÇÔES DOS CARGOS

TABELA 3 - CARGOS DE PROVIMENTO EM EXTINÇÃO

GRUPO OCUPACIONAL III
CARGO

Elaborar junto com o Diretor Contábil os balancetes e o balanço geral da Câmara de

acordo com a Legislação em vigor; elaborar junto com o Diretor Contábil a Proposta
orçamentária da Câmara Municipal; conferir o valor do duodécimo a ser repassado pelo

Poder Executivo à Câmara; Verificar a legalidade das despesas autorizadasi controlar os

saldos das dotações orçamentárias destinadas a cobrir as despesas fixadas no Orçamento,

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

emitir ordens de pagamentos; contÍolar o saldo e as contas da Câmara; registrar os atos e

fatos contábeis; lei diariamente o Diário Oficial; acompanhar a legislação peíinente

relativa à sua área de atuação; encaminhar dentro do prazo legal os documentos contábeis

ao Tribunal de Contas; auxiliar o Diretor Contábil, os outros Diretores e os Vereadores

sempre que necessário; elaborar, redigir, revisar, encaminhar e digitar oficios, despachos,

trabàlho; de ordem administÍativa e demais atos da Câmara Municipal, e providenciar a

coleta de assinaturas quando necessário; oPerar máquinas

fotocopiadoras/multifuncionais/scanner/fac-símile, quando solicitado; manter

organizados arquivos, equiPamentos e instalações referentes à infraestrutura dos serviços

dúua área; atender telefone e anotar recados; manter os arquivos em ordem; realizar as

ubli oes ertinentes no Diário Oficial; executar outras atividades correlatas

TNM

TÉCNICO EM
CONTABILIDADE

ExecutaÍ as funções que lhe forem designadas pelo Presidente, executando atividades de

apoio técnico-administrativo à Câmara Municipal.
STO

ESCRITURÁRIO

TABELA 4 - CARGOS DE PROVIMENTO EM EXTINÇÃO

GRUPO OCUPACIONAL IV
CARCO

Elaborar os termos contratuais e seus respectivos aditivos e alterações, em observância

à legislação referente a licitações, termos de referências, instruções normativas e demais

noÍrnas peninentes, com auxílio do Assessor Juridico; manter relatório atualizado dos

termos iontratuais e alteraçôes; acompanhar a vigência dos contratos; providenciar a

publicação dos conratos, aditiYos e instrumentos congêneres; manter sob a sua guarda

à arquivo de contratos e alterações, portarias de nomeações dos fiscais dos contratos e

respectivas publicações; observar o cumprimenlo de normas complementares referente

à gestão de contratos; verificar no relatódo apres€ntado pelo fiscal do contrato o

apóntamento de não conformidade e adotaÍ as providências elencadas nas norrnas

pàrtinentes; elaborar relatório substanciado e encaminhar ao Presidente, com vistas à

fl
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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; encamiúar 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 docum€ntos relativos à

execução dos contratos, conforme dispõe legislação peninentel realizar as demais

atividad€s operacionais relativas à Gestão de Contratos, inclusive podendo acumular a

função de fiscal de contratos pelo acompanhamento da execução e fiscalização de um

ou mais convênios, contratos e instrumentos congêneres; discutir os problemas

Íelacionados à Gestão de Contratos, licitações e outros âssuntos relacionados a contratos

em conjunto com o Presidente; emitir relatórios e prestar contrs ao Presidente da

Câmara sobre as atividades desenvolvidas pelo setor; coordenar, instaurar e executar

procedimentos de compras e licitações, tais como: elaborar Termos de Referências,

Processos Licitatórios e demais atos relacionados; realizar as publicaçôes pertinentes no

Diário Oficial; postar e acompanhaÍ as informações no Portal da Transparência, na sua

área de executar outras atividades correlatas

DIRETOR DE
GESTÃO DE

CONTRATOS E
LICITAÇOES

FC

Acompanhar as publicações oficiais pertinentes a Câmara Municipal; organizar e

auditar periodicamente o funcionamento das áreas operacionais vinculadas a realização

da despesa e seus processos quanto à observância das normas legais e vigentes e quanto

aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e

publicidade, utilizando-se de mecanismos e formas de atuação padronizados; analisar a

iegularidade da programação orçamentária e financeira, verificando o cumprimento das

metas programáticas e orçamentârias Íeferentes à Câmara Municipal; Íiscalizar e

compÍovâr a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e

economicidade da gestão orçamentária, financeira e paúimonial do órgão; analisar a

escrituração conuábil e respectiva documentação; acompanhar a celebmção de

convênios e examinar as despesas corÍesPondentes, quando houver; fiscalizar e
acompanhar, para fins de colaborar com posterioÍ Íegistro no Tribunal de Contas do

Estado, os atos de admissão e demissâo de pessoal, a qualquer títuIo, inclusive as

nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função

gratificada; supewisionar, em apoio ao controle externo e colaboração ao Poder

Legislativo, as medidas adotadas para o retomo da despesa tolal com pessoal ao

respectivo limite, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal; acompanhar

e supervisionar a legalidade de todas as elaborações e/ou alterações das leis 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; informar e encaminhar processos

de denúncia ao Chefe do Poder Legislativo Municipal e/ou ao Tribunal de Contas do

Estadoi assinar as informações repassadas ao Poder Executivo Municipal e ao Tribunal

de Contas do Estado, necessárias para subsidiar o Relatório de Gestão Fiscal, em

conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal; assinar, conjuntamente com a

Presidência da Casa e com o responsável técnico pelo setor, toda a documentação

Íinanceira e contábil imprescindível à comprovação de Íegularidade das contas do Poder

Legislativo Municipal; fiscalizar e acompanhar todos os processos administrativos e

licitatórios da Câmara Municipal; fiscalizar e acompaúar a execução dos contratos

administrativos, encaminhando a respectiva documentação ao Tribunal de Contas do

Estado, de acordo com a legisiação Pertinente; acompanhar a elaboração dos hojetos
de Lei referentes ao Plano Plurianual, Lei de DiÍetrizes Orçamentárias e Propostas

Orçamentárias da Câmara Municipal, bem como o cumprimento das respectivas leis;

realizar o controle sobre o cum ento re ular das atividades da Câmara Munic al

"Doê e.guê, do. óÍBãô!, elve !m.vidã
càmaã@6mãrâlgo.n§.8ov br -

CE, 79'l9G!00. 9ro Gàb.i.r do 'Ji:r:#:;:iíá

II

FC

DIRETOR DE
CONTROLADORIA



3r
u CAMARA MUNICIPAL

SÁO GABRIEL DO OESTE

Compromisso com o Cidadão

ESTADO OE M^TO GROSSO OO SUI

nos termos da Constituição Federal e da Lei de Responsa

presidência sobre a necessidade de providências e, em caso de não atendimento.

informar ao Tribunal de Contas do Estado; atuar preventivamente e, em não

atendimento, notificar os responsáveis quando constadas ilegalidades ou inegularidades

no respectivo setor, informando o mesmo sobre a necessidade de providências e, em

caso de não atendimento, informar ao Presidenle para devidas providências' e se ainda

assim não houver atendimento, informar ao Tribunal de Contas do Estado; executar

bilidade Fiscal. informando a

outras atividades correlatas.

ANEXO III _ ATRIBUIÇÔES DOS CARGOS

TABELA 5 . CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO EM EXTINÇÀO

GRUPO OCUPACIONAL V
CA RGO

Acompanhar as publicações oficiais referentes à Câmara Municipal; Acompanhar as

publicações no óiá.io Oficial; Assessorar na elaboração das proposiçÔes legislativas;

Auxiliai as Comissões permanentes e temporárias da Câmara quanto à análise da legalidade

e constituÇionalidade dos Projetos de Lei e outras proposições; Auxiliar e manifestar-se nos

processos de licitação: Auxitiar na elaboraçào os termos contratuais e seus respectivos

uditiuo, " alterações, em obseÍvância à legislação referente a licitações, termos de

referências, instruções normativas e demais normas pertinentesi RePresentar a Câmara

judicial e exÍajudicialmente, visando proteger os interesses do.Legislativo; Orientar os
"vereadores e iervidores quanto ao cumprimento de decisões judiciais e Prestação de

informações em Mandado de Segurança; Informar os Vereadores e servidores sobre a

vigência de lei, decreto ou outra normajurídica de interesse do.Poder;. Propor, na sua área

d€-atuaçâo,adeclaÍaçãodenulidadeouanulaçãodeatosadministrativosmanifestamente
ilegais; Atuar em cómissões de processo administratiYo disciplinar para apuração de

resioniabilidade de servidor do Legislativo por infração praticada no exercício das

atribuições; Manifestar-se sobÍe a inierpretação do Regimento tntemo da Câmara' Lei

Orgânica úunicipal e outras normas; Auxiliar o PÍesidente da Câmara quando solicitado;

Acãmpanhar as publicações pertinentes no Difuio OÍicial; ExecutaÍ outras atividades

correlatas

ASS I

ASSESSOR
J URíDICO

Relacionar-se com a midia, abastecendo-a com informações da Câmara Municipal' através

de releases (material de divulgação escrito na forma jornalistica), press-kits (conjunto de

textos, fotos e outros materiaiJpara a divulgação de determinados assuntos da lnstituição).

intermediando as relações de ambos e atendendo às solicitações dos jornalistasi apresentar

sugestões de purtu puru jomalistas, redigidas em forma de Íeportagem para facilitar o

óveitamento em notas ãu colunas, criando uma agenda positiva para divulgar as açôes'

estratégias e novos projetos da Câmara Municipal; efetuar o controle, análise e arquivo das

irior.ãço"t diwlgadás na mídia, através do clipping (resenha) impresso e eletrônico;

Atuar cámo Fiscaide Contratos; elaborar e organizar material sobre o tema sugerido ou
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ASSESSOR DE
COMUNICAÇÃO
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real; elaborar relatório periódico das atividades e dos resultados obtidos pe

imprensa; organizar visitas aos veículos de comunicação; dar suPorte e reforço a campanhas

prÚliciuá.iur, institucionais e atividades de Relações Públicas desenvolvidas pela Câmara

Municipal; intermediar contatos e apresentação dos Vereadores da Câmara Municipal aos

jomalistas como fontes peÍmanentes de informações; gerenciaÍ o conteúdo da Home Page

àa Câmara Municipal; promover encontros com profissionais da mídia, por meio de eventos

personalizados dá Cámara com a imprensa; realiz a divulgaçâo do trabalho do

Legislativo, levando ao cidadão as leis, projetos e resoluções do seu interesse,

especialmente quando em processo de discussão e votação; gravar em vldeo e áudio as

seisões e reuniões ocorridas no Poder Legislativo ou de seu interesse; Apoiar filmagens e

gravações extemas e internas em áudio e video; apre§entação de protocolos em eventos,

iolenidades e audiências públicas; auxiliar nas atividad€s/atribuições relacionadas a

audiências públicas e reuniões no âmbito interno e extemo a Câmara; executar outras

correlatasatÍibui

la assessoria de

AssessoÍar o Presidente da Câmara Municipal; auxiliar os Vereadores em todas as sessões

e solenidades da câmara; auxiliar nas atividades/atribuições relacionadas a audiências

públicas e reunióes no âmbito intemo e externo da Câmara; elaborar, redigir, revisar,

Lncaminhar e digitar cartas, oficios, circulares, convites, proposições, entre outros;

organizar a agendi do presidente da Câmara e comunicar aos demais Vereadores sobre

reuniões e solenidades; atuar como Fiscal de Contratos; Despachar com o Presidente da

CâmaÍa; Acompanhar o Presidente em todas as sessões e solenidades da Câmara e em

outros eventos, quando solicitado; manter o §adastro de autoridades atualizado' juntamente

com a assessoriada Secretaria; manter em ordem o arquivo de correspondências recebidas,

ativ
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ASS III
ASSESSOR DA

PRESIDÊNCIA

Assessorar o Secretário da Câmara Municipal; auxiliar os Vereadores em todas as sessões

e solenidades da câmara; auxiliar nas atividades/anibuições relacionadas a audiências

públicas e reuniões no âÍnbito intemo e extemo da Câmara; elaborar, redigir, revisar,

encaminhar e digitar caÍas, oficios, circulares, convites, proposições, entre outrosi

organizar a agenda do Secretário e comunicar aos Vereadores sobre Íeuniõ€s e solenidades;

deipachar com o Secretário; receber e encaminhar documentos ou correspondências e

protocolar o recebimento das mesmas, enÍegando-as aos Íespectivos destinatários; atuaÍ

iomo Fiscal de Contratos; encaminhar cópias das corespondências que serão lidas na

Sessão para o Setor Legislativo; manter organizado o arquivo das correspondências

recebidas; manter o cadastro de autoridades atualizado, juntamente com a assessoria da

Presidência; organizar a agenda de empréstimo do Plenário, juntamente com o Assessor da

Presidência; responsabilizar-se pelo empréstimo do Plenário, juntamente com o Assessor

da Presidência executar outras atividades correlatas

ASS IV

ASSESSOR DA

SECRETARIA

Desenvolver ações Yoltadas para execução, análise e controle financeiro da Câmara

Municipal, de acordo com a Legistação em vigor; auxiliar na elaboração da PÍoposta

Orçamántária da Câmara Municipal; auxiliar na conferência do valor do duodécimo a ser

repassado pelo Poder Executivo à Câmara; verificar a legalidade das despesas

auiorizadas; 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 digiiar oficios, despachos e demais atos da área financeira; emitir relatórios

e prestar contas ao Presidente da Câmara sobre as atividades desenvolvidas pelo setor;

auxiliar os Vereadores quando necessário em queslÕes da área financeira; solucionar

todos os problemas relaiionados à área fltnanceira, em conjunto com o Presidente da

Câmara: ionfiolar e efetuar os pagamentos de todas as despesas legais da Câmara; auxiliar

nos Processos Licitatórios em sua fuea de atuação; auxiliar o setor contábil, os diretoÍes,

assessores e vereadores sempÍe que necessário; responder Pelo setoÍ contábil na ausência

do titulaÍ; elaborar cronograma de despesas juntamente com o hesidente; encaminhar à

Controladoria a documen relativa a dos contratos adminisÍativosl

ASS V

ASSESSOR
FINANCEIRO

.àm.n@c.ô..asso.ns.8@ bÍ.
CÉP 79a9G040 - São Gabner do
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g CÂMARA MUNICIPAL
SÁO GABRIEL DO OESTE

Compromigso com o Cidâdão

ESTADO DE MATO GROSSO OO SUI

executar outras atividades correlatas

Desenvolver ações de Gestão de Compras e Estoque de acordo a Legislação em vigor;

responsabilizar-se pelo conúole e manutenção do almoxarifado; controlar os prazos de

eniaminhamento dos documentos da área ao Tribunal de Contas e demais órgãos; realizar

pesquisas de preços para aquisições de produtos ou serviços, bem como, selecionar

iomecedores, intre outros; auxiliar nos procedimentos licitatórios da Câmara Municipal;

elaborar, redigir, revisar, encaminhar e digitar offcios, e demais atos da sua área; atuar como

Fiscal de Contratos; acompanhar a legislação da sua área d€ atuação; emitir r€latórios e

prestar contas ao Presidente da Câmara sobre as atividades desenvolvidas pelo seror;

discutir assuntos relacionados à área de atuação €m conjunto com o Presidenle; acompaúar

as informações no Portal da Transparência, na sua área de atuação; controlar o patrimônio

da Câmara Municipal, verificando o emplacamento dos mesmos; distribuir materiais do

almoxarifado as áreas solicitantes execular outras atividades correlalas

ASSESSOR DE
COMPRAS E

ESTOQUE

ASS VI

Assessorar em atividades intemas na manutençâo dos sistemas operacionais e

equipamentos de informática dos diversos setoÍes da Câmara; definir banco de dados e

"*ft*u.ar" para fins de desenvolvimento de sistemas; planejar e coordenat a atualização

de versões di ,.softwares" de desenvolvimento de sistemas e banco de dadosi administrar e

operar o banco de dados corporativo, bem como os servidores do órgâo; atuar como Fiscal

de ContÍatosi coordenar a manutenção dos equipamentos de informática; administrar e

operar a rede local de microcomputadores; pesquisar especificações técnicas de

equipamentos de informática; planejar e coordenar a atualização dos equiPamentos;

gérenciut o suporte ao usuário, orientando quanto à correta e plena utilização dos

ãquipamentos d'e informática; consewÍr e limpar os equiPamentos de informática, bem

comã, orientar os usuátios; exercer supervisão técnica sobre as atividades desenvolvidas,

no que se refere a detecção e eliminaçâo de virus de computadores; detectar e Identificar

p.oúl"rn* com os equipamentos, testando-os, pesquisando e estudando soluções e

iimulando alterações a fim de assegurar a normalidade dos trabalhos em todas as áreas do

Poder Legislativo Municipal; instalar e testar os equipamentos adquiridos pelo órgão,

controlanão o termo de garantia e documentação dos mesmos; atender os usuários,

prestando suporte técnico, subsidiando-os de informações pertinentes a equipamentos e

iede de informática, registrando e definindo prioridades no atendimento a reclamações,

providenciando a manutenção e orientando nas soluções e/ou consultas quando necessário

à fim de restabelecer a normalidade dos serviços; confeccionar cabos, extensões e outros

condutores, com base nos manuais de instruções, criando meios facilitadoles de utilização

dos equipamentos; realizar contÍole de assistência técnica e manutenção em relatórios

informatizados para subsidiar a chefia imediata do andamento dos serviços; identificar

problemas nu t d" d" informática, detectando os defeitos providenciando a visita da

àssistência técnica, quando necessário, auxiliando na manutenção; inserir leis, projetos de

leis, decretos, resolução no site oficial da Câmara; elaborar pareceres, laudos relativos à sua

área de atuação, sempre que solicitado; auxiliar nas atividades/atribuições relacionadas nas

sessões ordilárias, àxtráordinárias, solenes, audiências públicas e reuniões no âmbito

interno e extemo da Câmara, bem como opeÍar a aParelhagem de som da Câmara, quando

necessano executar outras atividades correlatas

ASSESSOR DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO. TI

ASS VII

Assessorar diÍetamente o Vereador, e os demais quando solicitado; atender ao telefone e

anotaÍ recados; oÍganizar a agenda dos Vereadores; despachar com os Vereadores; receber

e acompanhar os-visitantes, orientando-os e prestando informações; elaborar relatórios

menrais de visitas e outros; receber e encaminhar documentos ou correspondências e

controlaÍ o protocolo; mânteÍ os arquivos em ordem; elaborar, redigir, revisar, encaminhar

e digitar cartas, oficios, circulares, tabelas, entre outros; digitar e corrigir Projetos de Leis'

Decietos, Emendas, Vetos, controlando a numeração, quando necessáÍio; Atuar como

Fiscal de Contratos: auxiliar os Vereadores em todas as sessões e solenidades da Câmara:

auxiliar nas atividades/atribuições relacionadas a audiências públicas e reuniões no âmbito

interno e extemo a Câmara; manteÍ atualizado o arquivo dos Vereadores; operar máquinas

fotoco iadoras/multifu ncionais/scann erl itadocanu do SOoc-s Íaf a

ASS VIII

ASSESSOR
PARLAMENTAR

ÁEndâ llscelirc &btenei 958 conlo - tonê 67 3295.7200 - F r 67 3295'?228
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EST^OO DE MAIO GROSSO DO SUT
§8

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

legislativa de interesse do vereador; servir café, chá e afins quando solicitado;
matéria

Executar

Assessorar os vereadoles e servidores, nas funções legislativas, administralivas e de

atendimento ao público em geral, orientando-os e prestando informações; prestar

informações relacionadas com a Câmara, anotar e transmitir recados; operar o sistema

telefônico da Câmara, originando e atendendo chamadas telefônicas intemas e externas;

manter agendas com telefones e endereços atualizadas; elaborar relatórios mensais de

visitas e telefonemas: atuar como Fiscal de Contratosi servir café' chá e afins quando

solicitado; propor altemativas e promover ações para o alcance dos objetivos ligados à

comunicação operacional; auxiliar os Vereadores nas sessões e solenidades da Câmara;

auxiliar nas atividadeíatribuições relacionadas a audiências públicas e reuniões no âmbito

intemo e extemo a Câmara; operar máquinas fotocopiadoras/multifuncionais/scannerfac-
símile, qtando solicitado; realizar serviços auxiliares de apoio às atividades da Câmara;

abrir a Câmara Municipal antes do horiário de expediente; realizar digitações de interesse

da Câmara; inserir leis, projetos de leis, decretos, resolução no site oficial da Câmara;

executar outras atividades correlatas

ASSESSOR
ADMINISTRATIVO

I

ASS IX

Assessorar os vereadotes e servidores, nas funções legislativas, administrativas e de

atendimento ao público em geral, orientando-os e prestando informaçõesl PÍestar
informações relacionadas com a Câmara, anotar e transmitir recados; operar o sistema

telefônico da Câmara, originando e atendendo chamadas telefônicas intemas e extemas,

quando necessário; manter agendas com telefones e endereços atualizadas; atuar como

Fiscal de Contratos; servir café, chá e afins quando solicitado; atendimento a serviços

extemos como: entrega de correspondências, correio, bancos e demais serviços

relacionados à câmara; propor altemativas e promover ações para o alcance dos objetivos

ligados à comunicação oPeracional; auxiliar os Vereadores nas sessões e solenidades da

Cãmara: auxiliar nas atividades/anibuiçóes Íelacionadas a audiências públicas e reuniões

no âmbito intemo e externo a Câmara; emitir relatóÍio circunstanciado dâ utilização de

veículos automotores; operaÍ máquinas fotocopiadoras, multifuncionais, scanner, pc-
sízile, quando solicitado; realizar serviços auxiliares de apoio às atividades da Câmara:

abrir a Câmara Municipal antes do horário de expediente; executar outras atividades

correlatas

Desenvolver ações voltadas para execução, análise e controle contábil da Câmara

Municipal, de acordo com a Legislação em vigor; elaborar a proposta do Orçamento da

Câmara dentro do prazo legal; elaborar e assinaÍ, juntamente com os ordenadores de

despesa, os balancetes, balanços e demais relatórios contábeis inerentes à Câmara, de

u"oido.o. a legislaçào peÍinente; conferir o valor do duodécimo a ser repassado pelo

Poder Executivo à CâmaÍa; verificar atos e fatos contábeis realizados pela Contabilidade;

verificar a legalidade das despesas autorizadas; controlar os saldos das dotações

orçamentárias destinadas a cobrir despesas fixadas no Orçamento, através da emissão e

registro de notas de empenho; solicitaÍ Decretos de suplementação orçamentária, quando

neiessário; 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 atuação; encaminhar dentro do prazo legal os documentos contábeis

ao Tribunal de Contas e outros órgãos; elaborar, redigir, revisar, encaminhar e digitar

oficios, despachos e demais atos da área Contábil; emitir relatórios e prestar contas ao

presidente da câmara sobre as atividades desenvolvidas pelo setoÍ: auxiliar nos PÍocessos

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

Vereadores quando necessário em questões da áÍea contábil; Discutir e viabilizar a solução

dos problemas relacionados ao setor contábil, em conjunto com a Presidência e

Controladoria da Câmara; elaborar e encaminhar as declarações pertinentes do setor' aos

órgãos competentes; responder as diligências do Tribunal de Contas referente à sua área de

atuação, dentro do prazo legal; realizar publicações no Diário Oficial, Pertinentes ao setor
c na suacontábil/financeiro ões no Ponal da Tas rne acom

DIR I

DIRETOR
CONTÁBIL
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outras atividades conelatas.

ASS X

ASSESSOR
ADMINISTRÁTIVO
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área de atu executar outras atividades correlatas

Auxiliar no controle da tramitação dos projetos encaminhados ao Poder Legislativo,

repassando as informações ao kesident€ da Câmara; manter em ordem o controle da

numeração de todas as proposições do Poder Legislativo, bem como dos Projetos de Lei

recebidàs do Executivo; executar a organização do expediente e da ordem do dia das

Sessões da Câmara; Encaminhar as Leis e Resoluções ao Executivo, veriÍicando os prazos'

protocolo e demais procedimentos; atuar como Fiscal de Contratos; acompaúar os prazos

àe tramitação dos Projetos de Lei de acordo com o estabelecido no Regimento lntemo;

manter infôrmado o piesidente e o Primeiro Secretário sobre o andamento dos processos,

as proposições apÍesentadas e demais atos do Legislativo; elaborar, redigir, revisar'

encaminhar e digitar oficios, despachos e demais atos da área Legislativa; assessorar na

análise da técnicã legislatiYa dos Projetos de Lei, Resoluções, DecÍetos, Portarias e demais

atos; RedigiÍ a ata dãs Sessões; elaboiar a redação irnal de todos os projetos aprovados pela

Câmara:"assessoraÍosVereadoresnasSessões;assessorarnaprepaÍaçãodo
encaminhamento dos PÍojetos de Lei, Vetos, Emendas, Autógrafos e demais proposições

ao Poder Executivo e os ãemais documentos aos órgãos comPetentes; Auxiliar na emissão

àe relatórios e prestaÍ contas ao presidente da câmara sobre as atividades desenvolvidas

p"to ..tor; acoÁpanhar as discussões dos problemas relacionados ao Setor Legislativo em

ionlunto "o. 
o esidente e Primeto Secr€tário; acompaúar a legislação relatiYa à sua

área de atuação; acompanhar e operar o sistema eletrônico do Processo Legislativo; realizar

as prUlicuçàes'das iroposiçoei aprovadas da Câmara Municipal no Diário oficiall

encaminhar ao poder'Exicutivo os Projetos de Lei € Emendas; preparar a lista de pÍesença

fo

cNS re ream ittrd CasesAS c ara:soesereadoreslmarec cn dosoolstrar oc mrCc p
latas.orTevidat! sade coutaÍ trasexecuuaossdas SSc sõeatasAS

Desenvolver ações de Gestão de Pessoal e de Patrimônio de acordo a Legislação pertinente:

responsabilizar*e pelo conüole e manutenção dos bens patrimoniais; responsabilizar-se

p"1ã u.tln"aao dâ fiequência dos servidores e confeÍência da folha de pagamento de

pessoal da óâmara; analisar e informar sobre a concessão de direitos' vantagens e

lnqrua.urn"n,o de servidores, de acordo com o Plano de Cargos e Vencimentos'

enJaminhando-os Assessor Juridico pam Parecer; acompanhar a execução das atÍibuições

àáti.*iJot"t 
" 

o 
"umprimento 

de suas o-brigaçôes e deveres, e quando necessário' emitir

.auto.io a pr"tlaen.ia iara as devidas providências; manter atualizados os dados funcionais

àos servidores e doi vereadores da Câmara Municipal; controlar os prazos de

encaminhamento dos documentos da área de atuação ao Tribunal de Contas do Estâdo e

àemais órgãos; auxiliar nos procedimentos licitâtórios da Câmara Municipal; atuar como

iircur a" t-iu,os; elabor;r, redigir, revisar, encaminhar e digitar oficios' ponarias'

àespachos e demais atos da sua área; àcompanhar a legislação relativa à sua área de atuação;

ur*iliu. nu elaboração e discussão de Projetos de Leis, Resoluções' Decretos' Portarias e

àemais atos referenies à sua área de atuação; emitir Íelatórios e Prestar contas ao Presidente

àu Câ.uru robr. u, atividades desenvolvidas pelo setor; discutir os problemas relacionados

à sua área de atuação, assim como outros asiuntos relacionados à parte administrativa da

êãmu.a tutunicipui em conjunto com o Presidente; realizar as publicações pertinentes no

óiáii" ôf"af ; p** e acompanhar as informações no Portal da Transparência' na sua área

il;ü;; control* a fiequência dos servidoresi auxiliar na elaboração da folha de

;;g"mei,;;" pessoal da Câmara; realizar anualrnente o levantamento do patrimônio da

êí.u.u; 
"ontràI. 

estoques de material no almoxarifado; executar ouras atividades

correlatas

DIRETOR DE
GESTÃO DE
PESSOAL E

PATRI MÔNIO

DIR III
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ANEXO IV. ORGANOGRAMA

01

01



Fls.cARGOS FOLHA o5l2022

CARGOS EFETIVOS

ESCRITURARIO

ESCRITURARIO

TECNICO CONTABIL

cARGOS COMTSSIONADOS

ASSESSOR JURIDICO

ASsEssoR DE coMUNtcAçÂo

ASSESSOR DA PRESIDENCIA

ASSESSOR SECRETARIA

ASSESSOR FINANCEIRO

ASSESSOR DE COMPRAS

ASSESSOR DE TI

ASSESSOR PARLAMENTAR

ASSESSOR ADMINISÍRATIVO

DIRETOR CONTABIL

DIRERTOR LEGISLAÍIVO

DIRETOR DE CONTROTADORIA

DrREroR DE GEsrÃo DE PEssoAL

CARGOS EFENVOS PROJETO

CÂRGO

ESCRIÍURARIO

ESCRITURARIO

TECNICO CONTABIL

PROCURADOR JURIDICO

CONTROLADOR

CONTADOR

ANALISÍA IEGISLATIVO

ANALISTA FINANCEIRO

ANALISÍA RECURSOS HUMANOS

AssEssoR oE coMUNtcAçÃo

TECNICO EM TI

TECNICO ADMINISTRATIVO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I

ASSISTENTE AOMINISTRATIVO II

CARGOS COMISSIONAOOS PROJ ETO

DIRETOR ADMINISÍRATIVO

ASSESSOR DA PRESIDENCIA

ASSESSOR DA SECRETARIA

ASSESSOR PARLAMENTAR

REMUI{ERAçÃo erD
15.369,75

15.369,75

836,82

1

1

7

15.369,75

15.369,75

836,82

37.576,32

7.902,2s

4.938,89

4.938,89

4.938,89

4.938,89

3.407,81

3.407,81

3.407,81

2.469,43

a.629,57

7.273,OO

r.gLL,37

6.000,00

7.902,2s

4.938,89

4.938,89

4.938,89

4.938,89

3.407,81

3.407,81

37.rt85,91

4.938,86

8.629,57

7.273,00

1.811,37

6.0@,00

100.612,14

nS

1s.369,75

15.369,75

s.020,90

8.000,00

8.000,00

8.0@,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

s.000,00

5.000,00

8.000,00

3.000,00

3.000,@

101.760,40

1

1

1

1

1

1

1

11

2

1

7

1

1

ÍOTAL

nrnaurrnaçÃo
1s.369,75

15.369,7s

5.020,90

8.000,00

8.000,00

8.000,00

6.000,@

6.000,00

5.000,@

5.000,00

5.000,00

4.000,00

3.000,00

3.000,00

Total folha atual

QTD

r32.188,46

1

L

1

1

1

1

I
I
1

I

1

2

1

L

6.0@,00 1 6.000,00

5.000,00 1 s.000,00

5.000,00 I 5.000,00

3.500,00 9 31.500,00

47.500,00

Íotalfolha Projeto RS

Diferença da folha atual para folha projeto 13% de aumento

Índice de folha dezembro de 2021 7'73% LFR

Índice de folha estimado pl zo22 2,02% tRF

Índice permetido para o Poder Legislativo 6% sendo 5,40% de limite de âlerta

149.260,40



Fls.

rMPAcro econôurco-FrNANcErRo

ARTTGO 16 - LEI COMPLEMENTAR 1O1l2OOO.

ESTUDO SOBRE A INSTITUIçAO DO PLANO DE CARGOS, VENCTMENTOS E

EsTRUTURA ADMrNrsrRATrvA Dos sERvrDoREs ol cÂuana MuNrcrpAL oe sÃo
GABRIEL DO OESTE - MS SOBRE O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NO 4, DE 3 DE

AGOSTO DÊ 2022

cnrlçÃo DE Novos cARGos EFETrvos, cnraçÃo DE cARGo coMrssroNADo E

llrenaçÃo SALARTAL Dos cARGos courssroNADos DA cÂulm MUNrcrpAL DE

sÃo ceemeL Do oEsrE

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

cRrAçAO DE NOVOS CARGOS EFETTVOS

CARGOS

Rua da Paz 1493

Santa Fe . Caípo Grande .Ms

7902t-220

SIíVIPA67 3326.O74t
simpa@simpaassessoria.com.br
www'simpaassessoria.com.br

a5s e55 0na

NO DE
VAGAS

VENCIMENTO
saúnro

PROCURADOR ]URIDICO 01 8.000,00 8.000,00
CONTROLADOR INTERNO 8.000,00 8.000,00
CONTADOR 01 8.000,00 8.000,00
ANALISTA LEGISLATIVO 6.000,00 6.000,00
ANALISTA FlNANCEIRO 01 6.000,00 6.000,00
ANALISTA DE RECURSOS HUI'IANOS 6.000,00 6.000,00
ASSESSOR DE COMUNICAÇAO 01 5.000,00 5.000,00
TECNICO EM INFORMATICA 01 s.000,00 s.000,00
TECNICO ADMlNISTRATIVO 02 4.000.00 8.000,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 01 3.000,00 3.000,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I] 3.000,00 3.000,00

olEi'dade . efr<d(ia ern gelrào Ébl€

VENCIMENTO
TOTAL

01

01

01



CARGOS EFETIVOS (SERÁ EXTINTO NA APOSENTADORIA)

cRrAçÃo DE NOVO CARGO EM COMTSSÃO

ALTERAçÃO SALARIAL DOS CARGOS EM COMISSÃO

CARGO QUANT.
PCCS

VALOR
SAúRTO

PCCR

TOTAL
GERAL

ASSESSOR DA PRESIDENCIA 5.O37,67 5.000,00 s.000,00
ASSESSOR SECRETARIA 01 5.O37,67 5.000,00 5.000,00
ASSESSOR PARLAMENTAR 09 3.475,97 3.500,00 31.500,00

PREMISSAS E MEMóRIA DE CÁLCULO UTILIZADAS PARA PRO]ECÃO DE RECEITAS E

Conforme determina o Art. 16, da Lei Complementar 101/2000, a criação,

expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarreta aumento da despesa será

acompanhado de:

SIíVIPA

DESPESAS

67 3326.0741
simpa@simpaassessoria.com.br
www.simpaa5ser5oria.com.br

CARGO VENCIMENTO
SAúRIO

VENCIMENTO
TOTAL

01 3.341,37 3.341,37
ESCRITU RARIO o2 6.158,67 t2.3t7,34

CARGO NO DE
VAGAS

TOTAL
GERAL

01 6.000,00 6.000,00

Rua da Paz 1493
gnra Fé . CaÍrpo Grande .MS

7902t-220 oúJldádê ê €{to{rria m 9€$ào púbriria

NO DE
VAGAS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

VALOR
SAúRIO
ATUAL

01

assessoria

VENCIMENTO
SAúRIO

DIRETOR ADMINISTRATIVO
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I - estimativa do impacto orça mentário-fina nceiro no exercício em que deva entrar

em vigor e nos dois subsequentes;

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação

orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o Plano

Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

E outras providências correlatas.

Na elaboração das Projeções de Despesa, do Poder Legislativo do Município de

:ão Gabriel do Oeste - MS, foi projetado as despesas para o exercício de,2.O22 e seguintes

-foi verificado o comportamento e previsões da evolução da Receita Corrente Líquida durante

os exercícios de 2022, 2023 e 2024, bem como nas estimativas dos Repasses dos

Duodécimos respectivos, utilizando-se os índices nacionais de inflação e estadual do

crescimento do PIB, conforme demonstrado nos anexos e no enunciado a seguir.

VARIAçõES MACROECONôMICAS REALIZADAS/ PROJETADAS

Nas Projeções Anuais dos exercícios de 2023 a 2024 foram utilizados os índices

econômicos e as previsões realizadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente,

_ )esenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar - SEMAGRO.

Anos

IPCA/IBGE ( o/o) 5,3 8

Taxa de Crescimento (o/o )

PIB de Ms (R$ milhões)

Fonte: SEMAGRO/MS.

2,56

160.403,62

SIíVIPA67 3326,0741
simpa@simpaa5sessoria-com.br
www.5impaas5essoria.com.br

asSess ona

20232022

33,s

z 2,51 3,77

t34.679,56 t42.892,12 tSt.844,45

R!,a da Paa 1493
gnta Fé . CampoGrande.MS
'1 2t-220 ou.rdàde e etKÉrrià eô 9€írào pablÉâ

2025

3

2024



PROJEçAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO

ANEXO I - MÉMORIA DE CÁLCULO - COM A SITUAçÃO PREVISTA ANTERIOR AO

NOVO PLANO DE CARGOS PARA OS SERVIDORES PÚBLTCOS

O Anexo I demonstra a situação financeira da Câmara lvlunicipal de São Gabriel

do Oeste contendo os valores projetados para o Exercício de 2.022.

Nas contribuições para o Instituto de Previdência do Município foram

consideradas as obrigações patronais com a alíquota de 22o/o (vinte e dois por cento).

Foram considerados também os adicionais de férias conforme o Estatuto do

Servidor

O Anexo II demonstra o valor das despesas de pessoal com a situação prevista

com o novo Plano de Cargo, Vencimentos e Estrutura Administrativa para os Servidores a

partir do exercício de 2023.

Foram apuradas as estimativas da Folha de Pagamento de janeiro a dezembro de

2023 no total de R$ 3.486.415,06 (três milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil,

quatrocentos e quinze reais e seis centavos).

SIIVIPA
as5e550na

67 3326.O74t
simpa@simpaasses5oria-com br
www.5impaasses5oria.com.br Olaliddd. e éf(êftià.n geÍão FjLbrG

Foram estimados os valores de despesas de pessoal de setembro a dezembro de

2022 e consideradas as despesas realizadas de janeiro e agosto de 2022, obteve o total de \-,
R$ 3.187.068,20 (três milhões, cento e oitenta e sete mil, sessenta e oito reais e vinte

centavos).

ANEXO II - MÉMORIA DE CÁLCULO - COM A SITUAçÃO PREVTSTA COM A CRIAçÃO

DO PLANO DE CARGOS, VENCIMENTOS E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA

CÂMARA MUNICIPAL DE sÃo GABRIEL DO OESTE

Ruada Paz. 1493
gnta Fé . Carnpo Grande .M5

7902t-2m
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ANExos rrr E rv - urmónra oe cÁlculo Do rMpAcro econôurco-FrNANcErRo

Os Anexos III e IV demonstram os resultados das bases de cálculos dos Anexos I

e II que enfocam a comparação entre as Projeções normais do exercício de 2,022 e aquelas

com as alterações realizadas no Quadro de Pessoal através das alterações determinadas

pelo Plano de Cargos em questão no exercício de 2.023 a 2025, demonstrando a situação do

impacto econômico e financeiro.

Foi considerada a revisão anual dos salários para os servidores em geral nos

exercícios de 2023, 2024 e 2025 na faixa de 10olo (dez por cento) sobre os valores brutos

dos salários dos servidores efetivos e comissionados e não foi considerada a revisão dos

subsídios dos vereadores.

rM pAcro oRçAM ENTÁRrO FTNANCETRO DOS EXERCÍCrO DE 2.022 E 2.0024

Foi verificada estimativa de impacto orçamentário e financeiro entre o exercício de

2023,2024 e 2025 conforme a tabela demonstrada:

R$

R$

R$

IM PACTO ECONOMICO-FINANCEIRO 2023

IM PACTO ECONÔMICO-FINANCEIRO 2024

IMPACTO ECONÔI.4ICO-FINANCEIRO 2025

87.24f ,2t
86.371,93

92.O09,12

IMPACTO ORçAMENTÁRIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2.023

Constatamos a estimativa de impacto no exercício de R$ 81'247,21 (oitenta e

um mil, duzentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos) será compensada com a

anulação de créditos orçamentários do Orçamento - Programa do Poder Legislativo.

SIIVIPA67 3326.0741
simpa@simpaa5sessorja.com.br
\,wwv simpaat5essoria.com.br

ass ess ofla
Ruã da Paz. l49f
santa Fe . Campo Grande . M5

7 21-220 O@lidnde e ên<iéftiâ 6t geíráo plbr'G



IMPACTO ORçAMENTÁRIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2.024

Neste exercício foi veriflcada a estimativa de impacto no exercício de R$

86.371,93 (oitenta e seis mil, trezentos e setenta e um reais e noventa e três centavos),

que será compensada com a anulação de créditos orçamentários do Orçamento-Programa do

Poder Legislativo de 2024.

IMPACTO ORçAMENTÁRIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2.025

Conforme memória de cálculo anexa, percebemos a previsão de impacto no exercÍcio --
de R$ 92.009,12 (noventa e dois mil, nove reais e doze centavos) que será compensada

com a anulação de créditos orçamentários do Orça mento-Prog ra ma do Poder Legislativo

para 2025.

ANEXO V - ESTIMATIVA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO

Para elaboração deste anexo foi considerada a Receita Corrente Líquida Orçada

do exercício de 2021, onde foram projetados para os demais exercícios um crescimento de

acordo com os índices de inflação e PIB das Variações M acroeco nômicas, quadro acima,

fonte SEI'4AGRO/MS.

ANEXO VI - ESTIMATIVA DA PROJEçÃO DUODÉCIMO

Na elaboração da projeção do Duodécimo consideramos o valor já apurado para

o ano de 2022 em R$ 9.160.744,85 (nove milhões, cento e sessenta mil, setecentos e

quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) e foram estimadas para os exercícios de

2023 a 2025 conforme os índices nacionais de inflação e estadual do crescimento do PIB,

conforme demonstrado no enunciado da Secretaria de Estado de Meio Ambiente,

Desenvolvlmento Econômico, Produção e Agricultura Familiar - SEMAGRO (MS).

SIIVIPAtàra da Pa2, 1493

Santa Fé . Canpo Grande .lvls

7 2t-220
a55es50na

O@ridàde ê êf<iéftja m 96rà0 púbri.?

67 3326.0741
simpa@simpaassesroria.com.br
www.simpaa5seisoria.com.br
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Lei Complementar 1O1l2OOO

"Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da
despesa será acompanhado de:

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos
dois subsequentes;

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira
com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentárias.

§ le Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:

I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou
que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma
espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os
limites estabelecidos para o exercício;

,-, II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme
com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja
qualquer de suas disposições.

§ 2e A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e metodologia de
cálculo utilizadas,

§ 3e Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que
dispuser a lei de diretrizes orçamentárias,

§ 4e As normas do caput constituem condição prévia para:

I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;

II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o 6 30 do aft, 182 da Constituicão"

RLra dà Paz. 1493

santa Fe . Campo Grande . MS

79021"220

SIíVIPA67 3326.0741
simpa@simpaassessoria.com.ba
wr^/w.simpaastes5oria.com.br

\ aSseSsona
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ANEXO VIr - PROJEçÃO Or EXCAnGOS SOCIAIS

Na elaboração da projeção dos encargos sociais consideramos o valor já apurado

para o ano de 2022 e utilizado a mesma regra conforme o cálculo da receita corrente liquida

e duodécimo.

LEGISLACÃO



"Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art, 169 da Constituicão. a despesa total com pessoal,

em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da
receita corrente líquida, a seguir discriminados:

III - Municípios: 600/0 (sessenta por cento).

Art. 20. A repartição dos timites globais do art. 79 não poderá exceder os seguintes percentuais:

III - na esfera municipal:

a) 60/o (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando
houver; "

Constituição Federal de 1.988

ESTIMATIVA DE ATENDIMENTO À LEGISLAçÃO:

LEI COMPLEMENTAR 1O1I2OOO EM SEUS ARTIGOS 19 E 20 E À CONSTITUTçÃO

FEDERAL EM SEU ARTIGO 29.A, 5 1O

Esta projeção representada pelos Anexos VIII, IX e X demonstram que os limites

determinados pela LRF em seus artigos 19, inciso III, combinado com art. 20, incíso III,

alínea e pela Constituição Federal art. 29-A, § 10, serão cumpridos nas estimativas desses

anexos, para os exercícios de 2023, 2024 e 2025.

fàra da Paz 1493

Santa Fe . CaÍnpoGrande.MS
7 21-220

SIMPA67 3326.0741
simpa@simpaàssessoria.com.br
www.simpaasieJ5oria.com.br

â5Se550nâ
Ouiidade e eÍcÉftia ern qelrào püblÉà

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e
excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao
somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5e do art. 153 e nos arts, 758 e
159, efetivamente realizado no exercício anterior: (Incluído pela Emenda Constitucional no 25. de
20001

§ 1e A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de
pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores. (lncluÍdo pela Emenda Constitucional
no 25. de 2000)
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SIÍVIPA67 3326.0741
simpa@simpaassessoriâ.com.br
www.s jmpaas5essoria.com.br

ANExo vrrr - pRoJEçÃo oesnesls DE pEssoAl - exencÍcro 2.rl23

*despesa com folha pagamento deduzindo os encargos sociais.

l?ua da Paz 1493

Santa Fé . campo Grande . M5

7 21-2ZO

assessona

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE - MS

ANExo vrrr -nnoreçÃo DEspEsAs pEssoAL/REcErrA coRRENTe lÍeuroa
rMpAcro tcolôurco-uNANcErRo eLANo DE cARGos, vENcro. E ESTRUTURA ADM.

CARGOS ELETMS, COMISSIONADOS E EFETMS
1o peRÍooo: JANETRo A DEZEMBRo DE 2.023

DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO PERIODO
JAN. A DEZ,2023

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (I)
CARGOS ELETIVOS
CARGOS EFETIVOS
CARGOS EFETIVOS A CONTRATAR
CARGOS COMISSIONADOS
CARGOS COMISSIONADOS A CONTRATAR

OUTRAS DESP. PESSOAL, DEC. CONTR.TERCEIRIZAçÂO (II)

L.036.07 L,70
631.300,86

1.046.760,00
677.902,50
94.380,00

APURAçAO DO LIMITE TDP (III) = (I+II) 3.486.41s,06

REcErrA coRRENTE lÍquroa - RcL (rv)
216.485.315,95

o/o DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE
ApURAçÃo Do LrMrrE TDp s/ RcL. (v) = t(rrl/rv)*1oo l,6lo/o
LIMITE MÁXIMO (inciso I, II e III, art, 20 da L,R.F.) - <54,oooó>) 1 116.902.070,61

LIMITE PRUDENC IAL (§ único, art. 22, da L.R.F.) - <51,3oo/o>) 111.056,967,08

FOLHA DE PAGAMENTO 2023 X REPASSE DUODECIMO 2023

(§ 10 do Art. 29-A da C.F a8)
EspeciÍicação valor (R$) olo

Repasse (Duodécimo) (I) 9.846.884,64 100,00%

Limite Legal (II = 70olo de I) 6.892.819,25 7 0,QQo/o

Despesa c/ Folha de Pagamentor((lII) (% = IIII1 x 100) 2.869.967 ,33 29,L5o/o

Ocriddde e efc,ênda.ô 9êrràô úbl(i



Especificação

Repasse (Duodécimo) (I)

SIÍVIPA
assessona

-- 

- -ÂMÀna uunrcrpAl DE sÃo cABRTEL Do oEsrE - Ms.

ANExo rx -pno:rçÃo DEsPEsAs PEssoAL/REcErrA coRRENTe úquroa
rMpAcro ecotôutco-rrNANcErRo PLANo DE cARGos, vENcro. E EsrRuruRA ADM.

CARGOS ELETTVOS, COMTSSTONADOS E EFETTVOS

1o peniooo: rANErRo A DEZEMBRo DE 2.024

DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO
PE oDo

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (I)
CARGOS ELETIVOS
CARGOS EFETIVOS
EFETIVOS A CONTRATAR
CARGOS COMISSIONADOS
COMISSIONADOS A CONTRATAR

OUTRAS DESP. PESSOAL, DEC. CONTR.TERCEIRIZAç. (II)

APURAÇAO DO LIMITE ToP (III) = (I+lI) 3.737.449,40

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. RCL (ry)
229 .690.920 ,22

o/o DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE

APURAÇÃO DO LIMITE TDP S/ RCL. (V) Í(Ítt/ IV) * 169 1,620/o

LIMITE MÁXIMO (inciso I, Ir ê III, aÉ. 20 da L.R,F,) - <54,OOo/o>)

L17.83L.442,07

valor (R$) o/o

L0.447 .544,60 10 0,000/o

Limite Legal (II = 700lo de I) 7 .313.281,?2 70,O0o/o

Dêspesa c/ Folha de Pagamento* (III) (o/o = III/1 + 100) 3.077.39A,35 29,460/o

67 3326.0741
simpa@simpaassessoria.com br
www.simpaassessoria.com.br ouâxdade e dKÉEi. m 9e5rào pÚbrrá

JAN. A DEZ.2O24

7 .036 .07 L ,7 0
694.430,95

1.151.436,00
7 45 .692,7 5
103.818,00

724 .033 .096 ,92

LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art,22, da L.R,F.) - <51,3oo/o>)

ANEXO rX - PROJEçÃO DESPESAS DE PESSOAL - EXERCÍCIO 2.024

*despesa com folha pagamento deduzindo os encargos sociais.

R\À üPaz 1493

Santa Fé . Canpo Grande . MS
'1fi2t-220

FOLHA DE PAGAMENTO 2024 X REPASSE DUODECIMO 2024

(§ 10 do AÉ. 29-A da C,F 88)
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SIíVIPA67 3326.0741
simpa@simpaassessoria.com.br
www.s,mpaassessoria.com.bí

ANExo x- eno:eçÃo DEspEsAs DE pEssoAL - exencÍcro z.ozs

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (I)

ARGOS ELETIVOS
CARGOS EFETIVOS
EFETIVOS A CONTRATAR
CARGOS COMiSSIONADOS
COMISSIONADOS A CONTRATAR

OUTRAS DESP. PESSOAL, DEC. CONTR.TERCEIRIZAçAO (II)

LIMIÍE PRUDENC IAL (§ único, art,22, da L.R.F.) - <51,3oo/o>)

FOLHA DE PAGAMENTO 2025 X REPASSE DUODECIMO 2025

(§ 10 do Art. 29-A da C.F 88)

*despesa com folha pagamento deduzindo os encargos sociais.

Rua da Paz. 1493

santa Fe . Campo Grande . MS

79021.220

assessofla

cÂueu MUNrcrpAL oe sÃo GABRTEL Do oEsrE - Ms.

aNExo x - eno:eçÃo DEspEsas pEssoAL/REcErrA coRRENTe úguroa
rMpacro rcoruôurco-rrNANcErRo pLANo DE cARGos, vENcro, E EsTRUTURA aDM,

CARGOS ELETTVOS, COMTSSTONADOS E EFETTVOS

to pERÍooo: raNErRo a DEZEMBRo DE 2,025

PE RIODODESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO
JAN. A DEZ.2O25

L.036.O71,70
763.A74,05

L.266.579,60
820.262,03
1 14.199,80

APURAçAo DO LIMITE TDP (III) = (I+II) 4.000.987 ,t7
REcErra CoRRENTE lÍquroa - RcL (ry)

244.092.540,92
o/o DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE
apunacÃo Do LrMrrE TDp s/ RcL. (v) = t(rulrv)*1oo L,640/o

lr:r.aos.szz,rotU,{trr Í.{Áxrmo (inciso I, II e uI, art. 20 da L.R.F.) - <54,ooo/o>)

t25 .ZL9 .47 3 ,49

valor (R$) o/oEspeciÍicação

11.102.605,65 100,00o/oRepasse (Duodécimo) (l)
70,ooo/oLimite Legal (II = 700lo de I)

3.305.927 ,12 29,78o/oDespesa c/ Folha de Pagamento* (III) (o/o = III/1 x 100)

oúáidáde e eí.ériã @ 9elrà0 púlr(a

7 .7 7 r.823 ,95



Verifica-se, portanto, que os índices previstos para a instituição referente ao

novo Plano de Cargos, Vencimentos e Estrutura Administrativa dos Servidores do Poder

Legislativo do Município de São Gabriel do Oeste em 2023, e nos dois exercícios seguintes

2024 e 2025, estão dentro dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e

Constituição Federal.

Campo Grande, l4S, 05 de dezembro de 2.022

MARCIO PERES
assrNÂooorGrÍaLMEr{rE vlElRA MoNTEIRo
vàlid.deiuddicâ.§esu..d. 592.519.64149
conÍorm. MP 2.200.2/2001,
qu. iítítuiu . ICP-B,â.ll Emiüdo por: AC

......... DOCCLOUO RFB v2

txJ .,,. ! Oata:061122022

SIMPA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP

SIíVIPAl?ua da tàe 1493

Santâ Fe . Carnpo Grande .MS

7 21-)20

67 3326.0741
simpa@simpaassessoria.com.br
www simpaassessoria-com-bí

a55es50fla
O@ridàd.. êÍri{+ria êú gstào Ébhca



DECLARAçÃO DE COMPATIBILIOADE

Para fins de atendímento à Lei de Responsa bilidade Fiscal, em seu Artigo 16,

inciso II, tendo em vista as alterações realizadas com a Instituição do Plano de Cargos,

Vencimentos e Estrutura Administrativa dos Servidores do Poder Legislativo do Município

de São Gabriel do Oeste, é compatível com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes

Orçamentárias, e conforme as metas estabelecidas no Anexo das Metas Fiscais para o

exercício de 2.023, 2024 e 2025, não infringindo quaisquer de suas disposições.

E, por ser verdade, firmo a presente declaração.

Campo Grande, MS, 05 de dezembro de 2.022

MARCIO PÉRES
ASsrNÂOO OrGrÍAl'Jv|ÊNÍE VIEIRA MONTEIRO
vâridádeiuridicà asíeglr.dá 592.519.64í-49
.oníoíhê MP 2.2@.2/2m1,
quêhrtituiu à ICP-Br.ril Emitido poÍ: AC

., .. _ DOCCLOUD RFB v2

Oatà:0611212022

SIMPA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP

67 3326.0741
simpa@simpaassessoria.com.br
www simpaassessoria com.br
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ÊSÍÁDO DE MÂÍO GROSSO DO SgL

Emenda MODIFICATIVA n'01 ao Projeto de Lei Complementar no 04, de í6 de
agosto de 2022.

Os Vereadores infra-assinados, no uso de suas atribuições legais, apresentam

e requerem a apreciação pelo Plenário, da Emenda Modificativa n" 04, ao Projeto de

Lei Complementar no 04, de 16 de agosto de 2022, nos termos seguintes:

EMENDA MODIFICATIVA

A Tabela l, do Anexo l, do Projeto de Lei Complementar no 04, de 16 de agosto

de 2022, passam a vigorar com a seguinte redaçáo:

ANEXO I - coMposrÇÃo Dos GRUPoS ocuPAcloNAls

SAO GABRIEL DO OESÍE
Compromisso côm o Cidâdão

AGP-2

AGP-3

ffiLc,««n/y

'çKâO
Sales,

iranda

rindade

5 0 RhoÍ

Z- írallcla de Brlto
,.retárla

len P
SrcrotÍrla

Ramâo Gmes
Vereador

ave^idá l!rc.[no xubartchek, 95a - cêntro - Íone 67 3295'

camâra@câÔàra58o.ms.eovbÍ

295.1224

TIFTA
3E!a^o

oDÉFt

TABELA I - cARGos EM coMlssÃo - slMBoLos "DA" "DC" e "AGP"
GRUPO OCUPACIONAL I

Vencimento
em R$

no de
vagas

Carga/horária
horas semanal

QualificaçãoSímbolo Cargos

6.000,0001 40hEnsino Superior completo e
portador de CNH categoria AB

Diretor
Administrativo

DA

8.802,1601 40hEnsino superior completo em
Ciências Contábeis com registro

no respectivo Conselho ou
ó

DC Diretor Contábil

6.000,0040h01Ensino Superior completoAssessor da
Presidência

AGP-1

6.000,0040h01Ensino Superior completoAssessor da
Secretaria

5.000,0040h11erior completo ou
bnsino superior

Ensino Sup
cursand

Assessor
Parlamentar

CeP 79490-000 - 5âo Gab.ieldo Oeste
na1de1
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&4 CAMARA MUNICIPAL
sÃo GABRIEI, DO OESIE

Compromisso com o Cidadão

EsIÀDO DT MATO GROSSO OO SUL

Emenda MODIFICATIVA n' 02 ao Projeto Substitutivo no l ao Projeto de Lei

Complementar no 04, de 16 de agosto de 2O22.

os vereadores infra-assinados, no uso de suas atribuiçÔes legais, apresentam

e requerem a apreciação pelo Plenário, da Emenda Modificativa n'04, ao Projeto

substitutivo no 1 ao Projeto de Lei complementar no 04, de 16 de agosto de 2022, nos

têrmos seguintes:

EMENDA MODIFICATIVA

ATabelal,doAnexol,doProjetodeLeisubstitutivoaoProjetodeLei
Complementarno04,de16deagostode2022,passamavigorarcomaseguinte
redação:

ANEXO I - coMPoslÇÃo Dos GRUPoS ocuPACloNAls

AGP-1

AGP.2

Pascoa Trindade

Fábio Miranda

Í
I

2.

re eÍ160 !

Grrner

TABELA 1 - cARGos EM coMlssÁo - slMBoLos "DA" "DC" e "AGP"

GRUPO OCUPACIONAL I

Vencimento
em R$

CaÍga/hoÍáÍia
hoÍas semanal

no de
vagas

QualificaçãoCargosSimbolo

6.000,0040h01

po rtador de CNH categoria AB
Ensino SupeÍior comPleto eDiretor

Administrâtivo
DA

8.802, í 640h01Ensino superior comPleto em
Ciências Contábeis com registro

no respectivo Conselho ou
ô

Diretor ContábilDC

6.000,0040h01Ensino SupeÍior completoAssessor da
Presidência

6.000.0040h01Ensino Superior comPletoAssessor da
Secretaria

4 500.0040h11Ensino Superior comPleto ou
cursando ensino suPerior

Assessor
ParlamentaÍ

AGP.3

\iercí}doÍ

VeÍsâdoÍ
Ávêôi.ta ,uscelim Kubit5chet,95a _Cent.o_ Fone 67 3295'7200'lat67 3295 72?a

cáma6Ocemaràs8o mt',ov b' - *ww câmtrà58o'mr'80v'br

CEP 79490_ooo são G'bíiel do oe5tê - Maio Groso do sul
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M CAMARA MUNICIPAL
sÃo GABRIET DO OESTE

compromisso com o Cidâdão

ESÍADO OE MATO GiOSSO DO SUL

conrrssÃo DE LEcISLAÇÃo,.IUSTIÇA r nroaçÃo FINAL e colrlssÃo un

ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO

Parecer técnico em conjunto das Comissões Permanentes nos termos do

Art. 48 e Art. 50, do Regimento Intemo da Câmara Municipal, sobre a Emenda

Modificativa n.02 ao Projeto de Lei substitutivo no 0l ao Projeto de Lei complementar no

4, de 3 de agosto de 2022.

I - HISTÓRICO

A Mesa Diretora da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legais,

elaborou o Projeto de Lei Substitutivo n'0i ao Projeto de Lei Complementar n'4, de 3 de

agosto de 2022, qx visa a criação do novo Plano de cargos, vencimentos e Estrutura

Administrativa da Câmara Municipal.

Nostermosregimentais,apósestudosdoProjeto,Vereadoreselaboraram

proposta de Emenda Modificativa com o objetivo de fazer as devidas adequações ao Projeto'

II-MÉRITO

Quanto a legitimidade e procedibilidade para a propositura da Emenda

ao Projeto, verifica-se que não existe vicio de formalidade, posto que elaborada por paúe

legítima, conforme Art. 86' §1", §2", Art. 197, IV, do Regimento Interno'

Aliás, sobre o tema, assim já decidiu o STF:

"O poder de emendtr pruielos de lei, que se reveste de natureza

eminenlemenle constilucional' qualifica-se como prerrogaíiva de ordem

político-jurídica inerente ao exercício da atividade legislativa Essa

prerrogativa institucional, precisamente por não traduzir corolário do

Parecer - Emenda Modificativa n" 02 ao PLS n" 0l ao PLC n'4' de 3 de agosto de 2022 fr^
lr Aveírdà lusc€l'm xub'rr.her,958 ' Certro tone67 1295'72.0'Íaa67 

'295''224
êmâã@'àmà6t8o ó3'gd'br' É*'@m'rô3'o ús'gÓv'bÍ

ãtp rçÀo+o - sa" c"utl do o'!t' - Mato G@$ do sur
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SAO GABRIEL DO OESTE

Compromisso com o Cidadão

ÍSÍADO DE MATO GiOSSO DO SUL

poder de iniciar o processo de formaçõo das leis (RTJ 36/382' 385

-RTJ37/1 13 - RDÁ 102/261), pode ser legitimamente exercida pelos

membros do legislativo, ainda que se cuide de proposições

constilucionalmeníe sujeiías à chiusula de reserva de iniciativa (,4D!

6Q/MA, rel. min. Celso de Mello), desde que, respeitadas as limitações

estabelecidas na ConstituiÇão da República, as emendas parlamentares

(a) nõo importem em aumento da despesa prevista no proieto de lei' (b)

guardem afinidade lógica (relação de pertinência) com a proposição

original e (c) lraldndo-se de projetos orçamentarios (CF, art. 165' I, II e

III), observem as restriÇões fixadas no art. 166, § J'e § 4'da Carta

Política (...). IADI 1.050 MC, rel. min. Celso de Mello, i. 21-9-1994'

P, DJ de 23-4-2004.1"

Quanto à materialidade, verifica-se que o conteúdo da Emenda proposta

não afronta qualquer preceito ou princípio da Constituição Federal, da Constituição Estadual,

da Lei Orgânica Municipal ou qualquer outro dispositivo de Lei'

Quanto à viabilidade financeira verifica-se obediência a todos os

preceitos constitucionais, seguindo as disposições legais que tratam da matéria'

ApósoestudoeadevidaanálisedaEmendaModificativaapresentada

tem-se que a mesma encontra-se dentro dos parâmetros legais e diretrizes orçamentárias,

estando apta a ser votada.

Diante do exposto, nos termos Regimentais' as Comissões Permanentes

queanalisaramamatériaopinampelaaprovaçãodaEmendaModiÍicativano02aoProjeto

de Lei Substitutivo no 01 ao Projeto de Lei Complementar no 4' de 3 de agosto de 2022'

Parecer!EmendaModificativan"02aoPLSn"0laoPLCno4,de3deagostode202 ffi,tÀ0
ÁÉnrd. Juscerr.o rtubtschek gsa Cerrrc_ Fonê67 

'293'12AO'"r67 
t29t'7224

emaí'@c'matàe8ó mt g@'br ww em'r'sgo mt 8ov br

ãi" ,gn-,0-ooo ' t;" n"ontl do o'etê _ M'to G'oe do sul

III - CONCLUSÃO
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compromisso com o Cidadão

ESTÂOO DE MÂTO GROSSO DO SUL

São Gabriel do Oeste/MS, l3 de dezembro de 2022.

n,tlssÃo DE LEGISLA TrÇA E nr»açÃo rnll

ADE GOMES

(Presidente) (Relator)

ISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO

4Au,1^- tálík*. 
^ 

b\te
FABIO MIRANDA KALICIA DE BRITO

(Membro)

)

C

ED AGGIO

(Presidente) (Relator)

l

PaÍeccr-EmendaModificativan.02aoPLSn.0laoPLCn"4,de3deagostode2022

Doc rr rsu., .,oe ô.8ãor, râlv. üfrãvi'lâ ' AEnid.lut.eri@ xubis<h€l,95a - Centro ' Fone 6712957?Oo't'167 3295'1224
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@ CAMARA MUNICIPAL
sÃo GABRIET OO OESTE

Compromisto com o Cidadão

ESÍADO DE 
^^AÍO 

GROSSO DO SUL

conrrssÁo DE LEGTSLAÇÃO,.lustrç.L E REDAÇÃo FINAL e COMISSÃO DE

ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO

ParecertécnicoemconjuntodasComissõesPermanentesnostermosdo

Art. 48 e AÍ. 50, do Regimento Intemo da câmara Municipal, sobre o Projeto de Lei

Substitutivo no 01 ao Projeto de Lei Complementar n'4, de 3 de agosto de 2022, qrue " Dispõe

sobre o Plano de cargos, vencimenlos e Estrutura Administrativa da câmara Municipal de

são Gabriel do oeste, Estado de Mato Grosso do sul, e dá outras providências".

I _ HISTORICO

AMesaDiretoradaCâmaraMunicipal,nousodesuasatribuiçõeslegais,

elaborou o Projeto de Lei substitutivo no 01 ao Projeto de Lei complementar no 4, de 3 de

agostode2022,quevisaacriaçãodonovoPlanodeCargos,VencimentoseEstrutura

Administrativa da Câmara Municipal.

Consta na mensagem do Projeto que o principal objetivo é a

reestruturação administrativa, com alterações no plano de cargos' vencimentos e sua estrutura'

visando possibilitar a realização de concurso público para os cargos efetivos criados'

Durante a tramitação regimental foi apresentado um Projeto Substitutivo

e uma Emenda Modificativa ao Projeto de Lei Complementar'

Em observância ao disposto no Regimento Intemo da Câmara Municipal'

o Projeto foi encaminhado para as Comissões Permanentes competentes para análise da

matéria, ocasião em que durante reunião ordiniíria verificaram a legalidade' viabilidade e

demais disposições pertinentes ao Projeto em apreço (Art' 40 e seguintes do Regimento

,4a
Parecer - PLS n'0l ao Projeto de Lei Complementar n" 4, de 3 de agosto de 2022

Íô- Fone 67 3295 7200 _ Far67 3295 7228

5go ns gov br ' M.cámá.asgo Ós Sov,br

são Gãbrieldo oetre _ M.to Gros5odosu!

1t7

W

Intemo)

avenlda lu!.elino Kubitschek, 95a _ C€nt

c.m'r'@"màÔ
ctP 79490'0@ '
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SÁO GABRIEL DO OESTE

Compíomisso com o cidadão

EST^OO OE MATO GROSSO OO SUt

A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, nos termos do AÍ.

33, I, "a", e seguintes do Regimento Intemo, analisou a conformidade material e formal do

Projeto de Lei Substitutivo no 0l ao Projeto de Lei Complementar no 4, de 3 de agosto de

2022, concluindo o seguinte:

Quanto à legitimidade para a propositura do Projeto, verifica-se que o

mesmo não possui vicios, posto que elaborado por parte legítima, conforme redação dos lrr
30, I, Art. 51, IV, da Constituição Federal, Art. 17, I, da Constituição Estadual, Árt. 6', Árt'

12, I, WI, IX; Art. 30, IX; Art. 3:1, \il, IV; Art. 47, It; Art. 49, da Lei Orgônica Municipal e

Árt. 15, I, "a" 1, do Regimento Interno da Cômara Municipal.

A iniciativa das Leis constitui uma questão de alta relevância em um

Estado Democrático de Direito. Trata-se de situação disciplinada na Constituição Federal,

Constituição Estadual e Lei orgânica, com destaque para a impoÍância da democracia, no

sentido de conferir a ampla legitimidade de iniciativa legislativa paÍa assuntos gerais, e a

iniciativa restrita em alguns casos, cuja matéria seja afeta diretamente a seu respeclivo

lnteresse.

As Constituições Estaduais e Leis Orgânicas Municipais devem

obrigativamente replicar as regras constantes na Constituição Federal e dimensiona-las em

nível e âmbito de sua aplicação, sob pena de tomar-se inconstitucionais (incompatíveis com a

Constituição Federal).

Assim, resta presente a existência de competência legislativa do

Municípioparadisporacercadamatériaemapreço,inclusivetrata.sedecompetência

reservada do Poder Legislativo, nos termos do Art. 30, Ix e, Art. 31, III, Iv, da Lei orgânica

Municipal e Art. 15, I, "a" 1 
' 
do Regimento Intemo da Câmara Municipal'

217

ü
Parecer - PLS n' 0l ao Projeto de Lei Complementar no 4' de 3 de agosto de 2022
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sÃo GABRIEL DO OESTE

corÍ\promisso corn o Cidadão

ESÍADO DE MAÍO GROSSO OO SUt

Quanto à sua materialidade, verifica-se que o conteúdo do presente

Projeto não afronta qualquer preceito ou princípio da Constituição Federal, Constituição

Estadual e Lei Orgânica Municipal'

Sobre a competência dos municípios em dispor sobre a matéria, válido

citar Hely Lopes Meirellesr:

"Á competência do Município para organizar o semiço público e seu pessoal é

consectário da autonomia administrativa de que dispõe (CF, art 30' I)'

Atendidas as normas constitucionais aplicti'veis ao servidor público (CF' arts'

37-41), bem como os preceitos das leis de caráter nacional e de sua lei

orgânica, pode o Município elaborar o regime jurídico de seus semidores'

segtudo as conveniências locais. Nesse campo é inadmissível a extensão das

normas estatutárias federais ou estaduais aos semidores municipais' Só será

possível a aplicação do estaluto da União ou do EsÍado-memhro se a lei

municipal assim o delerminar expressamente. "

Nesse sentido é o entendimento do TCE-SC em seus Prejulgados:

Prejulgado n" 1136: Compete privativamente à Câmara de Vereadores dispor

sobre seu quadro de pessoal, criação, transformação e extinção dos cargos e

funções por insÍrumento normalivo previsto nd Lei Otgânica ou no seu

regimento interno. No enlanto, a remuneração dos cargos e ftmções deve ser

frxada e alterada por lei (com sanção do Prdeito) de iniciativa do Poder

Legislativo, sempre com obsemância dos limites de despesas da Câmara e

l\
..,N

ES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro Sâo Paulo: Malheiros' 2006' 15" ed'' p' 594

317

Parecer - PLS no 0l ao Projeto de Lei Complementar n" 4' de 3 de agosto de 2022

avenid. lutcelino (ubiBchêk,9sa_ ceÀtro - to'e 67 3295'7?00 Fàr 67 3295.7224

ómaÉgctmáEí8o mr.Sdbr ' svw'o

Ku
u., doê óÍ8ãoe,sâlve Dme vidà

CE p 79490-OOO - !ão Gôbriel

Ademais, o Projeto em apreço também visa promover adequações

constitucionais à legislação atual -LCn'07,de24de abril de 2002, haja vista as modificações

norrnativas ocorridas ao longo dos anos, em especial quanto ao preenchimento de cargo

efetivos.
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sÀo GAERIET DO OESTE

Compromisso com o Cidàdão

ESTÁOO DE MAÍO GROSSO DO SUL

gastos com pessoal previslos nos arÍs. 29 e 29'Á da Constituição Federal e I I
a 23 da Lei Complementar n' l0t/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem

como autorização da lei de diretrizes orÇamenlárias, exislência de recwsos na

lei do orçamento (art- 169 da Constituição Federal) e atendimento aos

requisitos dos arls. 16 e t7 da Lei de Responsabilidade Fiscal.2

Prejutgado n' 949: A manulenção dos serviços bdsicos da Cômara de

Vereadores enseja o provimento de corgos medianle realizaçõo de concurso

público. Á contratação de pessoal embasada no inciso IX do artigo 37 da Carta

Federal só pode ser realizada quando surgir necessidade Íemporária, que não

possa ser desempenhada pelos semidores ocupantes do quadro de pessoal do

órgão/enridade, e que não pode aguardar para ser suprida sem que haja

prejuízo ao interesse público.3

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, nos termos do Art' 34

do Regimento Intemo, verificou que o Projeto está em conformidade com a viabilidade

financeira, seguindo as disposições legais que tratam da matéria'

Verificou-se que consta anexo ao Projeto o estudo de impacto

econômico-financeiro, comprovando-se que as despesas e os gastos com pessoal estão de

acordo com os limites legais, cumprindo-se o disposto na constituição Federal e demais

legislações que tratam da matéria.

Dispõe a Constituição Federal:

so: CON-o1/01 12170 9. Parecer: COG-075/2002. Decisão: 615/2002' Origem: Câmam Municipal de

elha. Relator: Auditor José Carlos Pacheco' Data da sessão: l5 t 04 12002. DOE 07 I 06 12002

esso: CON-00/03986675. Parecer: COG'5l3/2000 Decisão: 4205/2000. Origem: Câmara Municipal de

Francisco do Sul. Relator: Conselheiro Otávio Gilson dos Santos Data da sessão: 2011212000. DOE:

0310412001

c

Parecer - PL

4t7

S n' 0l ao Projeto de Lei ComplementaÍ n'4, de 3 de agosto de 2022

avêíidi ruscelrrc xubits<hek,9sa_ Centío _ Fone67 !129s 7200-fax 613195.1224

câmãá@6óáô58o mt 8ov.br' w*vémaÉsso1-l

cEP 79490{@ -sãoGàbriêldo oerte ' M.to Grclso

Árr. 29-Á. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal' incluídos os

subsídios dos Vereadores e excluídos os gaslos com inatívos' nõo poderá

ultrapassar os seguintes percenluais, relativos ao somatório da receiía

ü

«.rr\
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tribulária e das transferências previstas no § 5 o do arl. 153 e nos arts. 1 58 e

I 59, eíetivamenle realizado no exercício aníerior:

I - 70Á (sete por cento) para Mtmicípios com população de até 100.000 (cem

mil) habitantes;

§ t'Á Cômara Municipal não gastará mais de selenta por cento de sua receita

comfolha de pagamenlo, incluído o gaslo com o subsídio de seus Vereadores'

§3o Consritui crime de responsabilídade do Presidente da Câmara Municipal o

desrespeito ao § I o desle artigo.

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites

estabelec idos e m le i complementar.

§ l' Á concessão de qualquer vantagem ou aumenlo de remuneração' a criação

de cargos, empregos e funções ou alteração de estrulura de carreiras, bem

como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e

enlidades da administração direla ou indireta, inclusive fundações instituídas

e mantidas pelo poder público, só poderão serfeitas:

I - se hower prévia dotação orçamentária suJicienle Para atender às proieções

de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decotentes;

II - se hot»er autorizaçõo específca na lei de diretrizes orçamenlárias'

ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia misla'

Assim dispõe a LEI COMPLEMENTAR N" 101, DE 4 DE MAIO DE

er - PLS n' 0l ao Projeto de Lei Complementar n" 4, de 3 de agosto de 2022
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Art. lo EsÍa Lei Complementar eslabelece normas de fnanças públicas

vohadas para a responsabilidade na gestãofscal, com amparo no Capítulo II
do Título YI da Constituição.

§ lo Á responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e

iro porrnr", em que se previnem riscos e conigem desvios capazes de afetar

o eiuitíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de

resulíados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que

tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal' da seguridade

socialeoutlas,dívidasconsolidadaemobiliária'operaçõesdecrédito'
inclusive por antecipação de receila, concessão de Sarantia e i scrição em

Restos a Pago.
st1
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Art- 18. Para os efeitos desta Lei ComplemenÍsr' entende'se como despesa loíal

com pessoal: o somatório dos gaslos do enle da Federação com os ativos, os

inalivos e os pensionislas, relativos a mandaÍos eletivos, cargos, fimções ou

empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies

remuneratórias, lais como vencimentos e vanlagens, fxas e variáveis,

subsídios, proventos da aposentadoria' reformas e pensões, inclusive

adicionais, grafirtcações, horas extras e vontagens pessoais de qualquer

nalureza, bem como encargos sociais e contribuiÇões recolhidas pelo ente às

entidades de previdência.

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa

total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federaçõo,

não poderá exceder os percentuais da receila conente líquida, a seguir

discriminados:

III - Municípios: 600Á (sessenta por cento).

Árt. 20. A repartição dos limites globais do art' 19 não poderá exceder os

seguintes percentuais:

III - na esfera municiPal:

d) 69ó (seis Wr cento) pata o Legislativo, incluído o Tribmal de Conlas do

Mun icípio, quando how er ;

b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo'

Sobre a matéria, assim decidiu o TCE-SC no Prejulgado no 1501:

" 1. Compete privativamente à Câmara de Vereadores dispor sobre seu quadro

de pessoal e criação, ttansformação e exlinção dos cargos e funções por

instrumento normalbo previsto na Lei Orgânica ou no seu Regimento Interno'

No entanto, a remuneração dos cargos e funções deve ser rtxada e alterada por

lei (com sanção do Prefeilo) de iniciativa do Poder Legislativo' sempre com

observâncía dos limites de despesas da câmara e gastos com pessoal previslos

nos orts. 29 e 29-A da Constituição da República e 18 a 23 da Lei

Complementar n" 10t/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal)' bem como

autorização da Lei de Diretrizes Orçamentárias' existência de recwsos na lei

6/7
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Após análise conjunta do Projeto pelas Comissões Permanentes

verificou-se que o mesmo encontra-se dentro dos parâmetros legais e diretrizes orçamentiirias,

estando apto a ser votado.

III - CONCLUSÃO

Diante do exposto, nos termos da fundamentação supracitada' as

Comissões Permanentes que analisaram a matéria opinam pela aprovação do Projeto de Lei

substitutivo n.0l ao Projeto de Lei complementar n" 4, de 3 de agosto de 2022, jâ com as

alterações advindas da aprovação da Emenda Modificativa ao Projeto'

São Gabriel do OesteÀ4S, 08 de dezembro de 2022'

MISSÃO DE LEGIS JUSTIÇA E REDAÇÁO FINAL

ADE MES F

residente) (Relator) (M bro)

MISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO

/?AJ-L/ô- kal,,;à JrB'rú'
EDS . BAGGIO

(Presidente)

FABIO MIRANDA

(Relator)

KALICIA DE BRITO

(Membro)
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do orçamento (art. 169 da Constiíuição Federal) e alendimento aos requisitos

dos arts. l6 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. [...J" (Processo n': CON'

03/07 349837. Parecer no: COG- 583/03. Decisão: 4 3 5 5/2003. Origem: Câmara

Municipal de lçara. Relator: Áuditor Altair Debona Castelan. Data da Sessão:

22/t2/2003. Data do Diário Ofcial: 18/03/2004).
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