
            
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM    

 

 

 

    LEI Nº 304/2007 

DATA: 24  de Maio  de  2007 

SÚMULA: Dispõe sobre a Estrutura Administrativa, o Quadro de 

Cargos e Salários da Câmara Municipal de Santa Carmem, Estado de 

Mato Grosso, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições 

dos Cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores e dá outras 

providências. 

 

 

    RUDIMAR NUNES CAMASSOLA, PREFEITO MUNICIPAL DE 

SANTA CARMEM, no uso de suas atribuições legais FAZ SABER que os Vereadores da Câmara Municipal 

de Santa Carmem aprovou e eu sanciono  a seguinte Lei: 

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

    Art. 1º - Esta Lei  estabelece a Estrutura Administrativa o Quadro de 

Cargos, regulamenta as atribuições dos cargos, cria o respectivo Lotacionograma, institui o Quadro de Salários 

da Câmara Municipal, estabelece o Plano de Carreira de seus servidores e dá outras providências. 

 

    Art. 2º - O Regime Jurídico dos Servidores da Câmara é o estatutário, 

conforme artigo 53 da Lei Orgânica do Município de Santa Carmem, disciplinado e regido por Lei Estatutária 

Municipal Nº159/02 

 

 

CAPÍTULO II 

 

SEÇÃO I 

DO QUADRO DE CARGOS 

 

    Art. 3º  Os cargos enquadram-se nos seguintes grupos: 

 

    I - de provimento em comissão; 

 

     II - de provimento efetivo; 

 

SESSÃO II 

DA ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 

Art. 4º - A Câmara Municipal se organiza por órgãos de 

coordenação e assessoramento, segundo a disposição prevista nos artigos seguintes, e constantes do 

organograma geral da Câmara Municipal, conforme Anexo I desta Lei. 

 

Art. 5º- Os órgãos de coordenação e assessoramento da 

Câmara Municipal se organizam da seguinte forma : 

I – coordenadorias, designadas por siglas de três letras; 

II- divisões, designadas por siglas de  cinco letras 

III- Assistência , designadas por siglas de cinco letras. 
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Art. 6º - São os seguintes os órgãos de coordenação e 

Assessoramento da Câmara Municipal: 

 

I- Coordenadoria de Consultoria Jurídica – CCJ 

II- Coordenadoria do Gabinete da Presidência  - CGP; 

III- Coordenadoria de Administração – CAD, que conta 

com as seguintes unidades subordinadas: 

          a)- Divisão de Atendimento- DATEN; 

b) –Assistência Parlamentar – APARL. 

 

 

IV- Coordenadoria de Finanças e Patrimônio – CFP, que conta 

com a seguinte unidade subordinada: 

a)- Divisão de Recursos Humanos – DIRHU 

 

 

 

Art 7º - Os órgãos de coordenação e assessoramento  da 

Câmara Municipal exercerão suas atribuições, cada um na sua área de competência, harmoniosamente, 

buscando a cooperação entre si, no sentido de promover o bom desempenho do serviço público. 

 

Art. 8º - Ficam criados  todos os órgãos de  coordenação  e 

assessoramento da organização estrutural da Câmara Municipal, mencionados nesta Lei, os quais serão 

ativados ou desativados de acordo com a necessidade da administração. 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

SEÇÃO I 

DOS  CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

 

    Art. 9º Os cargos de provimento em comissão, são de livre nomeação e 

exoneração, e destinam-se a atender funções de confiança, enquadrados como de direção, chefia, consulta ou 

assessoramento. 

 

    § 1º  Os cargos em comissão são de livre escolha do Chefe do Poder 

Legislativo, exceto o cargo de Assistente Parlamentar, que caberá a cada Vereador a indicação de seu 

assistente. 

    § 2º  Os cargos em comissão deverão recair preferencialmente nos 

servidores do quadro efetivo, inclusive o cargo  de Assistente Parlamentar, podendo ser atribuído também à 

pessoas que reúnam habilidade técnica, condições e competência profissional para exercê-lo. 

    § 3º  O servidor designado para ocupar cargo em comissão poderá optar 

pelos vencimentos do cargo de carreira ou do cargo em comissão para o qual foi nomeado. 

 

    § 4º  Nenhuma gratificação relativa a cargo efetivo, poderá ser calculada 

sobre a complementação relativa ao cargo comissionado, exceto 13º salário, o adicional de férias e o salário-

família. 
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    § 5º  É de livre escolha, por parte do servidor efetivo investido em cargo 

comissionado, a opção em receber a remuneração do cargo efetivo ou do cargo comissionado, quando a 

remuneração do cargo efetivo for maior do que a do cargo comissionado. 

 

 

SEÇÃO II 

DOS  CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

 

    Art. 10º  Os cargos de provimento efetivo, serão providos exclusivamente 

por nomeação, com prévia aprovação em concurso público de provas, ou de provas e títulos. 

 

    Parágrafo único. Aplicar-se-á aos servidores investidos em cargos efetivos, 

as disposições desta Lei  e  do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 

 

 

 

 

 

SEÇÃO III 

DO LOTACIONOGRAMA 

 

    Art. 11º  Constitui o lotacionograma da Câmara Municipal de Santa 

Carmem a tabela constante do Anexo II. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DA CARACTERIZAÇÃO, ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS DE PROVIMENTO DOS CARGOS 

 

    Art. 12º A caracterização, atribuições e requisitos de provimento dos cargos 

em comissão e efetivos constam do Anexo III. 

 

 

CAPÍTULO V 

DA ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E GESTÃO DO SISTEMA  

DE RECURSOS HUMANOS 

 

SEÇÃO I 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

    Art. 13º  São consideradas atividades administrativas próprias dos 

servidores da Câmara Municipal: 

 

    I - Técnico-administrativas, as relacionadas com a permanente manutenção 

e adequação do apoio técnico, administrativo e operacional necessários ao cumprimento dos objetivos 

institucionais. 

 

    II - De direção, as inerentes ao exercício de chefia, coordenação e 

assessoramento. 

 

SEÇÃO II 

DA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL  E GESTÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS 
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    Art. 14º  A administração e gestão do sistema de recursos humanos de que 

trata a presente Lei , compete à Coordenadoria de Finanças e Patrimônio da Câmara Municipal de Santa 

Carmem - MT, a qual caberá essencialmente: 

 

    I - implementar e coordenar a sistemática de avaliação de desempenho, 

incluindo o detalhamento dos procedimentos previstos nesta Lei, o treinamento dos avaliadores, bem como o 

acompanhamento e a tabulação dos resultados; 

 

    II - manter atualizadas as especificações de classe; 

 

    III - submeter ao Presidente da Câmara Municipal os atos necessários à 

implantação e aplicação desta Lei. 

 

    Art. 15º.  Os servidores serão inscritos na Divisão de Recursos Humanos 

(DIRHU) que designará para prestarem serviços nos diversos setores do Poder  Legislativo, em conformidade 

com as necessidades e peculiaridades de cada setor e a disponibilidade de vagas e de pessoal: 

 

    I - De acordo com as necessidades de cada  setor, visando sempre o 

aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo poder público à comunidade; 

 

    II - A pedido do servidor. 

 

    § 1º  No caso previsto no inciso I deste artigo, a movimentação  será 

efetuada mediante solicitação da respectiva chefia. 

 

    § 2º No caso previsto no inciso II, deste artigo, o servidor deverá efetuar a 

respectiva solicitação por escrito, devidamente justificada, à Coordenadoria de Finanças e Patrimônio, que 

deverá se pronunciar no prazo máximo de 15 (quinze) dias, ouvida a chefia do setor em que o servidor está 

lotado anteriormente e a daquele em que deseja atuar, observadas as necessidades do serviço. 

 

 

CAPÍTULO  VI 

DO PLANO DE CARREIRA E DOS CARGOS 

 

    Art. 16º. O Plano de Carreira, englobando cargos e salários, tem por 

objetivo a organização da ação da Câmara Municipal, fundamentando-se na valorização dos servidores, bem 

como buscar o aprimoramento dos serviços oferecidos aos cidadãos. 

     

    Art. 17º. Constituem Plano de Carreira: 

 

    I - Cargo : é  o  conjunto   de   atribuições   e   responsabilidades conferidas 

ao servidor público; 

 

    II - Classe de Cargos: é o conjunto de cargos da mesma natureza; 

 

    III - Série de Classe: é o conjunto de classe da mesma natureza de trabalho, 

dispostos hierarquicamente de acordo com o grau de  complexidade ou responsabilidades das atribuições e com 

o nível de responsabilidade, constituindo a linha natural de promoção do servidor; 

 

    IV - Grupo Ocupacional: é o conjunto de série de classe ou classes que diz 

respeito a atividades profissionais correlatas ou afins, quanto a natureza dos respectivos trabalhos ou ao ramo 

de conhecimentos aplicados ao seu desempenho; 

 



            

 

5 

 

 

    V - Referência: é o conjunto de referências para o pessoal em geral, com os 

respectivos valores, Anexos IV; 

 

    VI - Classe Atuarial Vertical: corresponde às divisões de progressão vertical 

na carreira, identificadas por letras de A a G. 

 

     

 

 

CAPÍTULO VII 

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL 

 

SEÇÃO I 

DA PROGRESSÃO 
 

    Art. 18º. Progressão é a elevação do servidor à posição imediatamente 

superior àquela a que pertence, dentro da mesma classe. 

     

    Art. 19º. Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por 

promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda será submetido a Comissão de 

Avaliação de Desenvolvimento Funcional. 

 

    § 1º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após 

efetuado o exame dos boletins de merecimento Anexo VI, deverá emitir o competente laudo sobre a concessão 

ou não da progressão, que será encaminhado à Coordenadoria de Finanças e Patrimônio, devidamente 

ratificado pelo Chefe do Poder Legislativo. 

 

    § 2º - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos 

romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.  

   

 

    § 3º - O servidor efetivo investido em cargo comissionado, será contado o 

tempo de serviço para fins de progressão, que será relativo somente ao cargo efetivo. 

 

    § 4º - Os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a 

serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos, na Linha Atuarial 

Vertical (coeficiente de gratificação por antiguidade e merecimento) são os seguintes: 

     I      - 0.02 

     II     - 0.04 

     III      - 0.06 

     IV      - 0.08 

     V      - 0.10 

     VI     - 0.12 

     VII      - 0.14 

     VIII     - 0.16 

     IX      - 0.18 

     X     - 0.20 

     XI     - 0.22 
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     XII     - 0.24 

     XIII     - 0.26 

     XIV     - 0.28 

     XV     - 0.30 

     XVI     - 0.32 

     XVII     - 0.34 

     XVIII     - 0.36 

     XIX     - 0.38 

     XX     - 0.40 

     XXI     - 0.42 

     XXII     - 0.44 

     XXIII     - 0.46 

     XXIV     - 0.48 

     XXV     - 0.50 

     XXVI     - 0.52 

     XXVII     - 0.54 

     XXVIII    - 0.56 

     XXIX     - 0.58 

     XXX     - 0.60 

     XXXI     - 0.62 

     XXXII     - 0.64 

     XXXIII    - 0.66 

     XXXIV    - 0.68 

     XXXV     - 0.70 

 

       

    Art. 20º. No cálculo da remuneração final, será multiplicado o salário base 

do servidor, pelo coeficiente da classe a que pertence, sendo o resultado somado ao salário base. 

 

    § 1º  O salário base dos  servidores é o constante do Anexo V. 

 

    § 2º  É vedada a junção de qualquer gratificação ao salário base para cálculo 

de outra. 

 

    Art. 21º. Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o 

servidor: 

 

    I – contar 01(um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence. 

 

    II - obter, no mínimo, 50 (cinqüenta) pontos percentuais no Boletim de 

Merecimento. 
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    Art. 22º. Só poderão concorrer à progressão os servidores que além de 

satisfazerem os requisitos do artigo anterior, estiverem no exercício do cargo, ressalvadas as hipóteses 

consideradas como de efetivo exercício pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 

 

    Art. 23º. Quando o servidor for colocado, sem ônus para o órgão de origem, 

à disposição de órgão federal, estadual ou de outro município, integrante da administração direta ou indireta, do 

Poder Executivo ou do Poder Judiciário, por um período superior a 30 (trinta) dias, não concorrerá à progressão 

durante o período de afastamento. 

     

    Art. 24º. O servidor suspenso preventivamente poderá concorrer à 

progressão, mas ficarão sem efeito os atos daí decorrentes se, da verificação dos fatos que determinaram a 

suspensão preventiva, resultar penalização. 

 

    § 1º  O servidor somente iniciará o exercício na nova posição da carreira, 

depois de declarada a improcedência da penalidade, após a apuração dos fatos determinantes da suspensão 

preventiva. 

 

    § 2º  No caso de ser verificada a procedência da penalização, o ato de 

designação será considerado nulo e o servidor só poderá concorrer novamente à progressão, após decorridos 

365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da data subseqüente a do término do cumprimento da 

penalidade, ficando o referido período válido para o próximo período qüinqüenal. 

 

    Art. 25º. O servidor que vier a sofrer pena de suspensão, após suspensão 

preventiva durante a apuração da progressão, perderá o direito à mesma, só podendo concorrer novamente à 

progressão, depois de decorrido o  prazo mencionado no § 2º do artigo 19. 

 

    Art. 26º. O servidor efetivo estável,  que estiver no exercício do cargo em 

comissão, pleiteará a progressão, somente sobre o cargo efetivo. 

 

     

SEÇÃO II 

DOS CANDIDATOS À  PROGRESSÃO 

 

    Art. 27º. Até o primeiro dia útil do mês de junho de cada ano, a Divisão de 

Recursos Humanos organizará a relação dos servidores com data base de 30(trinta) de junho, com direito a 

concorrerem à progressão e a enviará à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, acompanhada 

das respectivas anotações funcionais. 

 

    Parágrafo único. A relação de que trata o presente artigo mencionará: 

 

    I - a denominação da classe a que pertence o cargo; 

 

    II - o nome dos servidores a serem promovidos, com os respectivos dados 

documentais; 

 

    III - outras disposições julgadas necessárias. 

 

    Art. 28º. Após a Comissão ter dado parecer final sobre a concessão ou não 

da progressão, a Coordenadoria de Finanças e Patrimônio, encaminhará os referidos pareceres, devidamente 

ratificados pelo Chefe do Legislativo, até 15 (quinze) de julho do mesmo exercício, à Divisão de Recursos 

Humanos que no prazo de 10 (dez) dias úteis promoverá o enquadramento dos servidores nas respectivas 

classes. 
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SEÇÃO III 

DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL 

 

     

    Art. 29º. A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional será 

constituída de 03 (três) membros designados pelo Presidente da Câmara, dos quais um representará, 

obrigatoriamente, a Coordenadoria de Finanças e Patrimônio. 

 

    Art. 30º. A Comissão terá 15 (quinze) dias após a entrega da relação dos 

servidores, pela DIRHU, para dar o seu parecer final sobre a concessão ou não da progressão. 

 

    Art. 31º. Compete à Comissão: 

 

    I - analisar e avaliar os Boletins de Merecimento, apurando o merecimento 

dos servidores avaliados, dando parecer favorável ou não à progressão; 

 

    II - opinar nos recursos interpostos por servidores quanto à apuração do 

merecimento. 

 

    III - solicitar à Divisão de Recursos Humanos, quando for conveniente, a 

relação de que trata o artigo anterior. 

 

    Art. 32º. O prazo para interpor recurso sobre a decisão da Comissão  de 

Avaliação é de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação do indeferimento da concessão de 

progressão funcional. 

 

    § 1º Os recursos serão interpostos em primeira instância ao chefe maior do 

setor administrativo em que estiver prestando serviço, em segunda instância ao Presidente da Comissão de 

Avaliação, e em terceira instância ao Presidente da Câmara. 

 

    § 2º  Os recursos interpostos se relacionarão somente sobre os dados 

apostos nos Boletins de Merecimento, os quais refletem a decisão da comissão. 

 

    § 3º  Os recursos serão encaminhados à autoridade competente, mediante 

requerimento devidamente fundamentado, constando a justificativa do pedido, em que se apresente sua razão, 

sendo liminarmente indeferidos os que não contenham fatos novos ou que se baseiem em  razões subjetivas. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DO BOLETIM DE MERECIMENTO E DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 

SEÇÃO I 

DO BOLETIM DE MERECIMENTO 

 

    Art. 33º. O Boletim de Merecimento apurará unicamente: 

 

    I - assiduidade; 

     

    II - pontualidade; 

    III - punições; 

 

    IV - capacitação mediante cursos de treinamento relacionados com as 

atribuições do cargo ou com o serviço público municipal; 

    V - experiência no serviço público municipal; 
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    VI - Eficiência; 

 

    VII - Eficácia. 

 

    Art. 34º. O merecimento é adquirido na classe e o servidor tendo sido 

enquadrado em determinada classe em conseqüência da progressão, reiniciará a contagem de ocorrências 

relativas aos fatores enumerados no artigo anterior, para nova progressão. 

 

    Art. 35º. O valor do Boletim de Merecimento varia de 0 (zero) a 100 (cem) 

pontos. 

 

    Art. 36º. O valor do fator assiduidade varia de 0 (zero) a 15 (quinze) pontos 

e será determinado através da aplicação da  seguinte fórmula: 

 

A = 15  -  365. F ÷ 2 

                      E 

 

 

Onde: A representa o grau de assiduidade; 

F, representa o valor atribuído às faltas; 

E, o período de efetivo exercício, considerado para apuração, em dias. 

 

    § 1º  O valor de F, na fórmula acima, é obtido através da multiplicação do 

número de faltas não justificadas pelo fator 2 (dois), somando-se ao resultado o número de faltas justificadas. 

 

    § 2º  Não constituirão faltas, para efeitos deste artigo, os afastamentos 

considerados como de efetivo exercício pelo Estatuto  dos Servidores Públicos Municipais. 

 

    Art. 37º. O valor do fator pontualidade varia de 0 (zero) a 15 (quinze) 

pontos e será determinado através da aplicação da fórmula: 

 

 

P = 15  -  365. I ÷ 2 

                      E 

 

Onde: P representa o grau de pontualidade; 

I, o valor atribuído aos atrasos e às saídas antecipadas; 

E, o período de efetivo exercício, em dias, considerado para a apuração. 

 

    Parágrafo único. O valor de I, na fórmula acima, é obtido pela soma do 

número de atrasos ao número de saídas antecipadas, dividindo-se o total por 2 (dois). 

    Art. 38º. Ao servidor que não tenha sofrido penalidade ou advertência, 

serão atribuídos 10 (dez) pontos positivos, pela disciplina. 

 

    § 1º A cada repreensão ou penalidade corresponderão a 2 (dois) pontos 

negativos, até o máximo de 10 (dez) pontos. 

 

    § 2º A diferença entre os 10 (dez) pontos positivos do “caput” deste artigo, 

e a soma total dos pontos negativos, obtidos na forma do parágrafo anterior, representará o grau de disciplina 

do funcionário. 
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    Art. 39º. Serão considerados, para os efeitos desta Lei , os cursos de 

treinamento feitos por designação da Câmara Municipal e os freqüentados por  iniciativa própria, em 

instituições oficiais ou particulares, de reconhecida idoneidade técnica. 

 

    § 1º  Não serão considerados os cursos: 

 

    I - de duração inferior a 40 (quarenta) horas; 

 

    II - que não guardem relação com as atribuições do cargo ou com o serviço 

público municipal. 

 

    § 2º  Atribuir-se-ão a cada curso os seguintes valores: 

 

    I - 2 (dois) pontos positivos aos de duração de 40 (quarenta) a 120 (cento e 

vinte) horas; 

 

    II - 3 (três) pontos positivos aos de duração de 121 (cento e vinte e uma) a 

240 (duzentos e quarenta) horas; 

 

    III - 5 (cinco) pontos positivos aos de duração superior a 240 (duzentos e 

quarenta) horas. 

 

    § 3º Os servidores deverão comprovar a participação nos cursos, mediante 

apresentação de cópia autenticada dos certificados de conclusão. 

 

    § 4º A soma dos pontos atribuídos aos cursos não excederá a 15 (quinze) 

pontos. 

 

    Art. 40º. O valor do fator experiência no serviço público municipal, será de 

2(dois) pontos por ano de exercício no serviço público municipal. 

 

    Parágrafo único. A soma dos pontos atribuídos ao fator experiência no 

serviço público municipal não poderá exceder a 15 (quinze) pontos. 

 

    Art. 41º. O valor do fator eficiência no serviço público municipal será de  

15 (quinze) pontos divididos em 03 (três) itens e distribuídos em três níveis de avaliação, sendo 

respectivamente, regular, bom e ótimo: 

 

    I - Conhecimento do trabalho: 05 (cinco) pontos 

a) Regular: 1 ponto; 

b) Bom: 3 pontos; 

c) Ótimo: 5 pontos. 

 

    II - Organização: 05 (cinco) pontos 

a) Regular: 1 ponto; 

b) Bom: 3 pontos; 

c) Ótimo: 5 pontos. 

 

    III - Atendimento ao público: 05 (cinco) pontos 

a) Regular: 1 ponto; 

b) Bom: 3 pontos; 

c) Ótimo: 5 pontos. 
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    Art. 42º. O valor do fator eficácia no serviço público municipal será de 15 

(quinze) pontos divididos em 03 (três) itens e distribuídos em três níveis de avaliação, sendo respectivamente, 

regular, bom e ótimo: 

 

    I - Capacidade de iniciativa: 05 (cinco) pontos 

a) Regular: 1 ponto; 

b) Bom: 3 pontos; 

c) Ótimo: 5 pontos. 

 

    II - Criatividade: 05 (cinco) pontos 

a) Regular: 1 ponto; 

b) Bom: 3 pontos; 

c) Ótimo: 5 pontos. 

 

    III - tomada de decisão: 05 (cinco) pontos 

a) Regular: 1 ponto; 

b) Bom: 3 pontos; 

c) Ótimo: 5 pontos. 

 

    Art. 43º. Será adotado o modelo de Boletim de merecimento constante do 

Anexo V desta Resolução. 

 

    Art. 44º. Os Boletins de Merecimento serão preenchidos pelo chefe 

imediato do servidor, individualmente ou em conjunto com a Divisão de Recursos Humanos. 

 

    Art. 45º. O resultado do Boletim será dado pela soma dos graus obtidos em 

cada um dos fatores mencionados no artigo 30. 

 

    Parágrafo único. A pontuação geral, será a soma da pontuação dos boletins 

correspondentes aos 05 (cinco) exercícios do período aquisitivo da progressão, sendo o resultado dividido por 

05 (cinco), que dará a média final. 

 

    Art. 46º. Quando houver completado o interstício mínimo exigido e a 

Administração não se pronunciar a respeito da progressão, o servidor fará requerimento ao Presidente da 

Câmara solicitando a sua referida progressão. 

 

    Parágrafo único. Tendo completado 12 (doze) meses da data em que o 

servidor faria jus à progressão sem que a Administração não tenha concedido a sua progressão, o servidor será 

indenizado da diferença do vencimento ou remuneração a que tiver direito, em até 12 (doze) meses. 

 

    Art. 47º. O servidor que tenha sua progressão deferida indevidamente, não 

estará obrigado a restituir o que em decorrência houver recebido, sendo obrigatório, aos responsáveis pela 

concessão, ressarcir o erário público. 

 

    Parágrafo único. Constatada a improcedência da progressão, mediante 

Portaria do Presidente da Câmara será considerada nula de pleno direito a referida progressão, sendo 

reaproveitáveis os elementos exigíveis à nova progressão. 

 

    Art. 48º. Os servidores que tenham serviço em mais de uma unidade 

administrativa, serão avaliados por todas as chefias as quais estiverem vinculados, tirando-se a média 

aritmética dos Boletins de Merecimento, relativos ao exercício, a ser juntada à formação da média final do 

qüinqüênio, para fins de progressão. 
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    Art. 49º. Terá caráter urgente o andamento dos papéis que se refiram à 

progressão, sendo passíveis de repreensão ou suspensão, os responsáveis por seu retardamento. 

    Parágrafo único. As avaliações de progressão deverão ser realizadas dentro 

do respectivo exercício, sendo considerado aprovado o servidor que durante a decorrência do exercício não se 

tenha efetuado a sua avaliação. 

     

 

SEÇÃO II 

DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
 

    Art. 50º. A qualificação profissional dos servidores deverá resultar em 

programas de formação inicial, de aperfeiçoamento e de especialização, compatíveis com a natureza e as 

exigências das respectivas carreiras, de sua habilitação e aptidão sempre promovida pelo Poder Público, tendo 

por objetivo: 

 

    I - Na formação inicial, a preparação para o exercício das atribuições dos 

cargos iniciais das carreiras técnicas e habilidades adequadas; 

 

    II - No aperfeiçoamento, a habilitação para o desempenho eficiente das 

atribuições inerentes à sua classe atual, assim como aquelas correspondentes à imediatamente superior; 

 

    III - Na especialização, a preparação para o exercício de funções de 

natureza técnica, de direção e assessoramento. 

 

    Parágrafo único. O Poder Legislativo regulamentará, através de Portaria, os 

procedimentos necessários à qualificação profissional, de modo a proporcionar a todos os servidores, sem 

exceção, acesso à mesma. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DA RETRIBUIÇÃO FINANCEIRA 

 

    Art. 51º. O valor  da remuneração dos servidores  ativos da Câmara 

Municipal,  será corrigido  sempre  na mesma data e nos mesmos percentuais. 

 

Art. 52º- Os vencimentos serão corrigidos aos  servidores de acordo com as 

necessidades  de defasagem de valores, por determinação  do Presidente da Câmara de Vereadores e com a 

aprovação de  2/3 ( dois terços ) dos  demais Vereadores. 

 

 

 

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

    Art. 53º. O enquadramento ou reenquadramento nominal de qualquer 

servidor em cargo criado por esta Lei , se dá através de Portaria do Presidente da Câmara. 

 

    Art. 54º. Aplica-se subsidiariamente à esta Lei, as disposições relativas a 

pessoal, constantes das Emendas Constitucionais nº 19/98 e 20/98. 

 

    Art. 55º. É estável no serviço público do município de Santa Carmem, o 

servidor que tiver cumprido o estágio probatório com duração de 03 (três) anos e que tenha sido aprovado no 

mesmo. 
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    Art. 56º. Os atos necessários à regulamentação dos preceitos desta Lei, 

deverão ser editados no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua publicação. 

 

    Art. 57º. Quando da abertura do concurso público para o preenchimento de 

vagas do quadro de cargos efetivos da Câmara Municipal, deverá, obrigatoriamente, constar do Edital Principal 

do concurso, todos os requisitos para provimento do cargo, ou referência fazendo indicação da legislação onde 

se encontram as disposições pertinentes. 

 

    Parágrafo único. É obrigatória a publicação do Edital principal no Diário 

Oficial do Estado. 

 

    Art. 58º A jornada diária de trabalho dos servidores poderá ser adequada em 

horário que seja conveniente à Administração, mediante cronograma elaborado pelo chefe maior  do órgão, 

com anuência do Presidente da Câmara. 

 

     

    Art. 59º. A jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais 

dos servidores poderá, a critério da administração, ser reduzida para 30 (trinta) horas semanais, desde que seja 

cumprida a jornada de 6 (seis) horas ininterruptamente. 

 

    Art. 60º. É considerado, para os cargos que possuam a mesma 

nomenclatura, a quantidade de vagas  constantes no lotacionograma, não havendo necessidade de se repetir os 

nomes dos cargos. 

 

    Art. 61º. A responsabilidade técnica e assinatura dos documentos contábeis 

da Câmara Municipal é exclusiva do chefe maior do respectivo setor, que deverá possuir habilitação legal. 

  

    Art. 62º. Esta Lei entrará em vigor com efeitos retroativos em 01 de Abril 

de 2007.  

 

Art. 63º –Revoga-se as disposições em contrário em especial as Leis 

183/2003, 233/2005, 267/2006 e a Resolução 002/2003, da Câmara Municipal de Vereadores.  

 

 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE SANTA CARMEM 

ESTADO DE MATO GROSSO 

EM ,24 DE MAIO  DE 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO - I 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM 

 

ORGANOGRAMA GERAL 

 

 

RUDIMAR NUNES CAMASSOLA 

Prefeito Municipal 



            

 

14 

 

 

 

GABINETE PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

COORDENADORIA 

DE CONSULTORIA 

JURIDICA 

COORDENADORIA 

DO GABINETE 

DA PRESIDÊNCIA 

CCJ CGP 

 

 

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

CAD 

 

 

 

DIVISÃO DE ATENDIMENTO ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR 

DATEN APARL 

 

 

COORDENADORIA DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO 

CFP 

 

 

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 

DIRHU 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO - II 

 

LOTACIONOGRAMA GERAL 

 

CARGO EFETIVO COMISSÃO TOTAL 

Contínuo 01  01 

Zeladora 01  01 

Vigia 02  02 

Telefonista 01  01 

Recepcionista 01  01 

Assistente Legislativo 01  01 

Operador de Som 01  01 

Coordenador de Consultoria Jurídica  01 01 

Coordenador do Gabinete da Presidência  01 01 

Coordenador de Administração  01 01 

COORDENADORIAS 
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Coordenador de Finanças e Patrimônio  01 01 

Chefe de Divisão de Atendimento  01 01 

Chefe de Divisão de Recursos Humanos  01 01 

Assistente Parlamentar  9 9 

Motorista da Presidência  01 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ANEXO - III 

 

 

DESCRIÇÕES DE CARGOS  

 

QUADRO: EFETIVO  

SESSÃO I 

 

 

QUADRO: EFETIVO 

CARGO: CONTÍNUO 

Referência Salarial: CE - 01 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

a) Descrição Sumária 

 Executa trabalhos de coleta e de entrega, internos e externos, de correspondência, documentos, 

encomendas e outros afins, para atender a solicitações e necessidades da Administração da Câmara 

Municipal. 

 

b) Descrição Detalhada 

 Executa serviços internos, entregando documentos, mensagens e pequenos volumes, em unidades da 

própria organização. 

 Executa serviços externos, efetuando pequenas compras e pagamentos de contas da Administração da 

Câmara Municipal. 

 Executa serviços simples de escritório, arquivando, tirando cópias de documentos, atendendo telefone, 

anotando recados e outros, para auxiliar o andamento dos serviços administrativos. 

 Orienta e encaminha visitantes às diversas unidades da organização, prestando informações necessárias, 

atendendo às solicitações dos mesmos. 

 Locomove-se, ocasionalmente, levando cheques para efetuar pagamentos e depósitos. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 

a) Jornada: 44 horas semanais 

b) Especial: sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e ao uso de uniforme. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

a) Instrução: 1º Grau 
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b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas. 

 

 

 

QUADRO: EFETIVO 

CARGO: ZELADORA 

Referência Salarial: CE - 02 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

a) Descrição Sumária 

 Executa  serviços  de    zeladoria,  conservação  e    manutenção  da  Câmara   Municipal,  

garantindo o  bom  funcionamento,   assegurando-lhes  as  condições de higiene e segurança,  

prepara e serve café, chá, água e outros, zelando pela ordem e limpeza da copa. 

b) Descrição Detalhada 

 Executa serviços de zeladoria no prédio da Câmara Municipal, promovendo a limpeza e conservação, 

vigiando o cumprimento do regulamento interno para assegurar o asseio, ordem e segurança do prédio e o 

bem estar de seus ocupantes. 

 Inspeciona as dependências da Câmara, efetuando os trabalhos de limpeza, remoção ou incineração de 

resíduos para assegurar o bem estar dos ocupantes. 

 Prepara e serve café, chá, sucos, água e lanches rápidos, para atender os funcionários e visitantes da 

Câmara Municipal. 

 Providencia a lavagem e guarda dos utensílios, para assegurar sua posterior utilização.  

 Efetua limpeza e higienização da copa, lavando pisos, peças, azulejos e outros, para manter um bom 

aspecto de higiene e limpeza. 

 Recebe, armazena e controla o estoque dos produtos alimentícios e material de limpeza, requisitando a sua 

reposição sempre que necessário, a fim de atender ao expediente da Câmara.  

 Executa outras tarefas correlatas, determinadas pelo superior imediato. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 

a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

a) Instrução: Alfabetização 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas. 

 

 

QUADRO: EFETIVO 

CARGO: VIGIA 

Referência Salarial: CE - 03 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

a) Descrição Sumária 

 Executa serviços de vigilância e segurança, baseando-se em regras de conduta pré-determinadas, para 

assegurar a ordem do prédio e a segurança local. 

 

b) Descrição Detalhada 

 Exerce a vigilância no prédio da Câmara Municipal, percorrendo-o sistematicamente e inspecionando suas 

dependências, visando à proteção, à manutenção da ordem, evitando a destruição do patrimônio público. 

 Efetua a ronda diurna ou noturna nas dependências do prédio da Câmara, e áreas adjacentes, verificando se 

portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechados corretamente, para evitar roubos e outros 

danos. 
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 Fiscaliza a entrada e saída de pessoas e veículos no prédio da Câmara Municipal, observando o movimento 

delas na portaria principal e na garagem, procurando identificá-las, visando manter a ordem dos 

funcionários, autoridades e visitantes, levando ao imediato conhecimento das autoridades competentes 

quaisquer irregularidades. 

 Providencia serviço de manutenção em geral, como pequenos reparos ou consertos de instalações elétricas, 

bombas, caixas d’água, extintores, requisitando pessoas habilitadas para assegurar as condições de 

funcionamento e segurança das instalações. 

 Responde às chamadas telefônicas e anota recados. 

 

CONDIÇÃO DE TRABALHO 

a) Jornada: 44 horas semanais 

b) Especial: Sujeito ao trabalho em regime de plantões, uso de uniforme e atendimento ao público. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

a) Instrução: Alfabetização 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas. 

 

 

 

 

 

 

QUADRO: EFETIVO 

CARGO: RECEPCIONISTA 

Referência Salarial: CE - 03 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

a) Descrição Sumária 

 Atende o público em geral, identificando e averiguando suas pretensões para prestar-lhe informações e/ou 

encaminhá-los às pessoas solicitadas.  

 

b) Descrição Detalhada 

 Atende o munícipe ou visitante, identificando-o e averiguando suas pretensões, para  prestar-lhe 

informações e providenciar o seu devido encaminhamento. 

 Registra as visitas, anotando os dados pessoais e comerciais do munícipe e visitante, para possibilitar o 

controle dos atendimentos diários. 

 Recebe a correspondência endereçada à Câmara Municipal, bem como aos servidores, dando-lhe a correta 

distribuição. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 

a) Jornada: 44 horas semanais 

b) Especial: Sujeito a trabalhos externos e ao uso de uniformes 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

a) Instrução: 2º Grau 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom atendimento de suas tarefas e boa dicção. 

 

QUADRO: EFETIVO 

CARGO: TELEFONISTA 

Referência Salarial: CE - 03 

 

ATRIBUIÇÕES 
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a) Descrição Sumária 

 Compreende a tarefa de operar a mesa telefônica. 

 

b) Descrição Detalhada 

 Opera mesa, aparelhos telefônicos e mesa de ligação. 

 Registra os telefonemas atendidos, anotando os dados pessoais e comerciais dos munícipes, para 

possibilitar o controle dos atendimentos diários. 

 Atende e efetua ligações externas e internas, operando equipamentos telefônicos, consultando listas e/ou 

agendas, visando a comunicação entre o usuário e o destinatário. 

 Registra as ligações interurbanas efetuadas, anotando em formulários apropriados o nome do solicitante, 

localidade e destinatário, para possibilitar o controle de custos. 

 Zela do equipamento telefônico, comunicando defeitos e solicitando seu conserto e manutenção para 

assegurar o perfeito funcionamento. 

 Mantém atualizadas e sob sua guarda as listas telefônicas internas, externas e de outras localidades, para 

facilitar consultas. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 

a) Jornada: 44 horas semanais 

b) Especial: sujeito a plantões e atendimento ao público 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

a) Instrução: 1º Grau 

b) Habilitação: Conhecimento em operação de telefone e fax e do sistema detido pela Câmara Municipal, boa 

dicção. 

 

 

 

QUADRO: EFETIVO 

CARGO: ASSISTENTE LEGISLATIVO 

Referência Salarial: CE - 05 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

a) Descrição Sumária 

 Compreende as tarefas de auxiliar a administração da Câmara Municipal, as Comissões e Vereadores no 

desenvolvimento dos trabalhos legislativos. 

 

b) Descrição Detalhada 

 Procede a leitura de jornais e revistas, selecionando os assuntos de interesse do Legislativo e do 

Município, armazenando em pastas legislação, jurisprudência e doutrina para fornecer subsídios na 

elaboração de pareceres e/ou para consultas. 

 Executa serviços de digitação de documentos como autógrafos, Decretos Legislativos, Resoluções, Atos da 

Mesa, para atender ao processo legislativo. 

 Redige documentos como ofícios, relatórios, atas das Sessões Solenes, Ordinárias e Extraordinárias da 

Câmara, registrando em livros próprios ou em sistemas informatizados para a preservação da informação.  

 Auxilia no controle de projetos pautados, constando prazos para apreciação, adiamentos, aprovação ou 

rejeição e outros motivos de encerramento, para tramitação da matéria.  

 Auxilia no arquivamento de Leis, Decretos Legislativos, Resoluções, Moções, Requerimentos, Indicações, 

Atos e Sistema de Referenciamento em meio magnético ou manual. 

 Auxilia nos serviços plenários, anotando as deliberações e fornecendo material de apoio como Leis, 

Doutrina, Jurisprudência e outros que se fizerem necessários para atender as solicitações dos Vereadores 

ou da Mesa da Câmara.  

 Encaminha material para publicação na imprensa local e/ou regional para divulgação dos atos Legislativos. 
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 Realiza coletas de preços de materiais e outros suprimentos que possam ser adquiridos sem concorrência, 

recebendo, conferindo, armazenando e conservando. 

 Auxilia nos levantamentos de bens patrimoniais. 

 Executa outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 

a) Jornada: 44 horas semanais  

b) Especial: Sujeito a trabalho externo e atendimento ao público 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

a) Instrução: 2º Grau 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas, conhecimentos de 

processador de texto, de planilha eletrônica, de gerenciador de banco de dados, da língua portuguesa e 

redação própria. 

 

 

QUADRO: EFETIVO 

CARGO: OPERADOR DE SOM 

Referência Salarial: CE - 04 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

a) Descrição Sumária 

 Executa funções relativas aos cuidados com aparelhos de som em cerimônias, eventos e sessões realizadas 

pela Câmara Municipal. 

 

b) Descrição Detalhada 

 Opera os equipamentos de som em cerimônias, eventos e Sessões Solenes, Ordinárias e Extraordinárias 

realizadas pela Câmara Municipal. 

 Opera o equipamento de som em reuniões realizadas no Plenário da Câmara Municipal, quando o mesmo é 

cedido a terceiros.  

 Realiza a manutenção e os cuidados necessários com equipamento de som. 

 Realiza o arquivamento das fitas cassete. 

 Executa outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 

a) Jornada: 44 horas semanais 

b) Especial: Contato com o público. O exercício do cargo e/ou função poderá determinar a realização de 

viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

a) Instrução: 1º Grau 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas. 

 

QUADRO: COMISSIONADO  

SESSÃO II 

 

QUADRO: COMISSIONADO 

CARGO: COORDENADOR DE CONSULTORIA JURÍDICA 

Referência Salarial: CC-04 

 

ATRIBUIÇÕES 
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Responsável por todas as atividades jurídicas da Câmara Municipal compete auxiliar o Presidente e demais 

Vereadores nos assuntos de natureza, submetidos a sua apreciação; opinar sobre os projetos de lei e demais 

proposições a serem apreciadas pelo Legislativo Municipal; elaborar minutas de contratos, atender consultas de 

ordem jurídica que lhe forem encaminhadas pelo Presidente ou demais Vereadores relativas ao Poder 

legislativo, emitindo parecer a respeito, quando for o caso; representar o Legislativo em juízo, quando este for 

autor, réu ou parte interessada. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 

b) Jornada: 44 horas semanais 

b) Especial: O exercício do cargo e/ou função poderá determinar a realização de viagens e trabalhos aos 

sábados, domingos e feriados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

a) Instrução: Livre Nomeação 

b) Habilitação: Conhecimento necessário para o bem desenvolver de suas tarefas, 3º gral devidamente 

inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. 

 

 

QUADRO: COMISSIONADO 

CARGO: COORDENADOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

Referência Salarial: CC-03 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

Responsável pelas atividades políticas e sociais do Presidente da Câmara Municipal compete assistir ao 

Presidente nas funções político-administrativas, cabendo-lhe especialmente o assessoramento para os contatos 

com os demais vereadores, com os munícipes, entidades e associações de classe; atender e fazer encaminhar os 

interessados aos órgãos competentes do Legislativo, para atendimento ou solução de consultas e 

reivindicações; registrar e controlar audiências públicas do Presidente; manter o Presidente informado sobre o 

noticiário de interesse do Legislativo e assessorá-lo em suas relações públicas, desempenhar as demais tarefas 

que lhe forem cometidas pelo chefe do Legislativo. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 

Jornada: 44 horas semanais 

a) Especial: O exercício do cargo e/ou função poderá determinar a realização de viagens e  

b) trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

a) Instrução: Livre Nomeação 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas. 

 

 

QUADRO: COMISSIONADO 

CARGO: COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO 

Referência Salarial: CC-03 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

Responsável pela correspondência oficial da Câmara Municipal, compete  a elaboração e destinação de  toda 

correspondência emitida oficialmente pela Câmara e as recebidas, dar-lhes o encaminhamento correto; 

controlar a elaboração e emissão de todos os Projetos de Lei;  de Decreto; de resolução, Portarias baixadas pelo 

Legislativo; editais  e demais proposições, dar-lhes a numeração seqüencial e correta; a publicação dos atos 

oficiais; cuidar do arquivo e guarda de toda documentação sob sua responsabilidade, informando ao Presidente 

e demais Vereadores de todas as Leis e decretos, seja do governo Federal ou estadual, de interesse do 
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Legislativo. A este órgão compete ainda executar as atividades relacionadas à documentação, protocolo, 

arquivo, zeladoria. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 

a) Jornada: 44 horas semanais 

b) Especial: O exercício do cargo e/ou função poderá determinar a realização de viagens e trabalhos aos 

sábados, domingos e feriados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

a) Instrução: Livre Nomeação 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas. 

 

 

QUADRO: COMISSIONADO 

CARGO: COORDENADOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO 

Referência Salarial: CC-05 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

Responsável pelas finanças da Câmara Municipal, compete supervisionar, coordenar e executar serviços 

inerentes à contabilidade geral da Câmara; escriturar analiticamente os atos ou fatos administrativos, efetuando 

os correspondentes lançamentos contábeis, para possibilitar o controle contábil e orçamentário;   promover a 

prestação, acertos e conciliação de contas em geral, conferindo saldos, localizando e retificando possíveis erros, 

para assegurar a correção  das operações  contábeis; examinar empenhos de despesa, verificando a classificação 

e a existência de recursos  nas dotações orçamentárias, para o pagamento  dos compromissos assumidos; 

elaborar demonstrativos contábeis mensais, trimestrais, semestrais e anuais, relativos à execução orçamentária 

e financeira , em consonância com leis, regulamentos e normas vigentes, para apresentar resultados  da situação 

patrimonial, econômica e financeira;controles funcionais, recrutamento, seleção e treinamento de pessoal; 

demais atividades inerentes ao setor de recursos humanos; controlar o uso de veículos, elaborar e manter 

atualizado o cadastro do patrimônio, protocolar e arquivar toda documentação sob sua responsabilidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 

a) Jornada: 44 horas semanais 

b) Especial: O exercício do cargo e/ou função poderá determinar a realização de viagens e trabalhos aos 

sábados, domingos e feriados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

a) Instrução: Livre Nomeação 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas. Portador de 

CRC 

 

QUADRO: COMISSIONADO 

CARGO: CHEFE DE DIVISÃO 

Referência Salarial: CC-02 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

a) Descrição Sumária 

 Dirigir, organizar e controlar as atividades da divisão que chefia para assegurar o bom andamento dos 

trabalhos.  

 

b) Descrição Detalhada 

 Dirige e controla os trabalhos que lhe são afetos, distribuindo serviços a todos os servidores da divisão.   

 Observa rigorosamente o horário de trabalho. 
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 Propõe a seus superiores a escala de férias de seus subordinados. 

 Apresenta e encaminha a seu superior imediato relatório dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos na 

divisão. 

 Reúne mensalmente seus subordinados para discutir assuntos ligados diretamente à divisão. 

 Assina e revisa documentos necessários à execução dos trabalhos ligados à divisão, e controla sua 

utilização. 

 Executa outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 

a) Jornada: 44 horas semanais 

b) Especial: O exercício do cargo e/ou função poderá determinar a realização de viagens e trabalhos aos 

sábados, domingos e feriados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

a) Instrução: Livre Nomeação 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas.  

QUADRO: COMISSIONADO 

CARGO: ASSISTENTE PARLAMENTAR 

Referência Salarial: CC-01 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

a) Descrição Sumária 

 Executa serviços relativos ao Gabinete do Vereador, de natureza complexa, para atender rotinas 

preestabelecidas e eventuais. 

 

b) Descrição Detalhada 

 Examina toda a correspondência, analisando-a e coletando dados referentes a informações solicitadas para 

elaborar respostas, de acordo com a orientação do Vereador, e posteriormente encaminhamento. 

 Organiza os compromissos do Vereador, dispondo horários de reuniões, entrevistas, visitas e solenidades, 

especificando os dados pertinentes e fazendo as necessárias anotações em agendas, para lembrar-lhe e 

facilitar-lhe o cumprimento das obrigações assumidas. 

 Recepciona  visitantes,  tomando ciência dos assuntos a serem  tratados,   para     encaminhá-los  à  pessoa  

indicada, ao Vereador ou prestar-lhes as informações desejadas. 

 Anota ditados de cartas, relatórios e de outros  tipos de documentos, para datilografá-los ou digitá-los, 

providenciar a expedição e/ou arquivamento dos mesmos. 

 Redige e digita a correspondência oficial inerente ao Gabinete do Vereador. 

 Organiza e mantém um arquivo privado de documentos confidenciais ou pessoais visando o 

armazenamento de informações e sua recuperação. 

 Mantém contatos verbais, telefônicos ou por escrito, obtendo informações úteis para o bom funcionamento 

do Gabinete do Vereador. 

 Atende e/ou faz telefonemas, recebe, anota e/ou transmite recados, recebe e transmite fax, acompanha o 

andamento dos expedientes da exclusiva competência do Vereador, bem como do processo legislativo. 

 Redige e providencia a digitação de Projetos de Lei, de Decreto Legislativo, de Resolução, Moção, 

Requerimento e Indicação proposto pelo Vereador. 

 Auxilia durante as Sessões, anotando as deliberações e fornecendo material de apoio como Leis, 

Doutrinas, Jurisprudência e outros que se fizerem necessários para atender as solicitações do Vereador. 

 Providencia o arquivamento das pautas das Sessões realizadas pela Câmara Municipal. 

 Executa outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 

a) Jornada: 44 horas semanais 
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b) Especial: O exercício do cargo e/ou função poderá determinar a realização de viagens e trabalhos aos 

sábados, domingos e feriados 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

a) Instrução: Livre Nomeação 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas. 

 

 

QUADRO: COMISSIONADO 

CARGO: MOTORISTA DA PRESIDÊNCIA 

Referência Salarial: CC-01 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

a) Descrição Sumária 

 Dirige e conserva veículos automotores, da frota da Câmara Municipal, manipulando os comandos de 

marcha e direção, conduzindo-os em trajeto determinado, de acordo com as normas de trânsito, e as 

instruções recebidas do Chefe do Poder Legislativo, ou servidor por ele designado. 

 

b) Descrição Detalhada 

 Inspeciona o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de combustível, água e óleo 

do cárter, testando freios, parte elétrica, e outros mecanismos, para certificar-se de suas condições de 

funcionamento e segurança. 

 Dirige o veículo, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito, seguindo mapas, itinerários ou programas 

estabelecidos, para conduzir usuários e materiais aos locais solicitados ou determinados. 

 Age com polidez e delicadeza, dentro dos padrões de urbanidade recomendáveis. 

 Zela pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos ao setor competente, para 

assegurar o seu perfeito funcionamento. 

 Providencia, sempre que necessário, o abastecimento de combustível, água e lubrificantes. 

 Efetua reparos de emergência e troca de pneus no veículo, garantindo a sua utilização em perfeitas 

condições. 

 Recolhe o veículo após liberação, deixando-o estacionado e fechado corretamente. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo Presidente da Câmara ou servidor por ele designado. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 

a) Jornada: 44 horas semanais 

b) Especial: O exercício do cargo e/ou função poderá determinar a realização de viagens e trabalhos aos 

sábados, domingos e feriados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

a) Instrução: Livre Nomeação 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas, Carteira Nacional de 

Habilitação - Categoria B 
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ANEXO – IV 

QUADRO EFETIVO 

 

I – ADMINISTRAÇÃO 

VAGAS FUNÇÕES HORAS REQUISITOS REFERÊNCIA 

01 Contínuo  44 1º Grau CE-01 

01 Zeladora  44 Alfabetização CE-02 

02 Vigia  44 Alfabetização CE-03 

01 Telefonista  44 1º Grau CE-03 

01 Recepcionista  44 2º Grau CE-03 

01 Operador de Som 44 1º Grau CE-04 

01 Assistente Legislativo 44 2º Grau CE-05 

 

QUADRO COMISSIONADO 

 

GRUPO DE CHEFIA 

VAGAS FUNÇÕES HORAS REQUISITOS REF. 

01 Coordenador de Consultoria Jurídica 44 Livre Nomeação CC-04 

01 Coordenador do Gabinete da Presidência 44 Livre Nomeação CC-03 

01 Coordenador de Administração 44 Livre Nomeação CC-03 

01 Coordenador de Finanças e Patrimônio 44 Livre Nomeação CC-05 

01 Chefe de Divisão de Atendimento 44 Livre Nomeação CC-02 

01 Chefe de Divisão de Recursos Humanos 44 Livre Nomeação CC-02 

09 Assistente Parlamentar 44 Livre Nomeação CC-01 

01 Motorista da Presidência 44 L/N - 1º Grau Inc. / 

CNH 

CC-01 

 

ANEXO - V 

 

QUADRO DE SALÁRIOS 

 

QUADRO EFETIVO 

 

 Valores Expressos em R$ 

Referência Vencimento Base / Mensal 

CE-01 381,85/ 220 horas 

CE-02 443,52/ 220 horas 

CE-03 449,22 / 220 horas 

CE-04 452,26 / 220 horas 

CE-05 660,82 / 220 horas 

 

QUADRO COMISSIONADO 
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 Valores Expressos em R$ 

Referência Vencimento Base / Mensal 

CC-01 549,45/ 220 horas 

CC-02 665,28 / 220 horas 

CC-03 1.260,00/220 horas 

CC-04 1.575,00/ 220 horas 

CC-05 1.590,00/ 220 horas 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

 

BOLETIM DE MERECIMENTO 

 

 

PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL EM LINHA VERTICAL   

 

BOLETIM Nº ______________       EXERCÍCIO: _______________________ 

 

 

NOME: __________________________________________________________________________________ 

 

CARGO: _____________________________ LOTAÇÃO: _________________________________________ 

 

DATA DA NOMEAÇÃO: ______________ DATA DE ENTREGA DO BOLETIM AO DRH: ___________ 

 

1 – ASSIDUIDADE (A) 

 

Número de faltas injustificadas x 2    ______________ 

Número de faltas justificadas             ______________ 

                                   Total:              ______________ 

F = Soma das faltas                            ______________ 

E = Período de efetivo exercício na 

Função (em dias)                                ______________ 

 

CÁLCULO DA PONTUAÇÃO 

 

A= 15   – 365 . F  2 

                  E 

 

TOTAL DE PONTOS: ________________________ 

 

 

 

2 – PONTUALIDADE (P) 

 

Número de atrasos                        ________________ 

Número de saídas antecipadas      ________________ 

                           Total:                 ________________ 

I = Soma dividida por 2                ________________ 

E= Período de efetivo exercício  

na função (em dias)                      ________________ 

 

CÁLCULO DA PONTUAÇÃO 

 

P= 15  – 365 . I  2    

                E 

 

TOTAL DE PONTOS: ________________________ 
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3 – PUNIÇÕES  

 

Tem punições: 

 

Sim (  ) (-___)                Não (  ) (+10) 

Punições: 

Escritas  Suspensões e multas 

DATA TIPO E  Nº DO 

DOCUMENTO 

PONTOS  DATA TIPO E  Nº DO 

DOCUMENTO 

PONTOS  

   - 1    - 2 

   - 1    - 2 

   - 1    - 2 

   - 1    - 2 

   - 1    - 2 

                                                                    

Total de pontos: _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

4 – CAPACITAÇÃO – CURSOS DE TREINAMENTO 

 

 

De 40 a 120 h – dois pontos cada 

 

 

De 121 a 240 h – três pontos cada 

 

Acima de 240 h – cinco pontos 

cada 

 

Data Titulo do curso Pontos Data Título do curso Pontos Data Título do curso Pontos 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Sub-total: __________________ 

 

Sub-total: __________________ 

 

Sub-total: __________________ 

  

Total de Pontos: ___________________________________________________________________________ 

 

5 – EXPERIÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL 

 

 

Pontuação: dois pontos por ano de exercício 
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Período de Exercício  Total de Exercícios 

Trabalhados 

   

   

   

   

   

 

 Total de Pontos: __________________________________________________________________________ 

 

6 – EFICIÊNCIA           

Pontos:   REGULAR =  1;                          BOM = 3;                                        ÓTIMO =  5    

Conhecimento do Trabalho:  (  ) Regular (  ) Bom (  ) Ótimo 

Organização:  (  ) Regular (  ) Bom (  ) Ótimo 

Atendimento ao público: (  ) Regular (  ) Bom (  ) Ótimo 

 

Total de Pontos: ___________________________________________________________________________ 

 

7 – EFICÁCIA 

Pontos:   REGULAR =  1;                           BOM = 3;                                      ÓTIMO =  5  

Capacidade de iniciativa:  (  ) Regular (  ) Bom (  ) Ótimo 

Criatividade:  (  ) Regular (  ) Bom (  ) Ótimo 

Tomada de decisão:  (  ) Regular (  ) Bom (  ) Ótimo 

 

Total de Pontos: ___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

8 – RESULTADO FINAL 

 

FATORES PONTOS  

PERÍODO AVALIADO ___________________ 

 

REALIZADO POR _______________________ 

 

VISTO _________________________________ 

 

DATA _________________________________ 

 

 

 

_______________________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

ASSIDUIDADE  

PONTUALIDADE  

PUNIÇÕES  

CAPACITAÇÃO  

EXPERIÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO 

MUNICIPAL 

 

EFICIÊNCIA  

EFICÁCIA  

 

TOTAL DE PONTOS:                    ____________________ 
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