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Dispõe sobre a reestruturação administrativa da Câmara Municipal de Leme, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LEME, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Capítulo I – Da Estrutura Organizacional
Seção I – Da Criação de Órgãos, Diretorias e Departamentos
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:
D 'HSDUWDPHQWRGH&RQWDELOLGDGH3DWULP{QLRH$OPR[DULIDGR
E 'HSDUWDPHQWRGH3HVVRDO7HVRXUDULD&RPSUDVH&RQWUDWRV
F 'HSDUWDPHQWRGH([SHGLHQWH7UDQVSRUWHH6HJXUDQoD
G 'HSDUWDPHQWRGH6HVV}HVH&RPLVV}HV
H 'HSDUWDPHQWRGH$SRLR/HJLVODWLYR$FHUYRGH/HLVH%LEOLRWHFD
Parágrafo Único. A estrutura organizacional da Câmara Municipal de Leme está representada no organograma constante do Anexo I, que faz parte integrante da
presente Lei.
Seção II – Da Competência dos Órgãos
$UW&RPSHWHDR*DELQHWHGD3UHVLGrQFLDRDSRLRjDWLYLGDGHSROtWLFRSDUODPHQWDUGR3UHVLGHQWHGD&kPDUDFRPD¿QDOLGDGHGHGDUDVVHVVRUDPHQWRHVXSRUWHDR
exercício das atribuições legais e regimentais, especialmente para:
I – prestar assistência administrativa ao Presidente em suas relações com Órgãos, Diretorias e Departamentos da Câmara, com servidores e com terceiros;
II – organizar e acompanhar a agenda diária do Presidente;
III – organizar o atendimento a munícipes e autoridades, procedendo ao exame e à triagem dos assuntos e orientando o seu encaminhamento;
IV – superintender os serviços de recepção e de serviços gerais do Gabinete;
9±RUGHQDUHFODVVL¿FDURVH[SHGLHQWHVHSURFHVVRVHQFDPLQKDGRVDR3UHVLGHQWHSUHSDUDQGRRVSDUDGHVSDFKR
VI – acompanhar os despachos dados pelo Presidente, reunindo, sempre que necessário, elementos informativos que orientem uma decisão;
VII – promover a divulgação dos atos de competência de sua área de atuação;
9,,,±SUHVWDUFRQIRUPHDQDWXUH]DGRFDUJRDVVHVVRUDPHQWRWpFQLFRHSROtWLFRDR3UHVLGHQWH
,;±GHVHQYROYHURXWUDVDWLYLGDGHVFRUUHODWDVRXFRPSOHPHQWDUHVjFRPSHWrQFLDHVSHFt¿FDGRFDUJRHRXGDUDSRLRDRFDUJRGH3UHVLGHQWH
Art. 3º Compete ao Gabinete dos Vereadores o apoio à atividade político-parlamentar do Vereador, especialmente para:
,±DVVHVVRUDUWpFQLFDHSROLWLFDPHQWHRV9HUHDGRUHVQRH[HUFtFLRGHVXDVDWULEXLo}HV
II – propor medidas e sugestões relativas ao mandato e às atribuições do cargo de Vereador;
,,,±DVVHVVRUDUQRSURFHVVRGH¿VFDOL]DomRGR3RGHU([HFXWLYR
IV – atender os munícipes e encaminhar seus requerimentos aos Vereadores.
$UW&RPSHWHj'LUHWRULD-XUtGLFDSODQHMDPHQWRFRRUGHQDomRHVXSHUYLVmRDVWDUHIDVTXHHQYROYDPDVIXQo}HVGHSURFHVVDPHQWRGHIHLWRVDUHSUHVHQWDomRMXGLFLDO
HH[WUDMXGLFLDOGD&kPDUD0XQLFLSDOGH/HPHHDVDWLYLGDGHVWpFQLFROHJLVODWLYDVGHSURFHVVRVHSURSRVLWXUDVFRPHVSHFLDOIRFRHP
,±R¿FLDUQDVDo}HVMXGLFLDLVHPTXHD&kPDUD0XQLFLSDOGH/HPHVHMDDXWRUDUpLQWHUYHQLHQWHRXGHTXDOTXHUIRUPDLQWHUHVVDGD
II – assisitr as questões solicitadas pela Mesa da Câmara Municipal de Leme, bem como às Comissão Pernamentes, nos assuntos atinentes a Câmara Municipal;
III – minutar escrituras públicas ou particulares de interesse da Câmara Municipal de Leme;
,9±PLQXWDUFRQWUDWRVFRQVyUFLRVFRQYrQLRVHFRQJrQHUHVGHLQWHUHVVHGD&kPDUD0XQLFLSDOGH/HPH
9±UHYLVDURVWHUPRVGHHGLWDORXGHFRQWUDWRVGHFRUUHQWHVGHSURFHVVRVOLFLWDWyULRVSDUDDSURYDomRVXSHULRU
9,±HODERUDUSDUHFHUMXUtGLFRVREUHDEHUWXUDGHOLFLWDomRGLVSHQVDRXLQH[LJLELOLGDGH
VII – assistir procedimentos disciplinares e sindicâncias em geral, quando solicitados;
VIII – assistir os Vereadores nos assuntos atinentes à Câmara Municipal;
IX – assisitr a Presidência nos assuntos atinentes à Câmara Municipal de Leme.
$UW&RPSHWHj'LUHWRULD*HUDOFRRUGHQDomRHVXSHUYLVmRGDVDWLYLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVGHSODQHMDPHQWRRUoDPHQWROLFLWDo}HVFRQWUDWRVDGPLQLVWUDWLYRVHVHUYLoRV
em geral, valendo-se, para tanto, de seus departamentos, aos quais cabem:
,±LQVWLWXFLRQDOL]DUPDQWHUHDSHUIHLoRDURVLVWHPDGHSODQHMDPHQWR
,,±DVVHVVRUDUD0HVDQD¿[DomRGDVOLQKDVJHUDLVGHSODQRVHPHWDVHGDHVFDODGHSULRULGDGHVGRVSURMHWRVFRQVWLWXLQWHV
,,,±FRRUGHQDUDVDWLYLGDGHVGHSODQHMDPHQWRHGHH[HFXomRRUoDPHQWiULDEXVFDQGRLQWHJUDUHFRQVROLGDURVSODQRVSDUFLDLVHVHWRULDLVHODERUDGRVSHODVGLYHUVDV
unidades executivas, observando prazos e condições dispostos na Lei de Responsabilidade Fiscal;
IV – acompanhar a execução de planos e orçamentos, metas e indicadores, propondo medidas necessárias de orientação, controle ou contenção, para promover o
DMXVWDPHQWRGHDo}HVDRVREMHWLYRVHVWDEHOHFLGRVRXSDUDSURPRYHUUHYLVmRGHVVHVREMHWLYRV
9±LGHQWL¿FDUHDQDOLVDUWHQGrQFLDVGRGHVHQYROYLPHQWRRXGHPXGDQoDGHLQGLFDGRUHVHFRQ{PLFRVRFLDLVGHLQWHUHVVHGD&kPDUD
9,±HVWDEHOHFHULQGLFDGRUHVHSURFHVVRVGHYHUL¿FDomRHLQIRUPDomRTXHSHUPLWDPRDFRPSDQKDPHQWRHRFRQWUROHHIHWLYRVGHSODQRVHSURJUDPDVHPWRGDVDViUHDV
9,,±FROHWDUHRUJDQL]DUGDGRVHVWDWtVWLFRVOHYDQWDGRVRXSHVTXLVDGRVSHODVGLIHUHQWHViUHDVHTXHVHMDPGHLQWHUHVVHJHUDOSDUDD&kPDUDGR0XQLFtSLRGH/HPH
VIII – dar tratamento integrado de dados, elaborando e divulgando sínteses de evolução de planos e programas;
IX – desenvolver trabalhos de organização, normas e sistemas administrativos, disseminando metodologias e promovendo programas de modernização;
X – superintender o processamento e a execução da despesa.
Parágrafo Único. A mesa deverá editar ato regulamentando a competência de cada Departamento.
Capítulo II – Do Novo Quadro de Pessoal
Seção I – Da Criação de Cargos e Empregos

,PSUHQVD2¿FLDOGR0XQLFtSLRGH/HPH

Leme, 26 de março de 2016

Art. 6º Ficam criados os seguintes cargos efetivos no Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Leme, que passam a integrar o Anexo II da presente Lei:
QUANTIDADE
01
02
01
01
01
01

DESCRIÇÃO
Motorista
Agente de Segurança
Assessor de Imprensa
Auxiliar de Contabilidade
Recepcionista
Arquivista

PROVIMENTO
Efetivo
Efetivo
Efetivo
Efetivo
Efetivo
Efetivo

REMUNERAÇÃO
L 20 a L 26
L 08 a L 14
L 26 a L32
L 22 a L 28
L 14 a L 20
L 17 a L 23

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
DESCRIÇÃO
PROVIMENTO
REMUNERAÇÃO
01
Diretor Geral
Comissão privativo de Servidor Efetivo
L 34
01
Controlador Interno
Comissão privativo de Servidor Efetivo
L 34
01
Coordenador Administrativo
Comissão privativo de Servidor Efetivo
L 30
01
Coordenador Legislativo
Comissão privativo de Servidor Efetivo
L 30
01
Diretor Jurídico
Comissão privativo de Procurador Efetivo
L 56
Seção II – Da Extinção de Cargos
Art. 8º Ficam extintos os seguintes cargos efetivos no Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Leme:
QUANTIDADE
01
01

DESCRIÇÃO
Diretor Administrativo
Assessor de Imprensa

PROVIMENTO
Efetivo
Comissão

REMUNERAÇÃO
L 30 a L 36
L 27

PROVIMENTO
)XQomR*UDWL¿FDGD
)XQomR*UDWL¿FDGD

REMUNERAÇÃO



$UW)LFDPH[WLQWDVDVVHJXLQWHVIXQo}HVJUDWL¿FDGDV
QUANTIDADE



DESCRIÇÃO
3URFXUDGRU-XUtGLFR&KHIH
&RQWURODGRU,QWHUQR

6HomR,,,±'D0RGL¿FDomRGH&DUJRV
Art. 10. Ficam alterados os seguintes cargos:
,±2VFDUJRVGH$VVLVWHQWHV$GPLQLVWUDWLYRVWrPVHXVQRPHVPRGL¿FDGRVSDUD7pFQLFRV$GPLQLVWUDWLYRV¿[DQGRVHXVYHQFLPHQWRVQDUHIHUrQFLD/D/FXMDV
atribuições e requisitos se encontram descritos no Anexo III;
,,±2FDUJRGH&RQWDGRUWHPVHXQRPHPRGL¿FDGRSDUD$QDOLVWDGH&RQWDELOLGDGH¿[DQGRVHXVYHQFLPHQWRVQDUHIHUrQFLD/D/FXMDVDWULEXLo}HVVHHQFRQWUDP
descritas no Anexo III;
,,,±2FDUJRGH6XSHUYLVRUGH,QIRUPiWLFDWHPVXDGHQRPLQDomRDOWHUDGDSDUD7pFQLFRGH7,¿[DQGRRVYHQFLPHQWRVQDUHIHUrQFLD/D/FXMDVDWULEXLo}HVVH
encontram descritas no Anexo III;
,9±2VFDUJRVGH2¿FLDO$GPLQLVWUDWLYRWrPVXDVGHQRPLQDo}HVDOWHUDGDVSDUD2¿FLDO/HJLVODWLYR¿[DQGRVHXVYHQFLPHQWRVQDUHIHUrQFLD/D/FXMDVDWULbuições se encontram descritas no Anexo III;
9±2FDUJRGH=HODGRUWHPVXDGHQRPLQDomRDOWHUDGDSDUD$X[LOLDUGH6HUYLoRV*HUDLV¿[DQGRVHXVYHQFLPHQWRVQDUHIHUrQFLD/D/FXMDVDWULEXLo}HVVH
encontram descritas no Anexo III;
9,±2FDUJRGH9LJLD1RWXUQRWHPVXDGHQRPLQDomRDOWHUDGDSDUD$JHQWHGH6HJXUDQoD¿[DQGRVHXVYHQFLPHQWRVQDUHIHUrQFLD/D/FXMDVDWULEXLo}HVVH
encontram descritas no Anexo III.
Seção IV – Do Quadro Atual dos Servidores
$UW&RPDVFULDo}HVHDVH[WLQo}HVSURPRYLGDVSRUHVWD/HLEHPFRPRGHDFRUGRFRPRVFDUJRVHPSUHJRVHIXQo}HVMiH[LVWHQWHVHPDQWLGRVLQDOWHUDGRVR
quadro de pessoal da Câmara Municipal de Leme passa a ser o constante do Anexo II, que faz parte integrante desta Lei.
Seção V – Dos Requisitos e Atribuições dos Cargos
Art. 12. Os requisitos e as atribuições dos cargos, empregos e funções do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Leme são os previstos no Anexo III, que faz
parte integrante desta Lei.
Seção VI – Do Regime Jurídico
$UW2UHJLPHMXUtGLFRGRVVHUYLGRUHVGD&kPDUD0XQLFLSDOGH/HPHVHUiRHVWDWXWiULRVHQGRRVHIHWLYRVYLQFXODGRVDRLQVWLWXWRGHSUHYLGrQFLDSUySULDGR0Xnicípio e os comissionados ao Instituto Nacional de Seguridade Social.
Seção VII – Da Jornada de Trabalho
$UW2VVHUYLGRUHVGD&kPDUD0XQLFLSDOGH/HPHWHUmRXPDMRUQDGDGHWUDEDOKRGH WULQWDHTXDWUR KRUDVVHPDQDLVH[FHWRDTXHOHVRFXSDQWHVGRFDUJRGH
$JHQWHGH6HJXUDQoD0RWRULVWD$X[LOLDUGH6HUYLoRV*HUDLVH&RSHLUDFXMDMRUQDGDVHUiGH TXDUHQWD KRUDVVHPDQDLV
2VVHUYLGRUHVTXHIRUHPFRQYRFDGRVSDUDODERUDUHPGXUDQWHDVVHVV}HVOHJLVODWLYDVWHUmRDVKRUDVGLVSHQGLGDVFRPSXWDGDVHPVXDMRUQDGDVHPDQDOID]HQGRMXV
ao recebimento de valores adicionais somente a título de hora extra
2FRQWUROHGHIUHTXrQFLDHKRUDVGRVVHUYLGRUHVHIHWLYRVHFRPLVVLRQDGRVRFRUUHUiDWUDYpVGHIROKDGHSRQWRGHYHQGRDPHVPDVHUDWHVWDGDSHORVXSHULRUKLHUiUTXLFR
§ 3º Os Agentes de Segurança trabalharão em turnos de 12/36 horas.
Capítulo III – Do Plano de Cargos e Carreira
Seção I – Da Investidura
Art. 15. A investidura em cargo de provimento efetivo dar-se-á mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, considerando:
I – comprovação da titulação ou habilitação exigida para o exercício do cargo;
II – quitação com as obrigações militares e eleitorais;
III – gozo de boa saúde física e mental;
,9±LGDGHPtQLPDGH GH]RLWR DQRV
V – pleno gozo dos direitos políticos;
9,±FRPSURYDomRGHRXWURVUHTXLVLWRVHVVHQFLDLVDRH[HUFtFLRGRFDUJRREMHWRGRFRQFXUVR
§ 1º Não comprovada a existência de vagas a serem preenchidas e a inexistência de candidatos aprovados em concurso ainda em vigor, poderá ser realizado novo
concurso público para preenchimento das vagas existentes.
2SUD]RGHYDOLGDGHGRFRQFXUVRS~EOLFRVHUiDTXHOH¿[DGRQR(GLWDOTXHQmRH[FHGHUiD GRLV DQRVSURUURJiYHOXPDYH]SRULJXDOSHUtRGR
$UW)LFDUHVHUYDGRjVSHVVRDVSRUWDGRUDVGHGH¿FLrQFLDItVLFDRSHUFHQWXDOGHDWp FLQFRSRUFHQWR GRVFDUJRVDVHUHPFRORFDGRVHPGLVSXWDQRVFRQFXUVRV
S~EOLFRVDVHUHPGHÀDJUDGRV
$UHVHUYDGRSHUFHQWXDOVHGDUiHPUHODomRDRWRWDOGHYDJDVHQmRSDUDFDGDFDUJRRXFDUUHLUDHVSHFt¿FD
$GH¿FLrQFLDItVLFDHDOLPLWDomRVHQVRULDOQmRFRQVWLWXLUmRLPSHGLPHQWRDRH[HUFtFLRGRFDUJRS~EOLFRQD&kPDUDVDOYRTXDQGRFRQVLGHUDGDVLQFRPSDWtYHLVFRP
a natureza das atribuições a serem desempenhadas.
$LQFRPSDWLELOLGDGHDTXHVHUHIHUHRSDUiJUDIRVHJXQGRVHUiGHFODUDGDSRU-XQWD0pGLFD(VSHFLDOFRQVWLWXtGDSRU3UR¿VVLRQDLV(VSHFLDOL]DGRVH7pFQLFRVHP

Leme, 26 de março de 2016

,PSUHQVD2¿FLDOGR0XQLFtSLRGH/HPH

(GXFDomRQDÈUHD&RUUHVSRQGHQWHSRGHQGREXVFDUDHVWUXWXUDH[LVWHQWHMXQWRDR3RGHU([HFXWLYR
'DGHFLVmRGD-XQWD0pGLFDQmRFDEHUiUHFXUVR
$GH¿FLrQFLDItVLFDHDOLPLWDomRVHQVRULDOQmRVHUYLUmRGHIXQGDPHQWRjFRQFHVVmRGHDSRVHQWDGRULDVDOYRVHDGTXLULGDVSRVWHULRUPHQWHDRLQJUHVVRQRVHUYLoR
público, observada as disposições legais pertinente.
$&kPDUDHVWLPXODUiDFULDomRHRGHVHQYROYLPHQWRGHSURJUDPDVGHUHDELOLWDomRSUR¿VVLRQDOSDUDRVVHUYLGRUHVSRUWDGRUHVGHQHFHVVLGDGHVHVSHFLDLV
$UW2HVWiJLRSUREDWyULRVHUiGH XPPLOHQRYHQWDHFLQFRGLDV GHHIHWLYRH[HUFtFLRDFRQWDUGDGDWDGHSRVVHGRFDUJR¿QGRRTXDOVHUiUHDOL]DGDDYDOLDomR
HVSHFLDOGHGHVHPSHQKRSRUFRPLVVmRLQVWLWXtGDSDUDHVWD¿QDOLGDGH
§ 1º A avaliação especial de desempenho será realizada anualmente.
$DYDOLDomRGHGHVHPSHQKRGHTXHWUDWDHVWHDUWLJRQmRGLVSHQVDDYHUL¿FDomRGHSUpYLRDWHQGLPHQWRGRVGHPDLVUHTXLVLWRVGRHVWiJLRSUREDWyULRHVWDEHOHFLGRVHP/HL
§ 3º A investira em cargo comissionado, privativo de servidor concursado, não interrompe a contagem do prazo previsto no caputGHVGHTXHVHMDPUHDOL]DGDVDV
competentes avaliações.
Art. 18. A investidura em cargo de provimento em comissão dar-se-á mediante livre nomeação da autoridade competente, considerando:
I – comprovação da titulação ou habilitação exigida para o exercício do cargo;
II – quitação com as obrigações militares e eleitorais;
III – gozo de boa saúde física e mental;
,9±LGDGHPtQLPDGH GH]RLWR DQRV
V – pleno gozo dos direitos políticos;
VI – comprovação de outros requisitos essenciais ao exercício do cargo.
$QRPHDomRSDUDRVFDUJRVFRPLVVLRQDGRVUHVSHLWDUiRSHUFHQWXDOPtQLPRGHDVHUSURYLGRVSRUVHUYLGRUHVGHFDUUHLUD
§ 2º Para o cômputo do percentual referido no parágrafo acima, serão considerados os cargos comissionados destinados exclusivamente a servidores públicos concursados.
§ 3º A exceção dos cargos de Controlador Interno, Diretor Geral e Diretor Jurídico, para todos os demais cargos comissionados privativos de servidores concursados
pSHUPLWLGDDFXPXODomRHQWUHWDQWRRVHUYLGRUGHYHUiRSWDUSHODUHPXQHUDomRGHXPGRVFDUJRV
2V$VVHVVRUHV3DUODPHQWDUHVVHUmRLQGLFDGRVSHORV9HUHDGRUHVDTXHHVWHMDPOLJDGRVVHQGRQRPHDGRVSHOD0HVD'LUHWRUDGD&kPDUD0XQLFLSDOGH/HPH
§ 5º O Chefe de Gabinete da Presidência e o Diretor Geral serão nomeados pelo Presidente, sendo o Chefe de Gabinete exonerado automaticamente quando o mandato
exercido pela autoridade nomeante se encerrar, salvo exoneração antecipada expressa por meio do competente ato.
$QRPHDomRSDUDRVGHPDLVFDUJRVFRPLVVLRQDGRVHSDUDRH[HUFtFLRGHIXQomRJUDWL¿FDGDVRFRUUHUiSRUPHLRGHDWRGD0HVD
3DUDRFDUJRGH&RQWURODGRU,QWHUQRpYHGDGDDH[RQHUDomRSRUFRQYHQLrQFLDHRSRUWXQLGDGHQRSHUtRGRGHH[HUFtFLRPtQLPRGH XP DQR
Seção II – Da Progressão na Carreira
$UW5HVVDOYDGRRSURYLPHQWRLQLFLDOPHGLDQWHDSURYDomRSUpYLDHPFRQFXUVRS~EOLFRRVHUYLGRURFXSDQWHGHFDUJRGHSURYLPHQWRHIHWLYRVRPHQWHWHUiDSRVVLbilidade de progressão horizontal, por não existirem cargos estruturados em carreira nos quadros da Câmara Municipal de Leme.
3DUiJUDIRÒQLFR(QWHQGHVHFRPR3URJUHVVmR+RUL]RQWDOSDUDRV¿QVGHVWD/HLDPXGDQoDVHTXHQFLDOGH&ODVVHUHSUHVHQWDGDSHORVDOJDULVPRVURPDQRV,,,,,,,9
V, VI, VII, e Referências, sem alteração da denominação do cargo.
Art. 20. A progressão na carreira ocorrerá nos moldes descritos nos parágrafos deste artigo.
§ 1º Ao ser nomeado para o exercício de um determinando cargo de provimento efetivo, o servidor será enquadrado na Classe I e na Referência inicialmente prevista
no Anexo II.
§ 2º A promoção se dará mediante procedimento administrativo instaurado no âmbito do Departamento de Contabilidade, Patrimônio e Almoxarifado, independenWHPHQWHGHUHTXHULPHQWRGRVHUYLGRUHREHGHFHUiDRFULWpULRGRWHPSRGHH[HUFtFLRPtQLPRGHFDGD&ODVVHRX5HIHUrQFLD
$SURPRomRGH&ODVVHVRFRUUHUiDFDGD WUrV DQRVFRQVHFXWLYRVGHH[HUFtFLRVHPTXHRVHUYLGRUWHQKDIDOWDLQMXVWL¿FDGDSXQLomRHPSURFHVVRVDGPLnistrativos disciplinares, licença para assuntos particulares e responsabilização em sindicâncias.
2WHPSRGHH[HUFtFLRPtQLPRGHFDGD5HIHUrQLFDpGH FLQFR DQRVSRGHQGRRVHUYLGRUVHUSURPRYLGRSDUDDSUy[LPD5HIHUrQFLDFDVRQRWUDQVFXUVRGRSUD]R
QmRWHQKDIDOWDLQMXVWL¿FDGDSXQLomRHPSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVGLVFLSOLQDUHVOLFHQoDSDUDDVVXQWRVSDUWLFXODUHVHUHVSRQVDELOL]DomRHPVLQGLFkQFLDV
$FRQVWDWDomRGHIDOWDLQMXVWL¿FDGDOLFHQoDSDUDDVVXQWRVSDUWLFXODUHVSXQLomRHPSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVGLVFLSOLQDUHVRXUHVSRQVDELOL]DomRHPVLQGLFkQFLD
LQWHUURPSHDFRQWDJHPGRWHPSRSUHYLVWRQRVHDFLPDUHLQLFLDQGRRF{PSXWRDSyVRUHJXODUUHWRUQRDRVWUDEDOKRV
§ 6º A promoção horizontal ocorrerá dentro dos limites previstos para cada cargo, observada as Referências no Anexo II e as Classes no Anexo IV.
$FRQFHVVmRGHSURJUHVVmRGHYHUiVHUDYHUEDGDQD¿FKDGRIXQFLRQiULRID]HQGRUHIHUrQFLDH[SUHVVDDRDWHQGLPHQWRGRVUHTXLVLWRVQHFHVViULRV
$PXGDQoDGH&ODVVHLPSRUWDUiQRDXPHQWRGRVYHQFLPHQWRVGRFDUJRFRUUHVSRQGHQWHQRSHUFHQWXDOGH FLQFRSRUFHQWR LQFLGHQWHVREUHRYDORUGRYHQFLmento da Classe imediatamente anterior, conforme Anexo IV que passa a fazer parte integrante da presente Lei.
§ 9º No momento da vacância de um cargo sua Classe retornará sempre à Classe I e à Referência inicial, começando uma carreira do início para o seu novo ocupante.
6HomR,,,±'DV*UDWL¿FDo}HV
$UW2VRFXSDQWHVGHFDUJRVHIHWLYRVQRVTXDGURVGD&kPDUD0XQLFLSDOGH/HPHWHUmRGLUHLWRjJUDWL¿FDomRSRUTXDOL¿FDomRWpFQLFDQRVVHJXLQWHVWHUPRV
,± GH]SRUFHQWR VREUHVHXVYHQFLPHQWRVEDVHSDUDJUDGXDomRHPFXUVRVXSHULRUQmRLQFLGLQGRVREUHTXDOTXHURXWUDYDQWDJHPRXJUDWL¿FDomRSHUFHELGD
pelo servidor;
,,± TXLQ]HSRUFHQWR VREUHVHXVYHQFLPHQWRVEDVHSDUDFXUVRVGHSyVJUDGXDomRPHVWUDGRHGRXWRUDGRVUHFRQKHFLGRVSHOR0LQLVWpULRGD(GXFDomRQmR
LQFLGLQGRVREUHTXDOTXHURXWUDYDQWDJHPRXJUDWL¿FDomRSHUFHELGDSHORVHUYLGRU
$FRQFHVVmRGDJUDWL¿FDomRGHYHUiVHUGHWDOKDGDPHQWHDYHUEDGDSHOR'HSDUWDPHQWRUHVSRQViYHOFRQVWDQGRRQ~PHURHRDQRGRDWRTXHFRQFHGHXFXUVRLQVWLtuição frequentada, data de ingresso e data de conclusão.
$JUDWL¿FDomRSRUTXDOL¿FDomRWpFQLFDVRPHQWHVHUiFRQFHGLGDTXDQGRRFDPSRGHIRUPDomRIRUGLUHWDPHQWHOLJDGRDRFDUJRGHVHPSHQKDGRHQmRIRUSUpUHTXLVLWR
para investidura no cargo.
§ 3º Considera-se curso superior, para efeito de concessão do benefício em causa, o de graduação que alude o art. 44, II, da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996.
(PFDGDXPGRVQtYHLVGHHVFRODULGDGHDJUDWL¿FDomRLQFLGLUiXPD~QLFDYH]QmRVHQGRFXPXODGDQRFDVRGHXPPHVPRVHUYLGRUSRVVXLUPDLVGHXPDJUDGXDomR
HPFXUVRVXSHULRUGHXPDSyVJUDGXDomRGHXPFXUVRGHPHVWUDGRRXGHXPFXUVRGHGRXWRUDGR
$UW6HUiFRQFHGLGDJUDWL¿FDomRQDVVHJXLQWHVVLWXDo}HV
,±GH YLQWH GRVYHQFLPHQWRVEDVHQmRLQFLGLQGRVREUHTXDOTXHURXWUDYDQWDJHPRXJUDWL¿FDomRSHUFHELGDSDUDRVVHUYLGRUHVRFXSDQWHVGHFDUJRVHIHWLYRVTXH
forem nomeados chefes de departamento ou membros da comissão de licitação;
,,±GH TXLQ]H GRVYHQFLPHQWRVEDVHQmRLQFLGLQGRVREUHTXDOTXHURXWUDYDQWDJHPRXJUDWL¿FDomRSHUFHELGDSDUDRVVHUYLGRUHVRFXSDQWHVGHFDUJRVHIHWLYRV
que forem nomeados membros da comissão da Lei de Acesso à Informação.
3DUiJUDIRÒQLFR2VHUYLGRUSRGHUiDFXPXODUQRPi[LPRGXDVIXQo}HVJUDWL¿FDGDV
Capítulo IV – Disposições Finais
$UW$VDOWHUDo}HVGRVFDUJRVMiH[LVWHQWHVQRTXDGURGHSHVVRDOGD&kPDUD0XQLFLSDOGH/HPHSURPRYLGDVSHODSUHVHQWH/HLWHUmRH¿FiFLDLPHGLDWD
§ 1º As alterações das exigências para provimento terão validade somente na vacância do cargo.
2VRFXSDQWHVGHFDUJRVMiH[LVWHQWHVQRTXDGURGHSHVVRDOGD&kPDUD0XQLFLSDOGH/HPHSUHVHUYDUmRRVGLUHLWRVHDVYDQWDJHQVDGTXLULGDVEHPFRPRWHUmRVHX
tempo de casa aproveitado para o enquadramento nas Classes referentes à progressão horizontal.
§ 3º Os servidores que optarem por permanecer nos seus cargos com a denominação, carga horária e atribuição anteriores à presente lei deverão fazê-lo de modo
H[SUHVVRHSRUHVFULWRDR3UHVLGHQWHGD&kPDUD0XQLFLSDOGH/HPHQRSUD]RGH VHVVHQWD GLDVGHVXDYLJrQFLD
§ 4º No caso do parágrafo anterior, os servidores permaneceram nas suas antigas referências, não sendo reenquadrados nos termos da presente lei.
$UW$FDGDDQRGHH[HUFtFLRGHIXQomRJUDWL¿FDGDHRXGHH[HUFtFLRGHFDUJRFRPLVVLRQDGRRVHUYLGRULQFRUSRUDUiHPVHXYHQFLPHQWREDVH XPGpFLPR 
GDJUDWL¿FDomRSHUFHELGD
2H[HUFtFLRGHFDUJRFRPLVVLRQDGRRXIXQomRJUDWL¿FDGDHPSHUtRGRDQWHULRUjSUHVHQWH/HLVHUiFRQVLGHUDQGRSDUD¿QVGHLQFRUSRUDomRLQFOXVLYHSURSRUFLRQDO
VHLQIHULRUD GRVH PHVHV
1RFDVRGRH[HUFtFLRGHFDUJRVFRPLVVLRQDGRVDLQFRUSRUDomRVHUiGDGLIHUHQoDHQWUHDUHPXQHUDomRGRFDUJRFRPLVVLRQDGRHDTXHODGRFDUJRTXHVHMDWLWXODU
§ 3º A incorporação será sempre em valor nominal, vedada a aplicação de percentual.
$UW$DSRVHQWDGRULDFRPSXOVyULDHWiULDGRVVHUYLGRUHVGD&kPDUD0XQLFLSDOGH/HPHGDUVHiDRFRPSOHWDUHP VHWHQWDHFLQFR DQRV
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Art. 26. Todas as alterações de atribuições, carga horária, requisitos e referências da presente lei se aplicam somente aos servidores em atividade.
$UW$VGHVSHVDVFRPDH[HFXomRGDSUHVHQWH/HLFRUUHUmRjFRQWDGHGRWDo}HVRUoDPHQWiULDVSUySULDVVXSOHPHQWDGDVVHQHFHVViULR
$UW(VWD/HLHQWUDHPYLJRUQDGDWDGHVXDSXEOLFDomRUHYRJDQGRVHXQLFDPHQWHDVGLVSRVLo}HVDQWHULRUHVFRPHODFRQÀLWDQWHV
Leme, 28 de março de 2016.
PAULO ROBERTO BLASCKE
PREFEITO MUNICIPAL DE LEME
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Cargos efetivos e empregos permanentes
QTDE


DESCRIÇÃO
7pFQLFR$GPLQLVWUDWLYR

NATUREZA/REGIME
&DUJR(VWDWXWiULR

01
01



Analista de Contabilidade
Auxiliar de Contabilidade
7pFQLFRHP7,
2¿FLDO/HJLVODWLYR

Cargo / Estatutário
Cargo / Estatutário
&DUJR(VWDWXWiULR
&DUJR(VWDWXWiULR

01
03
03
03
01
04
01
01

Copeira
Motorista
Procurador Jurídico
Auxiliar de Serviços Gerais
Assessor de Imprensa
Agente de Segurança
Recepcionista
Arquivista

Cargos em Comissão
QTDE
DESCRIÇÃO
01
Chefe de Gabinete da Presidência
Igual ao número de Vereadores
01
Diretor Geral
01
Diretor Jurídico
01
Controle Interno
01
Coordenador Administrativo
01
Coordenador Legislativo

REF.

Cargo / Estatutário
Cargo / Estatutário
Cargo / Estatutário
Cargo / Estatutário
Cargo / Estatutário
Cargo / Estatutário
Cargo / Estatutário
Cargo / Estatutário

LOTAÇÃO
*3
01 DG
02 DG/DCPA
01 DG/DPTCC
01 DG/DCPA
01 DG/DPTCC
'*'6&
'01 DG/DSC
01 DG/DALACB
01 DG/DE
03 DG/DETS
03 DJ
03 DG/DETS
01 GP
04 DG/DETS
01 DG/DETS
01 DG/ DALACB

NATUREZA/REGIME
Comissionado / Estatutário
Assessor Parlamentar Comissionado / Estatutário
Comissionado privativo de efetivo/ Estatutário
Comissionado privativo de efetivo/ Estatutário
Comissionado privativo de efetivo/ Estatutário
Comissionado privativo de efetivo/ Estatutário
Comissionado privativo de efetivo/ Estatutário

LOTAÇÃO
GP
GV
DG
DJ
DJ
DG
DG

Referência
L 34
L 22
L 34
L 56
L 34
L 30
L 30

)XQo}HV*UDWL¿FDGDV
QTDE




DESCRIÇÃO
&KHIHVGH'HSDUWDPHQWR
&RPLVVmRGH/LFLWDomR
&RPLVVmRGD/HLGH$FHVVRD,QIRUPDomR

LOTAÇÃO
'*
'*'7&&
'-

Referência




/HJHQGD VLJODVXWLOL]DGDV 
GP: Gabinete da Presidência
GV: Gabinete de Vereador
DJ: Diretoria Jurídica
DG: Diretoria Geral
DCPPA: Departamento de Contabilidade, Patrimônio e Almoxarifado
DPTCC: Departamento de Pessoal, Tesouraria, Compras e Contratos
DETS: Departamento de Expediente, Transportes e Segurança
DSC: Departamento de Sessões e Comissões
DALALB: Departamento de Apoio Legislativo, Acervo de Leis e Biblioteca
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L 22 A L 28
L 38 a L 44
L 22 a L 28
/D/
L 17 a L 23
L 17 a L 23
L 20 a L 26
L 48 a L 54
L 17 a L 23
L 26 a L 32
L 08 a L 14
L 14 a L 20
L 17 a L 23
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DESCRIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DE CARGOS EFETIVOS
&$5*27pFQLFR$GPLQLVWUDWLYR
'HVFULomR6XPiULD([HFXWDWDUHIDVDWLQHQWHVjGDWLORJUD¿DHjGLJLWDomREHPFRPRDX[LOLDQRVHUYLoREXURFUiWLFR
Atribuições:
RSHUDUPiTXLQDVHHTXLSDPHQWRVGHHVFULWyULR
- 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;
FODVVL¿FDUVHOHFLRQDUHSUHSDUDUGRFXPHQWRV
RUJDQL]DUHFRQVHUYDUDUTXLYRVH¿FKiULRVGHDFRUGRFRPDVLQVWUXo}HVUHFHELGDV
H[HFXWDUDGLJLWDomRGHWH[WRVGHLQGLFDo}HVSURMHWRVGHOHLUHTXHULPHQWRVHRXWUDVSURSRVLWXUDVHQFDPLQKDGDVSHORVJDELQHWHVGRV9HUHDGRUHV
- secretariar todas as sessões, sendo responsável pela respectiva ata;
GDUHUHFHEHULQIRUPDomRTXDQGRVROLFLWDGRVHJXLQGRRSURFHVVRHURWLQDSUpHVWDEHOHFLGRVSHORFKHIHLPHGLDWR
HVWDEHOHFHUFRQWDWRFRPDVXQLGDGHVGD3UHIHLWXUDEHPFRPRRXWURVyUJmRVPXQLFLSDLVHVWDGXDLVHIHGHUDLVTXDQGRQHFHVViULRV
- auxiliar na execução de tarefas elementares de apoio aos gabinetes dos Vereadores.
Requisitos:(QVLQRPpGLRFRPSOHWRHFRQKHFLPHQWRGHLQIRUPiWLFD
CARGO: Analista de Contabilidade
Descrição Sumária: $WLYLGDGHUHODFLRQDGDjHVFULWXUDomRGDVFRQWDVGRyUJmRRUoDPHQWiULRH¿QDQFHLURRSHUDo}HVGHHQFHUUDPHQWRGRH[HUFtFLR
Atribuições:
- analisar contas, balancetes e balanço contábil;
- emitir notas de reserva e de empenhos;
RUJDQL]DUHPDQWHUUHJLVWURVHGHPRQVWUDWLYRVGDPRYLPHQWDomR¿QDQFHLUDHGDH[HFXomRRUoDPHQWiULD
SODQHMDURUJDQL]DUHH[HFXWDUDVDWLYLGDGHVSHUWLQHQWHVjH[HFXomRGRRUoDPHQWRGD&kPDUD
YHUL¿FDUHLQIRUPDUR3UHVLGHQWHGD&kPDUDVREUHGHVUHVSHLWRDRVOLPLWHVGHRUGHPFRQWiELOSUHYLVWRVQD&RQVWLWXLomR)HGHUDOH/HLGH5HVSRQVDELOLGDGH)LVFDO
- manter posições atualizadas sobre recursos utilizados, saldos e disponibilidades;
- 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;
HODERUDUHDQDOLVDUSDUHFHUHVLQIRUPDo}HVUHODWyULRVHVWXGRVHRXWURVGRFXPHQWRVGHQDWXUH]DFRQWiELO
FRQIHULUHLQVWUXLUSURFHVVRVHSURMHWRVUHODWLYRVjVXDiUHDGHDWXDomR
SUHVWDUDVVLVWrQFLDWpFQLFDHPTXHVW}HVTXHHQYROYDPPDWpULDGHQDWXUH]DDGPLQLVWUDWLYDHFRQWiELOHPLWLQGRLQIRUPDo}HVHSDUHFHUHV
RUJDQL]DUGRFXPHQWRVXWLOL]DQGRWpFQLFDVHSURFHGLPHQWRVDSURSULDGRV
- atender ao público interno;
VHFUHWDULDUWRGDVDVVHVV}HVVHQGRUHVSRQViYHOSHODRULHQWDomRHHVFODUHFLPHQWRDRVSURMHWRVTXHFRQWHQKDPHVWXGRVGHLPSDFWRVRUoDPHQWiULRVHWHPDVD¿QV
- 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;
SODQHMDURUJDQL]DUHH[HFXWDUDVDWLYLGDGHVSHUWLQHQWHVjJXDUGDHFRQVHUYDomRGHPDWHULDLVGRDOPR[DULIDGR
- distribuir os materiais requisitados, mantendo atualizado o controle de estoque e de requisição;
PDQWHURUHJLVWURGRVLWHQVDGTXLULGRVHVSHFL¿FDQGRDTXDQWLGDGHFRQGLo}HVSUHoRVHSURFHGrQFLD
- manter o registro do destino dos itens entregues para consumo;
- remeter ao Tribunal de Contas do Estado, tempestivamente, toda a documentação necessária;
H[HFXWDURXWUDVDWLYLGDGHVFRUUHODWDVjVDFLPDGHVFULWDVDFULWpULRGRVXSHULRULPHGLDWR
Requisito:&XUVR6XSHULRUHP&RQWDELOLGDGHFRP5HJLVWURQR&RQVHOKR5HJLRQDOGH&RQWDELOLGDGH &5& HFRQKHFLPHQWRGHLQIRUPiWLFD
CARGO: Auxiliar de Contabilidade
Descrição Sumária: $WLYLGDGHUHODFLRQDGDjHVFULWXUDomRGDVFRQWDVGRyUJmRRUoDPHQWiULRH¿QDQFHLURRSHUDo}HVGHHQFHUUDPHQWRGRH[HUFtFLRWHVRXUDULDRUJDnização, controle e registro de Pessoal da Câmara Municipal.
Atribuições:
SURSRUHH[HFXWDUDSROtWLFDGHUHFXUVRVKXPDQRVGD&kPDUDWHQGRSRUREMHWLYRDTXDOLGDGHGRWUDEDOKRHRDWHQGLPHQWRH¿FLHQWHjVGHPDQGDVGDVRFLHGDGH
- 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;
±FRQWURODUDVFRQFHVV}HVGHGLUHLWRVYDQWDJHQVHJUDWL¿FDo}HVDRSHVVRDOGD&kPDUDRSLQDQGRQRVSURFHVVRVUHVSHFWLYRV
– 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;
±FRQWURODUR4XDGURGH/RWDomRGH3HVVRDOHPWRGRVRVyUJmRVGD&kPDUD]HODQGRSHODREVHUYkQFLDGRVOLPLWHVOHJDLV
±FXLGDUGDPRYLPHQWDomRGHSHVVRDOGD&kPDUDSURSRQGRHREVHUYDQGRFULWpULRVHVSHFt¿FRV
– elaborar e emitir atestados, certidões, informes de rendimentos e demais documentos relativos ao pessoal, na forma da legislação vigente;
±IRUQHFHUHOHPHQWRVSDUDHPSHQKRHHVFULWXUDomRGDVFRQWDV¿QDQFHLUDVGRSHVVRDOGD&kPDUDH9HUHDGRUHV
– 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;
DX[LOLDUQROHYDQWDPHQWRGRQXPHUiULRPDQWHQGRVREVXDJXDUGDHFRQWUROHRVUHFXUVRV¿QDQFHLURVUHFHELGRVSHOD&kPDUD
DX[LOLDUQRVGHSyVLWRVHPLVV}HVGHFKHTXHVPRYLPHQWDo}HVGDVFRQWDVEDQFiULDVHFRQFLOLDo}HV
– executar outra tarefas relacionadas a sua área de atuação sempre que solicitado por seu superior hierárquico.
Requisito:&XUVR7pFQLFRHP&RQWDELOLGDGH&RQKHFLPHQWRGHLQIRUPiWLFD
&$5*27pFQLFRHP7,
Descrição Sumária: $WLYLGDGH UHODFLRQDGD j H[HFXomR GH VHUYLoRV GH SURJUDPDomR GH FRPSXWDGRUHV SURFHVVDPHQWR GH GDGRV VXSRUWH WpFQLFR PDQXWHQomR H
operação dos equipamentos de áudio e imagem.
Atribuições:
DX[LOLDUQRVDMXVWHVGRVUHÀHWRUHVGHLOXPLQDomRGXUDQWHDVWUDQVPLVV}HVRXJUDYDo}HVGHVHVV}HVHYHQWRVRXSURJUDPDV
DMXGDUQDRUJDQL]DomRHFRQVHUYDomRGHWRGRRPDWHULDOSURGX]LGR
- realizar o tratamento de registros sonoros;
- coordenar e supervisionar a gravação dos pronunciamentos dos vereadores nos eventos e sessões da Câmara;
LQVWDODUHFRQ¿JXUDUVRIWZDUHVHKDUGZDUHV
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- organizar e controlar os materiais necessários para a execução das tarefas de operação, ordem de serviço, resultados dos processamentos, suprimento, etc;
- operar equipamentos de processamento automatizados de dados, mantendo ativa toda a malha de dispositivos conectados;
FULDULPSODQWDUHPDQWHULVRODGDPHQWHRXHPFRQMXQWRFRPWHUFHLURFRQWUDWDGRRVLWHGD&kPDUD0XQLFLSDO
H[HFXWDUVXSRUWHWpFQLFREiVLFRHPVRIWZDUHVKDUGZDUHVFRPSXWDGRUHVLPSUHVVRUDVHGHPDLVHTXLSDPHQWRV
FULDULPSODQWDUHDGPLQLVWUDUPHFDQLVPRVGHFySLDVGHVHJXUDQoDVGRVFRPSXWDGRUHVHVHUYLGRUHVGD&kPDUD0XQLFLSDO %DFNXS 
HODERUDUDWXDOL]DUHPDQWHUDGRFXPHQWDomRWpFQLFDQHFHVViULDSDUDDRSHUDomRHPDQXWHQomRGDVUHGHVGHFRPSXWDGRUHV
- ministrar orientações e treinamentos de informática aos servidores da Câmara Municipal, bem como aos agentes políticos;
- executar outras tarefas relacionadas a sua área de atuação sempre que solicitado por seu superior hierárquico.
Requisito:&XUVR7pFQLFRHP,QIRUPiWLFD$QDOLVHGH6LVWHPDV3URFHVVDPHQWRGH'DGRVRX7HFQRORJLDGD,QIRUPDomR
&$5*22¿FLDO/HJLVODWLYR
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;
H[HFXWDUDGLJLWDomRGHWH[WRVGHLQGLFDo}HVSURMHWRVGHOHLUHTXHULPHQWRVHRXWUDVSURSRVLWXUDVHQFDPLQKDGDVSHORVJDELQHWHVGRVYHUHDGRUHV
- secretariar todas as sessões, sendo responsável pela respectiva ata;
- auxiliar na execução de tarefas elementares de apoio aos gabinetes dos vereadores;
WUDQVSRUWDUGRFXPHQWRVHPDWHULDLVLQWHUQDPHQWHHQWUHDVSUySULDVXQLGDGHVGD&kPDUDRXH[WHUQDPHQWHSDUDRXWURVyUJmRVRXHQWLGDGHV
H[WUDLUFySLDV
- digitar, digitalizar e datilografar documentos;
- dar e receber informações quando solicitado;
- estabelecer contatos, atender telefone, anotar recados;
- elaborar quadro estatístico;
SDUWLFLSDUGDSUHSDUDomRGHPDWpULDSDUDGLYXOJDomRLQWHUQDHH[WHUQD
- preparar documentos para digitação;
- operar equipamentos de digitação;
UHGLJLUUHODWyULRVHLQIRUPDUH[SHGLHQWHV
- 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;
- executar serviços gerais de limpeza de copa e cozinha;
SUHSDUDUHVHUYLUFDIpODQFKHVHVHUYLoRVGHFRSDHPJHUDO
H[HFXWDURXWUDVWDUHIDVD¿QV
PDQWHUOLPSRVRVPyYHLVHDUUXPDGRVRVORFDLVGHWUDEDOKR
- 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;
REVHUYDUHFXPSULUDVQRUPDVWpFQLFDVGHXVRGRVYHtFXORVHDOHJLVODomRGHWUkQVLWRHPYLJRU
- 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: $WLYLGDGHSULYDWLYDGHEDFKDUpLVHPGLUHLWRFRPUHJLVWURQD2UGHPGRV$GYRJDGRVGR%UDVLO±2$%UHODFLRQDGRVDSODQHMDPHQWRFRRUGHQDomRVXSHUYLVmRHH[HFXomRGHWDUHIDVTXHHQYROYHPDVIXQo}HVGHSURFHVVDPHQWRGHIHLWRVDUHSUHVHQWDomRGD&kPDUD0XQLFLSDOGH/HPHMXGLFLDOHH[WUDMXGLFLDOPHQWH
Atribuições:
SHVTXLVDUHHVWXGDUOHJLVODomRMXULVSUXGrQFLDHGRXWULQDLQFOXVLYHGHRXWURV0XQLFtSLRV(VWDGRVH3DtVHVSDUDIXQGDPHQWDUSURMHWRV
- assistir aos Vereadores e as Unidades do Poder Legislativo, nos assuntos de interesse da Câmara Municipal de Leme;
SHVTXLVDUFRQIHULUHVHOHFLRQDUGRFXPHQWRVHLQIRUPDo}HVFRPEDVHQDOHJLVODomRSHUWLQHQWHHQRUPDVWpFQLFDV
- elaborar e atualizar normas e procedimentos pertinentes à área de atuação;
DVVLVWLUDUHGDomRGHGRFXPHQWRVR¿FLDLV
UHDOL]DUWUDEDOKRVTXHH[LMDPFRQKHFLPHQWRVEiVLFRVGHLQIRUPiWLFDLQFOXVLYHGLJLWDomR
WUDQVPLWLULQIRUPDo}HVGHQDWXUH]DMXUtGLFDOHJLVODWLYDHDGPLQLVWUDWLYDTXDQGRVROLFLWDGRHGHWHUPLQDGRSHOD3UHVLGHQWH
- 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;
UHDOL]DUWUDEDOKRVGHOLPSH]DGHSLVRVYLGURVPyYHLVLQVWDODo}HVVDQLWiULDVHWF
- executar serviços gerais de limpeza de copa e cozinha;
H[HFXWDURXWUDVWDUHIDVD¿QV
PDQWHUOLPSRVRVPyYHLVHDUUXPDGRVRVORFDLVGHWUDEDOKR
- manter arrumado o material sob sua guarda;
- solicitar requisição de material de limpeza e outros materiais, quando necessário;
D¿[DUHPTXDGURVSUySULRVHGHDFRUGRFRPDVRUGHQVVXSHULRUHVDYLVRVRUGHQVGHVHUYLoRFRPXQLFDGRVHRXWURV
- 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:
DVVHVVRUDUQDHODERUDomRGHPDWpULDVMRUQDOtVWLFDVYLVDQGRDIRUQHFHUDRVYHtFXORVGHFRPXQLFDomRH[WHUQRVHLQWHUQRVLQIRUPDo}HVHHVFODUHFLPHQWRVGHLQWHUHVVH
da Câmara Municipal;
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- assessorar na confecção de veículos de informação internos;
- acompanhanhar notícias de interesse da Câmara Municipal veiculadas pelos
diversos meios de comunicação;
- assessorar na produção de vídeos;
- acompanhar as sessões da Câmara Municipal;
FRRUGHQDUHRUJDQL]DUPDWHULDOMRUQDOtVWLFR
- realizar outras atividades inerentes a sua área de atuação.
Requisito:&XUVRGH&RPXQLFDomR6RFLDO-RUQDOLVPR5HODo}HV3~EOLFDV5iGLR79RXFRPSURYDomRGHGHVHPSHQKRGDDWLYLGDGHGH-RUQDOLVWDSRU GRLV DQRV
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;
¿VFDOL]DUHQWUDGDHVDtGDGHSHVVRDV
YHUL¿FDUDVDXWRUL]Do}HVSDUDRLQJUHVVRQRVUHIHULGRVORFDLVHYHGDUDHQWUDGDGHSHVVRDVQmRDXWRUL]DGDV
ID]HULQVSHomRHPLQWHUYDORV¿[RVDGRWDQGRSURYLGrQFLDVTXDQGRQHFHVViULDVHYLWDQGRURXERVLQFrQGLRVHGDQL¿FDo}HVQRVHGLItFLRVHPDWHULDLVVREVXDJXDUGD
- 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.
CARGO: Recepcionista
Descrição Sumária: Atividade consistente no atendimento de pessoas, controle da portaria e antedimento ou realização de ligações e encaminhamento aos seus
destinatários.
Atribuições:
- 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:1tYHOPpGLRFRPSOHWRHFRQKHFLPHQWRGHLQIRUPiWLFD
CARGO: Arquivista
Descrição Sumária: ([HFXWDWDUHIDVDWLQHQWHVDIXQo}HVGHGRFXPHQWDomRSHVTXLVDHLQIRUPDomRGHSDSpLVHSURFHVVRVGROHJLVODWLYR
Atribuições:
- receber, registrar e distribuir dos documentos, bem como controlar sua movimentação;
FODVVL¿FDUDUUDQMDUGHVFUHYHUHH[HFXWDUDVGHPDLVWDUHIDVQHFHVViULDVjJXDUGDHFRQVHUYDomRGRVGRFXPHQWRVDVVLPFRPRSUHVWDomRGHLQIRUPDo}HVUHODWLYDVDRV
mesmos;
SUHSDUDUGRFXPHQWRVGHDUTXLYRVSDUDPLFUR¿OPDJHPHFRQVHUYDomRHXWLOL]DomRGRPLFUR¿OPH
- 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;
PDQWHURUJDQL]DGRVDUTXLYRVDFHUYRVELEOLRJUi¿FRVH¿FKiULRV
ID]HUOHYDQWDPHQWRGHGDGRVFRQVXOWDGHGRFXPHQWRVSHVTXLVDELEOLRJUD¿DRXQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHV
- 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;
SODQHMDURUJDQL]DUHH[HFXWDUDVDWLYLGDGHVSHUWLQHQWHVjJXDUGDHFRQVHUYDomRGHPDWHULDLVGRDOPR[DULIDGR
Requisito:(QVLQRPpGLRFRPSOHWRHFRQKHFLPHQWRGHLQIRUPiWLFD
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:
VXSHUYLVLRQDUFRRUGHQDUFRQWURODURUJDQL]DUH¿VFDOL]DUDVDWLYLGDGHVGHFRPSHWrQFLDGD3UHVLGrQFLDGD&kPDUD
- estabelecer prioridade e normas para manter o padrão das atividades a serem desenvolvidas no Gabinete;
HODERUDUOHYDQWDPHQWRVTXHIRUQHoDPVXEVtGLRVjIRUPXODomRGHSROtWLFDVHGLUHWUL]HVH¿FD]HV
DFRPSDQKDUSURMHWRVHRULHQWDUDH[HFXomRHDQGDPHQWRGRVPHVPRV
- representar o Presidente em eventos internos e externos;
- atender à população;
- participar de reuniões;
- executar outras tarefas que lhe forem designadas pelo Presidente.
Requisito: (QVLQR0pGLR&RPSOHWRHFRQKHFLHPQWRHP,QIRUPiWLFD
CARGO EM COMISSÃO: Assessor Parlamentar
Descrição Sumária: Atividade relacionada às tarefas que envolvam assessoria direta a Vereador.
Atribuições:
VXSHUYLVLRQDUFRRUGHQDUFRQWURODURUJDQL]DUH¿VFDOL]DUDVDWLYLGDGHVGHFRPSHWrQFLDGR*DELQHWH9HUHDGRU
- estabelecer prioridade e normas para manter o padrão das atividades a serem desenvolvidas no Gabinete;
HODERUDUHVWXGRVOHYDQWDPHQWRVUHODWyULRVSDUHFHUHVTXHIRUQHoDPVXEVtGLRVjIRUPXODomRGHSROtWLFDVHGLUHWUL]HVH¿FD]HV
SUHSDUDUSODQRVSURMHWRVHRULHQWDUDH[HFXomRHDQGDPHQWRGRVPHVPRV
- 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;
DVVHVVRUDUWpFQLFDHSROLWLFDPHQWHRV9HUHDGRUHVQRH[HUFtFLRGHVXDVDWULEXLo}HV
- 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:
VXSHUYLVLRQDUFRQWURODUGLVWULEXLU¿VFDOL]DUFRRUGHQDUHDFRPSDQKDUDVDWLYLGDGHVGD'LUHWRULD-XUtGLFD
RULHQWDUVHXVVXERUGLQDGRVVHJXQGRQRUPDVHSDGU}HVSUpHVWDEHOHFLGRVIDFLOLWDQGRDFRPXQLFDomRHQWUHRVPHVPRV
FXPSULUWDPEpPTXDQGRDVVLPIRUQHFHVViULRDVDWULEXLo}HVGRFDUJRGH3URFXUDGRU-XUtGLFR
Requisito: Servidor efetivo. Nível superior bacharelado em Direito com registro na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.
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CARGO EM COMISSÃO: Diretor Geral
Descrição Sumária: $WLYLGDGHUHODFLRQDGDDSODQHMDPHQWRFRRUGHQDomRVXSHUYLVmRHH[HFXomRGHWDUHIDVTXHHQYROYDPDIXQomRGHJHVWRUS~EOLFR
Atribuições:
- elaborar estudos visando à implementação de modelos de gestão inovadores que primem pela qualidade nos serviços e no atendimento à população;
HODERUDUSURMHWRVTXHFRQWHPSOHPHVWUDWpJLDVH¿FD]HVGHJHVWmRGDFRLVDS~EOLFDGHFLGLQGRDOWHUQDWLYDVHGLPHQVLRQDQGRULVFRVSDUDRWLPL]DomRGHUHVXOWDGRV
FRQKHFHUHXWLOL]DUWHRULDVFRQWiEHLV¿QDQFHLUDVHRUoDPHQWiULDVGHPRGRDPLQLPL]DURVULVFRVHFRQ{PLFRVHSURPRYHURGHVHQYROYLPHQWRGD&kPDUD0XQLFLSDO
IRUQHFHUODXGRVWpFQLFRVHSDUHFHUHVQRDVVHVVRUDPHQWRDRSODQHMDPHQWRHJHUHQFLDPHQWRS~EOLFRV
- assistir a Mesa Diretora da Câmara, submetendo os atos administrativos e regulamentares a sua apreciação;
VXSHUYLVLRQDUFRRUGHQDUHRULHQWDUDH[HFXomRGDVDWLYLGDGHVGRVyUJmRVTXHFRPS}HPD&kPDUD0XQLFLSDO
FRPXQLFDUVHFRQIRUPHQRUPDSDGUmRHPGRFXPHQWRVR¿FLDLVHHVSHFt¿FRV
- realizar outras atividades inerentes a sua área de atuação.
Requisito: Ensino Superior Completo e ser Servidor Efetivo.
FUNÇÃO GRATIFICADA: Chefe de Departamento
Descrição Sumária: Atividade interna relacionada à coordenação das atividades de departamento.
Atribuições:
- responder diretamente ao Respectivo Coordenador sobre o seu departamento, prestando os necessários esclarecimentos, sempre que solicitado;
SODQHMDURUJDQL]DUFRRUGHQDUHDFRPSDQKDUDVDWLYLGDGHVHPJHUDOGHVHX'HSDUWDPHQWR
- dispor sobre as atividades e escalas dos servidores do seu departamento;
- executar outras tarefas que lhe forem designadas pelo Diretor Geral.
Requisito:(QVLQR0pGLR&RPSOHWRHVHU6HUYLGRU(IHWLYR
CARGO EM COMISSÃO: Coordenador Administrativo
Descrição Sumária:$WLYLGDGHUHODFLRQDGDDRSODQHMDPHQWRjFRRUGHQDomRjVXSHUYLVmRHjH[HFXomRGHWDUHIDVTXHHQYROYHPDHVWUXWXUDDGPLQLVWUDWLYDGD&kPDUD
Municipal.
Atribuições:
DVVHVVRUDUD'LUHWRULD*HUDOQD¿VFDOL]DomRGDVDWLYLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVGD&kPDUD
- acompanhar e coordenar os procedimentos administrativos da Câmara, reportando qualquer ilegalidade ao Diretor Geral;
¿VFDOL]DUHOLGHUDUDVDWLYLGDGHVGHVHQYROYLGDVSHORVVHUYLGRUHVFRQFXUVDGRVQDViUHDVGH¿QDQoDVFRQWDELOLGDGHUHFXUVRVKXPDQRVOLFLWDo}HVFRQWUDWRVDGPLQLVtrativos, expediente, transportes e segurança;
¿VFDOL]DUDFRPSDQKDUSODQHMDUDVDWLYLGDGHVDVHUHPGHVHQYROYLGDVSHORV'HSDUWDPHQWRVVXERUGLQDGRVFRQIRUPHRUJDQRJUDPDFRQVWDQWHGR$QH[R,
- dirigir os trabalhos de sua respectiva área;
HODERUDUDQXDOPHQWHRSODQHMDPHQWRGDVDWLYLGDGHVTXHGHYHUmRVHUGHVHQYROYLGDVOHYDQGRHPFRQVLGHUDomRRVSULQFtSLRVGDH¿FLrQFLDHFRQRPLFLGDGHHTXDOLGDGH
HODERUDUDQXDOPHQWHRUHODWyULRGDVDWLYLGDGHVUHDOL]DGDV
UHDOL]DURXWUDVDWLYLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVTXHVHMDPVROLFLWDGDVSHOR'LUHWRU*HUDO
Requisito:(QVLQRPpGLRFRPSOHWR&RQKHFLPHQWRGHLQIRUPiWLFD
CARGO EM COMISSÃO: Coordenador Legislativo
Descrição Sumária:$WLYLGDGHUHODFLRQDGDDRSODQHMDPHQWRjFRRUGHQDomRjVXSHUYLVmRHjH[HFXomRGHWDUHIDVTXHHQYROYHPDHVWUXWXUDOHJLVODWLYDGD&kPDUD
Municipal.
Atribuições:
DVVHVVRUDUD'LUHWRULD*HUDOQD¿VFDOL]DomRGDVDWLYLGDGHVOHJLVODWLYDVGD&kPDUD
- acompanhar e coordenar os procedimentos legislativos da Câmara, reportando qualquer ilegalidade ao Diretor Geral;
¿VFDOL]DUHOLGHUDUDVDWLYLGDGHVGHVHQYROYLGDVSHORVVHUYLGRUHVFRQFXUVDGRVGDViUHDVGH6HVV}HV&RPLVV}HV$FHUYRGH/HLV$SRLR/HJLVODWLYRH%LEOLRWHFD
¿VFDOL]DUDFRPSDQKDUSODQHMDUDVDWLYLGDGHVDVHUHPGHVHQYROYLGDVSHORV'HSDUWDPHQWRVVXERUGLQDGRVFRQIRUPHRUJDQRJUDPDFRQVWDQWHGR$QH[R,
- dirigir os trabalhos de sua respectiva área;
OLGHUDUSODQHMDUHDX[LOLDUQDH[HFXomRGRVSURFHGLPHQWRVQHFHVViULRVSDUDRIXQFLRQDPHQWRGDV&RPLVV}HV3HUPDQHQWHVH(VSHFLDLV
OLGHUDUSODQHMDUHDX[LOLDUQDH[HFXomRGRVSURFHGLPHQWRVQHFHVViULRVSDUDUHDOL]DomRGDV6HVV}HV2UGLQiULDVH([WUDRUGLQiULDVGD&kPDUD0XQLFLSDOGH/HPH
HODERUDUDQXDOPHQWHRSODQHMDPHQWRGDVDWLYLGDGHVTXHGHYHUmRVHUGHVHQYROYLGDVOHYDQGRHPFRQVLGHUDomRRVSULQFtSLRVGDH¿FLrQFLDHFRQRPLFLGDGHHTXDOLGDGH
HODERUDUDQXDOPHQWHRUHODWyULRGDVDWLYLGDGHVUHDOL]DGDV
UHDOL]DURXWUDVDWLYLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVTXHVHMDPVROLFLWDGDVSHOR'LUHWRU*HUDO
Requisito:(QVLQRPpGLRFRPSOHWR&RQKHFLPHQWRGHLQIRUPiWLFD
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:
FRPSURYDUDOHJDOLGDGHHSURFHGHUFRPDDYDOLDomRGRVUHVXOWDGRVTXDQWRjH¿FLrQFLDHjH¿FiFLDGDJHVWmRRUoDPHQWiULD¿QDQFHLUDHSDWULPRQLDOGR3RGHU/HJLVODWLYR
- 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;
LQGLFDomRGRPRQWDQWHLQVFULWRHPUHVWRVDSDJDUHVDOGRVQDFRQWD³GHSyVLWRV´GHYDORUHVUHIHUHQWHVDFRQWULEXLo}HVSUHYLGHQFLiULDVGHYLGDVDLQVWLWXWRRXIXQGR
SUySULRGHSUHYLGrQFLDVHKRXYHUFRPDYDOLDomRGRLPSDFWRGDLQVFULomRVREUHRWRWDOGDGtYLGDÀXWXDQWH
GHWDOKDPHQWRGDFRPSRVLomRGDVGHVSHVDVSDJDVDWtWXORGHREULJDo}HVSDWURQDLVGLVWLQJXLQGRRVYDORUHVUHSDVVDGRVDR,QVWLWXWRGR)XQGR3UySULRGH3UHYLGrQFLD
SURPRYHUDXGLWRULDVLQWHUQDVSHULyGLFDVYLVDQGRROHYDQWDPHQWRGHSRVVtYHLVGHVYLRVIDOKDVHLUUHJXODULGDGHVHUHFRPHQGDQGRDVPHGLGDVFRUUHWLYDVDSOLFiYHLV
UHYLVDUDDGHTXDomRGDHVWUXWXUDDGPLQLVWUDWLYDGD&kPDUD0XQLFLSDODRFXPSULPHQWRGRVVHXVREMHWLYRVHPHWDV
±SURPRYHURHVWXGRGHFDVRVFRPYLVWDVjUDFLRQDOL]DomRGRWUDEDOKRREMHWLYDQGRRDXPHQWRGDSURGXWLYLGDGHHDUHGXomRGHFXVWRVRSHUDFLRQDLV
- apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional;
±JHUDULQIRUPDomRTXDQWRjVSURYLGrQFLDVDGRWDGDVSHORJHVWRUGLDQWHGHGDQRVFDXVDGRVDRHUiULRHVSHFL¿FDQGRTXDQGRIRURFDVRDVVLQGLFkQFLDVLQTXpULWRVH
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 e Economia, dominar os conceitos
UHODFLRQDGRVDR&RQWUROH,QWHUQRHjDWLYLGDGHGHDXGLWRULDHGHPRQVWUDUFRQKHFLPHQWRVREUHPDWpULDRUoDPHQWiULD¿QDQFHLUDHFRQWiELODOpPGDUHVSHFWLYDOHJLVODomRYLJHQWH

A N E X O IV
ESCALA DE VENCIMENTOS
REFERÊNCIA
I
L-01
839,38
L-02
881,35
L-03
925,42
L-04
971,68
L-05
1.020,26
L-06
1.071,30
L-07
1.124,86
L-08
1.180,82
L-09
1.239,85
L-10
1.301,57
L-11
1.366,66
L-12
1.435,00

II
881,35
925,42
971,68
1.020,26
1.071,30
1.124,86
1.180,82
1.239,85
1.301,57
1.366,66
1.435,00
1.506,75

III
925,42
971,68
1.020,26
1.071,30
1.124,86
1.180,82
1.239,85
1.301,57
1.366,66
1.435,00
1.506,75
1.582,09

IV
971,68
1.020,26
1.071,30
1.124,86
1.180,82
1.239,85
1.301,57
1.366,66
1.435,00
1.506,75
1.582,09
1.660,96

CLASSE
V
1.020,26
1.071,30
1.124,86
1.180,82
1.239,85
1.301,57
1.366,66
1.435,00
1.506,75
1.582,09
1.660,96
1.744,00

VI
1.071,30
1.124,86
1.180,82
1.239,85
1.301,57
1.366,66
1.435,00
1.506,75
1.582,09
1.660,96
1.744,00
1.831,19

VII
1.124,86
1.180,82
1.239,85
1.301,57
1.366,66
1.435,00
1.506,75
1.582,09
1.660,96
1.744,00
1.831,19
1.922,74
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L-13
L-14
L-15
L-16
L-17
L-18
L-19
L-20
L-21
L-22
L-23
L-24
L-25
L-26
L-27
L-28
L-29
L-30
L-31
L-32
L-33
L-34
L-35
L-36
L-37
L-38
L-39
L-40
L-41
L-42
L-43
L-44
L-45
L-46
L-47
L-48
L-49
L-50
L-51
L-52
L-53
L-54
L-55
L-56
L-57
L-58
L-59
L-60
L-61
L-62
L-63
L-64
L-65
L-66

1.506,75
1.582,09
1.660,96
1.744,00
1.831,19
1.922,74
2.018,88
2.119,82
2.225,81
2.337,12
2.453,96
2.576,67
2.705,49
2.840,79
2.982,83
3.131,96
3.288,55
3.452,99
3.625,63
3.806,90
3.997,26
4.197,11
4.406,97
4.627,31
4.858,69
5.101,62
5.356,70
5.624,54
5.905,78
6.201,06
6.511,11
6.836,65
7.178,49
7.537,42
7.914,29
8.310,00
8.725,49
9.161,77
9.619,86
10.100,85
10.605,89
11.136,18
11.692,99
12.277,64
12.891,52
13.536,09
14.212,90
14.923,55
15.669,73
16.453,22
17.278,88
18.142,82
19.049,96
20.002,46
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1.582,09
1.660,96
1.744,00
1.831,19
1.922,74
2.018,88
2.119,82
2.225,81
2.337,12
2.453,96
2.576,67
2.705,49
2.840,79
2.982,83
3.131,96
3.288,55
3.452,99
3.625,63
3.806,90
3.997,26
4.197,11
4.406,97
4.627,31
4.858,69
5.101,62
5.356,70
5.624,54
5.905,78
6.201,06
6.511,11
6.836,65
7.178,49
7.537,42
7.914,29
8.310,00
8.725,49
9.161,77
9.619,86
10.100,85
10.605,89
11.136,18
11.692,99
12.277,64
12.891,52
13.536,09
14.212,90
14.923,55
15.669,72
16.453,22
17.275,88
18.142,82
19.049,97
20.002,46
21.002,58

1.660,96
1.744,00
1.831,19
1.922,74
2.018,88
2.119,82
2.225,81
2.337,12
2.453,96
2.576,67
2.705,49
2.840,79
2.982,83
3.131,96
3.288,55
3.452,99
3.625,63
3.806,90
3.997,26
4.197,11
4.406,97
4.627,31
4.858,69
5.101,62
5.356,70
5.624,54
5.905,78
6.201,06
6.511,11
6.836,65
7.178,49
7.537,42
7.914,29
8.310,00
8.725,49
9.161,77
9.619,86
10.100,85
10.605,89
11.136,18
11.692,99
12.277,64
12.891,52
13.536,09
14.212,90
14.923,55
15.669,72
16.453,21
17.275,88
18.139,67
19.049,96
20.002,46
21.002,58
22.052,71

1.744,00
1.831,19
1.922,74
2.018,88
2.119,82
2.225,81
2.337,12
2.453,96
2.576,67
2.705,49
2.840,79
2.982,83
3.131,96
3.288,55
3.452,99
3.625,63
3.806,90
3.997,26
4.197,11
4.406,97
4.627,31
4.858,69
5.101,62
5.356,70
5.624,54
5.905,78
6.201,06
6.511,11
6.836,65
7.178,49
7.537,42
7.914,29
8.310,00
8.725,49
9.161,77
9.619,86
10.100,85
10.605,89
11.136,18
11.692,99
12.277,64
12.891,52
13.536,09
14.212,90
14.923,55
15.669,72
16.453,21
17.275,87
18.139,67
19.046,65
20.002,46
21.002,59
22.052,71
23.155,35

1.831,19
1.922,74
2.018,88
2.119,82
2.225,81
2.337,12
2.453,96
2.576,67
2.705,49
2.840,79
2.982,83
3.131,96
3.288,55
3.452,99
3.625,63
3.806,90
3.997,26
4.197,11
4.406,97
4.627,31
4.858,69
5.101,62
5.356,70
5.624,54
5.905,78
6.201,06
6.511,11
6.836,65
7.178,49
7.537,42
7.914,29
8.310,00
8.725,49
9.161,77
9.619,86
10.100,85
10.605,89
11.136,18
11.692,99
12.277,64
12.891,52
13.536,09
14.212,90
14.923,55
15.669,72
16.453,21
17.275,87
18.139,66
19.046,65
19.999,28
21.002,58
22.052,72
23.155,35
24.313,11

1.922,74
2.018,88
2.119,82
2.225,81
2.337,12
2.453,96
2.576,67
2.705,49
2.840,79
2.982,83
3.131,96
3.288,55
3.452,99
3.625,63
3.806,90
3.997,26
4.197,11
4.406,97
4.627,31
4.858,69
5.101,62
5.356,70
5.624,54
5.905,78
6.201,06
6.511,11
6.836,65
7.178,49
7.537,42
7.914,29
8.310,00
8.725,49
9.161,77
9.619,86
10.100,85
10.605,89
11.136,18
11.692,99
12.277,64
12.891,52
13.536,09
14.212,90
14.923,55
15.669,72
16.453,21
17.275,87
18.139,66
19.046,65
19.998,98
20.999,24
22.052,71
23.155,35
24.313,11
25.528,77

2.018,88
2.119,82
2.225,81
2.337,12
2.453,96
2.576,67
2.705,49
2.840,79
2.982,83
3.131,96
3.288,55
3.452,99
3.625,63
3.806,90
3.997,26
4.197,11
4.406,97
4.627,31
4.858,69
5.101,62
5.356,70
5.624,54
5.905,78
6.201,06
6.511,11
6.836,65
7.178,49
7.537,42
7.914,29
8.310,00
8.725,49
9.161,77
9.619,86
10.100,85
10.605,89
11.136,18
11.692,99
12.277,64
12.891,52
13.536,09
14.212,90
14.923,55
15.669,72
16.453,21
17.275,87
18.139,66
19.046,65
19.998,98
20.998,93
22.049,20
23.155,35
24.313,12
25.528,77
26.805,21

,PSUHQVD2¿FLDOGR0XQLFtSLRGH/HPH

Leme, 26 de março de 2016

/(,25',1È5,$1'('(0$5d2'(

“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dá outras providências”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LEME, no uso das atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
$UWLJR)LFDR3RGHU([HFXWLYRDXWRUL]DGRDDEULUFUpGLWRDGLFLRQDOHVSHFLDOQRYDORUGH5 GH]PLOHGX]HQWRVUHDLV QDVVHJXLQWHVGRWDo}HV
orçamentárias:
8* )RQWHGH5HFXUVR
&yGLJRGH$SOLFDomR
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3DUiJUDIRÒQLFR2FUpGLWRDEHUWRQR$UWLJRQRYDORUGH5 GH]PLOHGX]HQWRVUHDLV FRUUHUiSRUFRQWDGHDQXODomRGHGRWDomRFRQIRUPHSUHYLVWRQR
Artigo 43, § 1º, III, da Lei Federal n° 4.320/64, da seguinte dotação:
8* )RQWHGH5HFXUVR
&yGLJRGH$SOLFDomR
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Artigo 2º – As alterações serão consideradas nos anexos do Plano Plurianual 2014/2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária de 2016.
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Leme, 28 de Março de 2016.
PAULO ROBERTO BLASCKE
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LEME

/(,25',1È5,$'('(0$5d2'(

“Dispõe sobre a Revisão Anual das remunerações e subsídios dos servidores públicos”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LEME, no pleno uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara dos Vereadores aprovou e ele
sanciona e promulga a presente Lei:
$UW2VYDORUHVGRVYHQFLPHQWRVJUDWL¿FDo}HVDGLFLRQDLVHGHPDLVYHUEDVLQFRUSRUDGDVHVXEVtGLRVGHYLGRVSHORV3RGHUHV([HFXWLYRH/HJLVODWLYRGR0XQLFtSLR
GH/HPHHVXDVDXWDUTXLDVHIXQGDomR¿FDPPDMRUDGDVHP GH]YLUJXODVHVVHQWDHVHWHSRUFHQWR FRPEDVHQR,3&$,%*( ËQGLFHGH3UHoRDR&RQVXPLGRU 
Art. 2º - Aplicam-se aos valores dos proventos de inatividade e às pensões, as disposições do artigo 1º, ressalvado o disposto no artigo 140 da lei Complementar nº
623, de 14 de dezembro de 2011.
$UW1RSUD]RGHWULQWDGLDVFRQWDGRVGDYLJrQFLDGHVWD/HLRVGLYHUVRVyUJmRVUHVSRQViYHLVSHODDSOLFDomRGDVGLVSRVLo}HVGRDUWLJRIDUmRSXEOLFDUDVUHVpectivas tabelas, devidamente atualizadas.
$UW$VGHVSHVDVFRPDH[HFXomRGHVWDOHLFRUUHUmRSRUFRQWDGHGRWDo}HVSUySULDVFRQVLJQDGDVHP2UoDPHQWR
Art. 5º -Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de abril do corrente ano, revogadas as disposições em contrário.
Leme, 29 de março de 2016.
PAULO ROBERTO BLASCKE
PREFEITO MUNICIPAL DE LEME/SP

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO
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