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"INSTITUI 0 PLANO DE CARREIRA E VENCIMENTOS
DOS SERVIDORES DA cAMARA MUNICIPAL DE SAO
JOSE DA BARRA, EST ADO DE MINAS GERAIS E oA
OUTRAS PROVIDENCIAS"

A MESA DIRETORA DA cAMARA

.~.

MUN ICIPAL DE SAO
JOSE DA BARRA, NO usa DE SUAS ATRIBUICOES E
EM CONFORMIDADE COM 0 DISPOSTO NOS ARTS. 33,
VII, XXII E 46, II DA LEI ORGANICA MUNICIPAL CIC COM
ART. 37, X DA CONSTITUICAO FEDERAL, PROPOS E
APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A
SEGUINTE LEI:

cAPiTUla

I

DISPOSICCES PREUMINARES
Art. 1° Esta Lei Complementar

institui 0 Plano de Carreira
Servidores da Camara Municipal de Sao Jose da Barra.

e Vencimentos

dos

Art. 2° 0 Regime Juridico dos Servidores da Camara Municipal de Sao Jose da Barra e
o Estatutario,

Art. 3° Para os efeitos desta Lei Complementar considera-se:
I - cargo publico, 0 conjunto de atribuicoes e responsabilidades previstas na estrutura
organizacional da Camara Municipal que devem ser cometidas a um servidor;
II - cargo efetivo, 0 que e provido em carater permanente,
carreira, tal como dispostos no ANEXO I;

sendo organizado em

III - cargo em comissao, 0 que e provido em carater transit6rio, para desempenho de
atividades de direcao superior, chefia e assessoramento, de livre norneacao e
exoneracao, tal como dispostos no ANEXO II;
IV - servidor publico, 0 titular de Cargo de Provimento Efetivo e de Cargo de confianca,
declarado em lei de livre norneacao e exoneracao:
V - funcao publica, a atribuicao ou 0 conjunto de atribuicoes que a administracao
confere a cada categoria profissional, ou comete individualmente a determinados
servidores, para execucao de services eventuais.
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Art. 4° Integram 0 Plano de Carreira e Vencimentos da Camara Municipal os seguintes
anexos.
I - ANEXO I: Cargos de carreira e vencimentos, contendo niveis, classes, qualificacao,
atribuicoes, quantidade e vencimentos dos cargos;
II-ANEXO

II: Cargos em Comissao;

III - ANEXO III: Casos de contratacao por tempo determinado;
IV - ANEXO IV: Fungoes gratificadas.
CAPiTULO II
DACARREIRA

e

Art. 5° Carreira
0 conjunto de cargos da mesma natureza de traba Iho, escalonados
segundo 0 grau de responsabilidade e complexidade com denorninacoes pr6prias.
Art. 6° Os cargos de carreira, de provimento efetivo, sao compostos de 8 (oito) classes
superpostas sendo a ciasse inicial C-1 e a final C-8.
Art. 7° Classe e 0 agrupamento de atribuicoes acometidas ao cargo de carreira,
superpostas segundo 0 grau de dificuldade e responsabilidade, destinada
prornocao
por merecimento do titular da seguinte forma:

a

I - C-1, classe inicial de carreira, destinada
concurso publico;

a

efetivacao do servidor classificado em

II - C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7 e C-8, demais classes, destinadas
merecimento do servidor.

a

promocao por

§ 1° As classes de todos os cargos criados por esta Lei Complementar sao equivalentes
e serao utilizadas de conformidade com a avaliacao de desempenho.
§2° 0 servidor efetivo promovido por merecimento para a classe
superior tera seu vencimento acrescido de 5% (cinco por cento).

imediatamente

Art. 8° As atribuicoes dos cargos, niveis, classes, quantidade, salaries, qualificacao e
jornada de trabalho sao definidas no ANEXO I.

e

Art. go Nivel
0 conjunto de cargos de grau de responsabilidade
semelhantes e de identicos vencimentos.

e complexidade

Paraqrafo unico. Os niveis serao designados por algarismos romanos, atribuindo-se ao
menor 0 algarismo I.
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CAPiTULO m
DO INGRESSO NA CARREIRA
Art. 10. A investidura em Cargo de Carreira dar-se-a na classe inlcla! C-1, ap6s
aprovacao em Concurso Publico de provas ou de provas e titulos, realizado em uma ou
mais etapas, em conformidade com 0 art. 37, II, da Constitulcao Federal e como
dispuser 0 Edital.
§1° Quando do ingresso na carreira 0 servidor percebera vencimentos da classe inicial
da carreira.
§2° Quando transferido de outro 6rg80 da Administracao Publica Municipal 0 servidor
sera enquadrado na Classe do Cargo Efetivo a que estiver efetivado ou de cargo
equivalente ao que ocupa.
Art. 11. 0 servidor investido em cargo publico, na forma do §2° do art. 10, podera ser
transferido para outro cargo de carreira, no caso de substituicao temporaria.
Art. 12. Concluldo 0 Concurso Publico, proceder-se-a a hornoloqacao do resultado e a
norneacao dos candidatos aprovados e classificados ate 0 numere de vagas
constantes do edital, observada a ordem de classificacao.
Art. 13. Nos prazos de validade do Concurso, poderao ser tarnbem nomeados para
cargos vagos, posteriormente a publicacao do edital, outros candidatos aprovados no
concurso, na ordem de classificacao.
Paraqrafo unico. A reqularizacao e as normas gerais dos concursos para os cargos da
Camara serao feitas atraves de Portaria do Presidente.
CAPiTULO IV
DO DESENVOlVIMENTQ NA CARREIRA
Art. 14. A promocao ou 0 desenvolvimento do servidor na carreira se dara pela
passagem de uma classe a outra imediatamente superior, do mesmo cargo, levando-se
em conta as normas estabelecidas na Sey80 I deste Capitulo.
Sec;ao t
Da Progressao Horizontal
Art. 15. Proqressao Horizontal e a promocao por merecimento do servidor que se da
com a passagem dentro da mesma carreira do seu cargo para a classe imediatamente
superior, a cada 5(cinco) anos de efetivo exercicio, e se fara com estrita obediencia ao
disposto no artigo 7°, desde que satisfaca os seguintes requisitos cumulativamente:
I - haver completado 1.825 (mil, oitocentos e vinte e cinco) dias de exercicio
efetivamente trabalhados;
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II - nao haver sofrido,
disciplinar de suspensao;

nos doze meses que antecedem

a

III - ter obtido conceito favoravel na avaliacao de desempenho,
designada para tal fim.

prog ressao, punicao

feita por comissao

§1° 0 tempo em que 0 servidor se encontrar afastado do exercicio do cargo nao se
computara para 0 periodo de que trata 0 inciso I, exceto nas hipoteses de afastamento
para exercicio de cargo comissionado e funcao de confianca no Legi slativo Municipal
de Sao Jose da Barra enos casos considerados pela leqislacao municipal como de
efetivo exercicio, a saber:
1- ferias;
II - casamento, ate oito dias consecutivos, contados da realizacao do ato;

III - luto, pelo falecimento de pai, mae, conjuqe, filho ou irrnao,
consecutivos, a contar do obito;

ate oito dias

IV - licenca por acidente de service ou doenca profissional;
V - licenca

a gestante,

com duracao de duzentos e quarenta dias;

VI - licenca paternidade, nos termos fixados em lei;
VII - juri e outros services obriqatorios por lei;
VIII - rnissao ou estudo, quando 0 afastamento tiver side determinado pelo Presidente;
IX - afastamento por processo disciplinar, se 0 servidor for considerado inocente ou se
a punicao se limitar a penalidade de repreensao:
X - prisao, se ocorrer soltura por haver side reconhecida a ilegalidade da medida ou a
improcedencia da irnputacao:
XI - licenca para tratamento de saude propria, ou por motivo de doenca de pessoa da
familia, nos termos da lei;
XII-

doacao de sangue;

XIII - adjuncao

a outro orqao.

§2° 0 servidor enquanto estiver ocupado cargo em comissao,
recebimento do adicional de proqressao por merecimento.

nao tera direito ao
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§3° A contagem de tempo para

0 novo periodo sera sempre iniciada no dia seguinte
aquele em que 0 servidor houver completado 0 periodo anterior.

§4° Nao se cornputarao para os fins de proqressao por merecimento:
I - 0 tempo em que 0 servidor estiver em gozo de llcenca sem vencimentos;

a

II - 0 tempo em que servidor estiver
disposicao
Legislativo, sem onus para a Camara Municipal.

de orqao nao inteqrante

do

Art. 16. 0 departamento de pessoal fara publicar a relacao das prornocoes por
merecimento aprovadas para os cargos de carreira, para inicio dos p rocedimentos de
proqressao horizontal.
Paraqrafo unico. As prornocoes
Presidente da Camara Municipal.

por merecimento

serao homologadas

por ate do

Art. 17. Obtida a proqressao horizontal, sera assegurado ao servidor
percentual de adicional por tempo de service, na forma do artigo 7°.

0

mesmo

Se~ao II

Do Quinquenio
Art. 18. 0 quinquenio e 0 adicional a ser pago ao servidor ocupante de cargo efetivo,
devido ao que completar 5 (cinco) anos de efetivo exercicio no Legislativo Municipal de
Sao Jose da Barra, no cargo em que for investido ou enquadrado.

§1° Contar-se-a para a percepcao do adicional instituido neste artigo

tempo de
service em cargo efetivo ou Comissionado no Legislativo Municipal de Sao Jose da
Barra/MG.
0

§2° 0 quinquenio de que trata

0 artigo corresponde a 10% (dez por cento) do salario da
Classe em que 0 servidor se encontre, devidamente corrigido.

Art. 19. E vedada a acurnulacao de quinquenio com qualquer outro adicional por tempo
de service, exceto com aquele de proqressao horizontal por merecimento de que trata
a secao III desta lei Complementar.
Art. 20. 0 quinquenio incorporar-se-a
seu Cargo.

imediatamente

ao vencimento do servidor em

§1° 0 servidor efetivo que assumir cargo de confianca

ou em comissao, com
vencimento superior ao do seu cargo de carreira, deixara de receber 0 quinquenio.
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§2° Voltara a receber 0 quinquenio quando reassumir as funcoes do proprio cargo.
CAPiTULO V
DA REMUNERACAO

Art. 21. A rernuneracao do servidor compreende

vencimento, correspondente ao
valor do nivel estabelecido para 0 respective cargo e classe da carreira, as vantagens e
os acrescirnos pecuniarios devidos em razao do exercicio do cargo efeiivo, na forma do
artigo 22.
0

Paraqrafo uruco, Os valores dos vencimentos dos cargos de provi mento efetivo e
Comissionados sao os constantes dos ANEXO I e II desta Lei Complementar e, serao
reajustados anualmente no mes de marco, pelo INPC ou outro indice que venha
substituf-Io, na forma do inciso X do Art. 37 da CF.

Art. 22. A rernuneracao dos servidores, ocupantes de cargos efetivos, devers ter um ou
mais dos seguintes componentes:

I - vencimento;
11- adicional pela prestacao de service extraordinarlo:
III - adicional noturno;
IV - adicional de ferias;
V - ajuda de custo;
VI - qratificacao natalina;
VII - gratifica(_(aode funcao:
VIII - diarlas;
IX - quinquenio:
X - adicional por merecimento;
XI - abono familia.

Se~ao I
Do Vencimento
Art. 23. Vencimento

e 0 valor devido ao servidor,
correspondente ao nivel fixado no ANEXO I.

pelo

exercicio

do cargo,
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Art. 24. 0 ocupante de cargo de provimento efetivo fica sujeito
constante do ANEXO I.

a jornada

de trabalho

Paraqrafo unico. 0 exercicio de cargo em comissao exlqira do seu ocupante a integral
dedicacao ao service, podendo ser convocado sempre que houver interesse da
Administracao, sem cornplernentacao remunerat6ria adicional.

Sec;ao II
Do Adicional pela Prestaeao de Servic;o Extraordinario
Art. 25. 0 service extraordlnario sera remunerado com acrescimo de 50% (cinquenta
por cento) da hera, em relacao ao valor da hora de trabalho.

§1° Somente sera permitido service extraordinario para atender
excepcionalidade, respeitado 0 limite maximo de duas horas diarias,

a situacoes

de

§2° 0 adicional somente sera devido a servidores que efetivamente trabalharem alem
da jornada, vedada sua incorporacao
remuneracao e 0 pagamento a servidores
titulares de cargos comissionados.

a

Sec;ao In
Do Adicional Noturno
Art. 26. 0 adicional noturno, em valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) da
hora normal de trabalho, sera devido ao servidor cuja jornada de trabalho seja
compreendida entre: vinte e tres e seis horas da manha,

Sec;iolV
Do Adicional de Ferias
Art. 27. Independentemente de requerimento, sera pago ao servidor, por ocasiao de
suas ferias, 0 adicional de 1/3 (um terce) da rernuneracao correspondente ao perlodo
de ferias gozadas.

Sec;ao V
Da Ajuda de Custo
Art. 28. A ajuda de Custo sera concedida aos servidores que forem indicados para
prestar services fora da sede do Municipio em carater definitive ou em outras
reparticoes publicas para as quais for designado pela Camara Municipal.

Sec;io VI
Da Gratificac;io Natallna
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Art. 29. A gratifica9ao natalina corresponde ao decirno terceiro vencimento
tratam as Arts. 7°, VIII, combinado com 0 art. 39, §3° da Constituicao Federal.

de que

Paraqrafo unico, A qratificacao natalina corresponde ao vencimento do servidor no rnes
de novembro do ana a ser pago.
Art. 30. A gratifica9ao natalina sera paga no mes de dezembro, ate 0 dia 20 (vinte), no
mais tardar.
Paraqrafo unico. Podera ser requerido 0 pagamento de 50% (cinquenta por cento) da
gratifica9ao natalina que correspondera
metade da rernuneracao do rnes em que as
ferias forem concedidas, recebendo 0 restante no mes de dezembro.

a

Art. 31. A qratificacao natalina e devida ao servidor aposentado e sera paga na forma
do art. 30, em valor equivalente ao do respective provento.
Art. 32. 0 servidor exonerado percebera sua qratficacao natalina em valor
proporcional aos meses de exercicio, calculada sobre a rernuneracao do rnes anterior
ao da exoneracao,

Se~ao vn
Da Gratifica~ao de Func;ao
Art. 33. Ao servidor investido na funcao de Chefia ou de Tesoureiro e devida uma
qratiticacao de 20%, de seu salario base, pelo seu exercicio, salvo em caso do servidor
exercer cargo em comissao ou de confianca, de livre norneacao e exoneracao, ou
constar a funcao nas atribuicoes do seu cargo de efetivo.
Paraqrafo unico. A qratificacao nao incorpora os vencimentos do favorecido devendo
ser suprimida quando 0 servidor deixar de exercer a funcao de Chefia ou de
Tesoureiro.
Art. 34. Sera concedida gratifica9ao de funcao ao servidor que exercer atribuicoes de
outre cargo que nao 0 seu, ainda que interinamente.
§1° 0 servidor que substituir 0 titular de um cargo, em caso de impedimento ou
ausencia, e cujo vencimento for maior do que 0 seu, percebera a diterenca,
proporcional ao periodo substituido, como qratificacao de funcao.
I - a qratlficacao nao incorpora os vencimentos do favorecido devendo ser suprimida
quando 0 servidor deixar a substituicao.
§2° 0 servidor que fizer parte das Cornissoes de Controle Interno au de Licitacao da
Camara Municipal, fara jus a uma qratificacao de funcao, na forma do Anexo IV que
acompanha esta Lei Complementar, sendo que:
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I - a qratiflcacao nao incorpora os vencimentos dos favorecidos devendo ser suprimida
quando 0 servidor deixar de fazer parte das Cornissoes de Control e Interno ou de

Licitacao.
Se~ao VIII
Cas Di.arias
Art. 35. 0 servidor que, a service, se afastar do Municipio em ca rater eventual e
transit6rio, para outro ponto do territ6rio nacional, fara jus a diarias, para cobrir as
despesas de pousada e alirnentacao, obedecidas as normas estabelecidas por
resolucao de iniciativa da Mesa Diretora da Camara Municipal.

Sec;iolX
Do Quinquenio
Art. 36. 0 quinquenio e devido ao servidor efetivo na forma dos artigos 18, 19 e 20.

Se~aoX
Do Adicional

por Merecimento

e devido

Art. 37. 0 adicional por merecimento
15,16 e 17.

ao servidor efetivo na forma dos artigos

Sec;io XI
Do Abono de Familia
Art. 38. 0 abono de familia
lei municipal.

e devido

ao servidor ativo ou inativo, conforme dispuser a

CAPiTULO VI
CAS DISPOSICC>ES FINAlS
Art. 39. Nenhum servidor efetivo e obrigado a desempenhar atribuicoes que nao sejam
pr6prias de seu cargo.
Paraqrafo unico, A Chefia imediata do servidor desviado irregularmente de suas
atribuicoes responders por crime de responsabilidade e arcara com as indenizacoes a
que 0 mesmo fizer jus.
Art. 40. 0 Concurso Publico de que tratam os arts. 10, 11 e 12 obedecera as normas
legais pertinentes.
Art. 41. A posse do candidato aprovado dependera de previa inspecao medica, feita
por medicos do Municipio e somente sera dada a quem for julgado apto fisica e
mentalmente para 0 exercicio do cargo.
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§1° Respondera por crime de responsabilidade a autoridade que der posse a candidato
inapto para 0 exerclcio do cargo.
§2° 0 candidato empossado irregularmente, sem a observancia do disposto no caput,
podera ser demitido em qualquer epoca com a suspensao de todos as direitos
estabelecidos em lei.
Art. 42. Em caso de extincao do cargo de provimento efetivo, 0 titula r sera lotado em
cargo correspondente, vedada a reducao de seus vencimentos e a imposicao de
atribuicoes diferentes da do cargo extinto.
Art. 43. Sao estavels ap6s tres anos de efetivo exercicio as servidores nomeados para
os cargos de provimento efetivo em virtude de concurso publico.
§1° 0 servidor estavel s6 perdera a cargo:
I - em virtude de sentenca judicial transitada em julgado;
II - mediante a processo administrativo, em que Ihe seja assegurada ampla defesa;
III - mediante procedimento de avaliacao peri6dica de desempenho, na forma desta Lei
Complementar, assegurada ampla defesa.
§2° A aquisicao da estabilidade fica condicionada a avaliacao especial de desempenho
realizada par comissao institulda para esse fim, observadas as disposicoes
estabelecidas em lei municipal.
Art. 44. A Camara Municipal buscara a capacitacao profissional de seus servidores,
tendo a seguinte objetivo:
I - a eficiencia e 0 efetivo desenvolvimento de seus trabalhos, com:
a) treinamento inicial, a preparacao dos servidores para 0 exerclcio das atribuicoes dos
cargos iniciais de carreiras;
b) programas de capacitacao, com a objetivo de habilitar a servidor para a desempenho
eficiente das atribulcoes inerentes a classe superior a que ocupa;
c) cursos de natureza gerencial, com 0 objetivo de melhorar as trabalhos dos cargos de
direcao, chefia e assessoramento;
d) cursos regulares, visando
de suas atividades.

0

aperfeicoarnento do servidor, para melhor desempenho
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Art. 45. Revogam-se as disposicoes em contrario e em especial
as Leis
Complementares nO018, de 2006 , nO019, de 2007, nO022, de 2007, nO031, de 2009,
n? 034, de 2009, n? 042, de 2009 e nO048, de 2010.
Art. 46. Esta lei entrara em vigor na data de sua publicacao, produzindo os seus efeitos
desde 1° de fevereiro de 2011.

Sao Jose da Barra/MG, 01 de fevereiro de 2011.

Carlos L ano 8azaga
Prefeito Municipal
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ANEXO 1 a Lei Complementar

nO054/2011

(Artigo 4°, I)
QUADRO DE PESSOAL E ATRIBUIC;OES- CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

01) Compreende as otribulcoes que se destinem a executar servicos gerais nos orecs de limpezo, copa
e cozinha, portaria, mandatos internos e externos e outras tarefos afins;
02) Executar services de cozinheira, servente, faxineira e cantineira;
03) Atender os chamados teletonicos. anotando ou enviando recados e dados de rotina, para obter
ou fornecer inforrnccoes:
04) Executar a limpeza e a conservccoo. diorio. dos dependencies da Camara Municipal;
05) Zelar, cuidar e limpar 0 plenorio da Camara Municipal e demais dependencios:
06) Cuidar da limpezo e higiene dos utensilios da cozinha;
07) Encaminhar 0 municipe nos unidades da Camara;
08) Atender ao publico interno e externo, prestando intormocoes simples;
09) Zelar pelo material de consumo, equipamento e material permanente
sua disposlcoo:
10) Executar outros tarefos correlatos determinados pelo superior hlercrquico e outras tarefas afins,
englobando os Juncoes de servente, faxineira, copeira e cantineira.

a

Ensino Medio
Completo

Prova escrita de Portuques e Matematica, no nivel de
Ensino Medio e prova especifica versando sobre questoes
relacionados com a Secretaria e Tesouraria da Camara
Municipal, e com os ctribuicoes do cargo em face da Lei
n° 4.320/64 e LC. N° 101/2000, Lei de Responsabilidade
Fiscal, Lei de
Federal e outros.

08 horos por dia e
40 horos por semana

a

01) Prestar ossistencio
Mesa Diretora e aos Vereadores em suas relccces com os munfcipes, orgaos e
entidades pubticos. privados e cssociccoes de closse;
02) Preparar e expedir correspondencios da Camara;
03) Preparar, registrar e expedir os atos da Mesa Diretora;
04) Redigir, organizar, numerar e manter sob sua responsabilidade os originais de leis, resolucoes e
outros atos normativos ertinentes ao Le islativo Munic
I;
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05) Agendar as reuni6es da Camara Municipal, da Mesa Diretora e das Comiss6es;
06) Arquivar correspondenclos. documentos, circulares, portarias, normas e processos, pertinentes ao
seu setor;
07) Extrair de jornais, revistas e peri6dicos os assuntos de interesse do Legislativo Munici pal;
08) Lavrar as atas das reuni6es da Camara e das Comiss6es;
09) Encaminhar ao Prefeito os atos e expedientes da Camara;
10) Acompanhar a trornltccco dos projetos no processo legislativo;
11) Atender telefonemas, anotar recados e repcsso-los aos interessados;
12) Realizar service de protocolo;
13) Preencher documentos e instrumentos de controle;
14) Prestar lnformccoes sobre procedimentos administrativos referentes a sua area de ctoccco:
15) Orientar outros servidores na execucco de seus services:
16) Operar copiadoras, controlar 0 numero de c6pias xeroqrcficos e outras e controlar 0 consumo de
material utilizodo;
17) Executar outras tarefas correlatas designadas pelo superior imediato.

sao Jose do Barra, 01 de fevereiro de 2011.

Carlosllo

Bazaga

Prefeito Municipal
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ANEXO II A LEICOMPLEMENTAR N° 054/2011
(Art. 4°, II)
QUADRO DE PESSOAL E ATRIBUIC:;OES- CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSAO

Assessor
Financeiro

Assessor
Juridico

Chefiar a Tesourariada Camara Municipal.
Receber, guardar, movimentar e controlar
valorese tftulosda Camara Municipal, Efetuar
o pagamento das despesas da Camara de
acordo com a disponibilidade de recursos.
Manter rigorosamente em dia 0 controle dos
saldos das contas de caixa e bancos.
Promovercontatos com estabelecimentos de
credlto. para tratar de assuntosde interesse
da Camara, bem como providenciar a
requisicoo de toloes de cheques, estratos,
etc. Empenhar liquidar e pagar as despesas
da Camara. Separare arquivar as tresvias de
Nota de Empenho, anexando-as aos
respectivosdocumentos de despesa. Entrega
da RAISe DIRF.Fazer a conferenclo e a
conciliccoo das contas banc6rias e remeter
ao Departamento de Contabilidade as vias
necess6rias a eloborocco dos livros fiscais,
balancetes, relat6rios mensais e boloncos
anuais. Executar outras otribulcoes correlatas
determinadas 10 Presidenteda Camara.

Assessorar a Mesa Diretora da Camara
Municipal no exercfcio de suas otribulcoes.
Assessoraros Vereadorespara elcborocoo de
projetos, rnocoes e rnoterios relativas ao
expediente legislativo. Emitirpareceres sobre
projetos em geral e orientar 0 processo
legislativo. Acompanhar
as Reunioes
Ordinorics e Extroordinorlos do Camara
Municipal. Acompanhar as Reunioes das
Comissoes Permanentes da
Camara.
Assessorar a Comissao Permanente de
llcitocoes e a Comissao de Controle
Interno, no que for necessorio, Corrigir a
redccoo dos documentos do Camara
Municipal (offcios, projetos de leis, leis,
resolucoes.
decretos,
etc).
Manter
organizado 0 acervo jurfdico da Camara.
Executar outras otribulcoes
correlatas
determinadas elo Presidenteda Camara.

AMPLO
Superior ou Tecnico
em Contabilidade
e Registro no
Conselho Regional
de Contabilidade
devidamente em dia

R$ 2.782,00

01

R$ 3.800,00

01

e conhecimentos de
Informatica (Word e
Excel)

AMPLO
Superior em Direito
Inscrlcdo na OAB
devidamente em dia
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Assessor
Legis/ativo

Assessor de
Almoxarifado
e Patrimonio

Diretor do
legislativo

Assessorar os
Vereadores em
seus
expedientes,
receber
e
redigir
correspondencics. marcar cudiencios e
manter
organizadas as
pastas dos
Vereadores. Assessorara Mesa da Camara
Municipal durante as reunioes plen6rias no
que for solicitado. Lavraras atas das reunioes
da Camara Municipal. Prestar relat6rio
mensal ao Diretor do Legislativo sobre os
servlcos realizados. Realizar outras tarefas
correlatas, desde que determinadas pelo
Diretor do Legislativo ou Presidente da
Camara.

Planejar, coordenar e orientas as atividades
do Departamento de Almoxarifado e
Potrimonio: Promover 0 cadastramento,
clossificccco e conterenclo dos Bens da
Camara,
zelando
pelo
almoxarifado,
conservccoo. rnonutencoo e locolzccoo dos
bens; Manter arquivo de fornecedores; Zelar
pela guarda, conservocco, rnonutencoo dos
bens da Camara Municipal; Controle di6rio
de entrada e soido de rnoterios do
Almoxarifado; Abrir e fechar a Camara nos
dias de expediente, sejam ordin6rios ou
extroordincrios. e inclusive nos dias em que
houver outros eventos. Executar outras
otribuicoes correlatas determinadas pelo
Diretor do Legislativo ou Presidente da
Camara.

Dirigir e
supervisronor
os trabalhos
administrativos da Camara Municipal, sob
a supervisee do Presidente da Camara, em
todos os seus expedientes. Assessorar os
Vereadores
em
seus
expedientes.
Determinar ao Assessor Legislativo a
rnorcocoo de oudiencios e a mcnutencco
das pastas e agendas dos Vereadores
sempre organizadas. Assessorara Mesa da
Camara durante as reunioes plencrios no
que for solicitado. Acompanhar todos os
expedientes
referentes
Camara
Municipal.
Acompanhar
as Reunioes
Ordinorlos e Extroordinorios da Camara
Municipal, quando solicitado. Acompanhar
as Reuni6es das Comiss6es Permanentes
da Camara, quando solicitado. Corrigir a
redocoo dos documentos da Camara
Municipal (offcios, projetos de leis, leis,
resolu 6es, decretos, etc . Prestar relat6rio

a

AMPlO
Ensino Medio
Completo
e conhecimentos de
Informatica (Word e

R$ 1.500,00

01

R$ 1.500,00

01

R$ 4.746,22

01

Excel)
e CNH de Carro ou
Moto

AMPlO
Ensino Medio
Completo
e conhecimentos de
Informatica (Word e
Excel)
e CNH de Carro ou
Moto

AMPlO
Superior em Direito
e Especializac;oo em
Adrnlnlstrccdo
Publica
e conhecimentos de
Informatica (Word e
Excel)
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mensal 00 Presidente do Camara sobre os
services realizados; Realizar outros tarefos
carrelatos, desde que determinados pelo
Presidente do Camara.
085. Estescargos devem ser providos par PORTARIAdo Presidente e a exonerocco
mudcnco do Mesa Diretora.

e. autom6tico

com

i."

Sao Jose da Barra, 01 de fevereiro de 2

1.

L£O

Carlos
Bazaga
Prefeito Municipal

Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 - Centro - Cep: 37945-000 - Sao Jose da Barra/MG
Tels: (35) 3523-9118 - Tel/Fax: (35)3523-9200 - www.saojosedabarra.mg.gov.br

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 01.616.458/0001-32

ANEXO III

a Lei Complementar

n° 054/2011

(Art. 4°, III)
CASOS DE CONTRATA<;AO POR TEMPO DETERMINADO

ASSESSORIACONTABIL
Para
assessorar 0 Departamento
de
Contabilidade e de Controle Interno da Camara
Municipal,
elaborar
proposta
orc;ament6ria,
acompanhar
os registros cont6beis,
fazer
balancetes
e bolcncos em atendimento
as
normas da Lei n° 4.320/64 e Lei complementar n°
101/2000, dar pareceres de ordem cont6bil em
Projetos de Leis, Resoluc;6es, Decretos, Portarias e
outros correlacionados.

Uma Empresa ou
Profissional
Especializodos

ART. 13, II, III...IV e VI LEI8.666/93

SERVIC;OSDE PUBLICIDADE:Radio, Televlsdo.
publicidade volante, arte grafica e outros de
acordo com a legislac;co em vigor.

Uma Empresa ou
Profissional
Especializodos

Lei 8.666/93

SUBSTITUIC;AO
DE SERVIDOREFETIVO

1(um) por cargo

ART.37, IX CF/88

ANEXO IV AO PROJETO DE LEICOMPLEMENTAR N° 001/2011
(Artigo 4°, IV)

A Grotificocoo de Funcco nco e devida a Vereador participante de Comissao de ticltccoo e
de Controle Interno.

sao Jose do Barra, 01 de fevereiro de 2011.

CarlosLlo

8azaga

Prefeito Municipal
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