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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
EDITAL DE RESPOSTAS DOS RECURSOS, RETIFICAÇÃO DO GABARITO E DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, através do seu Superintendente Sr. Ivair Luiz Biazotto, no uso de
suas atribuições e prerrogativas legais, de acordo com o Art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988, usando das atribuições legais DIVULGA:
I. AS RESPOSTAS DOS RECURSOS INTERPOSTOS em face a aplicação das Provas Objetivas, Divulgação dos Gabaritos e Resultado Preliminar divulgados em
20/06/2022 das provas realizadas em 19/06/2022, cujo prazo para protocolo foi respectivamente do dia 20/06/2022 ao dia 21/06/2022 e ainda o Resultado do Parecer a saber
Cód e Função
Nome
Questão
Status*
1.03 - COLETOR DE LIXO
RIAN JONATAS BORGES
19
D
1.03 - COLETOR DE LIXO
HENRIQUE FERREIRA
19
D
1.04 - OPERADOR DE ROÇADEIRA MANUAL EDILEUSA DO NASCIMENTO SILVA I
1.05 - OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS RIAN JONATAS BORGES
19
D
* “D” – DEFERIDO; “I” – INDEFERIDO.
Obs. A resposta na íntegra está disponível ao Candidato, através do site da Directa Carreiras, no “Painel do Candidato”, link “Meus Recursos”.
II. A RETIFICAÇÃO DO GABARITO OFICIAL para as funções abaixo relacionadas, em decorrência dos recursos protocolizados na forma do Edital e julgados procedentes, alterando, consequentemente o Resultado Preliminar divulgado anteriormente:
FUNÇÃO					QUESTÃO
1.01 - MOTORISTA
1.03 – COLETOR DE LIXO
1.04 – OPERADOR DE ROÇADEIRA MANUAL
1.05 – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
Questão 19 – Anulada
III. A INCLUSÃO dos candidatos abaixo relacionados, que por um erro no processamento de dados não tiveram os seus nomes divulgados na relação de inscritos:
1.01 – MOTORISTA: Sebastião Alves - Inscrição: 2000146580
1.04 – OPERADOR DE ROÇADEIRA MANUAL: Cintia Celia dos Santos – Inscrição: 2000145677
Regina Celia Campos – Inscrição: 2000145673

com.br.

IV. A CLASSIFICAÇÃO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS REALIZADAS EM 19/06/2022
A listagem se encontra em ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, separada por cargo e está disponível para consulta através da Internet no endereço www.directacarreiras.

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, que fica à disposição por afixação nos locais de costume
do CEMMIL, na Imprensa Oficial do Município de Mogi Guaçu/SP, na imprensa Oficial do Município de Leme/SP e na Internet nos endereços www.directacarreiras.com.br e
www.cemmil.com.br, bem como poderá ser divulgado em outros meios de comunicação, visando atender ao restrito interesse público.
MOGI GUAÇU/SP, 27 de junho de 2022.
IVAIR LUIZ BIAZOTTO
Superintendente do CEMMIL

LEI COMPLEMENTAR Nº 860, DE 28 DE JUNHO DE 2022.
Altera os ANEXOS I, II e III, bem como extingue departamento e cria função gratificada na Lei Complementar 716, de 26 de março de 2016.
O Prefeito do Município de Leme, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte
Lei Complementar:
Art. 1º - O artigo 1º da Lei Complementar 716, de 26 de março de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica criada a seguinte estrutura organizacional na qual os servidores da Câmara Municipal de Leme devem ser dispostos de forma vinculada. A Câmara Municipal de Leme abrangerá:
I – Mesa Diretora;
II – Gabinete da Presidência;
III – Gabinete dos Vereadores;
IV – Diretoria Jurídica;
V – Diretoria Geral, a qual se vinculam:
a) Departamento de Pessoal, Contabilidade, Tesouraria, Patrimônio e Almoxarifado;
b) Departamento de Transporte e Segurança;
c) Departamento de Sessões e Comissões;
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d) Departamento de Apoio Legislativo, Expediente, Acervo de Leis e Biblioteca.
Parágrafo Único. A estrutura organizacional da Câmara Municipal de Leme está representada no organograma constante do Anexo I, que faz parte integrante da presente
Art. 2º - O artigo 7º da Lei Complementar 716, de 26 de março de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º Ficam criados os seguintes cargos comissionados no Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Leme, que passam a integrar o Anexo II da presente Lei:
QUANTIDADE
01
01
01
01
01

DESCRIÇÃO
Diretor Geral
Controlador Interno
Coordenador Administrativo
Coordenador Legislativo
Diretor Jurídico

PROVIMENTO
Comissão privativo de Servidor Efetivo
Comissão privativo de Servidor Efetivo
Comissão privativo de Servidor Efetivo
Comissão privativo de Servidor Efetivo
Comissão privativo de Procurador Efetivo

REMUNERAÇÃO
R$ 3.885,00
R$ 3.500,00
R$ 1.600,00
R$ 1.600,00
R$ 3.885,00

Art. 3º - Fica criado o artigo 22 – C que terá a seguinte redação:
		
“Art. 22 - C – Fica criada a Função de Confiança de Assistente de Compras e Contratos, percebendo o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para desempenho de
atribuições específicas nas áreas de compras e contratos, sendo este valor reajustado nos termos da revisão geral anual do servidor público do Município de Leme.
§ 1º - A função de confiança prevista no caput deste artigo somente poderá ser desempenhada por servidor efetivo, nomeado pela Mesa Diretora.
§ 2º - A função de confiança será exercida com base nas seguintes atividades:
I – providenciar pesquisas de preços para aquisição de materiais e contratação de serviços ou obras;
II – manter o registro cadastral de fornecedores, atualizando-os anualmente;
III – responsabilizar-se pela abertura, autuação, guarda e andamento dos processos licitatórios;
IV – manter acompanhamento, fiscalização e controle da execução e de prazos dos contratos vigentes;
V – receber, conferir, aceitar ou rejeitar o material adquirido, tendo em vista as especificações do pedido, ouvida a área/unidade requisitante;
VI – manter acompanhamento, fiscalização e controle da execução e de prazos dos contratos vigentes;
VII – programar a aquisição e distribuição de materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes;
VIII – dar cumprimento e desempenhar outras atribuições atinentes e atividades correlatas à sua área de competência, que lhe sejam determinadas pela Mesa Diretora.”
Art. 4º - O parágrafo 3º do artigo 18 da Lei Complementar nº 716, de 29 de março de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 18 - ...
(...)
§ 3º - A exceção dos cargos de Controlador Interno, Diretor Geral e Diretor Jurídico, para todos os demais cargos comissionados privativos de servidores concursados
é permitida a cumulação.”
Art. 5º - O artigo 24 da Lei Complementar nº 716, de 26 de março de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 24 – O exercício de cargo comissionado ou função gratificada em período anterior à presente Lei será considerado para fins de incorporação, inclusive proporcional,
se inferior a 12 (doze) meses.”
Art. 6º - O Anexo I, da Lei Complementar 716, de 26 de março de 2016, passa a vigorar na forma do Anexo I, desta Lei.
Art. 7º - O Anexo II, da Lei Complementar 716, de 26 de março de 2016, passa a vigorar na forma do Anexo II, desta Lei.
Art. 8º - O Anexo III, da Lei Complementar 716, de 26 de março de 2016, passa a vigorar na forma do Anexo III, desta Lei.
Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando os dispostos em contrário.
Leme, 28 de junho de 2022.
Claudemir Aparecido Borges
ANEXO I
ANEXO I - ORGANOGRAMA
MESA DIRETORA

GABINETE DOS
VEREADORES

GABINETE DA
PRESIDÊNCIA

Auxiliar de
Atividade
Legislativa

DIRETORIA
GERAL

Depto. de Pessoal,
Cont., Tesouraria,
Patr. Almoxarifado
Depto. de Transp.
Segurança

Comissão
de
Licitação

Auxiliar de
Compras e
Contratos

DIRETORIA
JURÍDICA

Controle
Interno

COORDENADOR
ADMINISTRATIVO

Auxiliar de
Controle
Externo

COORDENADOR
LEGISLATIVO
Depto. de Sessões e
Comissões

Comissão da
Lei de Acesso
a Informação
Comissão de
Ouvidores

Depto. de Apoio
Legislativo, Expediente,
Acervo de Leis e
Biblioteca
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ANEXO II
QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEME

Cargos efetivos e empregos permanentes
QQTDE DESCRIÇÃO
NATUREZA/REGIME
03
Técnico Administrativo
Cargo / Estatutário
			
01
Analista de Contabilidade
Cargo / Estatutário
01
Auxiliar de Contabilidade
Cargo / Estatutário
03
Oficial Legislativo
Cargo / Estatutário
			
			
01
Copeira
Cargo / Estatutário
03
Motorista
Cargo / Estatutário
03
Procurador Jurídico
Cargo / Estatutário
03
Auxiliar de Serviços Gerais
Cargo / Estatutário
01
Assessor de Imprensa
Cargo / Estatutário
03
Agente de Segurança
Cargo / Estatutário
02
Recepcionista
Cargo / Estatutário
01
Arquivista
Cargo / Estatutário

LOTAÇÃO
02 DG
01 DG/DCC
01 DG/ DPCTPA
01 DG/ DPCTPA
01 DG
01 DG/DSC
01 DG/ DALEALB
01 DG/DTS
03 DG/DTS
03 DJ
03 DG/DTS
01 GP
04 DG/DTS
01 DG/DTS
01 DG/ DALEALB

REF.

Cargos em Comissão
QQTDE DESCRIÇÃO
01
Chefe de Gabinete da Presidência

LOTAÇÃO
GP

REFERÊNCIA/ GRATIFICAÇÃO
L 34

Igual ao número de Vereadores
Assessor Parlamentar
			
01
Diretor Geral
Comissionado privativo de efetivo/ Estatutário
01
Diretor Jurídico
Comissionado privativo de efetivo/ Estatutário
01
Controle Interno
Comissionado privativo de efetivo/ Estatutário
01
Coordenador Administrativo
Comissionado privativo de efetivo/ Estatutário
01
Coordenador Legislativo
Comissionado privativo de efetivo/ Estatutário

Comissionado/ Estatutário
GV
DG
DJ
DG
DG
DG

L 22
R$ 3.885,00
R$ 3.885,00
R$ 3.500,00
R$ 1.600,00
R$ 1.600,00

Funções Gratificadas
QQTDE DESCRIÇÃO
04
Chefes de Departamento
05
Comissão de Licitação
03
Comissão da Lei de Acesso à Informação
03
Comissão de Ouvidores

LOTAÇÃO
DG
GP
DJ
DJ

GRATIFICAÇÃO
20%
20%
15%
15%

Funções de Confiança
QQTDE DESCRIÇÃO
-----Auxiliar de Atividades Legislativa
01
Auxiliar de Controle Externo
11
Auxiliar de Compras e Contratos

LOTAÇÃO
GP
GP
GP

GRATIFICAÇÃO
40%
R$3.885,00
R$ 1.500,00

NATUREZA/REGIME
Comissionado/ Estatutário

L 22 A L 28
L 27 a L 32
L 22 a L 28
L 17 a L 23
L 17 a L 23
L 07 a L 13
L 48 a L 54
L 01a L 07
L 26 a L 32
L 08 a L 14
L 14 a L 20
L 17 a L 23

Legenda (siglas utilizadas):
GP: Gabinete da Presidência
GV: Gabinete de Vereador
DJ: Diretoria Jurídica
DG: Diretoria Geral
DPCTPA: Departamento de Pessoal, Contabilidade, Tesouraria, Patrimônio e Almoxarifado
DCC: Departamento Compras e Contratos
DTS: Departamento de Transportes e Segurança
DSC: Departamento de Sessões e Comissões
DALEALB: Departamento de Apoio Legislativo, Expediente, Acervo de Leis e Biblioteca

ANEXO III
QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEME DESCRIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DE CARGOS EFETIVOS
CARGO: Técnico Administrativo
Descrição Sumária: Executa tarefas atinentes à datilografia e à digitação, bem como auxilia no serviço burocrático.
Atribuições:
- operar máquinas e equipamentos de escritório;
- executar o expediente de rotina e organizar arquivos de sessões, com os respectivos índices;
- realizar protocolo e controle de tramitação de documentos;
- receber, organizar e encaminhar correspondências;
- preparar todos os documentos para todos os tipos de sessões;
- classificar, selecionar e preparar documentos;
- organizar e conservar arquivos e fichários de acordo com as instruções recebidas;
- executar a digitação de textos de indicações, projetos de lei, requerimentos e outras proposituras encaminhadas pelos gabinetes dos Vereadores;
- secretariar todas as sessões, sendo responsável pela respectiva ata;
- dar e receber informação quando solicitado, seguindo o processo e rotina pré-estabelecidos pelo chefe imediato;
- estabelecer contato com as unidades da Prefeitura, bem como outros órgãos municipais, estaduais e federais, quando necessários;
- auxiliar na execução de tarefas elementares de apoio aos gabinetes dos Vereadores.
Requisitos: Ensino médio completo e conhecimento de informática.
CARGO: Analista de Contabilidade
Descrição Sumária: Atividade relacionada à escrituração das contas do órgão, orçamentário e financeiro, operações de encerramento do exercício.
Atribuições:
- analisar contas, balancetes e balanço contábil;
- emitir notas de reserva e de empenhos;
- organizar e manter registros e demonstrativos da movimentação financeira e da execução orçamentária;
- planejar, organizar e executar as atividades pertinentes à execução do orçamento da Câmara;
- verificar e informar o Presidente da Câmara sobre desrespeito aos limites de ordem contábil previstos na Constituição Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal;
- manter posições atualizadas sobre recursos utilizados, saldos e disponibilidades;
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- manter a escrituração das contas patrimoniais e das contas orçamentárias;
- elaborar balanços, balancetes e demonstrativos exigidos pela legislação;
- organizar e proceder ao arquivamento dos documentos contábeis;
- exercer o acompanhamento de movimentação de contas bancárias, efetuando as conciliações necessárias;
- instruir processos de prestação e tomadas de contas;
- realizar lançamento contábil;
- operar do sistema contábil;
- elaborar e analisar pareceres, informações, relatórios, estudos e outros documentos de natureza contábil;
- conferir e instruir processos e projetos relativos à sua área de atuação;
- prestar assistência técnica em questões que envolvam matéria de natureza administrativa e contábil, emitindo informações e pareceres;
- organizar documentos, utilizando técnicas e procedimentos apropriados;
- atender ao público interno;
- secretariar todas as sessões, sendo responsável pela orientação e esclarecimento aos projetos que contenham estudos de impactos orçamentários e temas a fins;
- manter o controle de estoque, mediante registro de entrada e saída de materiais e efetuar o levantamento da necessidade de reposição;
- solicitar a aquisição de materiais, equipamentos e serviços;
- manter controle e registro atualizado dos bens adquiridos e das transferências interdepartamentais dos bens da Câmara;
- providenciar o licenciamento e emplacamento dos veículos ou equipamentos da Câmara;
- executar tarefas de caráter rotineiro;
- planejar, organizar e executar as atividades pertinentes à guarda e conservação de materiais do almoxarifado;
- distribuir os materiais requisitados, mantendo atualizado o controle de estoque e de requisição;
- manter o registro dos itens adquiridos, especificando a quantidade, condições, preços e procedência;
- manter o registro do destino dos itens entregues para consumo;
- remeter ao Tribunal de Contas do Estado, tempestivamente, toda a documentação necessária;
- executar outras atividades correlatas às acima descritas, a critério do superior imediato.
Requisito: Curso Superior em Contabilidade com Registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) e conhecimento de informática.
CARGO: Auxiliar de Contabilidade
Descrição Sumária: Atividade relacionada à escrituração das contas do órgão, orçamentário e financeiro, operações de encerramento do exercício, tesouraria, organização, controle e registro de Pessoal da Câmara Municipal.
Atribuições:
- propor e executar a política de recursos humanos da Câmara, tendo por objetivo a qualidade do trabalho e o atendimento eficiente às demandas da sociedade;
- praticar atos para o provimento dos cargos de carreira existente nos quadros da Câmara Municipal, solicitando a contratação de empresa para a realização de Concurso
Público sempre que necessário;
- formalizar os atos de posse e exercício dos servidores que ingressam no quadro de pessoal da Câmara, bem como exonerações e demissões, observada as normas legais
para provimento;
- opinar nos processos que demandem alterações cadastrais dos servidores;
- manter atualizado e documentado o cadastro de todos os servidores da Câmara e Vereadores, registrando todas as respectivas alterações de vida funcional e titulação;
- promover o processo de avaliação de desempenho e os Concursos de Acesso na Carreira;
– realizar atividades e ações, tais como capacitações e processos de formação e aperfeiçoamento, que visem ao desenvolvimento funcional dos servidores com vistas a
alcançar melhoria de desempenho;
– controlar as concessões de direitos, vantagens e gratificações ao pessoal da Câmara, opinando nos processos respectivos;
– cuidar da concessão de benefícios aos servidores da Câmara, especialmente no que se refere a transporte e alimentação;
– estabelecer instrumentos de controle de frequência dos servidores;
– elaborar as folhas de pagamento do pessoal da Câmara, procedendo aos descontos e consignações respectivos, na forma da Lei;
– controlar o Quadro de Lotação de Pessoal em todos os órgãos da Câmara, zelando pela observância dos limites legais;
– cuidar da movimentação de pessoal da Câmara, propondo e observando critérios específicos;
– elaborar e emitir atestados, certidões, informes de rendimentos e demais documentos relativos ao pessoal, na forma da legislação vigente;
– fornecer elementos para empenho e escrituração das contas financeiras do pessoal da Câmara e Vereadores;
– elaborar boletins, mapas, demonstrações estatísticas e quaisquer outros dados relativos ao controle de pessoal da Câmara;
– encaminhar, tempestivamente ao Tribunal de Contas do Estado, os processos relativos à admissão e à aposentadoria de pessoal;
- auxiliar o Analista de Contabilidade no exercício de todas as suas funções;
- auxiliar no levantamento do numerário, mantendo sob sua guarda e controle os recursos financeiros recebidos pela Câmara;
- auxiliar nos depósitos, emissões de cheques, movimentações das contas bancárias e conciliações;
– executar outra tarefas relacionadas a sua área de atuação sempre que solicitado por seu superior hierárquico.
Requisito: Curso Técnico em Contabilidade. Conhecimento de informática.
CARGO: Oficial Legislativo
Descrição Sumária: Executar tarefas atinentes aos serviços de administração, documentação, informação, processamento de dados, comunicação, revisão e outras relativas ao serviço burocrático.
Atribuições:
- executar o expediente de rotina e organizar arquivos de sessões, com os respectivos índices;
- executar a digitação de textos de indicações, projetos de lei, requerimentos e outras proposituras encaminhadas pelos gabinetes dos vereadores;
- secretariar todas as sessões, sendo responsável pela respectiva ata;
- auxiliar na execução de tarefas elementares de apoio aos gabinetes dos vereadores;
- transportar documentos e materiais internamente, entre as próprias unidades da Câmara, ou externamente para outros órgãos ou entidades;
- extrair cópias;
- digitar, digitalizar e datilografar documentos;
- dar e receber informações quando solicitado;
- estabelecer contatos, atender telefone, anotar recados;
- elaborar quadro estatístico;
- participar da preparação de matéria para divulgação interna e externa;
- preparar documentos para digitação;
- operar equipamentos de digitação;
- redigir relatórios e informar expedientes;
- prestar informações sobre documentos arquivados;
- executar serviços de atendimento ao público em geral;
- organizar correspondências para distribuição interna;
- prestar informações e encaminhar as pessoas às dependências a que se destinarem;
- responder chamadas telefônicas e anotar recados;
- exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas na sua área administrativa.
Requisito: Ensino Fundamental completo e conhecimento de informática.
CARGO: Copeira
Descrição Sumária: Atividade de nível básico, que realiza serviços internos e externos de copa e limpeza.
Atribuições:
- fazer a conservação dos locais de trabalho;
- realizar trabalhos de limpeza de pisos, vidros, móveis, instalações sanitárias, etc.;
- executar serviços gerais de limpeza de copa e cozinha;
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- preparar e servir café, lanches e serviços de copa em geral;
- executar outras tarefas afins
- manter limpos os móveis e arrumados os locais de trabalho;
- manter arrumado o material sob sua guarda;
- solicitar requisição de material de limpeza, copa e outros materiais, quando necessário;
- atender a diretores, coordenadores, chefes, Vereadores e demais dirigentes e autoridades municipais no âmbito de suas atribuições.
Requisito: Ensino fundamental completo.
CARGO: Motorista
Descrição Sumária: Atividade de nível intermediário, relacionada à condução dos veículos da Câmara Municipal de Leme.
Atribuições:
- transportar vereadores, funcionários e pessoas autorizadas;
- transportar documentos no interesse da Câmara Municipal de Leme;
- manter limpo e zelar pela conservação dos veículos;
- observar e cumprir as normas técnicas de uso dos veículos e a legislação de trânsito em vigor;
- realizar outras atividades inerentes à área de atuação.
Requisito: Ensino Fundamental completo, Carteira Nacional de Habilitação e conhecimento de informática.
CARGO: Procurador Jurídico
Descrição Sumária: Atividade privativa de bacharéis em direito com registro na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, relacionados a planejamento, coordenação,
supervisão e execução de tarefas que envolvem as funções de processamento de feitos, a representação da Câmara Municipal de Leme judicial e extrajudicialmente.
Atribuições:
- pesquisar e estudar legislação, jurisprudência e doutrina, inclusive de outros Municípios, Estados e Países, para fundamentar projetos;
- prestar suporte técnico aos vereadores e às unidades do Poder Legislativo, em assuntos de interesse da Câmara Municipal de Leme;
- pesquisar, conferir e selecionar documentos e informações, com base na legislação pertinente e normas técnicas;
- elaborar e atualizar normas e procedimentos pertinentes à área de atuação;
- assistir a redação de documentos oficiais;
- realizar trabalhos que exijam conhecimentos básicos de informática, inclusive digitação;
- transmitir informações de natureza jurídica, legislativa e administrativa, quando solicitado e determinado pela Presidente;
- realizar de outras atividades inerentes a sua área de atuação e/ou formação especializada.
Requisito: Nível superior bacharelado em Direito com registro na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.
CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais
Descrição Sumária: Atividade de nível básico, que realiza serviços internos e externos de correspondência, copa, serviços de limpeza e deslocamento interno de pessoas.
Atribuições:
- conservar os locais de trabalho;
- realizar trabalhos de limpeza de pisos, vidros, móveis, instalações sanitárias, etc.;
- executar serviços gerais de limpeza de copa e cozinha;
- executar outras tarefas afins;
- manter limpos os móveis e arrumados os locais de trabalho;
- manter arrumado o material sob sua guarda;
- solicitar requisição de material de limpeza e outros materiais, quando necessário;
- afixar em quadros próprios e de acordo com as ordens superiores, avisos, ordens de serviço, comunicados e outros;
- recolher os lixos e dar os devidos destinos;
- atender a diretores, chefes, Vereadores e demais dirigentes e autoridades municipais no âmbito de suas atribuições.
Requisito: Ensino fundamental completo.
CARGO: Assessor de Imprensa
Descrição Sumária: Atividade relacionada às tarefas que envolvam assessoria de comunicação da Câmara Municipal.
Atribuições:
- assessorar na elaboração de matérias jornalísticas, visando a fornecer aos veículos de comunicação externos e internos informações e esclarecimentos de interesse da
Câmara Municipal;
- assessorar na confecção de veículos de informação internos;
- acompanhar notícias de interesse da Câmara Municipal veiculadas pelos
diversos meios de comunicação;
- assessorar na produção de vídeos;
- acompanhar as sessões da Câmara Municipal;
- coordenar e organizar material jornalístico;
- realizar outras atividades inerentes a sua área de atuação.
Requisito: Curso de Comunicação Social, Jornalismo, Relações Públicas, Rádio TV ou comprovação de desempenho da atividade de Jornalista por 2 (dois) anos. Conhecimento de informática.
CARGO: Agente de Segurança
Descrição Sumária: Atividade de nível intermediário, relacionada à organização e execução de tarefas que envolvem o controle de acesso de pessoas e vigilância.
Atribuições:
- executar serviços de vigilância sobre os portões e portas de acesso às dependências da Câmara Municipal de Leme;
- fiscalizar entrada e saída de pessoas;
- verificar as autorizações para o ingresso nos referidos locais e vedar a entrada de pessoas não autorizadas;
- fazer inspeção em intervalos fixos, adotando providências quando necessárias, evitando roubos, incêndios e danificações nos edifícios e materiais sob sua guarda;
- prestar informações e encaminhar as pessoas às dependências a que se destinam;
- apagar e/ou acender as luzes nos horários determinados;
- responder chamadas telefônicas, se necessário;
- executar outras tarefas relacionadas a sua área de atuação, sempre que solicitado por seu superior hierárquico.
Requisito: Ensino fundamental completo. Conhecimento de informática.

tários.

CARGO: Recepcionista
Descrição Sumária: Atividade consistente no atendimento de pessoas, controle da portaria e atendimento ou realização de ligações e encaminhamento aos seus destinaAtribuições:
- atender e efetuar chamadas telefônicas, distribuindo em ramais;
- registrar a duração e o custo das ligações;
- fazer anotações em formulários para permitir a cobrança e controle de ligações;
- comunicar defeitos aos superiores hierárquicos;
- manter atualizada e sob sua guarda listas telefônicas internas, externas e outras;
- anotar e encaminhar recados;
- registrar chamadas recebidas;
– executar outras tarefas relacionadas a sua área de atuação, sempre que solicitado por seu superior hierárquico.
Requisito: Nível médio completo e conhecimento de informática.

6 - Imprensa Oficial do Município DE LEME

LEME, 28 de junho de 2022

CARGO: Arquivista
Descrição Sumária: Executa tarefas atinentes a funções de documentação, pesquisa e informação de papéis e processos do legislativo.
Atribuições:
- receber, registrar e distribuir dos documentos, bem como controlar sua movimentação;
- classificar, arranjar, descrever e executar as demais tarefas necessárias à guarda e conservação dos documentos, assim como prestação de informações relativas aos
mesmos;
- preparar documentos de arquivos para microfilmagem e conservação e utilização do microfilme;
- preparar documentos de arquivo para processamento eletrônico de dados;
- organizar e catalogar as Leis;
- organizar e catalogar a biblioteca do Poder Legislativo;
- manter e organizar arquivo digital de proposituras e demais documentos digitados;
- manter organizados arquivos, acervos bibliográficos e fichários;
- fazer levantamento de dados, consulta de documentos, pesquisa bibliografia ou na rede mundial de computadores;
- inserir dados no sistema informatizado;
- atender solicitações de pesquisa no arquivo da Câmara Municipal;
- emitir certidão quando necessário sobre alguma informação ou documento contido no arquivo;
- planejar, organizar e executar as atividades pertinentes à guarda e conservação de materiais do almoxarifado.
Requisito: Ensino médio completo e conhecimento de informática.
QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEME DESCRIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA
CARGO EM COMISSÃO: Chefe de Gabinete da Presidência
Descrição Sumária: Atividade relacionada à coordenação dos atos da Presidência da Câmara Municipal e controle de agenda do Presidente.
Atribuições:
- supervisionar, coordenar, controlar, organizar e fiscalizar as atividades de competência da Presidência da Câmara;
- estabelecer prioridade e normas para manter o padrão das atividades a serem desenvolvidas no Gabinete;
- elaborar levantamentos que forneçam subsídios à formulação de políticas e diretrizes eficazes;
- acompanhar projetos e orientar a execução e andamento dos mesmos;
- representar o Presidente em eventos internos e externos;
- atender à população;
- participar de reuniões;
- executar outras tarefas que lhe forem designadas pelo Presidente.
Requisito: Ensino Médio Completo e conhecimento em Informática
CARGO EM COMISSÃO: Assessor Parlamentar
Descrição Sumária: Atividade relacionada às tarefas que envolvam assessoria direta a Vereador.
Atribuições:
- supervisionar, coordenar, controlar, organizar e fiscalizar as atividades de competência do Gabinete Vereador;
- estabelecer prioridade e normas para manter o padrão das atividades a serem desenvolvidas no Gabinete;
- elaborar estudos, levantamentos, relatórios, pareceres que forneçam subsídios à formulação de políticas e diretrizes eficazes;
- preparar planos, projetos e orientar a execução e andamento dos mesmos;
- representar o Vereador em eventos internos e externos;
- participar de reuniões;
- prestar assessoria política diretamente ao Vereador no que tange aos assuntos ligados ao exercício de seu mandato;
- assessorar técnica e politicamente os Vereadores no exercício de suas atribuições;
- visitar os munícipes e levantar suas reivindicações;
- vistoriar os bairros do município levantando as principais reclamações da população;
- atender aos munícipes e encaminhar suas reivindicações ao Vereador;
- realizar outras atividades inerentes a sua área de atuação.
Requisito: Ensino Fundamental Completo e conhecimento em informática.
CARGO EM COMISSÃO: Diretor Jurídico
Descrição Sumária: Atividade relacionada à coordenação do Departamento Jurídico, representação da Câmara e assessoramento direto ao Presidente da Câmara.
Atribuições:
- supervisionar, controlar, distribuir, fiscalizar, coordenar e acompanhar as atividades da Diretoria Jurídica;
- orientar seus subordinados segundo normas e padrões pré-estabelecidos facilitando a comunicação entre os mesmos;
- cumprir também, quando assim for necessário, as atribuições do cargo de Procurador Jurídico.
Requisito: Servidor efetivo. Nível superior bacharelado em Direito com registro na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.
CARGO EM COMISSÃO: Diretor Geral
Descrição Sumária: Atividade relacionada a planejamento, coordenação, supervisão e execução de tarefas que envolvam a função de gestor público.
Atribuições:
- elaborar estudos visando à implementação de modelos de gestão inovadores que primem pela qualidade nos serviços e no atendimento à população;
- elaborar projetos que contemplem estratégias eficazes de gestão da coisa pública, decidindo alternativas e dimensionando riscos para otimização de resultados;
- conhecer e utilizar teorias contábeis, financeiras e orçamentárias, de modo a minimizar os riscos econômicos e promover o desenvolvimento da Câmara Municipal;
- fornecer laudos técnicos e pareceres no assessoramento ao planejamento e gerenciamento públicos;
- assistir a Mesa Diretora da Câmara, submetendo os atos administrativos e regulamentares a sua apreciação;
- supervisionar, coordenar e orientar a execução das atividades dos órgãos que compõem a Câmara Municipal;
- comunicar-se, conforme norma padrão, em documentos oficiais e específicos;
- realizar outras atividades inerentes a sua área de atuação.
Requisito: Ensino Superior Completo e ser Servidor Efetivo.
FUNÇÃO GRATIFICADA: Chefe de Departamento
Descrição Sumária: Atividade interna relacionada à coordenação das atividades de departamento.
Atribuições:
- responder diretamente ao Respectivo Coordenador sobre o seu departamento, prestando os necessários esclarecimentos, sempre que solicitado;
- planejar, organizar, coordenar e acompanhar as atividades em geral de seu Departamento;
- dispor sobre as atividades e escalas dos servidores do seu departamento;
- executar outras tarefas que lhe forem designadas pelo Diretor Geral.
Requisito: Ensino Médio Completo e ser Servidor Efetivo.
CARGO EM COMISSÃO: Coordenador Administrativo
Descrição Sumária: Atividade relacionada ao planejamento, à coordenação, à supervisão e à execução de tarefas que envolvem a estrutura administrativa da Câmara
Municipal.
Atribuições:
- assessorar a Diretoria Geral na fiscalização das atividades administrativas da Câmara;
- acompanhar e coordenar os procedimentos administrativos da Câmara, reportando qualquer ilegalidade ao Diretor Geral;
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- fiscalizar e liderar as atividades desenvolvidas pelos servidores concursados nas áreas de finanças, contabilidade, recursos humanos, licitações, contratos administrativos, expediente, transportes e segurança;
- fiscalizar, acompanhar, planejar as atividades a serem desenvolvidas pelos Departamentos subordinados, conforme organograma constante do Anexo I;
- dirigir os trabalhos de sua respectiva área;
- elaborar anualmente o planejamento das atividades que deverão ser desenvolvidas, levando em consideração os princípios da eficiência,
economicidade e qualidade;
- elaborar anualmente o relatório das atividades realizadas;
- realizar outras atividades administrativas que sejam solicitadas pelo Diretor Geral.
Requisito: Ensino médio completo. Conhecimento de informática.

cipal.

CARGO EM COMISSÃO: Coordenador Legislativo
Descrição Sumária: Atividade relacionada ao planejamento, à coordenação, à supervisão e à execução de tarefas que envolvem a estrutura legislativa da Câmara MuniAtribuições:
- assessorar a Diretoria Geral na fiscalização das atividades legislativas da Câmara;
- acompanhar e coordenar os procedimentos legislativos da Câmara, reportando qualquer ilegalidade ao Diretor Geral;
- fiscalizar e liderar as atividades desenvolvidas pelos servidores concursados das áreas de Sessões, Comissões, Acervo de Leis, Apoio Legislativo e Biblioteca;
- fiscalizar, acompanhar, planejar as atividades a serem desenvolvidas pelos Departamentos subordinados, conforme organograma constante do Anexo I;
- dirigir os trabalhos de sua respectiva área;
- liderar, planejar e auxiliar na execução dos procedimentos necessários para o funcionamento das Comissões Permanentes e Especiais;
- liderar, planejar e auxiliar na execução dos procedimentos necessários para realização das Sessões Ordinárias e Extraordinárias da Câmara Municipal de Leme;
- elaborar anualmente o planejamento das atividades que deverão ser desenvolvidas, levando em consideração os princípios da eficiência, economicidade e qualidade;
- elaborar anualmente o relatório das atividades realizadas; realizar outras atividades administrativas que sejam solicitadas pelo Diretor Geral.
Requisito: Ensino médio completo. Conhecimento de informática.

CARGO EM COMISSÃO: Controlador Interno
Descrição Sumária: Atividade relacionada ao controle, geração de informações, auditoria e à execução de tarefas que envolvem o controle orçamentário da Câmara
Municipal.
Atribuições:
- comprovar a legalidade e proceder com a avaliação dos resultados quanto à eficiência e à eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Legislativo;
- informação quanto à observância dos limites para inscrição de despesas em restos a pagar e limites e condições para a realização da despesa total com pessoal;
- informação quanto à destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;
- indicação do montante inscrito em restos a pagar e saldos na conta “depósitos” de valores referentes a contribuições previdenciárias devidas a instituto ou fundo próprio
de previdência, se houver, com avaliação do impacto da inscrição sobre o total da dívida flutuante;
- detalhamento da composição das despesas pagas a título de obrigações patronais, distinguindo os valores repassados ao Instituto do Fundo Próprio de Previdência;
- promover auditorias internas periódicas visando o levantamento de possíveis desvios, falhas e irregularidades e recomendando as medidas corretivas aplicáveis;
- revisar a adequação da estrutura administrativa da Câmara Municipal ao cumprimento dos seus objetivos e metas;
– promover o estudo de casos com vistas à racionalização do trabalho, objetivando o aumento da produtividade e a redução de custos operacionais;
- apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional;
– gerar informação quanto às providências adotadas pelo gestor diante de danos causados ao erário, especificando, quando for o caso, as sindicâncias, inquéritos e processos administrativos ou tomadas de contas especiais instauradas no período e os respectivos resultados, indicando números, causas, datas de instauração e de comunicação
ao Tribunal de Contas;
- vistoriar todos os processos de adiantamento de despesas.
Requisito: O ocupante da função de Controlador Interno deverá possuir nível Superior em Contabilidade, Direito, Administração, Economia e afins, dominar os conceitos
relacionados ao Controle Interno e à atividade de auditoria, e demonstrar conhecimento sobre matéria orçamentária, financeira e contábil, além da respectiva legislação vigente.
Leme, 28 de junho de 2022.

LEMEPREV
PORTARIA N.º 50
“Aposenta Servidor”.
Diretora Presidente do LEMEPREV, no uso de suas atribuições legais, e nos
termos do Artigo 67, da Lei Complementar Municipal nº 833/2020:
Artigo 1º - APOSENTA por tempo de contribuição EDSON LUIZ PACAGNELLA, CPF n.º 016.627.138-19, no cargo de Químico, com proventos integrais de
sua remuneração, equivalentes a R$ 6.870,42 (seis mil, oitocentos e setenta reais e
quarenta e dois centavos), que é composta das seguintes verbas: Enquadramento no
Grupo V, Nível 3, Grau E, do Anexo III, da Lei Complementar n.º 565, de 29/12/2009
e atualizações; Adicional por Tempo de Serviço previsto no Artigo 29 e Adicional
previsto no Artigo 30, ambos da Lei Complementar n.º 565, de 29/12/2009.
Artigo 2º - O reajuste da aposentadoria reger-se-á pelo princípio da paridade
com os servidores da ativa.
Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 14 de junho de 2022.
Leme/SP, 10 de junho de 2022.
CLAUDIA NANCY MONZANI
Diretora Presidente
CHARLES DE MARCHI
Diretor de Previdência
PORTARIA N.º 49
“Aposenta Servidora”.
Diretora Presidente do LEMEPREV, no uso de suas atribuições legais, e nos
termos do Artigo 48, da Lei Complementar Municipal 833/2020:
Artigo 1º - APOSENTA pela Regra Geral Municipal MARIA JOSÉ MARCHI PESCADOR, CPF n.º 042.203.888-18, no cargo de Técnico em Segurança do

Trabalho, com proventos no valor R$ 2.402,82 (dois mil, quatrocentos e dois reais
e oitenta e dois centavos), equivalentes a 78% da média aritmética simples das remunerações utilizadas como base de contribuição, em conformidade com o Artigo
60, da Lei Complementar Municipal nº 833 de 03/07/2020, correspondente a 100%
(cem por cento) de todo o período remuneratório desde a competência julho de 1994.
Artigo 2º - O reajuste da aposentadoria ocorrerá quando se der o reajuste
do Regime Geral de Previdência Social, na forma do disposto no Artigo 61 da Lei
Complementar Municipal 833/2020.
Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 14 de junho de 2022.
Leme/SP, 10 de junho de 2022.
CLAUDIA NANCY MONZANI
Diretora Presidente
CHARLES DE MARCHI
Diretor de Previdência
PORTARIA N.º 51
“Concede Pensão Vitalícia”.
Diretora Presidente do LEMEPREV, no uso de suas atribuições legais, em
conformidade com a decisão judicial do processo nº 1000863-86.2022.8.26.0318, e
com a Lei Complementar n.º 833/2020:
Artigo 1º - CONCEDE pensão vitalícia a MARTA GEANE DA CONCEIÇÃO, CPF n.º 134.126.358-47, PENSIONISTA, em razão do falecimento do servidor inativo LAUDELINO FERREIRA, matrícula n.º 856-7 do LEMEPREV, nos
termos do Artigo 51 e seguintes, da Lei Complementar 833/2020;
Artigo 2º - Fixa sua remuneração mensal no valor de R$ 1.115,51 (um mil,
cento e quinze reais e cinquenta e um centavos), com base no disposto no Artigo 52,
da Lei Complementar 833/2020;
Artigo 3º - O reajuste do benefício ocorrerá quando se der o reajuste do
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Regime Geral de Previdência Social, na forma do disposto no Artigo 52, §8º da Lei
Complementar 833/2020;
Artigo 4º - - A data de concessão do benefício será partir de 15 de dezembro de 2021, mas produzindo efeitos a partir de 10 de junho de 2022, para fins de
pagamento.
Leme/SP, 10 de junho de 2022.
CLAUDIA NANCY MONZANI
Diretora Presidente
CHARLES DE MARCHI
Diretor de Previdência
PORTARIA N.º 53
“Reformula a Portaria n.º 07, de 09 de fevereiro de 2021”.
Diretora Presidente do LEMEPREV, no uso de suas atribuições legais, e nos
termos do Artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e §5º do Artigo 40 da Constituição Federa; e Artigo 69 da Lei Complementar Municipal 833/2020:
Artigo 1º - APOSENTA por tempo especial de magistério EDNA CRISTINA BOTIGELLI SILVA, CPF n.º 115.304.408-07, no cargo de Professor de Educação Básica - PEB I, com proventos integrais de sua remuneração, equivalentes a
R$ 3.317,91 (três mil, trezentos e dezessete reais e noventa e um centavos), que é
composta das seguintes verbas: Vencimento do Grupo PEB I, Nível 3, Grau D, do
Anexo IV, da Lei Complementar n.º 806, de 12/12/2019 e atualizações; e Adicional por Tempo de Serviço previsto no Artigo 29 da Lei Complementar n.º 565, de
29/12/2009.
Artigo 2º - O reajuste da aposentadoria reger-se-á pelo princípio da paridade
com os servidores da ativa.
Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 10 de fevereiro de 2021.
Artigo 4º - Conforme decisão judicial do processo nº 100363386.2021.8.26.0318, declara-se o direito da servidora à aposentadoria por tempo especial de magistério a partir de 09/01/2020, sem pagamento retroativo.
Leme/SP, 22 de junho de 2022.
CLAUDIA NANCY MONZANI
Diretora Presidente
CHARLES DE MARCHI
Diretor de Previdência
PORTARIA N.º 47
“Concede Pensão Vitalícia”.
Diretora Presidente do LEMEPREV, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com a Lei Complementar n.º 833/2020:
Artigo 1º - CONCEDE pensão vitalícia a ROSA BENEDITA BALDIN BUFFONI, CPF n.º 115.225.058-22, PENSIONISTA, em razão do falecimento do servidor ativo LUIZ CARLOS BUFFONI, matrícula n.º 000110 da SAECIL, nos termos
do Artigo 51 e seguintes, da Lei Complementar 833/2020;
Artigo 2º - Fixa sua remuneração mensal no valor de R$ 1.430,89 (um mil,
quatrocentos e trinta reais e oitenta e nove centavos), com base no disposto no Artigo
52, da Lei Complementar 833/2020;
Artigo 3º - O reajuste do benefício ocorrerá quando se der o reajuste do
Regime Geral de Previdência Social, na forma do disposto no Artigo 52, §8º da Lei
Complementar 833/2020;
Artigo 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 10 de maio de 2022.
Leme/SP, 10 de junho de 2022.
CLAUDIA NANCY MONZANI
Diretora Presidente
CHARLES DE MARCHI
Diretor de Previdência
PORTARIA N.º 52
“Aposenta Servidor”.
Diretora Presidente do LEMEPREV, no uso de suas atribuições legais, e nos
termos do Artigo 36, da Lei Complementar Municipal 833/2020:
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Artigo 1º - APOSENTA por incapacidade permanente VALDIR LUIZ FLORENTINO CORRÊA, CPF n.º 038.324.278-99, no cargo de Impressor, com proventos no valor de R$ 2.922,37 (dois mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta e
sete centavos), equivalentes a 104% da média aritmética simples das remunerações
utilizadas como base de contribuição, em conformidade com o Artigo 38, da Lei
Complementar Municipal nº 833 de 03/07/2020, correspondente a 100% (cem por
cento) de todo o período remuneratório desde a competência julho de 1994.
Artigo 2º - O reajuste da aposentadoria ocorrerá quando se der o reajuste
do Regime Geral de Previdência Social, na forma do disposto no Artigo 61 da Lei
Complementar Municipal 833/2020.
Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 15 de junho de 2022.
Leme/SP, 15 de junho de 2022.
CLAUDIA NANCY MONZANI
Diretora Presidente
CHARLES DE MARCHI
Diretor de Previdência
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO
DO CONTRATO Nº 008/2022
Contratante: LEMEPREV Instituto de Previdência do Município de Leme.
Contratada: VIACORP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI.
Objeto: primeiro termo aditivo relativo à prestação de serviços a fim de elaborar projeto de sistema de segurança, alarme e monitoramento para a nova sede
administrativa do Lemeprev.
Prazo: prorrogação do prazo de entrega do projeto por mais 30 (trinta) dias
contados a partir do dia 08/06/2022.
Data da assinatura: 07/06/2022.
Modalidade: Dispensa de Licitação nº 030/2022.
Suporte legal: Lei Federal 8.666/93 e alterações.
Leme/SP, 07 de junho de 2022.
CLÁUDIA NANCY MONZANI
Diretora Presidente
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO
DO CONTRATO Nº 007/2022
Contratante: LEMEPREV Instituto de Previdência do Município de Leme.
Contratada: VIACORP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI.
Objeto: primeiro termo aditivo relativo à prestação de serviços a fim de elaborar projeto de TI e Telefonia para a nova sede administrativa do Lemeprev.
Prazo: prorrogação do prazo de entrega do projeto de TI e Telefonia por mais
30 (trinta) dias contados a partir do dia 08/06/2022.
Data da assinatura: 07/06/2022.
Modalidade: Dispensa de Licitação nº 031/2022.
Suporte legal: Lei Federal 8.666/93 e alterações.
Leme/SP, 07 de junho de 2022.
CLÁUDIA NANCY MONZANI
Diretora Presidente
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO
DO CONTRATO Nº 006/2022
Contratante: LEMEPREV Instituto de Previdência do Município de Leme.
Contratada: VIACORP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI.
Objeto: primeiro termo aditivo relativo à prestação de serviços a fim de elaborar projeto de salas multimídias para a sede administrativa do Lemeprev.
Prazo: prorrogação do prazo de entrega do projeto de salas de multimídias
para a sede administrativa do Lemeprev por mais 30 (trinta) dias contados a partir
do dia 08/06/2022.
Data da assinatura: 07/06/2022.
Modalidade: Dispensa de Licitação nº 032/2022.
Suporte legal: Lei Federal 8.666/93 e alterações.
Leme/SP, 07 de junho de 2022.
CLÁUDIA NANCY MONZANI
Diretora Presidente

