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Art. 40 - Integram 0 Plano de Carreira e Vencimentos da Camara
Municipal os seguintes anexos.

V - fun<;ao publica, a atrtbulcao ou 0 conjunto de atrfbulcoes que a
..adrnlnlstracao confere a cada categoria profissional, ou comete individualmente
a determinados servidores, para execucao de servlcos eventuais.

IV - servidor publico, 0 titular de Cargo de Provimento Efetivo e de Cargo
de conflanca, declarado em lei de livre norneacao e exoneracao:

III - cargo em comissao, 0 que e provido em carater transltorio, para
desempenho de atividades de dlrecao superior, chefia e assessoramento, de
livre norneacao e exoneracao, tal como dispostos no ANEXO II;

II - cargo efetivo, 0 que e provido em carater permanente, sendo
organizado em carreira, tal como dispostos no ANEXO I;

I - cargo publico, 0 conjunto de atrlbulcoes e responsabilidades previstas
na estrutura organizacional da Camara Municipal que devem ser cometidas a
um servidor;

Art. 30 - Para os efeitos desta Lei considera-se:

Art. 20 - 0 Regime Jurfdico dos Servidores da Camara Municipal de Sao
Jose da Barra e 0 Estatutarlo.

Art. 10 - Esta Lei institui 0 Plano de Carreira e Vencimentos dos
Servidares da Camara Municipal de Sao Jose da Barra.

CAPiTULO I
DISPOSICOES PRELIMINARES

A Mesa Diretora da Camara Municipal de Sao Jose da Barra/MG, no usa
de suas atrlbulcoes e em conformidade com 0 disposto no art. 37, X da
Constltulcao Federal, propos e eu Prefeita Municipal sanciono a seguinte lei
Complementar:

"INSTITUI 0 PLANO DE CARREIRA E VENCIMENTOS
DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICJ:PAL DE SAO
JOSE DA BARRA, ESTADO DE MINAS GERAIS".

LEI COMPLEMENTARN° 018/2006.
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Art. 10 - A investidura em Cargo de Carreira dar-se-a na classe inicial,
C-l, apos aprovacao em Concurso Publico de provas ou de provas e titulos,

CAPITULO III
DO INGRESSO NA CARREIRA

Paragrafo unico - Os nlveis serao designados por algarismos
romanos, atribuindo-se ao menor 0 algarismo I.

Art. go - Niver e 0 conjunto de cargos de grau de responsabilidade e
complexidade semelhantes e de ldentlcos vencimentos.

Art. 80 - As atribulcdes dos cargos, nivels, classes, quantidade,
salarlos, qualtttcaceo e jornada de trabalho sao definidas no ANEXO 1.

§2°. 0 servidor promovido para a classe imediatamente superior tera seu
vencimento acrescido de 5% (Cinco por cento).

§10. As classes de todos os cargos criados por esta Lei sao equivalentes e
serao utilizadas de conformidade com a avallacao de desempenho.

II - C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7 e C-S, demais classes, destinadas a
prornocao do servidor.

I - C-l, classe inicial de carreira, destinada a efetlvacao do servidor
classificado em concurso publico;

Art. 70 - Classe e 0 agrupamento de atrlbuicoes acometidas ao cargo
de carreira, superpostas segundo 0 grau de dificuldade e responsabilidade,
destinada a prornocao do titular da seguinte forma:

Art. 60 - Os cargos de carreira, de provimento efetivo, sao compostos
de 8 (oito) classes superpostas sendo a classe inicial C-l e a final C-S.

Art. 50 - Carreira e 0 conjunto de cargos da mesma natureza de
trabalho, escalonados segundo 0 grau de responsabilidade e complexidade com
denomlnacoes proprtas,

CAPITULO II
DA CARREIRA

III - ANEXO III: Casos de contratacao por tempo determinado.

II - ANEXO II: Cargos em Comissao;

I - ANEXO I: Cargos de carreira e vencimentos, contendo niveis, classes,
quallflcacao, atrtbulcoes, quantidade e vencimentos dos cargos;
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Paragrafo unico - As prornocoes serao autorizadas por resolucao de
iniciativa da Mesa Diretora da Camara Municipal.

Art. 16 - 0 departamento de pessoal fara publicar a relacao das
prornocdes aprovadas para os cargos de carreira, para inicio dos procedimentos
de proqressao vertical. .

Paragrafo unlco - A proqressao de que trata 0 artigo somente podera
ser obtida a cada cinco anos e conformidade com a escala estabelecida no
ANEXO 1.

Art. 15 - Proqressao vertical e a passagem au a prornocao do servidor
dentro da mesma carreira do seu cargo para a classe imediatamente superior e
se fara com estrita obedlencla ao disposto no artigo 70.

Art. 14 - A prornocao ou 0 desenvolvimento do servidor na carreira se
dara pela passaqern de uma classe a outra imediatamente superior, do mesmo
cargo, levando-se em conta as normas estabelecidas na Se~ao I deste Capitulo.

Se~ao I
Da Progressao Vertical

CAPITULO IV
DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA

Paragrafo unico - A reqularlzacao e as normas gerais dos concursos
para os cargos da Camara serao feitas atraves de Porta ria do Presidente.

Art. 12 - Conclufdo 0 Concurso Publico, proceder-se-a a homoloqacao do
resultado e a norneacao dos candidatos aprovados e classificados ate 0 ruirnero
de vagas constantes do edital, observada a ordem de classlflcacso.

Art. 13 - Nos prazos de validade do Concurso, poderao ser tarnbern
nomeados para cargos vagos, posteriormente a publlcacao do edital, outros
candidatos aprovados no concurso, na ordem de classlflcacao.

Art. 11 - 0 servidor investido em cargo publico, na forma do § 20 do art.
10, podera ser transferido para outro cargo de carreira.

§ 20. Quando transferido de outro orgao da Adrnlntstracao Publica
Municipal 0 servidor sera enquadrado na Classe do Cargo Efetivo a que estiver
efetivado ou de cargo equivalente ao que ocupa.

§ 10. Quando do ingresso na carreira 0 servidor percebera vencimentos
da classe inicial da carreira.

realizado em uma ou mais etapas, em conformidade com 0 Art. 37, II, da
Constltulcao Federal e como dispuser 0 Edital.
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I - vencimento;

Art. 22 - A remuneracao dos servidores, ocupantes de cargos efetivos,
devera ter urn ou mais dos seguintes componentes:

Paragrafo (mico - Os valores dos vencimentos dos cargos de provimento
efetivo sao os constantes do ANEXO I e serao reajustados anualmente no mes
de setembro, pelo INPC ou outro fndice que venha substituf-Io, na forma do
inciso X do Art. 37 da CF.

Art. 21 - A rernuneracao do servidor compreende 0 vencimento,
correspondente ao valor do nlvel estabelecido para 0 respectivo cargo e classe
da carreira, as vantagens e os acresclrnos pecunlarlos devidos em razao do
exerdcio do cargo efetivo, na forma do artigo 22.

CAPiTULO V
DA REMUNERACAO

§2°. Voltara a receber 0 qulnquenlo quando reassumir as funcoes do
proprio cargo.

§1°. 0 servidor efetivo que assumir cargo de conflanca ou em comissao,
com vencimento superior ao do seu cargo de carreira, delxara de receber 0
qulnquenlo.

Art. 20 - 0 Adicional por Proqressao Horizontal lncorporar-se-a
imediatamente ao vencimento do servidor em seu Cargo.

§ 2°. 0 qulnquenlo de que trata 0 artigo corresponde a 10% (dez por
cento) do salario da Classe Inicial de Carreira, devidamente corrigido.

Art. 19 - E vedada a acumulacao de qulnquenlo com qualquer outro
adicional por tempo de servlco,

Art. 18 - Proqressso horizontal e 0 adicional a ser pago ao servidor
ocupante de cargo efetivo de carreira, devido ao que completar 5 (cinco) anos
de efetivo exerdcio, no cargo em que for investido ou enquadrado.

§ 10. Contar-se-a para a percepcao do adicional lnstltuldo neste artigo 0
tempo de servlco em cargo efetivo, nos orgaos da Adrnlntstracao direta e
indireta e tambem na Camara Municipal.

Se~ao II
OaProgressaoHorizontal

Art. 17 - Obtida a proqressao vertical, sera assegurado ao servidor 0
mesmo percentual de adicional por tempo de servlco, na forma do a rtigo 18.
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Se~ao III
Do Adicional Noturno

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

Art. 25 - 0 servlco extraordlnarlo sera remunerado com acresclmo de
50% (cinqOenta por cento) da hora, em relacao ao valor da hora de trabalho.

§10• Somente sera permitido servlco extraordtnarto para atender a
sltuacoes de excepcionalidade, respeitado 0 limite maximo de duas horas
dlarlas.

Se~ao II
Do Adicional pela Presta~ao de Servi~o Extraordinario

Paragrafo unlco - 0 exerdcio de cargo em comissao exlqlra do seu
ocupante a integral dedlcacao ao servlco, podendo ser convocado sempre que
houver interesse da Admlnlstracao, sem cornplementacao remunerat6ria
adicional.

Art. 24 - 0 ocupante de cargo de provimento efetivo fica sujeito a
jornada de trabalho constante do ANEXO I.

Art. 23 - Vencimento e 0 valor devido ao servidor, pelo exerdcio do
cargo, correspondente ao nfvel fixado no ANEXO I.

Se~ao I
Do Vencimento

X - abono de familia.

IX - adicional por tempo de servlco:

VIII - dlarlas:

VII - qratlftcacao de funcao:

VI - qratlflcacao natalina;

V - ajuda de custo;

IV - adicional de ferlas:

III - adicional noturno;

II - adicional pela prestacao de service extraordlnario;
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Art. 33 - Ao servidor investido na func;ao de chefia e no cargo de
Tesoureiro e devida uma gratificac;ao pelo seu exercfcio, salvo em caso do

Sec;aoVII
Da Gratificac;ao de Func;ao

Art. 32 - 0 servidor exonerado percebera sua gratificac;ao natalina em
valor proporcional aos meses de exercfcio, calculada sobre a rernuneracao do
mes anterior ao da exoneracao.

Art. 31 - A qratlflcacao natalina e devida ao servidor aposentado e sera
paga na forma do Art. 30, em valor equivalente ao do respectivo provento.

Paragrafo unico - Podera ser requerido 0 pagamento de 50% (clnquenta
por cento) da gratificac;ao natalina que correspondera a metade da
rernuneracao do mes em que as ferias forem concedidas, recebendo 0 restante
no rnes de dezembro.

Art. 30 - A gratificac;ao natalina sera paga no rnes de dezembro, ate 0 dia
20 (vinte), no mais tardar.

Art. 29 - A qratlflcacao natalina corresponde ao decirno terceiro
vencimento de que tratam os Arts. 70, VIII, combinado com 0 art. 39, § 30 da
Constltulcao Federal.

Paragrafo unico - A gratificac;ao natalina corresponde a media
arltrnetlca dos vencimentos pagos ao servidor no periodo de sua aqulslcao.

Sec;aoVI
Da Gratificac;ao Natalina

Art. 28 - A ajuda de Custo sera concedida aos servidores que forem
indicados para prestar servlcos fora da sede do Municfpio em carater definltlvo
ou em outras repartlcoes publlcas para as quais for designado pela Camara
Municipal.

Sec;aoV
Da Ajuda de Custo

Art. 27 - Independentemente de requerimento, sera pago ao servidor,
por ocaslao de suas ferlas, 0 adicional de 1/3 (um terce) da rernunereceo
correspondente ao perfodo de ferias gozadas.

Se~ao IV
Do Adicional de Ferias

Art. 26 - 0 adicional noturno, em valor equivalente a 25% (vinte e cinco
por cento) da hora normal de trabalho, sera devido ao servidor cuja jornada de
trabalho seja compreendida entre: vinte e tres e seis horas da manha,
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§10. Responders por crime de responsabilidade a autoridade que der
posse a candidato inapto para 0 exercicio do cargo.

Art. 40 - A posse .do candldato aprovado dependera de previa lnspecao
medica, feita por medicos da PREFEITURAe somente sera dada a quem for
julgado apto flslca e mentalmente para 0 exercicio do cargo.

Art. 39 - 0 Concurso Publico de que tratam os Arts. 10, 11 e 12 sera
aplicado ate 90 (noventa) dias da aprovacao desta Lei.

Paragrafo unico - A Chefia imediata do servidor desviado irregularmente
de suas atrlbulcoes responders por crime de responsabilidade e arcara com as
indenizac;5es a que 0 mesmo fizer jus.

Art. 38 - Nenhum servidor efetivo e obrigado a desempenhar atrlbulcoes
que nao sejam proprlas de seu cargo.

CAPITULOVI
DASDISPOSItOES FINAlS

Art. 37 - 0 abono de familia e devido ao servidor ativo ou inativo,
conforme dispuser a lei municipal.

Se~ao IX
Adicional por tempo de servlco

Art. 36 - E devido ao servidor efetivo na forma dos artigos 18, 19 e 20.

Se~ao X
Do Abono de Familia

Art. 35 - 0 servidor que, a servlco, se afastar do Municipio em carater
eventual e transltorio, para outro ponto do terrltorio nacional, tara jus a diaries,
para cobrir as despesas de pousada e allmentacao, obedecidas as normas
estabelecidas por resolucao de iniciativa da Mesa Diretora da Camara Municipal.

Se~ao VIII
Das Diarias

Paragrafo unico - 0 servidor que substituir 0 titular de urn cargo, em
caso de impedimento ou ausencia, e cujo vencimento for maior do que 0 seu,
percebera a diferenc;a como qratlflcacao de funcao,

Art. 34 - Podera ser tarnbern concedida qrattttcacao de funcao ao
servidor que exercer atrlbulcoes de outro cargo que nao 0 seu, ainda que
interinamente.

servidor exercer cargo em comissao ou de confianc;a, de livre norneacao e
exoneracao,
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Sao Jose da Barra/MG, 14 de Julho de 2006.

Art. 44 - Esta lei entrara em vigor na data de sua publlcacao,

Art. 43 - Revogam-se as dlsposlcoes em contrarlo, em especial a
Resolucao nO22, de 28 de fevereiro de 2005.

§ 20. A aqulslcao da estabilidade fica condicionada a avallacao especial de
desempenho realizada por comissao institufda para esse fim, observadas as
dlsposlcoes estabelecidas em lei municipal.

III - mediante procedimento de avallacao pertodlca de desempenho, na
forma desta lei, assegurada ampla defesa.

II - mediante 0 processo administrativo, em que Ihe seja assegurada
ampla defesa;

I - em virtude de sentence judicial transitada em julgado;

§10. 0 servidor estavel so perdera 0 cargo:

Art. 42 - Sao estavels apes tres anos de efetivo exerdcio as servidores
nomeados para os cargos de provimento efetivo em virtude de concurso
publico.

Art. 41 - Em caso de extlncao do cargo de provimento efetivo, 0 titular
sera lotado em cargo correspondente, vedada a reducao de seus vencimentos e
a lrnposlcao de atrtbutcoes diferentes da do cargo extinto.

§20. 0 candidato empossado irregularmente, sem a observancla do
disposto no caput, podera ser demitido em qualquer epoca com a suspensao de
todos os direitos estabelecidos em lei.
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Prestar assistencia itMesa Diretora e aos Vereadores em suas relacoes com os municipes, orgaos e
entidades pnblicas, privadas e associacces de classe. Preparar e expedir correspondencias da Camara.
Preparar, registrar e expedir os atos da Mesa Diretora. Redigir, organizar, numerar e manter sob sua
responsabilidade os originais de leis, resolucoes e outros atos normativos pertinentes ao Legislativo
Municipal. Agendar as reunioes da Camara Municipal, da Mesa Diretora e das Comissoes, Arquivar
correspondencias, documentos, circulares, portarias, normas e processos. Extrair de jornais, revistas e
periodicos os assuntos de interesse do Legislativo Municipal. Lavrar as atas das reunifies da Camara e
das comissoes, Encaminhar ao Prefeito os atos e expedientes da Camara. Acompanhar a tramitacao
dos projetos no processo legislativo. Atender telefonemas, anotar recados e repass a-los aos
interessados. Realizar service de protocolo. Preencher documentos e instrumentos de controle. Prestar
informacoes sobre procedimentos administrativos referentes it sua area de atuacao, Orientar outros
servidores na eXeCU9aOde seus services. Reproduzir originais de leis, decretos, portarias e resolucoes,
quando necessario. Operar copiadoras, controlar 0 mimero de copias xerograficas e outras e controlar
o consumo de material utilizado. Executar outras tarefas correlatas designadas pelo superior imediato.

08 horas por dia e
44 horas por semana

Experiencia comprovada em alguma das atribuicoes
mencionadas abaixo, prova escrita de Portugues e
Matematica, a nivel de segundo grau e prova especifica
versando sobre questoes relacionadas com a Secretaria e
Tesouraria da Camara Municipal, e com as atribuicoes do
cargo em face da Lei n" 4.320/64 e LC. N° 10112000, Lei
de Fiscal.

CRITERIOS_DKHA.lULITA<;AO
_NiveI II .....YeIlCill1entolnicial- R$ 800,00

SECRETARIO

Segundo Grau
Completo

QUALIFICACAQ

Compreende as atribuicoes que se destinam a executar services gerais nas areas de limpeza, copa e cozinha,
portaria, mandatos internos e externos e outras tarefas afins. Executar services, cozinheira, servente, faxineira,

cantineira, office-boy.

Experiencia comprovada em alguma das atribuicoes
mencionadas abaixo, prova escrita de Portugues e 08 horas por dia e
Matematica a nivel de primeiro grau e prova especifica 44 horas por
versando sobre questoes relacionadas com 0 service semana
publico, procedimentos do servidor, direitos e deveres.

__ _ __ _

- __ _- -. - __

Completo
Fundamental

-----.. ---... FUNC()ESEATRIBUI<;OESnOCARGO••• \ _--.--: •.---..-•.-.-.. -.-._.-----------
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ANEXO I A LEI COMPLEMENTAR N° 018/2006
(Artigo 4°, I)

QUADRO DE PESSOAL - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
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R$ 2.242,80

R$ 2.925,00

Receber, guardar, movimentar e controlar
valores e titulos da Camara Municipal.
Efetuar 0 pagamento das despesas da Camara
de acordo com a programacao financeira,
tendo em vista a disponibilidade de recursos.
Manter rigorosamente em dia 0 controle dos
saldos das contas de caixa e bancos.
Promover contatos com estabelecimentos de
creditos para tratar de assuntos de interesse
da Camara, bem como providenciar a
requisicao de taloes de cheques, extratos, etc.
Executar outras atribuicoes correlatas
determinadas pelo Presidente.
Empenhar, liquidar e pagar as despesas da
Camara. Separar e arquivar as tres vias de
Nota de Empenho, anexando-as aos
respectivos documentos de despesa e receita.
Fazer a conferencia e a conciliacao das
contas bancarias e remeter ao Departamento
de Contabilidade as vias necessarias a
elaboracao dos livros fiscais, balancetes,
relatorios mensais e s anuais.

R$ 996,80AMPLO

AMPLO

AMPLO

Assessorar os Vereadores em seus
expedientes, receber e redigir
correspondencias, marcar audiencias e
manter as dos Vereadores.

Assessorar a Mesa Diretora da Camara
Municipal no exercicio de suas atribuicoes.
Assessorar os Vereadores para elaboracao de
projetos e mocoes. Emitir pareceres sobre
projetos e orientar 0 processo legislativo.
Manter organizado 0 acervo juridico da
Camara.

Tesoureiro

Assessor
Legislativo

Juridico

Assessor

(Art. 4°, II)

CARGOS DE CONFIANCA

ANEXO II A LEI COMPLEMENTAR N° 018/2006
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Sao Jose da Barra, 14 de Julho de 2006.

SERVI<;OS GERAIS DA '-'-"'-.LT~""~CIfL

: Recepcionista, Faxineira, Servente,
"Office-boy", Auxiliar de Servicos
Burocraticos,

- Para assessora 0 Departamento de
Contabilidade da Camara, implantar Uma Empresa
sistema de Controle Interno, elaborar ou Profissional Ate 4 anos
proposta orcamentaria, acompanhar os Especializados
registros contabeis, fazer balancetes e
balances em atendimento as normas da Lei
n° 4.320/64 e Lei complementar n°
10112000.

ART. 13, illLEI
8.666/93

UmaEmpresa Ate doze ART. 24 DA LEIN°ouPessoa
Fisica meses 8.666/93

Necessaria Ate doze LEI N° 8.666/93meses

SERVI<;OS DE PUBLICIDADE
- Radio, Televisao, Publicidade volante ou
outros que nao sejam jornal, para

dos atos da Camara l\/h11'111"1'....""

ASSESSORIA

CONTABIL

(Artigo 4°, III)

CASOS DE CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

ANEXO III A LEI COMPLEMENTAR N° 018/2006
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