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programas de capacidade, com 0 objetivo de habilitar 0 servidor
para 0 desempenho eficiente das atribuiciies inerentes a classe superior
a que ocupa;"

"a) treinamento inicial, a preparaciio dos servidores para 0 exercicio
atribuiclies dos cargos iniciais de carreiras;"

"I - a eficiencia e 0 efetivo desenvolvimento de seus trabalhos, com:"

"Art 42-A. A Camara Municipal buscard a capacitadio profissional de
seus servidores, tendo 0 seguinte objetivo:" (AC)

Art. 2°. A Lei Complementar n." 01812006, em seu Capitulo VI - Disposicoes Finais,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 42-A:

"Pardgrafo unico. Os valores dos vencimentos dos cargos efetivos silo
os constantes do ANEXO 1 e seriio reajustados anualmente no mes de
marco, pelo INPC ou outro indice que venha a substitui-lo, na forma
do incisoXdo art 37da Constituiciio Federal". (NR)

"Art. 21. [. J"

"Art. 2° 0 Regime Jurldico dos Servidores da Cdmara Municipal de
Silo Jose da Barra if 0 Celetista", (NR)

Art. 1°. Os arts. 2° e 21 da Lei Complementar n." 018, de 14 de julho de 2006,
passam a vigorar com as seguintes alteracoes:

A Mesa Diretora da Camara Municipal de Sao Jose da BarraIMG, no uso de suas
atribuicoes e em conformidade com 0 disposto no artigo 37, X da Constituicao Federal, propos,
aprovou, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei Complementar.

UALTERAA LEI COMPLEMENTAR N° 018, DE 14 DE
JULHO DE 2006, OUE INSTITUI 0 PLANO DE
CARREIRA E VENCIMENTOS DA cA'1JvmA
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA, ESTADO DE
MINAS GERAIS".

LEI COMPLEMENTAR N°. 019/2007

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Estado de 1\1inasGerais



R$ 2.925,00

em seus
expedientes, receber e redigir
correspondencias, marcar
audiencias e manter AMPLO
organizadas as pastas dos Superior em Direito
Vereadores. (AC)

osAssessorarCamara.
Vereadores

R$ 2.925,00AMPLO
Superior em Direito com
OAB (AC)

Chefiar a Secretaria da

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

Assessor
Legislativo

Assessor
Juridico

Chefiar a Tesouraria da
Camara Municipal Receber,
guardar, movimentar e
controlar valores e titulos da
Camara Municipal. Efetuar 0

pagamento das despesas da
Camara de acordo com a

Chefe de programacao financeira, tendo AMPLO
Tesouraria (NR) em vista a disponibilidade de Superior ou Tecnico em R$ 1.695,00

recursos. Manter Contabilidade (AC)
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Art. 3°. Os Cargos dispostos no ANEXO II da Lei Complemental" n° 018/2006,
passam a vigorar com as seguintes alteracoes:

"d) cursos regulares, visando 0 aperfeicoamento do servidor, para
melhor desempenho de suas atividades;"

"c) cursos de natureza gerencial, com 0 objetivo de melhorar os
trabalhos dos cargos de direciio, chefia e assessoramento;"

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Estado de Minas Gerais



Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 - Centro - Cep: 37945-000
Fone: (35) 3523-9115/3523-9200, - Sao Jose da BarraIMG

DB: 0 I.[ Of
ut

Jose Don' ete Vilela
Prefeito Municipal

Sao Joao Jose da Barra/Mfi, 02 de abril de 2007.

Art. 4°. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicacao,
produzindo os seus efeitos a partir de lOde fevereiro de 2007.

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 it elaboracao dos
livros fiscais, balancetes,
relatorios mensais e balances
anuais. (NR)

estabelecimentos de creditos
para tratar de assuntos de I

interesse da Camara, bern
como providenciar a
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