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OFÍCIO N° 518/GAB-2017
CAMARA MUNICIPAL D£ MrtTDZINHOS
PROTOCOLO N° ksjfjS.b

rnmtk diÇnh(/MÍfDESTINO DO DOC

Matozinhos, i QÃuho -d e  m .
ad a  i I J u m i
Assinatura do Servidor

Matozinhos, 16 de outubro de 2017.

ASSUN TO : VETO TOTAL A O  PRO JETO D E  L E I COMPLEMENTAR N .0 73/2017.

Excelentíssimo Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, acuso o recebimento do Ofício N° 4/2017 

-  Gabinete da Presidência, que encaminhou, dentre outros, o Projeto de Lei 

Complementar n° 73/2017, que "Dispõe sobre a reestruturação do Piano de Cargos, 

Vencimentos e Carreira dos Servidores da Câmara Municipal de Matozinhos e dá 

outras providências".

Em que pese o nobre intuito dos Vereadores com a propositura do presente 

Projeto de Lei, o mesmo não reúne condições de ser convertido em Lei, uma vez que 

eie está, além de contrário ao interesse público, eivado de manifesta 

inconstitucionalidade e ilegalidade.

Assim, nos termos do artigo 55, § Io da Lei Orgânica Municipal, informo 

que o supracitado Projeto de Lei está sendo VETADO, atingindo o veto em sua 

integralidade, em conformidade com as razões que passo a expor.

RAZÕES E JUSTIFICATIVAS DO VETO

Exponho, nessa oportunidade, as razões do veto a fim de que possa esta 

Casa Legislativa proceder a sua aprecipç^o nos termos do artigo 55, § 5o da Lei 

Orgânica Municipal.
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Inobstante a importância de se atualizar os planos de carreiras dos 

servidores municipais à realidade jurídica atual, o Projeto de Lei em questão deve ser 

vetado ante a contrariedade ao interesse público que se faz com presente a medida, 

uma vez que nos moldes em que a mesma foi proposta, ocorreu também um 

aumento dos vencimentos dos cargos, tornando impossível estender tais benefícios a 

todos os servidores públicos municipais ante o impacto que tais despesas imporiam à 

receita Municipal.

Continuando, considerando a proposição da reestruturação dos 

vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Matozinhos, o presente Projeto 

de Lei feriu veemente o disposto no artigo 37, XII da Constituição Federal, que assim 

prevê:

Art. 37. A administração púbiica direta e indireta de quaiquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federai e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de iegaiidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte:

[ - ]
X I I  -  os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do 

Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos peio 

Poder Executivo;

Tal dispositivo é repetido no artigo 24, § 2o da Constituição do Estado de 

Minas Gerais:

Art. 24 -  A remuneração dos servidores púbficos e o subsídio de 

que trata o §  7 o deste artigo somente poderão ser fixados ou 

alterados por iei específica, observada a iniciativa privativa em 

cada caso, assegurada revisão gerai anual, sempre na mesma 

data e sem distinção de índices.
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[...]

§  2 o -  Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do 

Poder Judiciário não podem ser superiores aos percebidos no 

Poder Executivo.

E, por fim, tal norma também está contemplada no artigo 89, XI da Lei 

Orgânica do Município de Matozinhos:

Art. 89 -  A administração púbiica direta, indireta ou

fundacional, de quaiquer dos poderes do Município, obedecerá 

aos princípios de iegaiidade, moraiidade impessoalidade,

pubiicidade, razoabilidade e eficiência, bem como aos seguintes 

preceitos:

[-1
X  -  os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não 

poderão ser superiores aos pagos peio Poder Executivo;

Assim, o Projeto de Lei aqui indigitado contém evidente vício de

inconstitucionalidade, precisamente por inobservar o teto remuneratório de

vencimentos determinado peias citadas normas constitucionais, eis que confere, para 

funções iguais e/ou assemelhadas, vencimentos superiores àqueles estabelecidos 

para os servidores vinculados ao Executivo Municipal.

Esclareço, ainda, que o presente Projeto de Lei não vem acompanhado das 

exigências estabelecidas pela Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal). Veja-se o que dispõe os artigos 15 e 16:

Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares 

e lesivas ao patrimônio púbiico a geração de despesa ou 

assunção de obr \o que não atendam o disposto nos arts. 

16 e 17.
vO
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Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de 

ação governamental que acarrete aumento da despesa será 

acompanhado de:

I  -  estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 

em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;

I I  -  declaração do ordenador da despesa de que o 

aumento tem adequação orçamentária e financeira com a iei 

orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianuai e 

com a iei de diretrizes orçamentárias.

Note-se, que as respectivas exigências legais/formais para esta espécie 

de proposição legislativa não restam demonstradas, caracterizando irregularidade 

que macula a tramitação do Projeto de Lei em análise (os documentos exigidos pela 

Lei para acompanhar esta espécie de proposta não fazem parte da proposição 

apresentada para análise e sanção ou veto).

Estas são, em suma, as razões que me impedem de acolher o texto vindo à 

sanção, compelindo-me a vetá-lo totalmente, por inconstitucionalidade, ilegalidade e 

contrariedade ao interesse público.

Por todo o exposto, à vista das razões ora explicitadas, demonstrando os 

óbices que impedem a sanção do texto aprovado, é que à luz do regramento previsto 

no § Io, do art. 55 da Lei Orgânica Municipal, vejo-me compelido a apresentar o 

VETO TOTAL ao Projeto de Lei Complementar n° 73/2017, por carecer de interesse 

público (art. 55 § Io da Lei Orgânica do Município), ferir normais Constitucionais 

(artigo 37, XII da Constituição Federal; artigo 24, § 2o da Constituição do Estado de 

Minas Gerais; e artigo 89, XI da Lei Orgânica do Município de Matozinhos) e, 

também, pela existência de erro formaMio seu encaminhamento em face dos 

dispositivos da LC 101/2000 (arts. 15 e 16]

Q v--"'
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Devolvo a matéria ao necessário reexame dessa Egrégia Casa Legislativa, 

no aguardo de que, a partir de nova apreciação, as razões apresentadas possam ser 

acolhidas, com a manutenção do presente veto.

No ensejo, renovo a Vossa Excelência e a seus ilustres pares as expressões 

do mais elevado apreço e especial consideração.

Atenciosamente,

Ao Exmo. Senhor

Vereador Sidirley Anderson Dias Bento 

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 

Matozinhos - MG
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CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS
Minas Gerais

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 73/2017

"Dispõe sobre a reestruturação do Plano de Cargos, 
Vencimentos e Carreira dos Servidores da Câmara 
Municipal de Matozinhos e dá outras providências".

A Câmara Municipal de Matozinhos aprova:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. Io - Fica instituída a reestruturação do plano de cargos, vencimentos e carreiras dos 
servidores públicos da Câmara Municipal de Matozinhos, Estado de Minas Gerais, na 
forma da presente Lei.

Parágrafo único - Plano de Carreira é o conjunto de normas que estrutura a carreira, 
correlacionando cargos, níveis de escolaridade, níveis de vencimento e gerenciamento de 
desempenho.

Art. 2o - O Plano de Carreira de que trata esta Lei tem por fundamentos, entre outros:

I - a preservação do interesse público, tendo em vista a melhoria profissional, com o 
objetivo de prestar serviços de melhor qualidade à população;

II - o desenvolvimento do servidor na respectiva carreira, com base na igualdade de 
oportunidades, na qualificação profissional, no mérito funcional e no esforço pessoal;

III - a remuneração compatível com a complexidade e a responsabilidade das tarefas;

IV - a valorização do servidor mediante práticas de progressão na carreira.

Art. 3o - O presente documento estabelece políticas, com base no modelo por 
competências relativas a:

I » estrutura de cargos efetivos;

II -  estrutura de cargos em comissão;
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i n  -  estrutura de funções;

IV -  remuneração e jornada de trabalho;

V -  da progressão na carreira;

VI -  do estágio probatório;

VII - da estabilidade;

VIII - da avaliação de desempenho;

Art. 4o - As atividades administrativas permanentes da Administração da Câmara 
Municipal de Matozinhos serão exercidas por servidores públicos» ocupantes de cargos de 
provimento efetivo ou em comissão, na forma desta Lei, considerando-se para seus efeitos:

I -  Quadro de pessoal é composto pelo número total de cargos isolados, cargos de carreira 
e de funções públicas;

II -  Cargo público: é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura 
organizacional que devem ser cometidas a um servidor; acessível a todos os brasileiros, 
criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para 
provimento em caráter efetivo ou em comissão.

III -  Cargos de carreira são os que integram classes, de provimento efetivo, escalonados 
segundo padrões de vencimento.

IV -  Cargos isolados são os que não podem se integrar em classes e correspondem a certa 
e determinada função.

V - Função Pública é o conjunto de atribuições que, por sua natureza ou condições de 
exercício, não caracterizam cargo público e são cometidas a servidor público, nos casos e 
forma previstos em Lei;

VI - Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público ou titular da função 
pública correspondente;

VII -  Carreira é o conjunto de classes iniciais e subsequentes, da mesma identidade 
funcional, integrados pelos respectivos cargos e dispostos hierarquicamente;

VIII - Classe é o agrupamento de cargos de provimento efetivo, de igual denominação e 
com atribuições de natureza correlata;

IX ~ Gratificação de função é o adicional pecuniário incidente sobre o vencimento base, 
pago ao servidor pelo efetivo desempenho de determinada função, mediante designação
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X -  Vencimento é a retribuição pecuniária mensal, paga ao servidor pelo efetivo exercício 
do cargo que ocupa;

X I -  Remuneração é a retribuição pecuniária mensal, paga ao servidor pelo efetivo 
exercício do cargo que ocupa acrescido dos adicionais a que tem direito.

X II -  Nível e é a ordenação vertical do valor do vencimento de cada cargo ou conjunto de 
cargos.

X III -  Grau é a ordenação horizontal e sequencial do valor do vencimento, dos cargos de 
provimento efetivo, representado por letras que configuram a progressão na carreira.

X IV  -  Avaliação de Desempenho Individual é um processo contínuo de acompanhamento 
e avaliação que permite aferir o desempenho do servidor ocupante de cargo de provimento 
efetivo.

§ Io - As relações de trabalho existentes entre os servidores públicos municipais e a 
Câmara Municipal de Matozinhos, reger-se-ão pelo estabelecido na presente Lei, 
complementada pelo Estatuto do Servidor Público Municipal, instituído pela Lei, 83 de 14 
de maio de 1951,e alterações posteriores.

§ 2o - O cargo poderá ser provido:

a) em caráter efetivo, mediante aprovação em concurso público;

b) em caráter comissionado, por livre nomeação do chefe do Poder Legislativo, reservado 
o mínimo de 20 % (vinte por cento) para serem providos por servidores ocupantes de cargo 
de provimento efetivo.

§ 3o - A denominação, Nível, Símbolo código, carga horária, atribuição e requisitos de 
investidura dos cargos efetivos e comissionados estão especificados nos Anexos I a VII, 
parte integrante desta Léi.

§ 4o - A Câmara Municipal de Matozinhos assegurará aos seus servidores os direitos 
previstos no art.7°, incisos VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, 
XXII e XXX, c/c § 3o do art. 39 da Constituição da República.

TÍTULO II
DA ESTRUTURA DE CARGOS EFETIVOS

Art. 5o - As carreiras dos servidores Públicos da Câmara Municipal são expressas por 
grupamentos de cargos, níveis e graus, compondo o quadro permanente dos servidores 
públicos municipais, constante dos Anexos II da presente Lei.
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§ Io - A carreira inicia-se no grau “A” e encerra-se no grau “J”, conforme tabela constante 
do Anexo IV desta Lei.

§2° - O ingresso na carreira sè dará na classe, nível e grau inicial do cargo, mediante prévia 
aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observados a ordem de 
classificação e a escolaridade exigida por Lei.

§ 3o - A descrição das atribuições dos cargos efetivos é o constante do Anexo VI desta Lei.

Art. 6o - Ficam incluídos na estrutura de cargos de provimento efetivo, da Câmara 
Municipal de Matozinhos, os seguintes cargos: 01 motorista, 02 assistentes 
administrativos, 01 auxiliar de serviços gerais, 01 zelador, 01 assistente técnico de 
comunicação, 01 recepcionista e 02 vigias.

Art. T  - A evolução do servidor na carreira dar-se-á mediante avaliação de desempenho 
individual, titulação e escolaridade adicional.

Art. 8o - O processo seletivo dar-se-á mediante concurso público de provas ou provas e 
títulos.

TÍTULO III
DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO

Art.9° - O quadro Geral de cargos de provimento em comissão, contendo o número de 
vagas, nível, símbolo e o salário respectivo, são os estabelecidos nos Anexos IA e III desta 
Lei.

§1° - A descrição das atribuições dos cargos em comissão é o constante do Anexo VII 
desta Lei

Art. 10 — Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração pelo Presidente e 
destinam-se as funções de direção, chefia e assessoramento nos diversos níveis da estrutura 
organizacional da Câmara Municipal de Matozinhos.

TÍLULOIV
DA ESTRUTURA DE FUNÇÕES GRATIFICADAS

Art. 11 -  São funções gratificadas da Câmara Municipal de Matozinhos o exercício das 
atribuições de:

I - Pregoeiro e membros da equipe de apoio.
" 71/

W  $
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II - Presidente, secretário (a) e membros da Comissão Permanente de Licitação.

III - Membros da Comissão Temporária de Avaliação de Desempenho Individual.

IV - Membros da Comissão Temporária de Recursos sobre Avaliação de Desempenho 
Individual

V - Membros da Comissão Temporária de Avaliação de Progressão

VI - Membros da Comissão Temporária de Recursos sobre avaliação de desempenho

Art. 12 -  As funções descritas no artigo anterior passam a integrar as funções de confiança 
do Poder Legislativo, e os servidores investidos nessas funções, exceto os comissionados, 
fazem jus ao recebimento mensal de gratificação de função no valor de 15% (quinze por 
cento) sobre o vencimento básico, com exceção dos membros das comissões temporárias 
que farão jus apenas quando em exercício.

Parágrafo único -  Os membros das respectivas comissões quando servidor efetivo no 
exercício de cargo comissionado ou outra função gratificada, deverão optar pela 
remuneração de um dos cargos ou função, sendo vedada a acumulação, a qualquer titulo, 
das remunerações.

Art. 1 3 - 0  valor da gratificação não será incorporado à remuneração normalmente 
recebida pelo servidor, bem como não servirá de base de cálculo de qualquer outra 
vantagem, exceto gratificação natalina.

Art. 14 -  As atribuições da Comissão Permanente de Licitação e da função de pregoeiro e 
equipe de apoio são as constantes na Lei Municipal 2141 de 20 de junho de 2011.

TÍTULO V
DA REMUNERAÇÃO E DA JORNADA DE TRABALHO

Art.15 - Os cargos de provimento efetivo estão agrupados em classes, hierarquizadas em 
06 (seis) níveis, correspondendo, a cada um, uma faixa salarial com 10 (dez) graus, cujos 
valores são fixados na Tabela de Vencimentos dos cargos de Provimento Efetivo, 
constante do Anexo IV desta Lei.

Parágrafo único -  Entre cada grau, progredido horizontalmente na tabela de vencimentos, 
será mantida a variação de 3% (três por cento).

Art. 16 -  Os cargos de provimento em comissão serão dispostas em oito 8 níveis, 
correspondendo a cada um, um valor de vencimento conforme Tabela de Vencimentos de 
Cargos de Provimento em Comissão, conforme o Anexo III, desta Lei.
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Art. 17- 0  valor da remuneração atribuído a cada nível de vencimento corresponde à 
jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, excetuando-se os casos em que a 
diminuição ou o aumento da jornada se fizer em virtude de lei específica.

§1° - A carga horária dos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e em 
comissão é de 30 (trinta) horas semanais.

§2° - O ocupante de cargo em comissão submete-se a regime de integral dedicação ao 
serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da Administração.

§3° -  Serão mantidas as cargas horárias definidas em legislação específica de categoria 
profissional, na forma desta Lei.

Art. 1 8 - 0  servidor, em efetivo exercício de cargo de provimento efetivo, tem direito:

I  -  ao vencimento base do nível e grau da respectiva classe quando da investidura;

I I  -  ao vencimento do nível a que for posicionado em razão de progressão horizontal, 
obtida por desempenho individual, titulação e escolaridade adicional;

I I I  -  a vantagem prevista em legislação pertinente, desde que cumpridos os requisitos 
necessários.

IV  -  a gratificação de função, quando em exercício desta, obedecidas as condições 
estabelecidas no Art, 14 desta Lei.

Art. 1 9 - 0  titular do cargo de provimento efetivo nomeado para o cargo de provimento 
em comissão pode optar:

I  — pelo vencimento do cargo em comissão;

I I  -  pela continuidade de percepção do vencimento de seu cargo efetivo acrescido de 20% 
do vencimento do cargo em comissão.

Art. 20 - Os vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal corresponderão 
aos níveis, graus e valores estabelecidos por Lei, cujo enquadramento dar-se-á dentro da 
faixa de vencimentos do seu cargo, e terá como base o valor do grau inicial.

§ Io - Os vencimentos e salários dos servidores públicos da Câmara são irredutíveis na 
forma do inciso XV do art. 37, da Constituição Federal e Art. 89, Inciso XIII da Lei 
Orgânica Municipal.

§ 2o - Os reajustes salariais dos servidores públicos da Câmara serão concedidos de acordo 
com a disponibilidade financeira da Câmara, pelo INPC o outro índice que venha a 
substituí-lo, observados, porém, os dispositivos Constitucionais vigentes, mediante projeto 
de lei de iniciativa da Mesa Diretora, tendo como data-base o mês de janeiro de cada ano.
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§3° - Fica a mesa diretora da Câmara autorizada a assinar convênios com faculdades da 
região para programa de estágio de alunos, o qual deverá ser regulamentado por lei 
específica a ser apresentada ao plenário.

Art. 21 - É vedada a acumulação remunerada de cargos e proventos, salvo nos casos 
definidos no art. 37, inciso XVI da Constituição Federal.

TÍTULO VI
DA PROGRESSÃO NA CARREIRA

Art. 22 - Terá o servidor da Câmara Municipal detentor de cargo de provimento efetivo 
direito à progressão horizontal de um (01) grau na tabela de vencimentos:

I -  a cada três (03) anos de efetivo exercício, por avaliação de desempenho individual;

II -  a cada dois (02) anos de efetivo exercício, por titulação ou escolaridade adicional.

§1° - A titulação se refere ao programa de pós-graduação stricto sensu - mestrado e 
doutorado, realizados em instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da 
Educação, após o ingresso na Câmara Municipal de Matozinhos e em área compatível com 
as atividades desempenhadas pela Administração Pública, a ser analisado em cada caso 
pela Comissão Competente.

§2° - A escolaridade adicional se refere à conclusão de cursos de graduação e pós 
graduação lato sensu, realizados em instituição de ensino devidamente reconhecida e 
credenciada pelo Ministério da Educação, devendo estes terem sido concluídos após o 
ingresso na Câmara Municipal de Matozinhos e em área compatível com as atividades 
desempenhadas pela Administração Pública, a ser analisado em cada caso pela Comissão 
Competente.

§3° -A  comissão competente para avaliação da progressão na carreira será temporária e 
deverá ser formada por três membros, que possuam mesmo grau de escolaridade ou de 
grau superior ao do exigido pra ingresso no cargo ocupado pelo requerente, sendo no 
mínimo, dois ocupantes de cargos efetivos, e terão o prazo de 30 dias corridos para 
apresentar relatório e submetê-lo ao conhecimento do Presidente da Câmara Municipal de 
Matozinhos, a contar da data do requerimento.

§4° - O requerente terá prazo de dez dias úteis para recorrer da decisão, caso discorde da 
análise da comissão de avaliação de progressão, a contar de seu efetivo conhecimento.

§5°- A comissão de recursos deverá ser formada, imediatamente, após o protocolo das 
razões de recurso pelo requerente, atendidas as mesmas condições do §3°, e terá o prazo de
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15(quinze) dias úteis para apresentar resposta ao recurso interposto, devendo apresentar 
parecer ao Presidente para decisão.

§6° - O direito à progressão horizontal de um (01) grau na tabela de vencimentos retroage à 
data do requerimento.

§7° - A omissão ou a entrega do relatório a que se refere o §1°, que ocorrer fora do prazo 
estabelecido, injustificadamente, importará na responsabilização dos servidores envolvidos 
pela Administração.

§8°- Caso haja recusa justificada de servidor para não participar de comissões, poderá a 
formação da mesma ser reajustada conforme conveniência e oportunidade da 
administração.

Art. 23 - Não terá direito à progressão horizontal o servidor:

I -  afastado das funções específicas do seu cargo, enquanto não completar o prazo aludido 
no Art. 22,1, desta Lei.

II -  afastado por interesse particular;

III -  afastado por licença médica por período superior a 180 (cento e oitenta) dias, isolada 
ou cumulativamente;

IV -  com menos de 03 anos de efetivo exercício;

V -  exercício de cargo em comissão.

Art. 24 - Não perderá direito à progressão o servidor afastado em razão de:

I -  férias;

II -  casamento, até 8 (oito) dias;

III -  luto, até 8 (oito) dias, pelo falecimento de cônjuge, pais, filhos ou irmãos;

IV -  licença para tratamento de saúde; observado o Inciso III do Art. 22 desta lei;

V -  licença para gestação ou paternidade.
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TÍTULO VII
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO, DA ESTABILIDADE E DA AVALIAÇÃO DE

DESEMPENHO

Art. 25 -  Considera-se estágio probatório o período de 03 (três) anos iniciais de exercício 
do servidor, no cargo efetivo para o qual foi nomeado, durante o qual serão aferidas as 
suas aptidões e capacidades para. o desempenho das funções inerente ao cargo ocupado, 
mediante avaliação de desempenho.

Art. 26 -  São estáveis, após três anos de efetivo exercício, os servidores públicos da 
Câmara Municipal, nomeados em virtude de concurso público e desde que aprovados em 
avaliação especial de desempenho.

Art. 27 - Fica instituída a Avaliação de Desempenho individual:

I -  como requisito necessário para progressão horizontal na tabela de vencimentos do 
plano de cargos e salários do servidor público municipal detentor de cargo de provimento 
efetivo;

II ~ para fins de aplicação de pena de demissão de servidor por insuficiência de 
desempenho.

Art. 28 - A avaliação de desempenho individual será realizada, anualmente, pela chefia 
imediata juntamente com a Comissão de Avaliação e, caso necessário, será submetida a 
análise da Comissão de Recursos, assegurado o contraditório e a ampla defesa, mediante a 
apuração dos seguintes critérios:

I -  pontualidade

II -  assiduidade;

III - disciplina;

IV -  responsabilidade;

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se:

I -  Pontualidade: observância dos prazos e horários a que o servidor estiver submetido.

II -  Assiduidade: a frequência do servidor no local de trabalho e sua unidade de lotação.

III -  Disciplina: a civilidade e o respeito pelo servidor às regras, normas e procedimentos 
estabelecidos aos quais encontram-se vinculado, contribuindo para o bom andamento do 
serviço, participando e cooperando para os trabalhos em equipe, com postura adequada.
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IV -  Responsabilidade: a dedicação do seryidor no cumprimento de suas obrigações 
relacionadas ao bom desempenho das atribuições e tarefas que lhes são afetas, incluindo 
cumprimento de prazos, zelo pelo patrimônio da instituição, organização de documentos, 
apresentação de relatórios quando solicitado e conservação do material confiado à sua 
guarda ou utilização.

Art. 29 -  Cada boletim de avaliação terá nota máxima de 100 (cem) pontos, sendo 
considerado apto o servidor que obtiver nota igual ou maior que 60 (sessenta) pontos, 
distribuídos da seguinte forma:

I -  pontualidade -  25 pontos

II -  assiduidade - 25 pontos

III -  disciplina - 25 pontos

IV -  responsabilidade - 25 pontos

§1° Para cada um dos critérios de avaliação poderão ser formulados quesitos quando 
considerado necessário, a critério da Chefia imediata e das Comissões de Avaliação e 
recurso, estabelecendo-se operações aritméticas para o ajuste da pontuação máxima 
prevista no caput

§2° - As faltas e atrasos abonados pela diretoria administrativa não serão levadas em 
consideração na apuração de pontualidade e assiduidade.

§3° - A comissão de avaliação de desempenho deverá ser formada por três membros, 
sendo que, no mínimo dois deles, deverão ter trabalhado no ano a que se refere à 
avaliação.

§4° - A Comissão de avaliação será formada por ato do Presidente, sempre no mês de 
setembro de cada ano, e terá o prazo máximo de 30 dias corridos para proceder às 
avaliações individuais e submetê-las à homologação do Presidente.

§5°- O avaliado terá prazo de dez dias úteis para protocolar recurso, caso discorde da 
avaliação da comissão, a contar de seu efetivo conhecimento.

§6° - A comissão de recursos deverá ser formada, imediatamente, após o protocolo das 
razões recursais pelo avaliado, atendidas as mesmas condições do §3°, e terá o prazo de 
15(quinze) dias úteis para apresentar resposta ao recurso interposto, devendo apresentar 
parecer ao Presidente para decisão.

§7° - A avaliação de desempenho deverá ser entregue devidamente homologada, até o 
mês de dezembro de cada ano.
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TÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 30 - A Câmara poderá, a seu critério, delegar a atribuição de realizar concurso público 
a entidade pública ou privada de notória seriedade e competência nesse tipo de certame, 
com o acompanhamento de comissão designada pelo chefe do Poder Legislativo.

Parágrafo único - O edital de concurso público estabelecerá os critérios para avaliação, 
além de outras, da prova de títulos e será publicado até 60 dias após a publicação desta Lei.

Art. 3 1 - 0  prazo de validade do concurso, as condições de sua realização e os requisitos 
para inscrição dos candidatos serão fixados em Edital que será divulgado de modo a 
atender aos.princípios da publicidade.

Art. 32 -  Não se realizará novo concurso público enquanto houver candidato aprovado em 
concurso anterior, com prazo de validade ainda não expirado para os mesmos cargos.

Parágrafo único -  A aprovação em concurso público não gera direito à nomeação, a qual 
se dará, a critério da Administração dentro do prazo de validade do concurso e na forma da 
Lei.

Art. 33 - Fica reservado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 5% (cinco 
por cento) dos cargos públicos do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Matozinhos.

§ I o. - As pessoas portadoras de deficiência serão nomeadas para as vagas que lhe forem 
designadas, observadas a exigência de escolaridade, aptidão e qualificação profissional.

§ 2o - Após o resultado do concurso público, as vagas destinadas a deficientes físicos, não 
preenchidas, serão imediatamente ocupadas por outros candidatos aprovados, obedecida à 
ordem de classificação.

Art. 34 -  Fica vedado o pagamento de quaisquer gratificações por tempo de serviço.

Art. 35 - Fica assegurado aos titulares dos cargos de Procurador Geral da Câmara, 
Assessor Jurídico e de Advogado, quando em consequência de efetiva atuação judicial, o 
direito ao disposto no art. 23 da Lei Federal n° 8.906/94 e no art.389, parte final, da Lei 
Federal n°. 10.406/02, a ser exercido igualitariamente nos feitos em que atuarem 
conjuntamente, e na forma a ser regulamentada por ato do Presidente do Legislativo 
Municipal.

Art. 36 - Fica instituído o Quadro Geral de Cargos da Câmara Municipal de Matozinhos.

Art. 37 - Esta Lei será regulamentada, no que se fizer necessário, por Portaria.
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Art. 38 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das dotações 
próprias do orçamento anual.

Art. 39 - Revogam-se todas as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar 
04 de 15 de julho de 2007.

Art. 40 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Matozinhos, 27 de setembro de 2017.

Presidente

ntônio Nilson Machado
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CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS
Minas Gerais

ANEXO I -
QUAD1RO GERAL DE CARGOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS

m ^ Ê t
H m Í§ 8 I

Controlador Geral VIII NM CPC 1 Amplo 30 hrs/sem
Procurador Geral VIII NS CPC 1 Amplo 30 hrs/sem
Diretor Financeiro VII NM CPC 1 Amplo 30 hrs/sem
Diretor Legislativo VII NM CPC 1 Amplo 30 hrs/sem
Diretor Administrativo VII NM CPC 1 Amplo 30 hrs/sem
Diretor de Gabinete VII NM CPC 1 Amplo 30 hrs/sem
Secretário Executivo Presidência VI NM CPC 1 Amplo 30 hrs/sem
Assessor Jurídico Presidência VI NS CPC 1 Amplo 30 hrs/sem
Advogado VI NS CPE 1 Restrito 30 hrs/sem
Contador VI NS CPE 1 Restrito 30 hrs/sem
Chefe de Tesouraria V NM CPC 1 Amplo 30 hrs/sem
Chefe de Depto. de Compras v NM CPC 1 Amplo 30 hrs/sem
Chefe de RH V NM CPC 1 Amplo 30 hrs/sem
Motorista V NM CPE 2 Restrito 30 hrs/sem
Assistente técnico de comunicação V NM + NT CPE 1 Restrito 30 hrs/sem
Assistente Administrativo IV NM CPE 6 Restrito 30 hrs/sem
Almoxarife IV NM CPE 1 Restrito 30 hrs/sem
Recepcionista III NM CPE 2 Restrito 30 hrs/sem
Telefonista II NM CPE 1 Restrito 30 hrs/sem
Vigia II NM CPE 6 Restrito 30 hrs/sem
Zelador I NF CPE 1 Restrito 30 hrs/sem
Auxiliar de Serviços Gerais I NF CPE 3 Restrito 30 hrs/sem
TOTAL DE CARGOS: 36

NS = Nível Superior NM = Nível Médio 
CPE = Cargo de provimento efetivo

NF = Nível Fundamental NT -  Nível técnico CPC = Cargo de Provimento em
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ANEXOI - A

m g iÊ i§ g m m Ê Ê m
m e â itts M e m â s g s s s ts i

m s m
?'Nfvêr:V SÍMBOLO l i i l i s i r * “

s S i a s a i # * V
Controlador Geral v n i NM CPC 001 1 amplo 30 hrs/sem
Procurador Geral VIII NS CPC 002 1 amplo 30 hrs/sem
Diretor Financeiro VII NM CPC 003 1 amplo 30 hrs/sem
Diretor Legislativo VII NM CPC 004 1 amplo 30 hrs/sem
Diretor Administrativo VII NM CPC 005 1 amplo 30 hrs/sem
Diretor de Gabinete VII NM CPC 006 1 amplo 30 hrs/sem
Secretário Executivo Presidência VI NM CPC 007 1 amplo 30 hrs/sem
Assessor Jurídico Presidência VI NS CPC 008 1 amplo 30 hrs/sem
Chefe da Tesouraria V NM CPC 009 1 amplo 30 hrs/sem
Chefe Depto. de Compras V NM CPC 010 1 amplo 30 hrs/sem
Chefe de RH V NM CPC 011 1 amplo 30 hrs/sem
TOTAL DE CARGOS 11

SIGLAS: NS = Nível Superior NM = Nível Médio NF = Nível Fundamental CPC = Cargo de Provimento em Comissão



V.

CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS
Minas Gerais

ANEXO II - Quadro Geral de Cargos de Provimento Efetivo

•NívèL,,
-■. ■ .■ ■ ■ ■■ ■ -  ■ ; ■ : ■ ’ ■■■ :
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l a a ü s g W i s i
HORARIA

Advogado v í NS CPE 1 Restrito 30 hrs/sem
Contador VI NS CPE 1 Restrito 30 hrs/sem
Motorista V NM CPE 2 Restrito 30 hrs/sem
Assistente Técnico de Comunicação V NM/NT CPE 1 Restrito 30 hrs/sem
Assistente Administrativo IV NM CPE 6 Restrito 30 hrs/sem
Almoxarife rv NM CPE 1 Restrito 30 hrs/sem
Recepcionista u i NM CPE 2 Restrito 30 hrs/sem
Telefonista ii NM CPE 1 Restrito 30 hrs/sem
Vigia li NM CPE 6 Restrito 30 hrs/sem
Zelador i NF CPE 1 Restrito 30 hrs/sem
Auxiliar de Serviços Gerais 1 NF CPE 3 Restrito 30 hrs/sem
TOTAL DE CARGOS 25 30 hrs/sem

SIGLAS: NS -  Nível Superior; NM= Nível Médio; NF= Nível Fundamental; CPE — Cargo de Provimento Efetivo
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ANEXO III
TABELA DE VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS

Nivel Valores em R$

VIII 5304,90

VII 4774,43

VI 4243,91

V 3713,42
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ANEXOiv
TABELA DE VENCIMENTO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

^NÉVÍeL Í i t i l É t !

K f i l

p l  S i* !  

A

f l i P l l i l p
j " ■ '■ ■ '

B C D E F G H I J

VI 4675,80 4816,07 4960,56 5109,37 5262,65 5420,53 5583,15 5750,64 5923,16 6100,86 6283,88

V 2114,26 2177,69 2243,02 2310,31 2379,62 2451,01 2524,54 2600,27 2678,28 2758,63 2841,39

IV 2067,93 2129,97 2193,87 2259,68 2327,47 2397,30 2469,22 2543,29 2619,59 2698,18 2779,12

III 1953,10 2011,69 2072,04 2134,21 2198,23 2264,18 2332,10 2402,07 2474,13 2548,35 2624,80

II 1838,20 1893,35 1950,15 2008,65 2068,91 2130,98 2194,91 2260,75 2328,58 2398,43 2470,39

I 1608,38 1656,63 1706,33 1757,52 1810,25 1864,55 1920,49 1978,10 2037,45 2098,57 2161,53
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ANEXO V

mmsmmmmm

CLASSE DE 
CARGOS

EFETIVO OCUPANTE Nível CLASSE DE 
CARGOS

EFETIVO OCUPANTE Nível GRAU

Assistente Adm I Márcia Vânia Rios 
Pechir

XVI Assistente Adm 1 Márcia Vânia Rios 
Pechir

IV J
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a n e x o  v i  -
ATRIBUIÇÕES PARA CARGOS BE PROVIMENTO EFETIVO

CARGO: ADVOGADO 
Escolaridade: nível superior 
Ciasse: assessoramento 
Nível: VI 
Código: CPE
Recrutamento: concurso público
Peculiaridade: cargo de provimento exclusivo de profissional inscrito na Ordem dos Advogados do 
Brasil - OAB 
Atribuições do cargo:
I. Realizar, com relativa autonomia e sob supervisão, estudos e atividades técnicas de grande 
complexidade e responsabilidade na proposição, interpretação e aplicação de leis, decretos e portarias;

II. Emitir pareceres de natureza jurídica aos órgãos da administração, sempre mediante designação e /ou 
delegação do Procurador Geral da Câmara;

III. Coletar e organizar informações relativas à jurisprudência, doutrina e legislação federal, estadual e 
municipal;

IV. Orientar comissões parlamentares e de processos administratrivos;

V. Executar tarefas afins, determinadas pelo Procurador Geral;

CARGO: CONTADOR
Escolaridade; nível superior, bacharel em ciências contábeis 
Classe: execução 
Nível: VI 
Código: CPE
Recrutamento: concurso público
Peculiaridade: será exigido registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC 
Atribuições do cargo:
I. Realizar, com grande autonomia, atividades técnicas de grande complexidade e responsabilidade na 
elaboração orçamentária e controle contábil, financeiro e patrimonial da Câmara Municipal;

II. Elaborar balancetes, balanços e a prestação de conta anual junto ao Tribunal de Contas de Minas
Gerais;

III. Executar tarefas afins, determinadas pelo seu secretário e pelo chefe do poder legislativo.

— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CARGO: MOTORISTA 
Escolaridade: nível médio 
Classe: operacional 
Nível: V 
Código: CPE
Recrutamento: concurso público
Peculiaridade: carteira nacional de habilitação categoria B
Atribuições do cargo:

I. Realizar, com autonomia e sob supervisão, atividades de relativa complexidade e responsabilidade na 
condução do veículo;

IL Manutenção e uso de veículos leves;

XII. Executar tarefas afins, determinadas pelo seu Secretário e/ou pelo seu superior imediato.

CARGO: ALMOXARIFE 
Escolaridade: nível médio 
Classe: operacional 
Nível: IV 
Código: CPE
Recrutamento: concurso público 
Atribuições do cargo:
I. Controlar a entrada e saída dos materiais em geral para departamentos e gabinetes;

II. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho;

III. Efetuar a coleta de preços para manter atualizado o cadastro de fornecedores;

IV. Executar tarefas afins, determinadas pelo superior imediato;

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Escolaridade: nível médio
Classe: operacional
Nível: IV
Código: CPE
Recrutamento: concurso público
Peculiaridade: será também admitida a escolaridade de nível técnico 
Atribuições do cargo:

I. Realizar, com relativa autonomia e sob supervisão, atividades técnicas de média complexidade e 
responsabilidade de serviços técnicos administrativos inerentes à Câmara Municipal.

II, Executar tarefas afins, determinadas pelo seu secretário e/ou pelo seu superior imediato.
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CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO 
Escolaridade: nível médio acrescido de curso técnico na área de atuação 
Classe: operacional 
Nível: V 
Código: CPE
Recrutamento: concurso público 
Atribuições do cargo:
L Efetuar a captação de imagem e som na ambientação;

II. Operar equipamentos, por intermédio de recursos, linguagem e tecnologia dentro dos padrões 
técnicos dos diferentes meios de comunicação.

III. Preparar material audiovisual em geral, ajustando e preparando todos os equipamentos para o uso.

IV. Elaborar fichas técnicas, mapas de programação, distribuição e veiculação dos produtos e serviços 
de comunicação.

V. Operar mesas digitais de áudio, vídeo e edição.

VI. Efetuar automação e mixagem de áudio e vídeo.

VII. Executar a edição de imagens e som de todo o material colhido.

VIII. Efetuar a investigação e utilização de novas tecnologias relacionadas com linguagem, tratamento 
acústico e de imagem, luminosidade e animação.

IX. Executar suas atividades oferecendo suporte nas sessões públicas realizadas pela Câmara 
Municipal.

X. Executar todo o trabalho de divulgação externa das sessões realizada pela Câmara Municipal

XI. Exercer outras atividades correlatas determinadas pelo superior.

CARGO: RECEPCIONISTA 
Escolaridade: nível médio 
Classe: operacional 
Nível: III 
Código: CPE
Recrutamento: concurso público 
Atribuições do cargo:
I. Recepcionar e prestar informações ao público em geral;

II. Agendar horários;

III. Fornecer informações a todos que procuram, na Câmara Municipal, por vereadores ou servidores;

IV. Executar tarefas referentes a postagem, controle e recebimento de documentos, correspondências;^
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Y. Executar tarefas afins, determinadas pelo superior imediato.

CARGO: TELEFONISTA 
Escolaridade: nível médio 
Classe: operacional 
Nível: II 
Código: CPE
Recrutamento: concurso público 
Atribuições do cargo:
I. Atender as ligações do público, tirar dúvidas e passar as mesmas para os gabinetes dos vereadores ou 
departamentos;

II. Efetuar ligações solicitadas pelos diversos departamentos da Câmara;

III. Manter registros de todas as ligações efetuadas;

IV. Executar tarefas afins, determinadas pelo superior imediato.

CARGO: VIGIA 
Escolaridade: nível médio 
Classe: operacional 
Nível: II 
Código: CPE
Recrutamento: concurso público 
Atribuições do cargo:

I. Promover a vigilância do Prédio da Câmara Municipal, percorrendo e inspecionando suas 
dependências;

II. Atuar na prevenção de incêndios, roubos, furtos, bem como na circulação de pessoas estranhas no 
legislativo fora do horário normal de funcionamento;

III. Verificar nas dependências da Câmara: portas, portões, janelas e outras vias de acesso, 
providenciando o fechamento dos mesmos após o encerramento do' expediente;

IV. Executar tarefas correlatas que lhe foram determinadas pelo seu superior imediato.

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Escolaridade: ensino fundamental 
Classe: operacional 
Nível: I 
Código: CPE
Recrutamento: concurso público 
Atribuições do cargo:

I.Realizar, sob supervisão, atividades de baixa complexidade e responsabilidade na execução de 
serviços braçais (limpeza, conservação, arrumação de locais de trabalho, móveis, utensílios, 
equipamentos e instalações) nas dependências da Câmara.
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II. Preparar e servir café, chá, sucos e lanches zelando pelo material e utensílio utilizados;
III. Atender as normas de segurança e higiene do trabalho;

IV. Executar tarefas correlatas que lhe foram determinadas pelo seu superior imediato.

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS
Minas Gerais

CARGO: ZELADOR 
Escolaridade: nível fundamental 
Classe: operacional 
Nível: I 
Código: CPE
Recrutamento; concurso público 
Atribuições do cargo:
I. Realizar, sob supervisão, atividades de baixa complexidade e responsabilidade na execução de 
serviços braçais (limpeza da área externa, muros, janelas, pátios, conservação, arrumação de locais 
de trabalho, móveis, utensílios, equipamentos e instalações) nas dependências da Câmara.

II. Atender as normas de segurança e higiene do trabalho;

III. Higienizar os equipamentos e materiais que estiverem sob sua responsabilidade;

IV. Zelar pelas condições de acondicionamento, armazenamento e descarte do lixo;

V. Mudar a posição de móveis e equipamentos, quando solicitado;

VI. Efetuar serviços simples de manutenção e conservação do prédio, atendidas as condições de 
segurança do trabalho.

VII. Dar o atendimento necessário na cozinha da Câmara, ao Presidente, Vereadores e 
Funcionários;

VIII. Dar o atendimento necessário às auxiliares de serviços gerais, quando solicitado.

IX. Auxiliar no atendimento ao público durante o expediente da Câmara, encaminhando os 
interessados ao setor competente do Legislativo, quando necessário.

X. Auxiliar nos serviços de recebimento de material pelo setor de almoxarifado, quando 
necessário;

XI. Auxiliar nos serviços de entrega de correspondências oficiais e outros documentos relativos 
aos serviços da Secretaria do Legislativo, quando necessário;

XII. Executar tarefas correlatas que lhe foram determinadas pelo seu superior imediato.



CÂMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS
Minas Gerais

ANEXO VII-
ATRIBUIÇÕES PARA CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

CARGO: CONTROLADOR GERAL
Escolaridade: nível médio ou técnico 
Ciasse: Supervisão 
Nível de Vencimento: VIII 
Código: CPC 
Recrutamento: amplo 
Atribuições do cargo:

I. Orientar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a gestão orçamentária, financeira, patrimonial e 
operacional dos órgãos da administração direta e indireta, com vistas à ampliação regular e à 
utilização racional dos recursos e bens públicos;

II. elaborar, apreciar e submeter a Presidência, estudos, propostas de diretrizes, programas e 
ações que objetivem a racionalização da execução da despesa e o aperfeiçoamento da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial, no âmbito dos órgãos da administração direta;

III. acompanhar a execução física e financeira dos projetos e atividades, bem como da 
aplicação, sob qualquer forma, dos recursos públicos;

IV. avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas 
de governo e do orçamento da Câmara Municipal;

V. comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos, fundos e entidades da Câmara Municipal, bem 
como da aplicação de recursos por entidades de direito privado;

VI. subsidiar os responsáveis pela elaboração de planos, orçamentos e programação financeira, 
com informações e avaliações relativas à gestão dos órgãos da Câmara Municipal;

VII. executar os trabalhos de inspeção nas diversas áreas e órgãos constitutivos do Poder;

VIII. verificar e certificar as contas dos responsáveis pela aplicação, utilização ou guarda de 
bens e valores públicos, e de todo aquele que por ação ou omissão, der causa à perda, subtração 
ou estrago de valores, bens e materiais de propriedade ou responsabilidade da Câmara;

IX. tomar as contas dos responsáveis por bens e valores, inclusive do Presidente da Câmara de 
sua gestão, quando não prestados voluntariamente;

X. emitir relatório, por ocasião do encerramento do exercício, sobre as contas e balanço geral e 
consolidado da Câmara, e nos casos de inspeções, verificação e tomadas de contas;

XI. zelar pela organização e manutenção atualizada dos cadastros dos responsáveis por dinheiros, 
valores e bens públicos, o controle de estoque, almoxarifado, controle de abastecimento, de 
manutenção de veículos, obras, convênios, controle de atendimento à assistência social, assim 
como dos órgãos e entidades sujeitos à auditoria pelo Tribunal de Contas do Estado;
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XII. exercer o controle das operações de créditos, avais e garantias, bem como dos direitos e 
haveres da Câmara;

XIII. apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

XIV. Executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Legislativo.

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS
Minas Gerais

CARGO: PROCURADOR GERAL 
Escolaridade: nível superior 
Classe: assessoramento 
Nível de Vencimento: VIII 
Código: CPC 
Recrutamento: amplo
Peculiaridade: cargo de provimento exclusivo de profissional inscrito na Ordem dos Advogados do 
Brasil - OAB, em dia com suas obrigações.
Atribuições do cargo:
I. Representar a Câmara, em juízo, ativa ou passivamente;

II. prestar assessoramento e apoiar a Presidente da Câmara em matéria de natureza técnica e jurídica,

III. planejar, executar, coordenar e controlar as atividades inerentes à Procuradoria Geral da Câmara,

IV. chefiar o Depto. Jurídico e advogados, podendo delegar-lhes atribuições e designa-los para funções 
especificas,

V. Executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Legislativo e/ou seu chefe imediato.

CARGO: DIRETOR FINANCEIRO 
Escolaridade: nível médio 
Classe: assessoramento 
Nível de Vencimento: VII 
Código: CPC 
Recrutamento: amplo
Peculiaridade: será admitida a escolaridade de nível técnico.
Atribuições do cargo:
I. Encarregar-se, em articular com as demais secretarias e assessorias, dos assuntos relativos ao 
orçamento, contabilidade e as finanças da Câmara;

II. Coordenar as atividades relativas ao recebimento dos repasses financeiros feito pelo Poder 
Executivo;

III. Coordenar o pagamento dos compromissos da Câmara e as operações relativas a financiamentos e



V. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do orçamento;

VL Verificar se os balancetes retratam o fiel cumprimento do orçamento;

VIL Verificar, junto ao seu Departamento, todo o sistema de pagamentos da Câmara Municipal;

VIII. Providenciar para que a prestação de contas da Câmara seja feita em tempo hábil;

IX. Encaminhar, através da Presidência, o orçamento anual da Câmara para o Poder Executivo a fim 
de que seja inserido no orçamento anual do Município;

X. Executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Legislativo.

CÂMARA. MUNICIPAL DE MATO ZINHOS
Minas Gerais

CARGO: DIRETOR LEGISLATIVO 
Escolaridade: nível médio 
Classe: assessoramento 
Nível de Vencimento: VII 
Código: CPC 
Recrutamento: amplo 
Atribuições do cargo:
I. Coordenar o recebimento de documentos encaminhados à Secretaria;

II. Providenciar a conferência dos Projetos de Leis, Proposições e requerimentos;

III. Providenciar a redação final dos Atos da Mesa Diretora, bem como a das proposições tramitadas;

IV. Manter intermediação entre a Câmara e o Poder Executivo no que diz respeito ao Processo 
Legislativo;

V. Convocar reuniões por determinação da Presidência;

VI. Efetuar controle das leis e projetos de leis, entre outros;

VII. Assessorar a Presidência na condução dos trabalhos plenários;

VIII. Encaminhar os Atos ao Presidente da Casa, através de sua Secretaria;

IX. Acompanhar as reuniões das Comissões, concedendo-lhes o suporte necessário;

X. Providenciar a expedição de correspondências de interesse da Secretaria;

XI. Responsabilizar-se pelo arquivamento dos documentos da Secretaria;

XII. Adaptar à linguagem legislativa e às normas linguísticas as matérias legislativas;

XIII. Executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Legislativo.
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CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS
Minas Gerais

CARGO: DIRETOR ADMINISTRATIVO
Escolaridade: nível médio 
Classe: assessoramento 
Nível de Vencimento: VII 
Código: CPC 
Recrutamento: amplo 
Atribuições do cargo:
I. Encarregar-se, em articulação com as demais Secretarias, Assessorias, dos assuntos relativos ao 
desenvolvimento dos recursos humanos da Câmara;

II. Centralizar e supervisionar as atividades relativas a compra, recebimento, guarda e distribuição 
de materiais e equipamentos;

III. Coordenar e controlar as atividades relacionadas com pessoal, desenvolvimento de recursos 
humanos e concurso público para ingresso de servidores no Quadro Efetivo da Câmara Municipal;

IV. Promover atualização e avaliação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores da 
Câmara Municipal;

V. Promover a implantação e avaliação de Sistema de Avaliação de desempenho e de mérito dos 
Servidores da Câmara Municipal;

VI. Coordenar a execução de atividades relativas a gestão e controle de veículos, oficinas e garagem;

VII. Promover, juntamente com a Assessoria Jurídica, o desenvolvimento perfeito de todo o processo de 
compras e licitações;

VIII. Executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Legislativo.

CARGO: DIRETOR DE GABINETE 
Escolaridade: nível médio 
Classe: assessoramento 
Nível de Vencimento: VII 
Código: CPC 
Recrutamento: amplo 
Atribuições do cargo:
I. Exercer a coordenação político-administrativa dos assuntos do Poder Legislativo, segundo 
diretrizes fixadas pela Presidência e no limite a delegação;

II. Prestar assistência político-administrativa à Presidência da Câmara no relacionamento com outros 
municípios, entidades públicas e privadas;

III. Centralizar as atividades de redação de documentos e correspondências oficiais do Legislativo que 
não forem de competência de outra secretaria;

IV. Programar solenidades e festividades, expedir convites e adotar todas as providências que $
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fizerem necessárias ao fiel cumprimento dos programas;

V. Promover a organização e atualização da agenda de compromissos da Presidência da Câmara;

VI. Convocar, por determinação da Presidência, reuniões de que devam participar os Secretários; 

VIL Planejar e coordenar os trabalhos de cobertura jornalística das atividades da Câmara Municipal 

VIII. Executai tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Legislativo.

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS
Minas Gerais

CARGO: SECRETÁRIO EXECUTIVO DA PRESIDÊNCIA
Escolaridade: nível médio
Classe: assessoramento
Nível de Vencimento: VI
Código: CPC
Recrutamento: amplo
Atribuições do cargo:
I. Assessorar a Mesa Diretora em suas atividades internas, organizando as relações de trabalho entre os 
membros da Mesa diretora, demais Vereadores e dirigentes dos órgãos administrativos;

II. Recepcionar pessoas que venham a procura do Presidente da Câmara e encaminhá-las, quando for o 
caso, a outros setores;

III. Registrar compromissos e informações de interesse da Presidência, para assegurar e agilizar o fluxo 
do Legislativo;

IV. Atender e efetuar ligações telefônicas;

V. Executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Legislativo.

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO DA PRESIDÊNCIA
Escolaridade: nível superior
Classe: assessoramento
Nível de Vencimento: VI
Código: CPC
Recrutamento: amplo
Peculiaridade: cargo de provimento exclusivo de profissional inscrito da Ordem dos Advogados do 
Brasil - OAB, em dia com suas obrigações.
Atribuições do cargo:

I. Assessorar a Presidência com pareceres e defesas jurídicas de interesse do Poder Legislativo,

II. Analisar Projetos de Leis encaminhados à Câmara Municipal;
III. Colaborar na elaboração de projetos de leis, decretos e outros atos normativos de competência do 
Legislativo;

IV. Executar tarefas afins, determinadas pelo Chefe do Legislativo.
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CÂMARA. MUNICIPAL DE MATOZINHOS
Minas Gerais

CARGO: CHEFE DA TESOURARIA
Escolaridade: nível médio 
Classe: execução 
Nível de Vencimento: V 
Código: CPC 
Recrutamento: amplo
Peculiaridade: será também admitida a escolaridade de nível técnico.
Atribuições do cargo:
I. Elaborar em articulação com a Secretaria, a política financeira da Câmara;

II. Coordenar as atividades relativas ao recebimento, guarda e movimentação de dinheiro e valores;

III. Controlar e zelar pela fiel execução financeira do orçamento, assim como efetuar os registros 
destes atos;

IV. Receber da unidade administrativa interessada, os pedidos, documentos, processos, etc, geradores 
das despesas para fins de pagamento;

V. Verificar os saldos das dotações orçamentárias e as disponibilidades financeiras para as possíveis 
providências;

VI. Promover a escrituração das operações financeiras, em consonância com o Plano de contas e 
Legislação vigente;

VII. Efetuar o registro financeiro de contratos e convênios que impliquem em despesas para a 
Câmara Municipal;

VIII. Responsabilizar-se pela elaboração dos balancetes de receitas e despesas;

IX. Arquivar os documentos de receitas e despesas, bem como aqueles que se refira à rotina da unidade;

X. Providenciar para que os pagamentos sejam efetivados através de cheques nominais ou relação com 
ordem de pagamento para a rede bancária;

XI. Emitir relatórios evidenciando os saldos existentes em determinado momento e encaminhá-los a seu
Secretário;

XII. Executar tarefas afins, determinadas pelo seu Secretário e pelo Chefe do Legislativo.
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CARGO: CHEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Escolaridade: nível médio 
Classe: direção intermediária 
Nível de Vencimento: V 
Código: CPC 
Recrutamento: amplo
Peculiaridade: será também admitida a escolaridade de nível técnico.
Atribuições do cargo:
I. Planejar, organizar, coordenar o setor de compras da Câmara;

II. Planejar, organizar a contração de obras e/ou serviços que forem efetivados pela Câmara 
Municipal;
III. Controlar, supervisionar e rubricar todas as documentações referente a aquisição de matéria, 
equipamentos e serviços;

IV. Emitir relatório mensal referente às aquisições de bens e/ou serviços com seus respectivos valores;

V. Receber do almoxarifado os pedidos de compras de material e/ou equipamentos e tomar as medidas 
necessárias para a aquisição dos mesmos, dentro das normas estabelecidas;

VI. Coordenar juntamente com a Secretária de Administração os processos licitatórios;

VII. Executar tarefas afins, determinadas pelo seu Secretário e pelo Chefe do Legislativo.

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS
Minas Gerais

CARGO: CHEFE DE RH 
Escolaridade: nível médio 
Classe: direção intermediária 
Nível de Vencimento: V 
Código: CPC 
Recrutamento: amplo 
Atribuições do cargo:
I. Organizar e manter atualizados os prontuários dos servidores da Câmara;

II. Apurar o tempo de serviço dos servidores da Câmara para todo e qualquer efeito, inclusive 
fornecimento de certidões de tempo de serviço, quando autorizado pelo Presidente;

III. Solicitar em tempo hábil o pronunciamento das chefias interessadas sob o desempenho dos 
servidores em fase de experiências;

IV. Elaborar o controle de frequência dos servidores mensalmente;

V. Elaborar a folha de pagamento com os descontos obrigatórios e autorizados, tanto do pessoal 
ativo e inativo, bem como os subsídios dos Vereadores, submetendo-se a autorização do Presidente;

VI, Fazer controle do pagamento do salário-família, do adicional por tempo de serviço e de outras 
vantagens aos servidores previstos na legislação em vigor, verificando prazos e solicitando a 
confirmação de dependentes, quando for o caso;
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V

CAMARA. MUNICIPAL DE MATO ZINHOS
Minas Gerais

VII. Executar na época as tarefas necessárias ao recolhimento das contribuições do INSS e 
movimentação do PASEP;

VIII. Elaborar as relações e preencher as guias de recolhimento das importâncias devidas pela 
Câmara ao INSS;

IX. Efetuar os cálculos das importâncias devidas aos servidores dispensados;

X. Notificar a autoridade competente sobre os acidentes ocorridos no trabalho, mediante 
representação do chefe direto do acidentado, e tomar as providencias necessárias.

XI. Manter arquivos de leis, decretos e outros atos normativos de interesse para administração de 
Recursos Humanos;

XII. Elaborar e distribuir na época própria as comunicações sob rendimentos para efeito de 
contribuição de imposto de renda;

XIII. Comunicar ao setor responsável pelo patrimônio, com a devida antecedência, as mudanças de 
chefia para efeito de conferência de carga de material;

XIV. Distribuir a todos os órgãos da Câmara na primeira semana do mês de novembro de cada ano, 
os mapas relativos à escala de férias e controlar devolução quando devidamente preenchidos;

XV. Emitir e fazer entrega áos avisos de férias para as respectivas chefias e, após confirmada, lançar a 
ocorrência nas respectivas fichas funcionais;

XVI. Tomar as decisões cabíveis frente às irregularidades que se relacione com a administração do 
pessoal dá Câmara, após ouvir o Controlador Geral e a Mesa Diretora;

XVII. Providenciar em época oportuna o preenchimento da D.I.R.F; examinar e opinar sob estudos 
relativos a cargos e vencimentos;

XVIII. Atualizar as tabelas de níveis de vencimentos quando necessárias;

XIX. Executar tarefas afins, determinadas pelo seu Secretário e pelo Chefe do Legislativo.


