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LEI Nº 1.723/2016 DE 27

 

O Prefeito Municipal de Jaciara, no uso das atribuições legais, faz saber que a 
Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a presente Lei:
 

DAS DISPOSIÇÕES FUNDAMENTAIS
 

Art. 1º - O Plano de Cargos, Carreira e Salários 
Públicos da Câmara Municipal de Jaciara, com as denominações dos cargos e respectivos 
vencimentos é o estabelecido nesta Lei.
 

Art. 2º - São definições, para a aplicação deste Plano:
 

I -Quadro de Servidores Públicos, ou simplesment
Câmara Municipal de Jaciara
integrantes de sua Organização na forma prevista neste Plano ou em forma legal anterior, 
para o exercício das respectivas funções, inerentes a cada

II –Constitui Quadro Funcional Administrativo Auxiliar da Câmara 
Municipal de Jaciara, o conjunto de cargos públicos criados neste Plano, que integram a 
sua Organização Funcional;
 III –Servidor, a pessoa legalmente investida em cargo p

IV - Servidor estável,
não funcionário existente na Câmara Municipal, a quem a Constituição Federal conferiu 
estabilidade e esta Lei confere direitos estabelecidos na carreira, próprios do
públicos. 

V –Cargo Público, é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas   na 
Estrutura  Organizacional da Câmara Municipal de Jaciara  que devem ser acometidas a um 
servidor. Os cargos públicos são criados por lei, com denominação própria, atribuições 
específicas e vencimento correspondente, provido por servidor público na forma 
estabelecida nesta Lei. 
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1.723/2016 DE 27 DE OUTUBRO DE 2016

“DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO 
PLANO DE CARGOS, CARREIRA, E 
SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
 

O Prefeito Municipal de Jaciara, no uso das atribuições legais, faz saber que a 
Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a presente Lei: 

CAPÍTULO I 
 

DAS DISPOSIÇÕES FUNDAMENTAIS 

O Plano de Cargos, Carreira e Salários – PCCS do quadro dos Servidores 
Públicos da Câmara Municipal de Jaciara, com as denominações dos cargos e respectivos 
vencimentos é o estabelecido nesta Lei. 

São definições, para a aplicação deste Plano: 

Quadro de Servidores Públicos, ou simplesmente Quadro de Pessoal da 
Câmara Municipal de Jaciara, é o conjunto de Servidores investidos em cargos públicos 
integrantes de sua Organização na forma prevista neste Plano ou em forma legal anterior, 
para o exercício das respectivas funções, inerentes a cada um de seus órgãos;

Constitui Quadro Funcional Administrativo Auxiliar da Câmara 
, o conjunto de cargos públicos criados neste Plano, que integram a 

sua Organização Funcional; 
, a pessoa legalmente investida em cargo público; 

Servidor estável, é o servidor de cunho contratual regido pela CLT 
não funcionário existente na Câmara Municipal, a quem a Constituição Federal conferiu 
estabilidade e esta Lei confere direitos estabelecidos na carreira, próprios do

, é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas   na 
Estrutura  Organizacional da Câmara Municipal de Jaciara  que devem ser acometidas a um 
servidor. Os cargos públicos são criados por lei, com denominação própria, atribuições 

encimento correspondente, provido por servidor público na forma 

E S T A D O  D E  M A T O  G R O S S O  

Prefeitura Municipal de Jaciara  

Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000 

7900 e Fax: (66) 3461-7930 

6. 

DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO 
PLANO DE CARGOS, CARREIRA, E 
SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA, E DÁ 

O Prefeito Municipal de Jaciara, no uso das atribuições legais, faz saber que a 

o quadro dos Servidores 
Públicos da Câmara Municipal de Jaciara, com as denominações dos cargos e respectivos 

e Quadro de Pessoal da 
, é o conjunto de Servidores investidos em cargos públicos 

integrantes de sua Organização na forma prevista neste Plano ou em forma legal anterior, 
um de seus órgãos; 

Constitui Quadro Funcional Administrativo Auxiliar da Câmara 
, o conjunto de cargos públicos criados neste Plano, que integram a 

 
é o servidor de cunho contratual regido pela CLT - Servidor 

não funcionário existente na Câmara Municipal, a quem a Constituição Federal conferiu 
estabilidade e esta Lei confere direitos estabelecidos na carreira, próprios dos servidores 

, é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas   na 
Estrutura  Organizacional da Câmara Municipal de Jaciara  que devem ser acometidas a um 
servidor. Os cargos públicos são criados por lei, com denominação própria, atribuições  

encimento correspondente, provido por servidor público na forma 
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          VI -Função de Confiança, 
categoria funcional mais alta que lhe torna própria, e de 
pelo desempenho, a gratificação de função denominada função gratifica 
 VII - Quadro de pessoal,
Organizacional da Câmara Municipal.
 VIII –Símbolo, é a representa
pertence e agrupado segundo a natureza de suas atividades ou funções.

 IX –Carreira,o conjunto de níveis de um cargo organizado em sequência e disposto 
hierarquicamente, de acordo com a complexidade e re
observados os requisitos mínimos de escolaridade, qualificação e experiência profissional 
no serviço público; 

 X –Evolução Funcional,
Administração Pública, baseado nos princí
desempenho, que assegurem aos servidores aperfeiçoamento, capacitação periódica e 
condições indispensáveis a sua ascensão funcional, visando à valorização e 
profissionalização dos recursos humanos disponíveis, com a f
continuidade da ação administrativa, a eficiência e a eficácia do serviço público;
 XI – Vencimento,
conforme classes e níveis, e somente poderá ser fixado ou alterado por l
observado a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na 
mesma data e sem distinção de índices;
 XII-Remuneração,
pelo vencimento acrescido das van

XIII –Classe, a divisão da carreira que demonstra a amplitude funcional do cargo no 
sentido horizontal e as correspondentes retribuições pecuniárias;

XIV – Nível, a divisão da carreira que demonstra a amplitude
sentido vertical e as correspondentes retribuições pecuniárias;

XV –Promoção horizontal
imediatamente seguinte, na mesma escala de vencimentos de seu cargo;

XVI –Promoção vertical
cargo, decorrente de avaliação de desempenho funcional, nos termos definidos em 
regulamento próprio; 

XVII –Lotação – 
servidores do quadro de provimento

XVIII –Nomeação
comissão.   

XIX –Exoneração
pedido ou ex officio de conformidade com o disposto no Est
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Função de Confiança, é a função de atividade de direção de cargo efetivo de 
categoria funcional mais alta que lhe torna própria, e de direção de Departamento gerando 
pelo desempenho, a gratificação de função denominada função gratifica 

Quadro de pessoal, o conjunto de cargos e funções pertencentes à estrutura 
Organizacional da Câmara Municipal. 

é a representação dos cargos, com indicação do poder Público a que 
pertence e agrupado segundo a natureza de suas atividades ou funções. 

o conjunto de níveis de um cargo organizado em sequência e disposto 
hierarquicamente, de acordo com a complexidade e responsabilidade que apresentem e 
observados os requisitos mínimos de escolaridade, qualificação e experiência profissional 

Evolução Funcional, o conjunto de possibilidades proporcionadas pela 
Administração Pública, baseado nos princípios de qualificação profissional e de 
desempenho, que assegurem aos servidores aperfeiçoamento, capacitação periódica e 
condições indispensáveis a sua ascensão funcional, visando à valorização e 
profissionalização dos recursos humanos disponíveis, com a finalidade de assegurar a 
continuidade da ação administrativa, a eficiência e a eficácia do serviço público;

Vencimento, a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, 
conforme classes e níveis, e somente poderá ser fixado ou alterado por l
observado a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na 
mesma data e sem distinção de índices; 

Remuneração, a retribuição a que faz jus o servidor público compreendida 
pelo vencimento acrescido das vantagens de caráter permanentes ou temporárias;

, a divisão da carreira que demonstra a amplitude funcional do cargo no 
sentido horizontal e as correspondentes retribuições pecuniárias; 

, a divisão da carreira que demonstra a amplitude funcional do cargo no 
sentido vertical e as correspondentes retribuições pecuniárias; 

Promoção horizontal, a passagem do servidor de uma classe para a 
imediatamente seguinte, na mesma escala de vencimentos de seu cargo; 

Promoção vertical, a passagem de um nível para outro dentro do mesmo 
cargo, decorrente de avaliação de desempenho funcional, nos termos definidos em 

 Ato administrativo que determina o local de trabalho dos 
servidores do quadro de provimento efetivo da Administração Municipal. 

Nomeação – Ato administrativo de provimento de cargo efetivo ou em 

Exoneração – Ato administrativo de dispensa do servidor que ocorre a 
de conformidade com o disposto no Estatuto dos Servidores do 
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é a função de atividade de direção de cargo efetivo de 
direção de Departamento gerando 

pelo desempenho, a gratificação de função denominada função gratifica – FG. 
o conjunto de cargos e funções pertencentes à estrutura 

ção dos cargos, com indicação do poder Público a que 

o conjunto de níveis de um cargo organizado em sequência e disposto 
sponsabilidade que apresentem e 

observados os requisitos mínimos de escolaridade, qualificação e experiência profissional 

o conjunto de possibilidades proporcionadas pela 
pios de qualificação profissional e de 

desempenho, que assegurem aos servidores aperfeiçoamento, capacitação periódica e 
condições indispensáveis a sua ascensão funcional, visando à valorização e 

inalidade de assegurar a 
continuidade da ação administrativa, a eficiência e a eficácia do serviço público; 

a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, 
conforme classes e níveis, e somente poderá ser fixado ou alterado por lei específica, 
observado a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na 

a retribuição a que faz jus o servidor público compreendida 
tagens de caráter permanentes ou temporárias; 

, a divisão da carreira que demonstra a amplitude funcional do cargo no 

funcional do cargo no 

, a passagem do servidor de uma classe para a 
 

passagem de um nível para outro dentro do mesmo 
cargo, decorrente de avaliação de desempenho funcional, nos termos definidos em 

Ato administrativo que determina o local de trabalho dos 
efetivo da Administração Municipal.  

Ato administrativo de provimento de cargo efetivo ou em 

Ato administrativo de dispensa do servidor que ocorre a 
atuto dos Servidores do 
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município. 

XX –Provimento Originário
pode ser ocupado por servidor do quadro efetivo ou pessoa estranha ao quadro de 
servidores do Poder Legislativo. 

XXI –Provimento derivado
faz por transferência, promoção, remoção, acesso, reintegração, readmissão, 
enquadramento, aproveitamento ou reversão, é sempre uma alteração na situação do serviço 
do servidor. 

XXII –Tabela de Vencimentos
retribuição pecuniária fixa, adotado pelo Poder Legislativo Municipal. 
 
 Art. 3º - Os cargos de provimento efetivo só poderão ser preenchidos por concurso 
público de provas ou de provas e títulos, conforme dispuser e
 
 Art.4º - Os Cargos em comissão, constantes nesta Lei, serão providos mediante 
livre nomeação do Presidente da Câmara.
  
 Art.5º - A nomeação para o cargo em comissão e o exercício de suas funções não 
geram para o ocupante o direit
este. 
 
 Art.6º - Os cargos em comissão serão exercidos, preferencialmente por servidor do 
quadro de provimento efetivo observado os critérios de habilitação funcional, idoneidade, 
assiduidade, produtividade, experiência, bem como a confiança e a credibilidade perante o 
Presidente da Câmara Municipal, e ainda a habilitação profissional para o exercício do 
cargo em comissão. 
 
 Art. 7º - Para os exercícios dos cargos, a fixação dos respectivos vencimen
concessão de direitos sociais, benefícios e aposentadoria, deverão sempre ser cumpridos os 
preceitos estabelecidos nos artigos, 37 a 41 da Constituição Federal, e nas seções II e III, do 
capítulo I do Título III, da Lei Orgânica do Município, e no 
Públicos Municipais. 
 
Art.8º - Às pessoas portadoras de deficiência é reservado um percentual de 10% (dez por 
cento) dos cargos de carreira, com funções compatíveis à deficiência de que são portadoras, 
sendo-lhes assegurados os dire
cargos e os critérios de sua admissão serão definidos em Lei específica.
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nicípio.  

Provimento Originário – Forma de provimento de cargo comissionado que 
pode ser ocupado por servidor do quadro efetivo ou pessoa estranha ao quadro de 
servidores do Poder Legislativo.  

Provimento derivado – Forma de provimento de cargo comissionado que se 
faz por transferência, promoção, remoção, acesso, reintegração, readmissão, 
enquadramento, aproveitamento ou reversão, é sempre uma alteração na situação do serviço 

Tabela de Vencimentos – Conjunto organizado de classes e níveis de 
retribuição pecuniária fixa, adotado pelo Poder Legislativo Municipal.  

Os cargos de provimento efetivo só poderão ser preenchidos por concurso 
público de provas ou de provas e títulos, conforme dispuser em regulamento e edital.

Os Cargos em comissão, constantes nesta Lei, serão providos mediante 
livre nomeação do Presidente da Câmara. 

A nomeação para o cargo em comissão e o exercício de suas funções não 
geram para o ocupante o direito de retenção do cargo ou de vencimentos correspondentes a 

Os cargos em comissão serão exercidos, preferencialmente por servidor do 
quadro de provimento efetivo observado os critérios de habilitação funcional, idoneidade, 

utividade, experiência, bem como a confiança e a credibilidade perante o 
Presidente da Câmara Municipal, e ainda a habilitação profissional para o exercício do 

Para os exercícios dos cargos, a fixação dos respectivos vencimen
concessão de direitos sociais, benefícios e aposentadoria, deverão sempre ser cumpridos os 
preceitos estabelecidos nos artigos, 37 a 41 da Constituição Federal, e nas seções II e III, do 
capítulo I do Título III, da Lei Orgânica do Município, e no Estatuto dos Servidores 

Às pessoas portadoras de deficiência é reservado um percentual de 10% (dez por 
cento) dos cargos de carreira, com funções compatíveis à deficiência de que são portadoras, 

lhes assegurados os direitos de inscrição em concurso público para provimento dos 
cargos e os critérios de sua admissão serão definidos em Lei específica. 
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Forma de provimento de cargo comissionado que 
pode ser ocupado por servidor do quadro efetivo ou pessoa estranha ao quadro de 

de provimento de cargo comissionado que se 
faz por transferência, promoção, remoção, acesso, reintegração, readmissão, 
enquadramento, aproveitamento ou reversão, é sempre uma alteração na situação do serviço 

unto organizado de classes e níveis de 
 

Os cargos de provimento efetivo só poderão ser preenchidos por concurso 
m regulamento e edital. 

Os Cargos em comissão, constantes nesta Lei, serão providos mediante 

A nomeação para o cargo em comissão e o exercício de suas funções não 
o de retenção do cargo ou de vencimentos correspondentes a 

Os cargos em comissão serão exercidos, preferencialmente por servidor do 
quadro de provimento efetivo observado os critérios de habilitação funcional, idoneidade, 

utividade, experiência, bem como a confiança e a credibilidade perante o 
Presidente da Câmara Municipal, e ainda a habilitação profissional para o exercício do 

Para os exercícios dos cargos, a fixação dos respectivos vencimentos e a 
concessão de direitos sociais, benefícios e aposentadoria, deverão sempre ser cumpridos os 
preceitos estabelecidos nos artigos, 37 a 41 da Constituição Federal, e nas seções II e III, do 

Estatuto dos Servidores 

Às pessoas portadoras de deficiência é reservado um percentual de 10% (dez por 
cento) dos cargos de carreira, com funções compatíveis à deficiência de que são portadoras, 

itos de inscrição em concurso público para provimento dos 
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Art.9º – A investidura em cargo público em decorrência de nomeação ocorrerá mediante a 
posse, da qual se lavrará termo 
dos Servidores Públicos e neste Plano.
 
 Art.10 – Ao servidor efetivo, investido em mandato eletivo, aplica
disposições: 
 
 I – Tratando-se de mandato federal e estadual, ficará afasta
 
 II – Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo
optar pela remuneração; 
 
 III – Investido no mandato de Vereador:
 
 a) - havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem 
prejuízo de remuneração do cargo eletivo;
  b) - não havendo compatibilidade de horário será afastado do cargo, sendo 
facultado optar pela sua remuneração.
 
 § 1º- No caso de afastamento do cargo público, o servidor contribuirá para a 
seguridade social como se em 

 
§ 2º - O exercício de cargos em comissão ou de Função Gratificada é incompatível 

com o exercício de mandato eletivo, ainda que Estadual ou Federal.
   

DOS CARGOS PÚBLICOS DA CÂMARA
 
 Art.11 - Integram o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Jaciara

 
I – os cargos de provimento efetivo;
II – os cargos de provimento em Comissão;
III – servidores estáveis.

 
 Art.12 - Os cargos efetivos são agrupados na carreira, ordenados segundo suas 
categorias funcionais e de acordo ainda com o grau de escolaridade para efeito dos 
respectivos vencimentos, conforme o Anexo I.
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A investidura em cargo público em decorrência de nomeação ocorrerá mediante a 
posse, da qual se lavrará termo observados os requisitos básicos elencados nos Estatutos 
dos Servidores Públicos e neste Plano. 

Ao servidor efetivo, investido em mandato eletivo, aplica

se de mandato federal e estadual, ficará afastado do cargo;

Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo

Investido no mandato de Vereador: 

havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem 
de remuneração do cargo eletivo; 

não havendo compatibilidade de horário será afastado do cargo, sendo 
facultado optar pela sua remuneração. 

No caso de afastamento do cargo público, o servidor contribuirá para a 
seguridade social como se em exercício estivesse. 

O exercício de cargos em comissão ou de Função Gratificada é incompatível 
com o exercício de mandato eletivo, ainda que Estadual ou Federal. 

CAPITULO II 
 

DOS CARGOS PÚBLICOS DA CÂMARA 

Integram o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Jaciara

os cargos de provimento efetivo; 
os cargos de provimento em Comissão; 
servidores estáveis. 

Os cargos efetivos são agrupados na carreira, ordenados segundo suas 
gorias funcionais e de acordo ainda com o grau de escolaridade para efeito dos 

respectivos vencimentos, conforme o Anexo I. 
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A investidura em cargo público em decorrência de nomeação ocorrerá mediante a 
observados os requisitos básicos elencados nos Estatutos 

Ao servidor efetivo, investido em mandato eletivo, aplica-se as seguintes 

do do cargo; 

Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado 

havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem 

não havendo compatibilidade de horário será afastado do cargo, sendo 

No caso de afastamento do cargo público, o servidor contribuirá para a 

O exercício de cargos em comissão ou de Função Gratificada é incompatível 

Integram o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Jaciara-MT: 

Os cargos efetivos são agrupados na carreira, ordenados segundo suas 
gorias funcionais e de acordo ainda com o grau de escolaridade para efeito dos 
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 Parágrafo único 
categorias profissionais para o assessoramento jurídico e par
idoneidade para nomeação e investidura a todos eles.

 
Art. 13 – As atribuições, forma de provimento, recrutamento e condições de 

trabalho dos cargos são as estabelecidas no Anexo VI que é parte integrante desta Lei.

DOS DIREITOS, VANTAGENS, DEVERES, VEDAÇÕES E PENALIDADES.
 
Art. 14- São direitos, vantagens, vedações e penalidades, estas sem prejuízo das 

ações judiciais atinente ao servidor, observado o disposto na Constituição Federal no que 
couber e os estabelecidos no 
 

 
Art. 15.  Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público 

municipal, o servidor fará jus a três meses de licença, a título de prêmio por as
com a remuneração do cargo efetivo.

 
§1° - Para fins da licença

serviço após o ingresso no serviço público municipal, através de concurso público. 
 
§2° - É facultado ao servidor fraciona

parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença.
 
§3º - É facultado ao servidor converter a mesma em pecúnia indenizatória, mediante 

requerimento, respeitada a disponibilidade orçamentár
cronológica dos pedidos. 

 

 
Art. 16- A jornada de trabalho do pessoal de carreira é de 40 (quarenta) horas 

semanais. 
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Parágrafo único – Para os cargos em comissão devem ser observadas as 
categorias profissionais para o assessoramento jurídico e parlamentar, a capacidade e a 
idoneidade para nomeação e investidura a todos eles. 

As atribuições, forma de provimento, recrutamento e condições de 
trabalho dos cargos são as estabelecidas no Anexo VI que é parte integrante desta Lei.

 
SEÇÃO I 

 
DIREITOS, VANTAGENS, DEVERES, VEDAÇÕES E PENALIDADES.

São direitos, vantagens, vedações e penalidades, estas sem prejuízo das 
ações judiciais atinente ao servidor, observado o disposto na Constituição Federal no que 
couber e os estabelecidos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município e nesta Lei.

SUBSEÇÃO I 
 

DA LICENÇA-PRÊMIO 

Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público 
municipal, o servidor fará jus a três meses de licença, a título de prêmio por as
com a remuneração do cargo efetivo. 

Para fins da licença-prêmio de que trata este art. será considerado o tempo de 
serviço após o ingresso no serviço público municipal, através de concurso público. 

É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo em até três 
parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença. 

É facultado ao servidor converter a mesma em pecúnia indenizatória, mediante 
requerimento, respeitada a disponibilidade orçamentária/financeira, observando

 
SUBSEÇÃO II 

 
DA JORNADA DE TRABALHO 

A jornada de trabalho do pessoal de carreira é de 40 (quarenta) horas 
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Para os cargos em comissão devem ser observadas as 
lamentar, a capacidade e a 

As atribuições, forma de provimento, recrutamento e condições de 
trabalho dos cargos são as estabelecidas no Anexo VI que é parte integrante desta Lei. 

DIREITOS, VANTAGENS, DEVERES, VEDAÇÕES E PENALIDADES. 

São direitos, vantagens, vedações e penalidades, estas sem prejuízo das 
ações judiciais atinente ao servidor, observado o disposto na Constituição Federal no que 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município e nesta Lei. 

Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público 
municipal, o servidor fará jus a três meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, 

prêmio de que trata este art. será considerado o tempo de 
serviço após o ingresso no serviço público municipal, através de concurso público.  

r a licença de que trata este artigo em até três 

É facultado ao servidor converter a mesma em pecúnia indenizatória, mediante 
ia/financeira, observando-se a ordem 

A jornada de trabalho do pessoal de carreira é de 40 (quarenta) horas 
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Parágrafo Único - 
horas, dispensa aos sábados e compensação de horários, será feita conforme o previsto na 
Lei nº. 1.208, de 03 dezembro de 2009 (Estatuto dos Servidores Público do Município de 
Jaciara). 

 

DA POLÍTICA DE INCORPORAÇÃO
 

 Art. 17 – Constituem vantagens pecuniárias incorporáveis as percebidas em 
decorrência de: 

 
 I – aumento de jornada de trabalho, excetuada as horas
 
 II – exercício de cargo de provimento em comissão e de f
constantes dos Anexos II, parte integrante desta Lei.
 
 Art. 18 – São requisitos e condições para o servidor incorporar as vantagens 
pecuniárias previstas no artigo anterior:

 
I – estar nomeado em cargo de provimento efetivo;
 

 II – estar percebendo as vantagens pecuniárias por 60 (sessenta) meses ininterruptos 
ou 120 (cento e vinte) meses intercalados. 
 
 §1º – a incorporação para o servidor que tiver sido nomeado ou designado para 
cargos em comissão ou funções gratificadas diversas,
fixado para aquele que exerceu por maior período de tempo. 
 

§2º - A incorporação será deferida, também, aos servidores públicos em exercício, 
que atendido integralmente aos requisitos previstos nos incisos anteriores, an
publicação desta Lei, e, ainda aos que tenham atendido em parte, aos requisitos previstos 
nos incisos anteriores, anteriormente à publicação desta Lei, desde que venham a completar 
o período, durante a vigência desta Lei. 

 
§3º – A incorporação será deferidae incorporada ao salário apenas uma vez na vida 

funcional do servidor, independentemente de qualquer cargo ou função para as quais tenha 
sido nomeado.  

 

               

E S T A D O  D E  M A T O  G R O S S O

Prefeitura Municipal de Jaciara

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 

Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461

 
 A adoção das medidas concernentes a turno ininterruptos de seis 

horas, dispensa aos sábados e compensação de horários, será feita conforme o previsto na 
Lei nº. 1.208, de 03 dezembro de 2009 (Estatuto dos Servidores Público do Município de 

 
SUBSEÇÃO III 

 
DA POLÍTICA DE INCORPORAÇÃO 

Constituem vantagens pecuniárias incorporáveis as percebidas em 

aumento de jornada de trabalho, excetuada as horas-extras; 

exercício de cargo de provimento em comissão e de f
constantes dos Anexos II, parte integrante desta Lei. 

São requisitos e condições para o servidor incorporar as vantagens 
pecuniárias previstas no artigo anterior: 

estar nomeado em cargo de provimento efetivo; 

estar percebendo as vantagens pecuniárias por 60 (sessenta) meses ininterruptos 
ou 120 (cento e vinte) meses intercalados.  

a incorporação para o servidor que tiver sido nomeado ou designado para 
cargos em comissão ou funções gratificadas diversas, terá como base de cálculo o valor 
fixado para aquele que exerceu por maior período de tempo.  

A incorporação será deferida, também, aos servidores públicos em exercício, 
que atendido integralmente aos requisitos previstos nos incisos anteriores, an
publicação desta Lei, e, ainda aos que tenham atendido em parte, aos requisitos previstos 
nos incisos anteriores, anteriormente à publicação desta Lei, desde que venham a completar 
o período, durante a vigência desta Lei.  

A incorporação será deferidae incorporada ao salário apenas uma vez na vida 
funcional do servidor, independentemente de qualquer cargo ou função para as quais tenha 

SEÇÃO II 
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A adoção das medidas concernentes a turno ininterruptos de seis 
horas, dispensa aos sábados e compensação de horários, será feita conforme o previsto na 
Lei nº. 1.208, de 03 dezembro de 2009 (Estatuto dos Servidores Público do Município de 

Constituem vantagens pecuniárias incorporáveis as percebidas em 

exercício de cargo de provimento em comissão e de função gratificada, 

São requisitos e condições para o servidor incorporar as vantagens 

estar percebendo as vantagens pecuniárias por 60 (sessenta) meses ininterruptos 

a incorporação para o servidor que tiver sido nomeado ou designado para 
terá como base de cálculo o valor 

A incorporação será deferida, também, aos servidores públicos em exercício, 
que atendido integralmente aos requisitos previstos nos incisos anteriores, anteriormente à 
publicação desta Lei, e, ainda aos que tenham atendido em parte, aos requisitos previstos 
nos incisos anteriores, anteriormente à publicação desta Lei, desde que venham a completar 

A incorporação será deferidae incorporada ao salário apenas uma vez na vida 
funcional do servidor, independentemente de qualquer cargo ou função para as quais tenha 
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DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DA FUNÇÃO DE 

 
 Art.19 - Os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, com 
denominações e números de vagas, são os constantes do Anexo II e V, desta Lei.  

 
 Art.20 - A Secretaria Administrativa é a estrutura de apoio, consubstanciada na 
organização dos serviços a
na dotação do conjunto funcional próprio, burocrático e especializado, distribuído em 
setores específicos, constituindo
administrativas, técnico-legislativas e financeiras e contábeis, à qual está afeto o conjunto 
de atribuições da Câmara Municipal.

 
Art.21- A vacância de cargo em comissão dar

  
 I - por exoneração; 

 
II - por demissão; 
 
III – posse em outro cargo inacumulável;
 
IV - por falecimento.

 

Art.22 – Função de Confiança, conforme definida nos inciso VI do art. 2º desta Lei, 
de livre nomeação e exoneração, com denominação e número de vagas, são as constantes 
no Anexo III desta Lei.  
 

§1º Para o exercício da função de confianç
nomeados pelo Presidente desta Casa, receberão uma gratificação (FG) correspondente a 
20% (vinte por cento) dos vencimentos de seus cargos de carreira.

 
§2º Os cargos comissionados de Coordenador Administrativo e de Coordenador 

Legislativo, se providos por nomeação de servidores efetivos, perceberão remuneração 
complementar, que servirá para complementação dos valores ou vencimentos atribuídos 
respectivamente aos referidos cargos Comissionados nos Anexos II e III, desta Lei.
 

§3ºA designação para o exercício da função de confiança tem como pré
grau de escolaridade de ensino médico completo

 
§4º O servidor que tiver recebido incorporação de 

para perceber gratificação por exercício de função de confiança.
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DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DA FUNÇÃO DE 

CONFIANÇA 

Os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, com 
denominações e números de vagas, são os constantes do Anexo II e V, desta Lei.  

A Secretaria Administrativa é a estrutura de apoio, consubstanciada na 
organização dos serviços auxiliares administrativos, legislativos e financeiros e contábeis, 
na dotação do conjunto funcional próprio, burocrático e especializado, distribuído em 
setores específicos, constituindo-se, pois, no órgão incumbido do exercício das funções 

legislativas e financeiras e contábeis, à qual está afeto o conjunto 
de atribuições da Câmara Municipal. 

A vacância de cargo em comissão dar-se-á: 

 

posse em outro cargo inacumulável; 

por falecimento. 

Função de Confiança, conforme definida nos inciso VI do art. 2º desta Lei, 
de livre nomeação e exoneração, com denominação e número de vagas, são as constantes 

§1º Para o exercício da função de confiança, os servidores efetivos, que forem 
nomeados pelo Presidente desta Casa, receberão uma gratificação (FG) correspondente a 
20% (vinte por cento) dos vencimentos de seus cargos de carreira. 

§2º Os cargos comissionados de Coordenador Administrativo e de Coordenador 
Legislativo, se providos por nomeação de servidores efetivos, perceberão remuneração 
complementar, que servirá para complementação dos valores ou vencimentos atribuídos 

nte aos referidos cargos Comissionados nos Anexos II e III, desta Lei.

A designação para o exercício da função de confiança tem como pré
grau de escolaridade de ensino médico completo. 

O servidor que tiver recebido incorporação de salários não poderá ser nomeado 
para perceber gratificação por exercício de função de confiança. 
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DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DA FUNÇÃO DE 

Os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, com 
denominações e números de vagas, são os constantes do Anexo II e V, desta Lei.   

A Secretaria Administrativa é a estrutura de apoio, consubstanciada na 
uxiliares administrativos, legislativos e financeiros e contábeis, 

na dotação do conjunto funcional próprio, burocrático e especializado, distribuído em 
se, pois, no órgão incumbido do exercício das funções 

legislativas e financeiras e contábeis, à qual está afeto o conjunto 

Função de Confiança, conforme definida nos inciso VI do art. 2º desta Lei, 
de livre nomeação e exoneração, com denominação e número de vagas, são as constantes 

a, os servidores efetivos, que forem 
nomeados pelo Presidente desta Casa, receberão uma gratificação (FG) correspondente a 

§2º Os cargos comissionados de Coordenador Administrativo e de Coordenador 
Legislativo, se providos por nomeação de servidores efetivos, perceberão remuneração 
complementar, que servirá para complementação dos valores ou vencimentos atribuídos 

nte aos referidos cargos Comissionados nos Anexos II e III, desta Lei. 

A designação para o exercício da função de confiança tem como pré-requisito 

salários não poderá ser nomeado 
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DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO E VACÂNCIA
 

 
Art. 23 – Os Cargos efetivos de carreira providos mediante nomeação precedida de 

concurso público de provas ou de provas e títulos são os constantes dos Anexos I, IV e V 
desta Lei.  
 

Art. 24 - São formas de provimento dos cargos públicos efetivos:
 

  I – nomeação; 
 
 II – promoção; 
 
 a) por ascensão a outros cargos,
 
b) por progressão funcional.
  
 III - transferência; 
 
 IV - readaptação; 
 
 V - reversão; 
 
 VI – aproveitamento;
 
 VII- reintegração; e
 
 VIII- recondução 
 
 § 1º - As definições de progressão e os demais requisitos para o provimento e o 
ingresso nos cargos públicos de carreira, são os estabelecidos neste Plano.

 
Art. 25 - A vacância de cargo público decorrerá de:
 
I – exoneração; 
 
II - demissão; 
 

III- promoção por ascensão a outro cargo;
 
IV- transferência; 
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SEÇÃO III 
 

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO E VACÂNCIA

Os Cargos efetivos de carreira providos mediante nomeação precedida de 
provas ou de provas e títulos são os constantes dos Anexos I, IV e V 

São formas de provimento dos cargos públicos efetivos:

por ascensão a outros cargos, 

por progressão funcional. 

aproveitamento; 

reintegração; e 

As definições de progressão e os demais requisitos para o provimento e o 
ingresso nos cargos públicos de carreira, são os estabelecidos neste Plano.

A vacância de cargo público decorrerá de: 

scensão a outro cargo; 
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DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO E VACÂNCIA 

Os Cargos efetivos de carreira providos mediante nomeação precedida de 
provas ou de provas e títulos são os constantes dos Anexos I, IV e V 

São formas de provimento dos cargos públicos efetivos: 

As definições de progressão e os demais requisitos para o provimento e o 
ingresso nos cargos públicos de carreira, são os estabelecidos neste Plano. 
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V- readaptação; 
 

VI- aposentadoria; 
 
VII- posse em outro cargo efetivo,

 
VIII- falecimento. 

 

Art. 26.A Carreira dos servidores públicos do Poder Legislativo de Jaciara é 
constituída de nove grupos 
escolaridade e compostos pelos quantitativos de cargos especificados nos Anexos desta Lei 
Complementar: 

I – O grupo de Auxiliar de Gestão Administrativa I 
Nível Fundamental Completo 

II – O grupo de Auxiliar de Gestão Administrativa II 
Cargo de Nível Fundamental Completo 

III – O grupo de Auxiliar de 
de Nível Fundamental Completo 

IV – O grupo de Auxiliar de Gestão Administrativa IV 
Nível Fundamental Completo 

V – O grupo de Auxiliar de Gestão Administrativa V 
Fundamental Completo - comprovante de escolaridade de primeiro grau;

VI – O grupo de Assistente de Gestão Administrativa I 
Cargo de Nível Médio – certificado de conclusão do ensino médio, e diploma de conclusão 
de 2º Grau; e Assistente Administrativo, Cargo de Nível Médio 
do ensino médio, e diploma de conclusão de 2º Grau  

VII – O grupo de Assistent
Cargo de Nível Médio – certificado de conclusão do ensino médio, e diploma de conclusão 
de 2º Grau;  
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posse em outro cargo efetivo, 

SEÇÃO IV 
 

DA CARREIRA  

A Carreira dos servidores públicos do Poder Legislativo de Jaciara é 
constituída de nove grupos de cargos a seguir denominados, atendidos os requisitos de 
escolaridade e compostos pelos quantitativos de cargos especificados nos Anexos desta Lei 

O grupo de Auxiliar de Gestão Administrativa I – Guarda Noturno, Cargo de 
al Completo - comprovante de escolaridade de primeiro grau; 

O grupo de Auxiliar de Gestão Administrativa II – Agente de Serviços Gerais, 
Cargo de Nível Fundamental Completo - comprovante de escolaridade de primeiro grau;

O grupo de Auxiliar de Gestão Administrativa III – Copeira Zeladora, Cargo 
de Nível Fundamental Completo - comprovante de escolaridade de primeiro grau;

O grupo de Auxiliar de Gestão Administrativa IV – Telefonista, Cargo de 
Nível Fundamental Completo - comprovante de escolaridade de primeiro grau;

O grupo de Auxiliar de Gestão Administrativa V – Motorista, Cargo de Nível 
comprovante de escolaridade de primeiro grau;

O grupo de Assistente de Gestão Administrativa I – Assistente Legislativo, 
certificado de conclusão do ensino médio, e diploma de conclusão 

de 2º Grau; e Assistente Administrativo, Cargo de Nível Médio – certificado de conclusão 
do ensino médio, e diploma de conclusão de 2º Grau   

O grupo de Assistente de Gestão Administrativa II – Técnico Parlamentar, 
certificado de conclusão do ensino médio, e diploma de conclusão 
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A Carreira dos servidores públicos do Poder Legislativo de Jaciara é 
de cargos a seguir denominados, atendidos os requisitos de 

escolaridade e compostos pelos quantitativos de cargos especificados nos Anexos desta Lei 

Guarda Noturno, Cargo de 
comprovante de escolaridade de primeiro grau;  

Agente de Serviços Gerais, 
comprovante de escolaridade de primeiro grau; 

Copeira Zeladora, Cargo 
comprovante de escolaridade de primeiro grau; 

Telefonista, Cargo de 
aridade de primeiro grau; 

Motorista, Cargo de Nível 
comprovante de escolaridade de primeiro grau; 

Assistente Legislativo, 
certificado de conclusão do ensino médio, e diploma de conclusão 

certificado de conclusão 

Técnico Parlamentar, 
certificado de conclusão do ensino médio, e diploma de conclusão 
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VIII - O grupo Analista de Gestão Administrativa I 
de curso superior, devendo ser uma das áreas: Ciências Contábeis, Direito, Economia ou 
Administração. 

IX – O grupo de Analista de Gestão Administrativa II 
superior na área de Ciências Contábeis, habilitação junto ao Conselho Regional de 
Contabilidade para exercer o cargo.

X – O grupo de Analista de Gestão Administrativa III
de curso superior na área de direito, devidamente registrado na Ordem dos Advogados do 
Brasil - OAB. 

Art. 27. As atribuições dos cargos do quadro de
Complementar de forma genérica são as constantes nos anexos que compõem a presente, 
sem prejuízo do conjunto de tarefas, responsabilidades, detalhamento ou acréscimo de 
outras funções correlatas ao servidor em razão d

§ 1º. Sem prejuízo do disposto neste artigo, a regulamentação das atribuições, no 
que couber, deverá ser proposta pelo Conselho Permanente de Política Salarial de Jaciara e 
regulamentada pelo Presidente da Câmara no prazo máx
após a publicação desta Lei Complementar.

§ 2º. As áreas de atividades com as respectivas denominações, quantitativos e 
requisitos de ingresso, são as constantes dos anexos que acompanham esta Lei.

 
Art. 28 - A movimentação do Servidor na carreira será condicionada ao exercício 

das atribuições do cargo efetivo.
 
Parágrafo único - A evolução funcional somente poderá efetivar

a existência de recursos orçamentários disponíveis
 
Art. 29 – Cada cargo se situa dentro de sua classe e nível correspondente, 

designados pelos níveis de 01 a 12, a partir da Classe inicial básica A, conforme o Anexo I, 
parte integrante desta Lei. 
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O grupo Analista de Gestão Administrativa I - Controlador Interno diploma 
devendo ser uma das áreas: Ciências Contábeis, Direito, Economia ou 

O grupo de Analista de Gestão Administrativa II - Contador diploma de curso 
superior na área de Ciências Contábeis, habilitação junto ao Conselho Regional de 

ade para exercer o cargo. 

O grupo de Analista de Gestão Administrativa III– Procurador Jurídico diploma 
de curso superior na área de direito, devidamente registrado na Ordem dos Advogados do 

As atribuições dos cargos do quadro de pessoal efetivo de que trata esta Lei 
Complementar de forma genérica são as constantes nos anexos que compõem a presente, 
sem prejuízo do conjunto de tarefas, responsabilidades, detalhamento ou acréscimo de 
outras funções correlatas ao servidor em razão do cargo em que está investido.

Sem prejuízo do disposto neste artigo, a regulamentação das atribuições, no 
que couber, deverá ser proposta pelo Conselho Permanente de Política Salarial de Jaciara e 
regulamentada pelo Presidente da Câmara no prazo máximo de 120 (cento e vinte dias) 
após a publicação desta Lei Complementar. 

As áreas de atividades com as respectivas denominações, quantitativos e 
requisitos de ingresso, são as constantes dos anexos que acompanham esta Lei.

CAPÍTULO III 
 

DA EVOLUÇÃO FUNCIONAL 

A movimentação do Servidor na carreira será condicionada ao exercício 
das atribuições do cargo efetivo. 

A evolução funcional somente poderá efetivar
a existência de recursos orçamentários disponíveis para fazer face à despesa decorrente.

Cada cargo se situa dentro de sua classe e nível correspondente, 
designados pelos níveis de 01 a 12, a partir da Classe inicial básica A, conforme o Anexo I, 

 
SEÇÃO I 
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Controlador Interno diploma 
devendo ser uma das áreas: Ciências Contábeis, Direito, Economia ou 

Contador diploma de curso 
superior na área de Ciências Contábeis, habilitação junto ao Conselho Regional de 

Procurador Jurídico diploma 
de curso superior na área de direito, devidamente registrado na Ordem dos Advogados do 

pessoal efetivo de que trata esta Lei 
Complementar de forma genérica são as constantes nos anexos que compõem a presente, 
sem prejuízo do conjunto de tarefas, responsabilidades, detalhamento ou acréscimo de 

o cargo em que está investido. 

Sem prejuízo do disposto neste artigo, a regulamentação das atribuições, no 
que couber, deverá ser proposta pelo Conselho Permanente de Política Salarial de Jaciara e 

imo de 120 (cento e vinte dias) 

As áreas de atividades com as respectivas denominações, quantitativos e 
requisitos de ingresso, são as constantes dos anexos que acompanham esta Lei. 

A movimentação do Servidor na carreira será condicionada ao exercício 

A evolução funcional somente poderá efetivar-se se comprovada 
para fazer face à despesa decorrente. 

Cada cargo se situa dentro de sua classe e nível correspondente, 
designados pelos níveis de 01 a 12, a partir da Classe inicial básica A, conforme o Anexo I, 
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Da Composiç

Do Grupo de Auxiliar de Gestão Administrativa 

 

Art. 30. O grupo de Auxiliar de Gestão Administrativa I estrutura
horizontal de acesso, identificado por letras maiúsculas:

I - Classe A: habilitação em nível de ensino fundamental completo; 

II - Classe B: habilitação em nível médio e curso de profissionalização específica.

§ 1°. Cada classe desdobra
12, que constituem a linha vertical de progressão.

§ 2°. A carga horária do curso de profissionalização específica será regulamentada 
através do Conselho Permanente de Política Salarial de Jaciara a ser homologada pelo 
Presidente da Câmara. 

§ 3º. São perfil do grupo disposto n
Noturno. 

§ 4º. A estrutura, o conteúdo e o desempenho de atividades relacionadas aos Cargos 
de Auxiliar de Gestão Administrativa integram as disposições dos ANEXOS I e VIdesta 
Lei Complementar. 

Art. 31. O grupo de 
horizontal de acesso, identificado por letras maiúsculas:

I - Classe A: habilitação em nível de ensino fundamental completo; 

II - Classe B: habilitação em nível médio e curso de profissionalização

§ 1°. Cada classe desdobra
12, que constituem a linha vertical de progressão.

§ 2°. A carga horária do curso de profissionalização específica será regulamentada 
através do Conselho Perman
Presidente da Câmara. 
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Da Composição do Quadro Único de Pessoal 

Seção I 
Do Grupo de Auxiliar de Gestão Administrativa 

O grupo de Auxiliar de Gestão Administrativa I estrutura
horizontal de acesso, identificado por letras maiúsculas: 

Classe A: habilitação em nível de ensino fundamental completo; 

Classe B: habilitação em nível médio e curso de profissionalização específica.

. Cada classe desdobra-se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 01 a 
linha vertical de progressão. 

A carga horária do curso de profissionalização específica será regulamentada 
através do Conselho Permanente de Política Salarial de Jaciara a ser homologada pelo 

. São perfil do grupo disposto no caput deste artigo os seguintes: Guarda 

. A estrutura, o conteúdo e o desempenho de atividades relacionadas aos Cargos 
de Auxiliar de Gestão Administrativa integram as disposições dos ANEXOS I e VIdesta 

O grupo de Auxiliar de Gestão Administrativa II estrutura
horizontal de acesso, identificado por letras maiúsculas: 

Classe A: habilitação em nível de ensino fundamental completo; 

Classe B: habilitação em nível médio e curso de profissionalização

. Cada classe desdobra-se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 01 a 
12, que constituem a linha vertical de progressão. 

A carga horária do curso de profissionalização específica será regulamentada 
através do Conselho Permanente de Política Salarial de Jaciara a ser homologada pelo 
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Do Grupo de Auxiliar de Gestão Administrativa  

O grupo de Auxiliar de Gestão Administrativa I estrutura-se em linha 

Classe A: habilitação em nível de ensino fundamental completo;  

Classe B: habilitação em nível médio e curso de profissionalização específica. 

se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 01 a 

A carga horária do curso de profissionalização específica será regulamentada 
através do Conselho Permanente de Política Salarial de Jaciara a ser homologada pelo 

o caput deste artigo os seguintes: Guarda 

. A estrutura, o conteúdo e o desempenho de atividades relacionadas aos Cargos 
de Auxiliar de Gestão Administrativa integram as disposições dos ANEXOS I e VIdesta 

Auxiliar de Gestão Administrativa II estrutura-se em linha 

Classe A: habilitação em nível de ensino fundamental completo;  

Classe B: habilitação em nível médio e curso de profissionalização específica. 

se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 01 a 

A carga horária do curso de profissionalização específica será regulamentada 
ente de Política Salarial de Jaciara a ser homologada pelo 
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§ 3º. São perfis do grupo disposto no caput deste artigo o seguinte: Agente de 
Serviços Gerais. 

§ 4º. A estrutura, o conteúdo e o desempenho de atividades relacionadas aos Ca
de Auxiliar de Gestão Administrativa integram as disposições dos ANEXOS I e VIdesta 
Lei Complementar. 

 

Art. 32. O grupo de Auxiliar de Gestão Administrativa III estrutura
horizontal de acesso, identificado por letras maiúsculas:

I - Classe A: habilitação em nível de ensino fundamental completo; 

II - Classe B: habilitação em nível médio e curso de profissionalização específica.

§ 1°. Cada classe desdobra
12, que constituem a linha vert

§ 2°. A carga horária do curso de profissionalização específica será regulamentada 
através do Conselho Permanente de Política Salarial de Jaciara a ser homologada pelo 
Presidente da Câmara. 

§ 3º. São perfis do grupo disposto no caput de
zeladora. 

§ 4º. A estrutura, o conteúdo e o desempenho de atividades relacionadas aos Cargos 
de Auxiliar de Gestão Administrativa integram as disposições dos ANEXOS I e VIdesta 
Lei Complementar. 

Art. 33. O grupo de Auxiliar
horizontal de acesso, identificado por letras maiúsculas:

I - Classe A: habilitação em nível de ensino fundamental completo; 

II - Classe B: habilitação em nível médio e curso de profissionalização específ

§ 1°. Cada classe desdobra
12, que constituem a linha vertical de progressão.

§ 2°. A carga horária do curso de profissionalização específica será regulamentada 
através do Conselho Permanente de Política Salarial de Jaciara a ser homologada pelo 
Presidente da Câmara. 

               

E S T A D O  D E  M A T O  G R O S S O

Prefeitura Municipal de Jaciara

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 

Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461

 

. São perfis do grupo disposto no caput deste artigo o seguinte: Agente de 

. A estrutura, o conteúdo e o desempenho de atividades relacionadas aos Ca
de Auxiliar de Gestão Administrativa integram as disposições dos ANEXOS I e VIdesta 

O grupo de Auxiliar de Gestão Administrativa III estrutura
horizontal de acesso, identificado por letras maiúsculas: 

A: habilitação em nível de ensino fundamental completo; 

Classe B: habilitação em nível médio e curso de profissionalização específica.

. Cada classe desdobra-se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 01 a 
12, que constituem a linha vertical de progressão. 

A carga horária do curso de profissionalização específica será regulamentada 
através do Conselho Permanente de Política Salarial de Jaciara a ser homologada pelo 

. São perfis do grupo disposto no caput deste artigo os seguintes: Copeira 

. A estrutura, o conteúdo e o desempenho de atividades relacionadas aos Cargos 
de Auxiliar de Gestão Administrativa integram as disposições dos ANEXOS I e VIdesta 

O grupo de Auxiliar de Gestão Administrativa IV estrutura
horizontal de acesso, identificado por letras maiúsculas: 

Classe A: habilitação em nível de ensino fundamental completo; 

Classe B: habilitação em nível médio e curso de profissionalização específ

. Cada classe desdobra-se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 01 a 
12, que constituem a linha vertical de progressão. 

A carga horária do curso de profissionalização específica será regulamentada 
através do Conselho Permanente de Política Salarial de Jaciara a ser homologada pelo 
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. São perfis do grupo disposto no caput deste artigo o seguinte: Agente de 

. A estrutura, o conteúdo e o desempenho de atividades relacionadas aos Cargos 
de Auxiliar de Gestão Administrativa integram as disposições dos ANEXOS I e VIdesta 

O grupo de Auxiliar de Gestão Administrativa III estrutura-se em linha 

A: habilitação em nível de ensino fundamental completo;  

Classe B: habilitação em nível médio e curso de profissionalização específica. 

se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 01 a 

A carga horária do curso de profissionalização específica será regulamentada 
através do Conselho Permanente de Política Salarial de Jaciara a ser homologada pelo 

ste artigo os seguintes: Copeira 

. A estrutura, o conteúdo e o desempenho de atividades relacionadas aos Cargos 
de Auxiliar de Gestão Administrativa integram as disposições dos ANEXOS I e VIdesta 

de Gestão Administrativa IV estrutura-se em linha 

Classe A: habilitação em nível de ensino fundamental completo;  

Classe B: habilitação em nível médio e curso de profissionalização específica. 

se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 01 a 

A carga horária do curso de profissionalização específica será regulamentada 
através do Conselho Permanente de Política Salarial de Jaciara a ser homologada pelo 
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§ 3º. São perfis do grupo disposto no caput deste artigo o seguinte: T

§ 4º. A estrutura, o conteúdo e o desempenho de atividades relacionadas aos Cargos 
de Auxiliar de Gestão Administrativa integram as disposições dos ANEXOS I e VIdesta 
Lei Complementar. 

Art. 34. O grupo de Auxiliar de Gestão Administrativa V est
horizontal de acesso, identificado por letras maiúsculas:

 

I - Classe A: habilitação em nível de ensino fundamental completo; 

II - Classe B: habilitação em nível médio e curso de profissionalização específica.

§ 1°. Cada classe desdobra
12, que constituem a linha vertical de progressão.

§ 2°. A carga horária do curso de profissionalização específica será regulamentada 
através do Conselho Permanente de Política Salarial de Jaciara a 
Presidente da Câmara. 

§ 3º. São perfis do grupo disposto no caput deste artigo os seguintes: Motorista.

§ 4º. A estrutura, o conteúdo e o desempenho de atividades relacionadas aos Cargos 
de Auxiliar de Gestão Administrativa integram as disposições dos ANEXOS I e VIdesta 
Lei Complementar. 

Do Grupo de Assistente de Gestão Administrativa 

Art. 35. O grupo de Assistente de Gestão Administrativa I estrutura
horizontal de acesso, identificado por letras maiúsculas:

I – Classe A: habilitação específica no ensino médio completo; 

II – Classe B: habilitação específica no ensino médio completo, certifi
conclusão do ensino médio mais curso relacionados ao cargo com carga horaria de 100 
horas. 
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. São perfis do grupo disposto no caput deste artigo o seguinte: T

. A estrutura, o conteúdo e o desempenho de atividades relacionadas aos Cargos 
de Auxiliar de Gestão Administrativa integram as disposições dos ANEXOS I e VIdesta 

O grupo de Auxiliar de Gestão Administrativa V est
horizontal de acesso, identificado por letras maiúsculas: 

Classe A: habilitação em nível de ensino fundamental completo; 

Classe B: habilitação em nível médio e curso de profissionalização específica.

. Cada classe desdobra-se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 01 a 
12, que constituem a linha vertical de progressão. 

A carga horária do curso de profissionalização específica será regulamentada 
através do Conselho Permanente de Política Salarial de Jaciara a ser homologada pelo 

. São perfis do grupo disposto no caput deste artigo os seguintes: Motorista.

. A estrutura, o conteúdo e o desempenho de atividades relacionadas aos Cargos 
de Auxiliar de Gestão Administrativa integram as disposições dos ANEXOS I e VIdesta 

Seção II 
Do Grupo de Assistente de Gestão Administrativa 

de Assistente de Gestão Administrativa I estrutura
horizontal de acesso, identificado por letras maiúsculas: 

Classe A: habilitação específica no ensino médio completo;  

Classe B: habilitação específica no ensino médio completo, certifi
conclusão do ensino médio mais curso relacionados ao cargo com carga horaria de 100 
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. São perfis do grupo disposto no caput deste artigo o seguinte: Telefonista. 

. A estrutura, o conteúdo e o desempenho de atividades relacionadas aos Cargos 
de Auxiliar de Gestão Administrativa integram as disposições dos ANEXOS I e VIdesta 

O grupo de Auxiliar de Gestão Administrativa V estrutura-se em linha 

Classe A: habilitação em nível de ensino fundamental completo;  

Classe B: habilitação em nível médio e curso de profissionalização específica. 

se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 01 a 

A carga horária do curso de profissionalização específica será regulamentada 
ser homologada pelo 

. São perfis do grupo disposto no caput deste artigo os seguintes: Motorista. 

. A estrutura, o conteúdo e o desempenho de atividades relacionadas aos Cargos 
de Auxiliar de Gestão Administrativa integram as disposições dos ANEXOS I e VIdesta 

Do Grupo de Assistente de Gestão Administrativa  

de Assistente de Gestão Administrativa I estrutura-se em linha 

 

Classe B: habilitação específica no ensino médio completo, certificado de 
conclusão do ensino médio mais curso relacionados ao cargo com carga horaria de 100 
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III – Classe C: habilitação específica no ensino médio completo, certificado de 
conclusão do ensino médio mais curso relacionados ao cargo com carga horari
horas e habilitação em grau superior específico relacionado área de atuação do cargo;

IV – Classe D: habilitação específica no ensino médio completo, certificado de 
conclusão do ensino médio mais curso relacionados ao cargo com carga horaria de 10
horas, habilitação em grau superior específico relacionado área de atuação do cargo e 
habilitação em grau superior e curso de especialização lato sensu na área de atuação.

§ 1°. Cada classe desdobra
12 que constituem a linha vertical de progressão.

 

 

§ 2°. A carga horária do curso de profissionalização específica será regulamentada 
através do Conselho Permanente de Política Salarial de Jaciara a ser homologada pelo 
Presidente da Câmara. 

§ 3º. O perfil dos cargos a que se refere o caput deste artigo é o seguinte: Assi
Legislativo e Assistente Administrativo.

§ 4º. A estrutura, o conteúdo, o desempenho de atividades relacionadas aos Cargos 
de Assistente de Gestão Administrativa integram as disposi
Lei Complementar. 

Art. 36. O grupo de Assistente de Gestão Administrativa II estrutura
horizontal de acesso, identificado por letras maiúsculas:

I – Classe A: habilitação específica no ensino médio completo; 

II – Classe B: habilitação específica no ensino médio completo, certificado de 
conclusão do ensino médio mais curso relacionados ao cargo com carga horaria de 100 
horas. 

III – Classe C: habilitação específica no ensino médio completo, certificado de 
conclusão do ensino médio mais curso relacionados ao cargo com carga horaria de 100 
horas e habilitação em grau superior específico relacionado área de atuação do cargo;

IV – Classe D: habilitação específica no ensino médio completo, certificado de 
conclusão do ensino médio mais curso relacionados ao cargo com carga horaria de 100 
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Classe C: habilitação específica no ensino médio completo, certificado de 
conclusão do ensino médio mais curso relacionados ao cargo com carga horari
horas e habilitação em grau superior específico relacionado área de atuação do cargo;

Classe D: habilitação específica no ensino médio completo, certificado de 
conclusão do ensino médio mais curso relacionados ao cargo com carga horaria de 10
horas, habilitação em grau superior específico relacionado área de atuação do cargo e 
habilitação em grau superior e curso de especialização lato sensu na área de atuação.

Cada classe desdobra-se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 01 a
12 que constituem a linha vertical de progressão. 

A carga horária do curso de profissionalização específica será regulamentada 
através do Conselho Permanente de Política Salarial de Jaciara a ser homologada pelo 

l dos cargos a que se refere o caput deste artigo é o seguinte: Assi
Administrativo. 

A estrutura, o conteúdo, o desempenho de atividades relacionadas aos Cargos 
de Assistente de Gestão Administrativa integram as disposições dos ANEXOS I e VI desta 

O grupo de Assistente de Gestão Administrativa II estrutura
horizontal de acesso, identificado por letras maiúsculas: 

Classe A: habilitação específica no ensino médio completo;  

Classe B: habilitação específica no ensino médio completo, certificado de 
conclusão do ensino médio mais curso relacionados ao cargo com carga horaria de 100 

Classe C: habilitação específica no ensino médio completo, certificado de 
o ensino médio mais curso relacionados ao cargo com carga horaria de 100 

horas e habilitação em grau superior específico relacionado área de atuação do cargo;

Classe D: habilitação específica no ensino médio completo, certificado de 
o médio mais curso relacionados ao cargo com carga horaria de 100 
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Classe C: habilitação específica no ensino médio completo, certificado de 
conclusão do ensino médio mais curso relacionados ao cargo com carga horaria de 100 
horas e habilitação em grau superior específico relacionado área de atuação do cargo; 

Classe D: habilitação específica no ensino médio completo, certificado de 
conclusão do ensino médio mais curso relacionados ao cargo com carga horaria de 100 
horas, habilitação em grau superior específico relacionado área de atuação do cargo e 
habilitação em grau superior e curso de especialização lato sensu na área de atuação. 

se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 01 a 

A carga horária do curso de profissionalização específica será regulamentada 
através do Conselho Permanente de Política Salarial de Jaciara a ser homologada pelo 

l dos cargos a que se refere o caput deste artigo é o seguinte: Assistente 

A estrutura, o conteúdo, o desempenho de atividades relacionadas aos Cargos 
ções dos ANEXOS I e VI desta 

O grupo de Assistente de Gestão Administrativa II estrutura-se em linha 

 

Classe B: habilitação específica no ensino médio completo, certificado de 
conclusão do ensino médio mais curso relacionados ao cargo com carga horaria de 100 

Classe C: habilitação específica no ensino médio completo, certificado de 
o ensino médio mais curso relacionados ao cargo com carga horaria de 100 

horas e habilitação em grau superior específico relacionado área de atuação do cargo; 

Classe D: habilitação específica no ensino médio completo, certificado de 
o médio mais curso relacionados ao cargo com carga horaria de 100  
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horas, habilitação em grau superior específico relacionado área de atuação do cargo 
e habilitação em grau superior e curso de especialização lato sensu na área de atuação.

§ 1°. Cada classe desdobra
12 que constituem a linha vertical de progressão.

§ 2°. A carga horária do curso de profissionalização específica será regulamentada 
através do Conselho Permanente de Política Salarial de J
Presidente da Câmara. 

§ 3º. O perfil dos cargos a que se refere o caput deste artigo é o seguinte: Técnico 
Legislativo. 

§ 4º. A estrutura, o conteúdo, o desempenho de atividades relacionadas aos Cargos 
de Assistente de Gestão Administrativa integram as disposições dos ANEXOS I e VIdesta 
Lei Complementar. 

Do Grupo de Analista de Gestão Administrativa I

Art. 37.  O grupo de Analista de Gestão Administrativa I é estruturado em linha 
horizontal de acesso, identificada por letras maiúsculas.

I – Classe A - habilitação específica de nível superior em sua área de atuação;

II – Classe B – habilitação específica de nível
sua área de atuação com total de 200 (duzentas horas);

III – Classe C - habilitação específica de nível superior e qualificação em cursos em 
sua área de atuação com total de 200 (duzentas horas), e especialização na ár

IV – Classe D - habilitação específica de nível superior, qualificação em cursos em 
sua área de atuação com total de 200 (duzentas horas), especialização na área de atuação e, 
habilitação específica em mestrado área de sua atuação;

V – Classe E - habilitação específica de nível superior, qualificação em cursos em 
sua área de atuação com total de 200 (duzentas horas), especialização na área de atuação, 
habilitação específica em mestrado área de sua atuação e habilitação específica em 
doutorado relacionado à área de sua atuação.
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horas, habilitação em grau superior específico relacionado área de atuação do cargo 
e habilitação em grau superior e curso de especialização lato sensu na área de atuação.

e desdobra-se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 01 a 
12 que constituem a linha vertical de progressão. 

A carga horária do curso de profissionalização específica será regulamentada 
através do Conselho Permanente de Política Salarial de Jaciara a ser homologada pelo 

O perfil dos cargos a que se refere o caput deste artigo é o seguinte: Técnico 

A estrutura, o conteúdo, o desempenho de atividades relacionadas aos Cargos 
dministrativa integram as disposições dos ANEXOS I e VIdesta 

Seção III 
Do Grupo de Analista de Gestão Administrativa I

O grupo de Analista de Gestão Administrativa I é estruturado em linha 
horizontal de acesso, identificada por letras maiúsculas. 

habilitação específica de nível superior em sua área de atuação;

habilitação específica de nível superior e qualificação em cursos em 
sua área de atuação com total de 200 (duzentas horas); 

habilitação específica de nível superior e qualificação em cursos em 
sua área de atuação com total de 200 (duzentas horas), e especialização na ár

habilitação específica de nível superior, qualificação em cursos em 
sua área de atuação com total de 200 (duzentas horas), especialização na área de atuação e, 
habilitação específica em mestrado área de sua atuação; 

habilitação específica de nível superior, qualificação em cursos em 
sua área de atuação com total de 200 (duzentas horas), especialização na área de atuação, 
habilitação específica em mestrado área de sua atuação e habilitação específica em 

relacionado à área de sua atuação. 
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horas, habilitação em grau superior específico relacionado área de atuação do cargo 
e habilitação em grau superior e curso de especialização lato sensu na área de atuação. 

se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 01 a 

A carga horária do curso de profissionalização específica será regulamentada 
aciara a ser homologada pelo 

O perfil dos cargos a que se refere o caput deste artigo é o seguinte: Técnico 

A estrutura, o conteúdo, o desempenho de atividades relacionadas aos Cargos 
dministrativa integram as disposições dos ANEXOS I e VIdesta 

Do Grupo de Analista de Gestão Administrativa I 

O grupo de Analista de Gestão Administrativa I é estruturado em linha 

habilitação específica de nível superior em sua área de atuação; 

superior e qualificação em cursos em 

habilitação específica de nível superior e qualificação em cursos em 
sua área de atuação com total de 200 (duzentas horas), e especialização na área de atuação; 

habilitação específica de nível superior, qualificação em cursos em 
sua área de atuação com total de 200 (duzentas horas), especialização na área de atuação e, 

habilitação específica de nível superior, qualificação em cursos em 
sua área de atuação com total de 200 (duzentas horas), especialização na área de atuação, 
habilitação específica em mestrado área de sua atuação e habilitação específica em 
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§ 1º. Cada classe desdobra
12 que constituem a linha vertical de progressão.

§ 2°. A carga horária do curso de profissionalização específica será regulamentada 
através do Conselho Permanente de Política Salarial de Jaciara a ser homologada pelo 
Presidente da Câmara. 

§ 3º. O perfil do grupo a que se refere o caput deste artigo é o de Controlador 
Interno. 

§ 4º. A estrutura, o conteúdo e o desempenho de atividades rel
de Analista de Gestão Administrativa I integram as disposições dos ANEXOS I e VI desta 
Lei Complementar. 

Do Grupo de Analista de Gestão Administrativa II

Art. 38. O grupo de Analista de Gestão Administrativa II é estruturado em linha 
horizontal de acesso, identificada por letras maiúsculas.

 

I – Classe A - habilitação específica de nível superior em sua área de atuação;

II – Classe B – habilitação específica de nível superior e qualificação em cursos em 
sua área de atuação com total de 

III – Classe C - habilitação específica de nível superior e qualificação em cursos em 
sua área de atuação com total de 200 (duzentas horas), e especialização na área de atuação;

IV – Classe D - habilitação específica de nível superior
sua área de atuação com total de 200 (duzentas horas), especialização na área de atuação e, 
habilitação específica em mestrado área de sua atuação;

V – Classe E - habilitação específica de nível superior, qualificação em cursos 
sua área de atuação com total de 200 (duzentas horas), especialização na área de atuação, 
habilitação específica em mestrado área de sua atuação e habilitação específica em 
doutorado relacionado à área de sua atuação.

§ 1º. Cada classe desdobra
12 que constituem a linha vertical de progressão.
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Cada classe desdobra-se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 01 a 
12 que constituem a linha vertical de progressão. 

A carga horária do curso de profissionalização específica será regulamentada 
ravés do Conselho Permanente de Política Salarial de Jaciara a ser homologada pelo 

O perfil do grupo a que se refere o caput deste artigo é o de Controlador 

A estrutura, o conteúdo e o desempenho de atividades relacionadas aos Cargos 
de Analista de Gestão Administrativa I integram as disposições dos ANEXOS I e VI desta 

Do Grupo de Analista de Gestão Administrativa II

. O grupo de Analista de Gestão Administrativa II é estruturado em linha 
orizontal de acesso, identificada por letras maiúsculas. 

habilitação específica de nível superior em sua área de atuação;

habilitação específica de nível superior e qualificação em cursos em 
sua área de atuação com total de 200 (duzentas horas); 

habilitação específica de nível superior e qualificação em cursos em 
sua área de atuação com total de 200 (duzentas horas), e especialização na área de atuação;

habilitação específica de nível superior, qualificação em cursos em 
sua área de atuação com total de 200 (duzentas horas), especialização na área de atuação e, 
habilitação específica em mestrado área de sua atuação; 

habilitação específica de nível superior, qualificação em cursos 
sua área de atuação com total de 200 (duzentas horas), especialização na área de atuação, 
habilitação específica em mestrado área de sua atuação e habilitação específica em 
doutorado relacionado à área de sua atuação. 

Cada classe desdobra-se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 01 a 
12 que constituem a linha vertical de progressão. 
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se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 01 a 

A carga horária do curso de profissionalização específica será regulamentada 
ravés do Conselho Permanente de Política Salarial de Jaciara a ser homologada pelo 

O perfil do grupo a que se refere o caput deste artigo é o de Controlador 

acionadas aos Cargos 
de Analista de Gestão Administrativa I integram as disposições dos ANEXOS I e VI desta 

Do Grupo de Analista de Gestão Administrativa II 

. O grupo de Analista de Gestão Administrativa II é estruturado em linha 

habilitação específica de nível superior em sua área de atuação; 

habilitação específica de nível superior e qualificação em cursos em 

habilitação específica de nível superior e qualificação em cursos em 
sua área de atuação com total de 200 (duzentas horas), e especialização na área de atuação; 

, qualificação em cursos em 
sua área de atuação com total de 200 (duzentas horas), especialização na área de atuação e, 

habilitação específica de nível superior, qualificação em cursos em 
sua área de atuação com total de 200 (duzentas horas), especialização na área de atuação, 
habilitação específica em mestrado área de sua atuação e habilitação específica em 

veis, indicados por algarismos arábicos de 01 a 
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§ 2°. A carga horária do curso de profissionalização específica será regulamentada 
através do Conselho Permanente de Política Salarial de Jaciara a ser homo
Presidente da Câmara. 

§ 3º. O perfil do grupo a que se refere o caput deste artigo é o de Contador.

§ 4º. A estrutura, o conteúdo e o desempenho de atividades relacionadas aos Cargos 
de Analista de Gestão Administrativa II integram as disposiçõ
Lei Complementar. 

Do Grupo de Analista de Gestão Administrativa III

Art. 39. O grupo de Analista de Gestão Administrativa III são estruturados em linha 
horizontal de acesso, identificada por letras maiúsculas.

I – Classe A - habilitação específica de nível superior em sua área de atuação;

II – Classe B – habilitação específica de nível superior e qualificação em cursos em 
sua área de atuação com total de 200 (duzentas horas);

III – Classe C - habilitação específica de nível superio
sua área de atuação com total de 200 (duzentas horas), e especialização na área de atuação;

 

IV – Classe D - habilitação específica de nível superior, qualificação em cursos em 
sua área de atuação com total de 200 (duzentas ho
habilitação específica em mestrado área de sua atuação;

V – Classe E - habilitação específica de nível superior, qualificação em cursos em 
sua área de atuação com total de 200 (duzentas horas), especialização
habilitação específica em mestrado área de sua atuação e habilitação específica em 
doutorado relacionado à área de sua atuação.

§ 1º. Cada classe desdobra
12 que constituem a linha vertical de progressão.

§ 2°. A carga horária do curso de profissionalização específica será regulamentada 
através do Conselho Permanente de Política Salarial de Jaciara a ser homologada pelo 
Presidente da Câmara. 
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A carga horária do curso de profissionalização específica será regulamentada 
através do Conselho Permanente de Política Salarial de Jaciara a ser homo

O perfil do grupo a que se refere o caput deste artigo é o de Contador.

A estrutura, o conteúdo e o desempenho de atividades relacionadas aos Cargos 
de Analista de Gestão Administrativa II integram as disposições dos ANEXOS I e VIdesta 

Do Grupo de Analista de Gestão Administrativa III

. O grupo de Analista de Gestão Administrativa III são estruturados em linha 
horizontal de acesso, identificada por letras maiúsculas. 

itação específica de nível superior em sua área de atuação;

habilitação específica de nível superior e qualificação em cursos em 
sua área de atuação com total de 200 (duzentas horas); 

habilitação específica de nível superior e qualificação em cursos em 
sua área de atuação com total de 200 (duzentas horas), e especialização na área de atuação;

habilitação específica de nível superior, qualificação em cursos em 
sua área de atuação com total de 200 (duzentas horas), especialização na área de atuação e, 
habilitação específica em mestrado área de sua atuação; 

habilitação específica de nível superior, qualificação em cursos em 
sua área de atuação com total de 200 (duzentas horas), especialização 
habilitação específica em mestrado área de sua atuação e habilitação específica em 
doutorado relacionado à área de sua atuação. 

Cada classe desdobra-se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 01 a 
a vertical de progressão. 

A carga horária do curso de profissionalização específica será regulamentada 
através do Conselho Permanente de Política Salarial de Jaciara a ser homologada pelo 
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A carga horária do curso de profissionalização específica será regulamentada 
através do Conselho Permanente de Política Salarial de Jaciara a ser homologada pelo 

O perfil do grupo a que se refere o caput deste artigo é o de Contador. 

A estrutura, o conteúdo e o desempenho de atividades relacionadas aos Cargos 
es dos ANEXOS I e VIdesta 

Do Grupo de Analista de Gestão Administrativa III 

. O grupo de Analista de Gestão Administrativa III são estruturados em linha 

itação específica de nível superior em sua área de atuação; 

habilitação específica de nível superior e qualificação em cursos em 

r e qualificação em cursos em 
sua área de atuação com total de 200 (duzentas horas), e especialização na área de atuação; 

habilitação específica de nível superior, qualificação em cursos em 
ras), especialização na área de atuação e, 

habilitação específica de nível superior, qualificação em cursos em 
 na área de atuação, 

habilitação específica em mestrado área de sua atuação e habilitação específica em 

se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 01 a 

A carga horária do curso de profissionalização específica será regulamentada 
através do Conselho Permanente de Política Salarial de Jaciara a ser homologada pelo 
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§ 3º. O perfil do grupo a que se refer
Jurídico. 

§ 4º. A estrutura, o conteúdo e o desempenho de atividades relacionadas aos Cargos 
de Analista de Gestão Administrativa III integram as disposições dos ANEXOS I e VI desta 
Lei Complementar. 

Art. 40. Posse é investidura em cargo público.

Parágrafo único. 
atribuições de servidores e responsabilidades inerentes ao cargo público com o 
compromisso de bem servir, formalizada 
competente e pelo empossado.

Art. 41. A posse será dada pela autoridade competente, observadas as exigências 
legais e regulamentares para a investidura no cargo.

Art. 42. A posse deverá ser efetuada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar 
da publicação do Ato de Provimento no Diário Oficial ou Órgão de publicação dos Atos 
Oficiais do Município de Jaciara.

§ 1°. No caso do interessado não tomar posse no prazo previsto
artigo, tornar-se-á sem efeito a sua nomeação, ressalvado o previsto no parágrafo anterior.

§ 2°. A posse poderá dar

§ 3°. No ato da posse, o servidor público apresentará obrigatoriamente declaração 
quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, além dos demais 
documentos exigidos no edital do concurso público.

Art. 43. A posse em cargo público dependerá de comprovada aptidão física e 
mental para o exercício do cargo, mediante inspeçã
de Jaciara.  

Art. 44. Exercício é o efetivo desempenho do cargo para qual o servidor municipal 
foi nomeado e empossado. 
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O perfil do grupo a que se refere o caput deste artigo é o de Procurador 

A estrutura, o conteúdo e o desempenho de atividades relacionadas aos Cargos 
de Analista de Gestão Administrativa III integram as disposições dos ANEXOS I e VI desta 

Seção IV 
Da Posse e do Exercício 

Posse é investidura em cargo público. 

 A posse será efetuada mediante a aceitação expressa das 
atribuições de servidores e responsabilidades inerentes ao cargo público com o 
compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade 
competente e pelo empossado. 

A posse será dada pela autoridade competente, observadas as exigências 
legais e regulamentares para a investidura no cargo. 

A posse deverá ser efetuada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar 
da publicação do Ato de Provimento no Diário Oficial ou Órgão de publicação dos Atos 
Oficiais do Município de Jaciara. 

No caso do interessado não tomar posse no prazo previsto
á sem efeito a sua nomeação, ressalvado o previsto no parágrafo anterior.

A posse poderá dar-se mediante procuração específica. 

No ato da posse, o servidor público apresentará obrigatoriamente declaração 
ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, além dos demais 

documentos exigidos no edital do concurso público. 

A posse em cargo público dependerá de comprovada aptidão física e 
mental para o exercício do cargo, mediante inspeção da Junta Médica Oficial do Município 

. Exercício é o efetivo desempenho do cargo para qual o servidor municipal 
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e o caput deste artigo é o de Procurador 

A estrutura, o conteúdo e o desempenho de atividades relacionadas aos Cargos 
de Analista de Gestão Administrativa III integram as disposições dos ANEXOS I e VI desta 

A posse será efetuada mediante a aceitação expressa das 
atribuições de servidores e responsabilidades inerentes ao cargo público com o 

com a assinatura do termo pela autoridade 

A posse será dada pela autoridade competente, observadas as exigências 

A posse deverá ser efetuada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar 
da publicação do Ato de Provimento no Diário Oficial ou Órgão de publicação dos Atos 

No caso do interessado não tomar posse no prazo previsto no caput deste 
á sem efeito a sua nomeação, ressalvado o previsto no parágrafo anterior. 

No ato da posse, o servidor público apresentará obrigatoriamente declaração 
ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, além dos demais 

A posse em cargo público dependerá de comprovada aptidão física e 
o da Junta Médica Oficial do Município 

. Exercício é o efetivo desempenho do cargo para qual o servidor municipal 
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Art. 45. O servidor efetivo cumprirá estágio probatório pelo períod
seis) meses, contados da data inicial do exercício funcional, no cargo para o qual houver 
sido aprovado em concurso público.

§ 1º. O cumprimento dos requisitos do estágio probatório será aferido pelo superior 
imediato do estagiário, media
Conselho Permanente de Política Salarial de Jaciara.

§ 2º. É decadencial o prazo de cumprimento do estágio, que só poderá ser suspenso 
nos casos de licenças para tratamento da própria saúde ou de doenç
familiar.  

§ 3º. No caso de suspensão do estágio, a contagem do tempo terá reinício na data de 
reassunção do exercício. 

§ 4°. Cabe ao superior imediato do estagiário encaminhar ao Conselho Permanente 
de Política Salarial de Jaciara, at
probatório, o resultado da avaliação de desempenho do servidor para análise e declaração 
da estabilidade, com efeito retroativo à data em que se completou o tempo do estágio.

§ 5º. O não atendimento de q
probatório implicará instauração do processo administrativo próprio, que poderá, conforme 

 

o caso, levar à exoneração do servidor estagiário, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, com os meios e 

§ 6º. A declaração de estabilidade terá eficácia a partir do dia em que se 
completarem os 36 (trinta e seis) meses, independentemente do tempo de tramitação do 
procedimento de avaliação do estágio probatório.

§ 7º. O estágio probatório 
qual o servidor foi lotado, vedado o afastamento, exceto:

a) nas hipóteses de licença para tratamento da própria saúde ou de pessoa do grupo 
familiar; 

b) quando designado para função ou cargo de confi
exercício de cargo em comissão.   
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Seção V 
Do estágio probatório 

O servidor efetivo cumprirá estágio probatório pelo períod
seis) meses, contados da data inicial do exercício funcional, no cargo para o qual houver 
sido aprovado em concurso público. 

O cumprimento dos requisitos do estágio probatório será aferido pelo superior 
imediato do estagiário, mediante avaliação individual de desempenho, e apurado pelo 
Conselho Permanente de Política Salarial de Jaciara. 

É decadencial o prazo de cumprimento do estágio, que só poderá ser suspenso 
nos casos de licenças para tratamento da própria saúde ou de doença em pessoa do grupo 

No caso de suspensão do estágio, a contagem do tempo terá reinício na data de 

Cabe ao superior imediato do estagiário encaminhar ao Conselho Permanente 
de Política Salarial de Jaciara, até 04 (quatro) meses antes do fim do prazo do estágio 
probatório, o resultado da avaliação de desempenho do servidor para análise e declaração 
da estabilidade, com efeito retroativo à data em que se completou o tempo do estágio.

O não atendimento de quaisquer das condições estabelecidas para o estágio 
probatório implicará instauração do processo administrativo próprio, que poderá, conforme 

o caso, levar à exoneração do servidor estagiário, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, com os meios e recursos inerentes. 

A declaração de estabilidade terá eficácia a partir do dia em que se 
completarem os 36 (trinta e seis) meses, independentemente do tempo de tramitação do 
procedimento de avaliação do estágio probatório. 

O estágio probatório será cumprido integralmente na unidade municipal para a 
qual o servidor foi lotado, vedado o afastamento, exceto: 

nas hipóteses de licença para tratamento da própria saúde ou de pessoa do grupo 

quando designado para função ou cargo de confiança ou nomeação para o 
exercício de cargo em comissão.    
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O servidor efetivo cumprirá estágio probatório pelo período de 36 (trinta e 
seis) meses, contados da data inicial do exercício funcional, no cargo para o qual houver 

O cumprimento dos requisitos do estágio probatório será aferido pelo superior 
nte avaliação individual de desempenho, e apurado pelo 

É decadencial o prazo de cumprimento do estágio, que só poderá ser suspenso 
a em pessoa do grupo 

No caso de suspensão do estágio, a contagem do tempo terá reinício na data de 

Cabe ao superior imediato do estagiário encaminhar ao Conselho Permanente 
é 04 (quatro) meses antes do fim do prazo do estágio 

probatório, o resultado da avaliação de desempenho do servidor para análise e declaração 
da estabilidade, com efeito retroativo à data em que se completou o tempo do estágio. 

uaisquer das condições estabelecidas para o estágio 
probatório implicará instauração do processo administrativo próprio, que poderá, conforme  

o caso, levar à exoneração do servidor estagiário, assegurados o contraditório e a 

A declaração de estabilidade terá eficácia a partir do dia em que se 
completarem os 36 (trinta e seis) meses, independentemente do tempo de tramitação do 

será cumprido integralmente na unidade municipal para a 

nas hipóteses de licença para tratamento da própria saúde ou de pessoa do grupo 

ança ou nomeação para o 
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 Art. 46 - As escalas de vencimentos dos servidores correspondentes dos cargos 
públicos da Câmara Municipal e o percentual aplicado à função gratificada 
base de cálculo são os constantes do Anexo I e III desta Lei.

 
Parágrafo Único -

alteração do Anexo I e II desta Lei, e quando se tratar de Revisão Geral Anual na mesma 
data que ocorrer a RGA do Poder Executivo.

Art. 47. O desenvolvimento do servidor municipal na carreira de que trata esta Lei 
Complementar dar-se-á mediante promoção de classe e progressão funcional.

 

 

 

§ 1º. Promoção de classe
imediatamente superior à que ocupa, na mesma série de classes, dar
nova habilitação específica alcançada pelo mesmo, devidamente comprovada, observada
interstício de 03 (três) anos.

§ 2º.Progressão funcional
na mesma classe, observado o interstício de 03 (três) anos, ocorrerá segundo critérios 
fixados em regulamento e de acordo com o resultado obtido nas avaliações de desempenho.

§ 3º. Para fins de promoção de classe e progressão funcional será considerado
marco inicial a data da última avaliação do servidor no cargo efetivo, com efeitos 
financeiros e funcionais contados do término do interstício, independentemente do tempo 
de tramitação do procedimento de avaliação de cada servidor.
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CAPÍTULO V 

 
DOS VENCIMENTOS 

As escalas de vencimentos dos servidores correspondentes dos cargos 
públicos da Câmara Municipal e o percentual aplicado à função gratificada 
base de cálculo são os constantes do Anexo I e III desta Lei. 

- Os vencimentos serão reajustados ou aumentados mediante 
alteração do Anexo I e II desta Lei, e quando se tratar de Revisão Geral Anual na mesma 
data que ocorrer a RGA do Poder Executivo. 

CAPÍTULO VI 
Da Movimentação da Carreira  

Seção I 
Do Desenvolvimento na Carreira 

O desenvolvimento do servidor municipal na carreira de que trata esta Lei 
á mediante promoção de classe e progressão funcional.

Promoção de classe – movimentação do servidor, de uma classe para outra, 
que ocupa, na mesma série de classes, dar-

específica alcançada pelo mesmo, devidamente comprovada, observada
interstício de 03 (três) anos. 

§ 2º.Progressão funcional - movimentação do servidor de um nível para o seguin
na mesma classe, observado o interstício de 03 (três) anos, ocorrerá segundo critérios 
fixados em regulamento e de acordo com o resultado obtido nas avaliações de desempenho.

Para fins de promoção de classe e progressão funcional será considerado
marco inicial a data da última avaliação do servidor no cargo efetivo, com efeitos 
financeiros e funcionais contados do término do interstício, independentemente do tempo 
de tramitação do procedimento de avaliação de cada servidor. 
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As escalas de vencimentos dos servidores correspondentes dos cargos 
públicos da Câmara Municipal e o percentual aplicado à função gratificada – FG e a sua 

o reajustados ou aumentados mediante 
alteração do Anexo I e II desta Lei, e quando se tratar de Revisão Geral Anual na mesma 

O desenvolvimento do servidor municipal na carreira de que trata esta Lei 
á mediante promoção de classe e progressão funcional. 

movimentação do servidor, de uma classe para outra, 
-se-á em virtude da 

específica alcançada pelo mesmo, devidamente comprovada, observada o 

movimentação do servidor de um nível para o seguinte, 
na mesma classe, observado o interstício de 03 (três) anos, ocorrerá segundo critérios 
fixados em regulamento e de acordo com o resultado obtido nas avaliações de desempenho. 

Para fins de promoção de classe e progressão funcional será considerado como 
marco inicial a data da última avaliação do servidor no cargo efetivo, com efeitos 
financeiros e funcionais contados do término do interstício, independentemente do tempo 
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§ 4º. O Chefe do Poder Legislativo Municipal deverá destinar verbas com rubricas 
específicas na previsão orçamentária de cada ano para o fiel cumprimento deste Capítulo.

Art. 48. A promoção do servidor municipal de uma classe para outra, 
imediatamente superior à que ocupa, na mesma série de classes, dar
nova habilitação específica alcançada pelo mesmo, devidamente comprovada, observada
interstício de 03 (três) anos. 

§ 1°. O profissional nomeado para a carreira será enquadrado na classe e nível 
inicial. 

§ 2°. Os coeficientes para os aumentos salariais de uma classe para a subsequente 
ficam estabelecidos de acordo

I - para as classes do grupo de 

a) classe A: 1,00; 

b) classe B: 1,25.  

II – para as classes do grupo de Assistente de Gestão Administrativa I e II:

a) classe A: 1; 

b) classe B: 1,15; 

c) classe C: 1,4; 

d) classe D: 1,8. 

III – para as classes do grupo de Analista de Gestão Administrativa I a IV:

a) classe A: 1,00; 

b) classe B: 1,15;  

c) classe C: 1,30; 
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Poder Legislativo Municipal deverá destinar verbas com rubricas 
específicas na previsão orçamentária de cada ano para o fiel cumprimento deste Capítulo.

Seção II 
Da Promoção de Classe 

A promoção do servidor municipal de uma classe para outra, 
imediatamente superior à que ocupa, na mesma série de classes, dar-

específica alcançada pelo mesmo, devidamente comprovada, observada
anos.  

. O profissional nomeado para a carreira será enquadrado na classe e nível 

Os coeficientes para os aumentos salariais de uma classe para a subsequente 
ficam estabelecidos de acordo com o seguinte: 

para as classes do grupo de Auxiliar de Gestão Administrativa I a V:

para as classes do grupo de Assistente de Gestão Administrativa I e II:

para as classes do grupo de Analista de Gestão Administrativa I a IV:
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Poder Legislativo Municipal deverá destinar verbas com rubricas 
específicas na previsão orçamentária de cada ano para o fiel cumprimento deste Capítulo. 

A promoção do servidor municipal de uma classe para outra, 
-se-á em virtude da 

específica alcançada pelo mesmo, devidamente comprovada, observada o 

. O profissional nomeado para a carreira será enquadrado na classe e nível 

Os coeficientes para os aumentos salariais de uma classe para a subsequente 

Auxiliar de Gestão Administrativa I a V: 

para as classes do grupo de Assistente de Gestão Administrativa I e II: 

para as classes do grupo de Analista de Gestão Administrativa I a IV: 
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d) classe D: 1,60; 

e) classe E: 2,00. 

Art. 49. O servidor municipal obterá progressão funci
mediante aprovação, em processo contínuo e específico de avaliação, observado o 
interstício de 03 (três) anos.

§ 1°. Para a primeira progressão o prazo será contado a partir da data em que se der 
o exercício do profissional no cargo ou do seu enquadramento.

§ 2°. Decorrido o prazo previsto no “caput”; e não havendo processo de avaliação, a 
progressão funcional dar-se

§ 3°. As demais normas da avaliação processual referida no “caput” deste artigo, 
incluindo instrumentos e critérios, terão regulamento próprio, definidos pelo Conselho 
Permanente de Política Salarial de Jaciara. 

§ 4°. Os coeficientes para
subsequente serão calculados sempre sobre o salário
abaixo: 
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Seção III 
Da Progressão Funcional 

O servidor municipal obterá progressão funcional, de um nível para outro, 
mediante aprovação, em processo contínuo e específico de avaliação, observado o 
interstício de 03 (três) anos. 

Para a primeira progressão o prazo será contado a partir da data em que se der 
o exercício do profissional no cargo ou do seu enquadramento. 

Decorrido o prazo previsto no “caput”; e não havendo processo de avaliação, a 
se-á automaticamente. 

As demais normas da avaliação processual referida no “caput” deste artigo, 
incluindo instrumentos e critérios, terão regulamento próprio, definidos pelo Conselho 
Permanente de Política Salarial de Jaciara.  

Os coeficientes para os aumentos salariais de um nível para o nível 
subsequente serão calculados sempre sobre o salário-base, de acordo com o disposto 
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onal, de um nível para outro, 
mediante aprovação, em processo contínuo e específico de avaliação, observado o 

Para a primeira progressão o prazo será contado a partir da data em que se der 

Decorrido o prazo previsto no “caput”; e não havendo processo de avaliação, a 

As demais normas da avaliação processual referida no “caput” deste artigo, 
incluindo instrumentos e critérios, terão regulamento próprio, definidos pelo Conselho 

os aumentos salariais de um nível para o nível 
base, de acordo com o disposto 
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Art. 50 – O funcionário efetivo, nomeado para o cargo em comissão, deverá optar 

pelo vencimento de seu cargo ou pelo comissionado, sem prejuízo do tempo de serviço e 
demais vantagens pecuniárias que incorporam aos vencimentos de seu cargo efetivo, ainda 
que não recebidas durante o exercício do cargo em comissão, se pelo vencimento deste 
tiver optado. 
 

Art. 51 - O servidor da Câmara deverá observar, sob pena de responder a processo 
administrativo, as disposições atinentes à tramitação, guarda, retirada, seção de cópi
certidões de papéis da Câmara e demais medidas constantes das Disposições Gerais da Lei 
que organizou as funções da Câmara e as que venham a ser adotadas no seu procedimento 
administrativo, inclusive no seu Regulamento Interno.

 
Art. 52. Fica extinto 

 
Art. 53 - É obrigatória a participação dos servidores efetivos de carreira em cursos 

de treinamento de pessoal promovido ou com a participação de um dos Poderes Municipais, 
de livre escolha da Presidência ou da Mesa da Casa.

 
 
Art. 54. - Os Servidores deverão comparecer e acompanhar as sessões legislativas 

para prestação de serviços. 
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Nível Coeficiente 

1 - 1,00 

2 - 1,054 

3 - 1,107 

4 - 1,161 

5 - 1,215 

6 - 1,268 

7 - 1,322 

8 - 1,375 

9 - 1,429 

10 - 1,483 

11 - 1,536 

12 - 1,590 
 

CAPITULO VI 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

O funcionário efetivo, nomeado para o cargo em comissão, deverá optar 
pelo vencimento de seu cargo ou pelo comissionado, sem prejuízo do tempo de serviço e 
demais vantagens pecuniárias que incorporam aos vencimentos de seu cargo efetivo, ainda 

ebidas durante o exercício do cargo em comissão, se pelo vencimento deste 

O servidor da Câmara deverá observar, sob pena de responder a processo 
administrativo, as disposições atinentes à tramitação, guarda, retirada, seção de cópi
certidões de papéis da Câmara e demais medidas constantes das Disposições Gerais da Lei 
que organizou as funções da Câmara e as que venham a ser adotadas no seu procedimento 
administrativo, inclusive no seu Regulamento Interno. 

. Fica extinto o cargo encarregado da administração, de provimento efetivo.

É obrigatória a participação dos servidores efetivos de carreira em cursos 
de treinamento de pessoal promovido ou com a participação de um dos Poderes Municipais, 

residência ou da Mesa da Casa. 

Os Servidores deverão comparecer e acompanhar as sessões legislativas 
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O funcionário efetivo, nomeado para o cargo em comissão, deverá optar 
pelo vencimento de seu cargo ou pelo comissionado, sem prejuízo do tempo de serviço e 
demais vantagens pecuniárias que incorporam aos vencimentos de seu cargo efetivo, ainda 

ebidas durante o exercício do cargo em comissão, se pelo vencimento deste 

O servidor da Câmara deverá observar, sob pena de responder a processo 
administrativo, as disposições atinentes à tramitação, guarda, retirada, seção de cópias e 
certidões de papéis da Câmara e demais medidas constantes das Disposições Gerais da Lei 
que organizou as funções da Câmara e as que venham a ser adotadas no seu procedimento 

o cargo encarregado da administração, de provimento efetivo. 

É obrigatória a participação dos servidores efetivos de carreira em cursos 
de treinamento de pessoal promovido ou com a participação de um dos Poderes Municipais, 

Os Servidores deverão comparecer e acompanhar as sessões legislativas 
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Parágrafo Único- 

delegação da Presidência, poderá o
não prejudique os trabalhos legislativos.
 

Art. 55 – É vedado aos servidores divulgar ou comentar, dentro e fora da repartição, 
qualquer assunto interno, os pareceres e informações exaradas nos processos 
na Câmara, bem como comunicá
 

Art. 56 - É susceptível de punição a prática dos seguintes atos:
 
I – alteração de documentos, processos, termos, fichas, livros e assentamentos;
 
II - má fé, erro manifesto ou evidente, insuficiência nos despachos, pareceres e 

informações; 
 

 
III - atraso, desídia, protelação ou negligência na prática de qualquer ato atinente ao 

andamento de processos e papéis;
 

IV - divulgação dentro ou fora da repartição a respeito de informações, pareceres e 
despachos exarados em processos;

 
 V - divulgação de pareceres, despachos e informações;
VI - descortesia na linguagem dos despachos, pareceres e informações;
 

VII- descortesia na linguagem, no trato, nas atitudes e atos, contra autoridades ou 
munícipes. 

 
Parágrafo Único 

atendimento da convocação para acompanhamento as Sessões Legislativas ou das 
Comissões. 

  
Art. 57 - Integram esta Lei os Anexos:

 
 I – VENCIMENTOS EFETIVOS;
 II – VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS;
 III – FUNÇÃO GRATIFICADA;
 IV – DIPOSIÇÃO DE CARGOS E PESSOAL POR ORGÃO;
 V – LOTACIONOGRAMA;
  
VI - ATRIBUIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS.
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 A Secretaria Administrativa, através do setor competente, com 
delegação da Presidência, poderá optar por convocação, revezando o pessoal, desde que 
não prejudique os trabalhos legislativos. 

É vedado aos servidores divulgar ou comentar, dentro e fora da repartição, 
qualquer assunto interno, os pareceres e informações exaradas nos processos 
na Câmara, bem como comunicá-los à parte interessada, sem a autorização competente.

É susceptível de punição a prática dos seguintes atos: 

alteração de documentos, processos, termos, fichas, livros e assentamentos;

erro manifesto ou evidente, insuficiência nos despachos, pareceres e 

atraso, desídia, protelação ou negligência na prática de qualquer ato atinente ao 
andamento de processos e papéis; 

divulgação dentro ou fora da repartição a respeito de informações, pareceres e 
despachos exarados em processos; 

divulgação de pareceres, despachos e informações; 
descortesia na linguagem dos despachos, pareceres e informações; 

ia na linguagem, no trato, nas atitudes e atos, contra autoridades ou 

 - Haverá punição, ainda, pelo não cumprimento ou não 
atendimento da convocação para acompanhamento as Sessões Legislativas ou das 

ram esta Lei os Anexos: 

VENCIMENTOS EFETIVOS; 
VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS; 
FUNÇÃO GRATIFICADA; 
DIPOSIÇÃO DE CARGOS E PESSOAL POR ORGÃO;

LOTACIONOGRAMA; 

ATRIBUIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS. 
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A Secretaria Administrativa, através do setor competente, com 
ptar por convocação, revezando o pessoal, desde que 

É vedado aos servidores divulgar ou comentar, dentro e fora da repartição, 
qualquer assunto interno, os pareceres e informações exaradas nos processos que tramitam 

los à parte interessada, sem a autorização competente. 

alteração de documentos, processos, termos, fichas, livros e assentamentos; 

erro manifesto ou evidente, insuficiência nos despachos, pareceres e 

atraso, desídia, protelação ou negligência na prática de qualquer ato atinente ao 

divulgação dentro ou fora da repartição a respeito de informações, pareceres e 

 

ia na linguagem, no trato, nas atitudes e atos, contra autoridades ou 

Haverá punição, ainda, pelo não cumprimento ou não 
atendimento da convocação para acompanhamento as Sessões Legislativas ou das 

DIPOSIÇÃO DE CARGOS E PESSOAL POR ORGÃO; 
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DAS 
 
 Art. 58 - Os servidores estáveis, por força do preceito constitucional do art. 19 do 
Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal de 1988, no exercício das funções 
de cargos efetivos, perceberão seus vencimentos por t
as promoções horizontais e verticais reguladas
licença prêmio por assiduidade nos termos da Lei Estatutária do Funcionalismo Municipal.

 
 Art. 59 – Quando ocorrer reajuste do s
vencimento básico de servidor da Câmara Municipal, fica o Presidente desta autorizado a 
acrescentar ao vencimento básico deste a diferença a menor em relação ao salário mínimo, 
a título de antecipação parcial ou total de 

 
Art. 60 - O Anexo I desta Lei será regularizado somente mediante Lei de autoria do 

Poder Legislativo Municipal.
   

Art. 61 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publ

disposições em contrário. 

             
                                           EM,      27
 

 

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas.
 
Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com 

afixação nos lugares de costume estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra.
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CAPÍTULO VII 
 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Os servidores estáveis, por força do preceito constitucional do art. 19 do 
Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal de 1988, no exercício das funções 
de cargos efetivos, perceberão seus vencimentos por tempo de serviço assegurado em Lei e 
as promoções horizontais e verticais reguladas pelo plano de Carreira bem como o direito à 
licença prêmio por assiduidade nos termos da Lei Estatutária do Funcionalismo Municipal.

Quando ocorrer reajuste do salário mínimo e este 
vencimento básico de servidor da Câmara Municipal, fica o Presidente desta autorizado a 
acrescentar ao vencimento básico deste a diferença a menor em relação ao salário mínimo, 
a título de antecipação parcial ou total de reajuste de vencimento no corrente exercício

 
CAPÍTULO VIII 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

O Anexo I desta Lei será regularizado somente mediante Lei de autoria do 
Poder Legislativo Municipal. 

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

 
               GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

EM,      27      DE     OUTUBRO     DE      2016.

 
  ADEMIR GASPAR DE LIMA 

            PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas.

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com 
afixação nos lugares de costume estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra.

ADEMIR GASPAR DE LIMA  
                    PREFEITO MUNICIPAL 
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Os servidores estáveis, por força do preceito constitucional do art. 19 do 
Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal de 1988, no exercício das funções 

empo de serviço assegurado em Lei e 
pelo plano de Carreira bem como o direito à 

licença prêmio por assiduidade nos termos da Lei Estatutária do Funcionalismo Municipal. 

alário mínimo e este ultrapassarem 
vencimento básico de servidor da Câmara Municipal, fica o Presidente desta autorizado a 
acrescentar ao vencimento básico deste a diferença a menor em relação ao salário mínimo, 

reajuste de vencimento no corrente exercício. 

O Anexo I desta Lei será regularizado somente mediante Lei de autoria do 

icação, revogadas as 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
016. 

 

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas. 

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com 
afixação nos lugares de costume estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra. 
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TABELA DE VENCIMENTO DOS EFETIVOS

DO GRUPO I 

AUXILIAR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA I 

NIVEL COEFICIENTE

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

AUXILIAR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA II AG. 

NIVEL COEFICIENTE

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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ANEXO I 

TABELA DE VENCIMENTO DOS EFETIVOS 

DO GRUPO I – AUXILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL

AUXILIAR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA I 
(GUARDA) 

COEFICIENTE 

CLASSE 
A B 
1 1,25 

VENCIMENTO VENCIMENTO
1 906,82  1.133,53  

1,054 955,79  1.194,74  
1,107 1.003,85  1.254,81  
1,161 1.052,82  1.316,02  
1,215 1.101,79  1.377,23  
1,268 1.149,85  1.437,31  
1,322 1.198,82  1.498,52  
1,375 1.246,88  1.558,60  
1,429 1.295,85  1.619,81  
1,483 1.344,81  1.681,02  
1,536 1.392,88  1.741,09  

1,59 1.441,84  1.802,30  
 

  
AUXILIAR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA II AG. 

S. GERAIS 

COEFICIENTE 

CLASSE 
A B 
1 1,25 

VENCIMENTO VENCIMENTO
1 1.142,12  1.427,65  

1,054 1.203,79  1.504,74  
1,107 1.264,33  1.580,41  
1,161 1.326,00  1.657,50  
1,215 1.387,68  1.734,59  
1,268 1.448,21  1.810,26  
1,322 1.509,88  1.887,35  
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ENSINO FUNDAMENTAL 

AUXILIAR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA I 

 
VENCIMENTO 

AUXILIAR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA II AG. 

VENCIMENTO 
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8 
9 

10 
11 
12 

AUXILIAR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA III e IV 

NIVEL COEFICIENTE

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
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1,375 1.570,42  1.963,02  
1,429 1.632,09  2.040,11  
1,483 1.693,76  2.117,20  
1,536 1.754,30  2.192,87  
1,59 1.815,97  2.269,96  

 

 

 

AUXILIAR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA III e IV 
Copeira/telefonista 

COEFICIENTE 

CLASSE 
A B 
1 1,25 

VENCIMENTO VENCIMENTO
1 1.314,92  1.643,65  

1,054 1.385,93  1.732,41  
1,107 1.455,62  1.819,52  
1,161 1.526,62  1.908,28  
1,215 1.597,63  1.997,03  
1,268 1.667,32  2.084,15  
1,322 1.738,32  2.172,91  
1,375 1.808,02  2.260,02  
1,429 1.879,02  2.348,78  
1,483 1.950,03  2.437,53  
1,536 2.019,72  2.524,65  

1,59 2.090,72  2.613,40  
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AUXILIAR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA III e IV 

 
VENCIMENTO 
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NIVEL

 

 

DO GRUPO II 

ASSISTENTE DE GESTÃO 

NIVE
L 

COEFICIEN
TE 

1 
2 1,054
3 1,107
4 1,161
5 1,215
6 1,268
7 1,322
8 1,375
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AUXILIAR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA V 
Motorista 

NIVEL COEFICIENTE 

CLASSE
A 
1 

VENCIMENTO VENCIMENTO
1 1 1.586,35  1.982,94 
2 1,054 1.672,01  2.090,02 
3 1,107 1.756,09  2.195,11 
4 1,161 1.841,75  2.302,19 
5 1,215 1.927,42  2.409,27 
6 1,268 2.011,49  2.514,36 
7 1,322 2.097,15  2.621,44 
8 1,375 2.181,23  2.726,54 
9 1,429 2.266,89  2.833,62 

10 1,483 2.352,56  2.940,70 
11 1,536 2.436,63  3.045,79 
12 1,59 2.522,30  3.152,87 

DO GRUPO II – ASSISTENTE/TECNICO 

ENSINO MÉDIO 

ASSISTENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA I ASSISTENTE 
LEGISLATIVO/ADMINISTRATIVO 

COEFICIEN

CLASSE 
A B C 
1 1,15 1,4 

VENCIMEN
TO 

VENCIMEN
TO 

VENCIMEN
TO 

1 1.969,58  2.265,02  2.757,41 
1,054 2.075,94  2.387,33  2.906,31 

107 2.180,33  2.507,37  3.052,46 
1,161 2.286,68  2.629,68  3.201,36 
1,215 2.393,04  2.752,00  3.350,26 
1,268 2.497,43  2.872,04  3.496,40 
1,322 2.603,78  2.994,35  3.645,30 
1,375 2.708,17  3.114,40  3.791,44 
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ADMINISTRATIVA V 

CLASSE 
B 

1,25 
VENCIMENTO 
1.982,94  
2.090,02  
2.195,11  
2.302,19  
2.409,27  
2.514,36  
2.621,44  
2.726,54  
2.833,62  
2.940,70  
3.045,79  
3.152,87  

ADMINISTRATIVA I ASSISTENTE 

D 
 1,8 

VENCIMEN
 

VENCIMEN
TO 

2.757,41  3.545,24  
2.906,31  3.736,69  
3.052,46  3.924,59  
3.201,36  4.116,03  
3.350,26  4.307,47  
3.496,40  4.495,37  
3.645,30  4.686,81  
3.791,44  4.874,71  
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9 1,429
10 1,483
11 1,536
12 1,59

ASSISTENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA II TÉCNICO PARLAMENTAR

NIVE
L 

COEFICIENT
E 

VENCIMENT

1 1 2.434,64 
2 1,054 2.566,11 
3 1,107 2.695,15 
4 1,161 2.826,62 
5 1,215 2.958,09 
6 1,268 3.087,12 
7 1,322 3.218,59 
8 1,375 3.347,63 
9 1,429 3.479,10 

10 1,483 3.610,57 
11 1,536 3.739,61 
12 1,59 3.871,08 
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1,429 2.814,53  3.236,71  3.940,34 
1,483 2.920,89  3.359,02  4.089,24 
1,536 3.025,27  3.479,07  4.235,38 

1,59 3.131,63  3.601,38  4.384,29 
 

 

 

 

ASSISTENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA II TÉCNICO PARLAMENTAR
CLASSE 

A B C 
1 1,15 1,4 

VENCIMENT
O 

VENCIMENT
O 

VENCIMENT
O 

2.434,64  2.799,84  3.408,50  
2.566,11  2.951,03  3.592,55  
2.695,15  3,099,42  3.773,21  
2.826,62  3.250,61  3.957,26  
2.958,09  3.401,80  4.141,32  
3.087,12  3.550,19  4.321,97  
3.218,59  3.701,38  4.506,03  
3.347,63  3.849,77  4.686,68  
3.479,10  4.000,97  4.870,74  
3.610,57  4.152,16  5.054,80  
3.739,61  4.300,55  5.235,45  
3.871,08  4.451,74  5.419,51  
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3.940,34  5.066,15  
4.089,24  5.257,60  
4.235,38  5.445,49  
4.384,29  5.636,94  

ASSISTENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA II TÉCNICO PARLAMENTAR 

D 
1,8 

VENCIMENT VENCIMENT
O 

4.382,35  
4.619,00  
4.851,26  
5.087,91  
5.324,56  
5.556,82  
5.793,47  
6.025,73  
6.262,38  
6.499,03  
6.731,29  
6.967,94  
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ANALISTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA I, II e III

NIVE
L 

COEFICIENTE 
A 
1 

VENCIMENTO

1 1 4.381,65  
2 1,054 4.618,26  
3 1,107 4.850,49  
4 1,161 5.087,10  
5 1,215 5.323,70  
6 1,268 5.555,93  
7 1,322 5.792,54  
8 1,375 6.024,77  
9 1,429 6.261,38  

10 1,483 6.497,99  
11 1,536 6.730,21  
12 2 8.763,30  

TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO
(Aplica-se apenas a Revisão Geral Anual nos 

Cargo 
Dirigente Almoxarifado

Dirigente Patrimônio
Chefe de Gabinete 

Assessor de imprensa
Coordenador legislativo

Assessor parlamentar
Assessor jurídico  

Coordenador administrativo
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GRUPO III – ANALISTA 

ENSINO SUPERIOR 
 
 

ANALISTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA I, II e III
CLASSE 

B C 
1,15 1,3 

VENCIMENTO VENCIMENTO VENCIMENTO 
VENCIMEN

5.038,90  5.696,15  7.010,64 
5.311,00  6.003,74  7.389,21 
5.578,03 6.305,63  7.760,78 
5.850,16  6.613,22  8.139,35 
6.122,26  6.920,82  8.517,93 
6.389,32  7.222,71  8.889,49 
6.661,42  7.530,30  9.268,07 
6.928,48  7.832,20  9.639,63 
7.200,58  8.139,79  10.018,20 
7.472,68  8.447,38  10.396,78 
7.739,75  8.749,28  10.768,34 
10.077,80  11.392,29  14.021,28 

 
ANEXO II 

 
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO

se apenas a Revisão Geral Anual nos termos da Constituição Federal)
 
 

Símbolo Padrão  
Dirigente Almoxarifado CM/DASS CC1 

Dirigente Patrimônio CM/DASS CC1 
 CM/DASS CC2 

Assessor de imprensa CM/DASS CC3 
legislativo CM/DASS CC4 

Assessor parlamentar CM/DASS CC4 
 CM/DASS CC4 

Coordenador administrativo CM/DASS CC5 
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ANALISTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA I, II e III 

D E 
1,6 2 

VENCIMEN
TO 

VENCIMENTO 

7.010,64  8.763,30  
7.389,21  9.236,52  
7.760,78  9.700,97  
8.139,35  10.174,19  
8.517,93  10.647,41  
8.889,49  11.111,86  
9.268,07  11.585,08  
9.639,63  12.049,54  
10.018,20  12.522,76  
10.396,78  12.995,97  
10.768,34  13.460,43  
14.021,28  17.526,60  

TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO 
termos da Constituição Federal) 

Vencimento  
1.136,16 
1.136,16 
2.291,60 
3.333,21 
4.173,21 
4.173,21 
4.173,21 
4.869,26 
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FUNÇÃO GRATIFICADA AOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

 (20% SOBRE O VENCIMENTO BASE DO SERVIDOR QUE 

 

DISPOSIÇÃO DE CARGOS E PESSOAL POR ORGÃO

1.   SECRETARIA  ADMINISTRATIVA
1.1 DEPARTAMENTO  ADMINISTRATIVO

AUXILIAR 
Guarda Noturno 
Agente de Serviços Gerais   
Copeira - Zeladora 
Motorista 
Dirigente de Almoxarifado (COMISSIONADO)
Dirigente de Patrimônio (COMISSIONADO)

Coordenador Administrativo 
Assistente Administrativo 
Telefonista 

1.1.1

Coordenador Legislativo 
Assessor Parlamentar 
Técnico Parlamentar 
Assistente Legislativo 
Controlador interno 

               

E S T A D O  D E  M A T O  G R O S S O

Prefeitura Municipal de Jaciara

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 

Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461

 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
 

FUNÇÃO GRATIFICADA AOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
 

FUNÇÃO GRATIFICADA 
(20% SOBRE O VENCIMENTO BASE DO SERVIDOR QUE 

ESTIVER DESEMPENHANDO A FG)

 
ANEXO IV 

 
DISPOSIÇÃO DE CARGOS E PESSOAL POR ORGÃO

 

1.   SECRETARIA  ADMINISTRATIVA 
1.1 DEPARTAMENTO  ADMINISTRATIVO 

Nºs de Cargos
01 
03 
01 
01 

Dirigente de Almoxarifado (COMISSIONADO) 01 
Dirigente de Patrimônio (COMISSIONADO) 01 

 
ADMINISTRAÇÃO 

01 
02 
01 

1.1.1 COORDENADORIA  LEGISLATIVA 
 

01 
01 
01 
02 
01 
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FUNÇÃO GRATIFICADA AOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

(20% SOBRE O VENCIMENTO BASE DO SERVIDOR QUE 
ESTIVER DESEMPENHANDO A FG) 

DISPOSIÇÃO DE CARGOS E PESSOAL POR ORGÃO 

Nºs de Cargos Nível/Classe 
 1-12/A-B 
 1-12/A-B 
 1-12/A-B 
 1-12/A-B 
 CC01 
 CC01 

 CC/5 
 1-12/A-D 
 1-12/A-B 

 CC/4 
 CC/4 
 1-12/A-D 
 1-12/A-D 
 1-12/A-E 
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1.2. DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL

Contador 
Assistente Administrativo 

Chefe de Gabinete 

Assessor de Imprensa 
3.  ASSESSORIA JURÍDICA    

Assessor Jurídico 
Procurador Jurídico 
Assistente Administrativo 

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS 

 
Guarda Noturno 
Agente de Serviços Gerais 
Copeira Zeladora 
Motorista 
Assistente Legislativo 
Assistente Administrativo 
Telefonista 
Técnico Parlamentar 
Contador(a) 

               

E S T A D O  D E  M A T O  G R O S S O

Prefeitura Municipal de Jaciara

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 

Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
LOTACIONOGRAMA 

1.2. DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL
 

01 
01 

2. GABINETE 

01 

01 

01 
01 
01 

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS  Qtde  Autorizada  
PCCS 

Qtde Vagas 
Ocupadas

  CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
01 01
03 03
01 01
01 01
02 01
04 03
01 01
01 00
01 01
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1.2. DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL 

 1-12/A-E 
 1-12/A-D 

 CC/2 

 CC/3 

 CC/4 
 1-12/A-E 
 1-12/A-D 

Qtde Vagas 
Ocupadas 

Qtde Vagas  
Disponíveis 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO  
01 00 
03 00 
01 00 
01 00 
01 01 
03 01 
01 00 
00 01 
01 00 
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ATRIBUIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES 

AUXILIAR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA I

 
ATRIBUIÇÕES: Realizar a ronda periódica, procedendo
imóveis da Câmara Municipal; Solicitar a presença da Polícia Militar quando for observada 
alguma movimentação de pessoas suspeitas, no local de trabalho; Zelar pela segurança do 
patrimônio da Câmara, verificando o fechamento e condições de segurança de portas, 
janelas e demais dependências e vias de acesso do imóvel sob sua responsabilidade; 
Executar outras tarefas afins que lhes foram atribuídas.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
(quarenta) horas semanais

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo 

RECRUTAMENTO: Edital de Concurso Púb

 
 

Controlador Interno 
Procurador Jurídico 
Sub Total   

  
Dirigente de Almoxarifado 
Dirigente de Patrimônio 
Chefe de Gabinete 
Coordenador Legislativo 
Coordenador Administrativo 
Assessor de Imprensa 
Assessor Parlamentar 
Assessor Jurídico 

Sub Total 

VEREADOR (Lei Específica) 
TOTAL GERAL 
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ANEXO VI 
 

ATRIBUIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS
 

AUXILIAR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA I GUARDA NOTURNO
 

: Realizar a ronda periódica, procedendo-se a vigilância de bens móveis e 
imóveis da Câmara Municipal; Solicitar a presença da Polícia Militar quando for observada 

movimentação de pessoas suspeitas, no local de trabalho; Zelar pela segurança do 
patrimônio da Câmara, verificando o fechamento e condições de segurança de portas, 
janelas e demais dependências e vias de acesso do imóvel sob sua responsabilidade; 

outras tarefas afins que lhes foram atribuídas. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: jornada de trabalho do pessoal de carreira é de 40 
(quarenta) horas semanais 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

Ensino Fundamental Completo  

Edital de Concurso Público, especificações fixadas na expedição.

01 01
01 01
17 14

 CARGOS  DE  PROVIMENTO  EM COMISSÃO
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
08 08

CARGOS ELETIVOS 
11 11
36 33
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DOS CARGOS 

GUARDA NOTURNO 

se a vigilância de bens móveis e 
imóveis da Câmara Municipal; Solicitar a presença da Polícia Militar quando for observada 

movimentação de pessoas suspeitas, no local de trabalho; Zelar pela segurança do 
patrimônio da Câmara, verificando o fechamento e condições de segurança de portas, 
janelas e demais dependências e vias de acesso do imóvel sob sua responsabilidade; 

jornada de trabalho do pessoal de carreira é de 40 

lico, especificações fixadas na expedição. 

01 00 
01 00 
14 03 

CARGOS  DE  PROVIMENTO  EM COMISSÃO 
01 00 
01 00 
01 00 
01 00 
01 00 
01 00 
01 00 
01 00 
08 00 

11 03 
33 03 
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AUXILIAR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA II

 
 
ATRIBUIÇÕES: Executar serviços e atividades relativas à limpeza, manutenção e 
conservação do patrimônio. Executar, trabalhos de limpeza e conservação do prédio bem 
como, remoção, arrumação e acondicionamento de materiais em geral. 
relacionadas com serviços d
conservação e limpeza. Mantém os materiais de cozinha sempre limpos;; Efetua a limpeza 
de pátios, vidraças, pisos, sanitários, carpetes e enceramento de pisos; Atende, quando 
convocado, nas sessões do pl
Auxiliar no controle de estoque de gêneros alimentícios; Observar as normas e instruções 
para prevenir acidentes. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
(quarenta) horas semanais

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

 

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo 

RECRUTAMENTO: Edital de Concurso Público, especificações fixadas na expedição
 
 
 

AUXILIAR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA I

 
ATRIBUIÇÕES: Manusear e preparar alimentos, como café, chás, sucos e lanches leves 
em geral; atender o público interno, servindo e distribuindo os alimentos preparados, 
arrumar as bandejas e mesas e servir, recolher utensílios e equipamentos utilizados, 
promovendo sua limpeza, higienização e conservação, executar e conservar a limpeza da 
copa/cozinha, manter a organização e higiene do ambiente, dos utensílios e dos alimentos; 
Efetuar o controle de material permanente existente no setor para evitar extravio, 
responsabiliza-se pela guarda dos mantimentos e utensílios; Serve aos Vereadores e 
servidor no horário determinado pelo Presidente; Serve e atende aos vereadores sempre que 
solicitado. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
(quarenta) horas semanais

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
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AUXILIAR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA II
SERVIÇOS GERAIS 

Executar serviços e atividades relativas à limpeza, manutenção e 
conservação do patrimônio. Executar, trabalhos de limpeza e conservação do prédio bem 
como, remoção, arrumação e acondicionamento de materiais em geral. 
relacionadas com serviços diversos, compreendendo os serviços de copa, cozinha, 
conservação e limpeza. Mantém os materiais de cozinha sempre limpos;; Efetua a limpeza 
de pátios, vidraças, pisos, sanitários, carpetes e enceramento de pisos; Atende, quando 
convocado, nas sessões do plenário do Legislativo; Exerce outras atividades correlatas.
Auxiliar no controle de estoque de gêneros alimentícios; Observar as normas e instruções 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: jornada de trabalho do pessoal de carreira é de 40 

nta) horas semanais 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

Ensino Fundamental Completo  

Edital de Concurso Público, especificações fixadas na expedição

 
AUXILIAR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA III : COPEIRA/ZELADORA

 

Manusear e preparar alimentos, como café, chás, sucos e lanches leves 
em geral; atender o público interno, servindo e distribuindo os alimentos preparados, 
arrumar as bandejas e mesas e servir, recolher utensílios e equipamentos utilizados, 

limpeza, higienização e conservação, executar e conservar a limpeza da 
copa/cozinha, manter a organização e higiene do ambiente, dos utensílios e dos alimentos; 
Efetuar o controle de material permanente existente no setor para evitar extravio, 

se pela guarda dos mantimentos e utensílios; Serve aos Vereadores e 
servidor no horário determinado pelo Presidente; Serve e atende aos vereadores sempre que 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: jornada de trabalho do pessoal de carreira é de 40 
a) horas semanais 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
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AUXILIAR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA II AGENTE DE 

Executar serviços e atividades relativas à limpeza, manutenção e 
conservação do patrimônio. Executar, trabalhos de limpeza e conservação do prédio bem 
como, remoção, arrumação e acondicionamento de materiais em geral. Atividades 

iversos, compreendendo os serviços de copa, cozinha, 
conservação e limpeza. Mantém os materiais de cozinha sempre limpos;; Efetua a limpeza 
de pátios, vidraças, pisos, sanitários, carpetes e enceramento de pisos; Atende, quando 

enário do Legislativo; Exerce outras atividades correlatas.; 
Auxiliar no controle de estoque de gêneros alimentícios; Observar as normas e instruções 

jornada de trabalho do pessoal de carreira é de 40 

Edital de Concurso Público, especificações fixadas na expedição. 

II : COPEIRA/ZELADORA 

Manusear e preparar alimentos, como café, chás, sucos e lanches leves 
em geral; atender o público interno, servindo e distribuindo os alimentos preparados, 
arrumar as bandejas e mesas e servir, recolher utensílios e equipamentos utilizados, 

limpeza, higienização e conservação, executar e conservar a limpeza da 
copa/cozinha, manter a organização e higiene do ambiente, dos utensílios e dos alimentos; 
Efetuar o controle de material permanente existente no setor para evitar extravio, 

se pela guarda dos mantimentos e utensílios; Serve aos Vereadores e 
servidor no horário determinado pelo Presidente; Serve e atende aos vereadores sempre que 

jornada de trabalho do pessoal de carreira é de 40 
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Escolaridade: Ensino Fundamental Completo 

 

RECRUTAMENTO: Edital de Concurso Público, especificações fixadas na expedição.
 

AUXILIAR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA V

 
ATRIBUIÇÕES: Dirigir, com documentação necessária, os veículos do tipo automóveis e 
motocicletas; manter o veículo abastecido de combustível e lubrificante; providenciando, 
 
quando necessário, o abastecimento; completar água no radiador e verificar o grau de 
densidade e nível de bateria, verificar o funcionamento e manter em perfeitas condições, o 
sistema elétrico do veiculo sob sua responsabilidade, verificar e manter a pressão normal 
dos pneus, testando-os, quando em serviço e substituindo
pequenos reparos de emergência, respeitar a lei de trânsito e as ordens de serviços 
recebidas; recolher a garagem o veículo quando concluir o serviço e/ou quando forem 
exigidos; zelar do veículo sob sua guarda, cumprir com a regulamentação do setor de 
transporte; executar outras tarefas que contribuem, direta ou indiretamente para o bom 
desempenho de suas atividades ou critérios do seu chefe imediato, desempenhar outras 
tarefas semelhantes. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
(quarenta) horas semanais

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo 

RECRUTAMENTO: Edital de Concurso Público, especificações fixadas na expedição
 
 

AUXILIAR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA IV

 
ATRIBUIÇÕES: Receber e transferir ligações a Vereadores e servidores a quem foi  
solicitada; Efetuar chamadas telefônicas somente com  a autorização de um Vereador ou  
funcionário responsável  pela mesma; Registrar informações   e  as ligações  para o local,  o 
numero  e quem as autorizou em  cadernos para que possa servir de conferência das 
mesmas futuramente; Transmitir mensagens, recados recebidas e a ser  enviadas; Localizar 
pessoas, quando solicitado por um Vereador ou Servidor responsável; Estar apto a 
responder perguntas e tirar as dúvidas do público; E/ou encaminhar as perguntas à servidor 
aptos a respondê-las; Enviar, receber  e entregar  os fax aos  destinatário; Controlar o 

               

E S T A D O  D E  M A T O  G R O S S O

Prefeitura Municipal de Jaciara

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 

Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461

Ensino Fundamental Completo  

Edital de Concurso Público, especificações fixadas na expedição.

AUXILIAR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA V MOTORISTA
 

irigir, com documentação necessária, os veículos do tipo automóveis e 
motocicletas; manter o veículo abastecido de combustível e lubrificante; providenciando, 

quando necessário, o abastecimento; completar água no radiador e verificar o grau de 
e nível de bateria, verificar o funcionamento e manter em perfeitas condições, o 

sistema elétrico do veiculo sob sua responsabilidade, verificar e manter a pressão normal 
os, quando em serviço e substituindo-os quando necessário, execut

pequenos reparos de emergência, respeitar a lei de trânsito e as ordens de serviços 
recebidas; recolher a garagem o veículo quando concluir o serviço e/ou quando forem 
exigidos; zelar do veículo sob sua guarda, cumprir com a regulamentação do setor de 
ransporte; executar outras tarefas que contribuem, direta ou indiretamente para o bom 

desempenho de suas atividades ou critérios do seu chefe imediato, desempenhar outras 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: jornada de trabalho do pessoal de carrei
(quarenta) horas semanais 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

Ensino Fundamental Completo  

Edital de Concurso Público, especificações fixadas na expedição

AUXILIAR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA IV: TELEFONISTA
 

Receber e transferir ligações a Vereadores e servidores a quem foi  
solicitada; Efetuar chamadas telefônicas somente com  a autorização de um Vereador ou  
funcionário responsável  pela mesma; Registrar informações   e  as ligações  para o local,  o 

e quem as autorizou em  cadernos para que possa servir de conferência das 
mesmas futuramente; Transmitir mensagens, recados recebidas e a ser  enviadas; Localizar 
pessoas, quando solicitado por um Vereador ou Servidor responsável; Estar apto a 

erguntas e tirar as dúvidas do público; E/ou encaminhar as perguntas à servidor 
las; Enviar, receber  e entregar  os fax aos  destinatário; Controlar o 

E S T A D O  D E  M A T O  G R O S S O  

Prefeitura Municipal de Jaciara  

Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000 

7900 e Fax: (66) 3461-7930 

Edital de Concurso Público, especificações fixadas na expedição. 

MOTORISTA 

irigir, com documentação necessária, os veículos do tipo automóveis e 
motocicletas; manter o veículo abastecido de combustível e lubrificante; providenciando,  

quando necessário, o abastecimento; completar água no radiador e verificar o grau de 
e nível de bateria, verificar o funcionamento e manter em perfeitas condições, o 

sistema elétrico do veiculo sob sua responsabilidade, verificar e manter a pressão normal 
os quando necessário, executar 

pequenos reparos de emergência, respeitar a lei de trânsito e as ordens de serviços 
recebidas; recolher a garagem o veículo quando concluir o serviço e/ou quando forem 
exigidos; zelar do veículo sob sua guarda, cumprir com a regulamentação do setor de 
ransporte; executar outras tarefas que contribuem, direta ou indiretamente para o bom 

desempenho de suas atividades ou critérios do seu chefe imediato, desempenhar outras 

jornada de trabalho do pessoal de carreira é de 40 

Edital de Concurso Público, especificações fixadas na expedição 

: TELEFONISTA 

Receber e transferir ligações a Vereadores e servidores a quem foi  
solicitada; Efetuar chamadas telefônicas somente com  a autorização de um Vereador ou  
funcionário responsável  pela mesma; Registrar informações   e  as ligações  para o local,  o 

e quem as autorizou em  cadernos para que possa servir de conferência das 
mesmas futuramente; Transmitir mensagens, recados recebidas e a ser  enviadas; Localizar 
pessoas, quando solicitado por um Vereador ou Servidor responsável; Estar apto a 

erguntas e tirar as dúvidas do público; E/ou encaminhar as perguntas à servidor 
las; Enviar, receber  e entregar  os fax aos  destinatário; Controlar o  
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funcionamento do PABX; Reportar problemas no sistema telefônico; Agendar e reuniões 
via telefone quando solicitado; Conhecer o funcionamento dos serviços telefônicos; 
Controlar as linhas de fax. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
(quarenta) horas semanais

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo 

RECRUTAMENTO: Edital de Concurso Público, especificações fixadas na expedição
 
ASSISTENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA I 

 
 
ATRIBUIÇÕES: Auxiliar nos trabalhos de arquivo e registro de proposituras. 
expedientes administrativos, tais como: ofícios, cartas, requerimentos, certidões, 
indicações, pedidos de providências, informações, convocações; auxiliar nos trabalhos das 
comissões legislativas; arquivamento de todos os documentos e processos relativos a
trabalhos da Presidência e demais vereadores. Acompanhar os trabalhos das sessões da 
Câmara. Registrar sistematicamente as manifestações em plenário, discussão e votação de 
matéria em pauta na ordem do dia e deliberações da Mesa; elaborar e transcrever 
retificá-las sempre que necessário; fornecer cópia aos Vereadores e a quem solicitar; colher 
assinaturas e providenciar a encadernação das Atas.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
(quarenta) horas semanais

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Escolaridade: Segundo Grau Completo 

RECRUTAMENTO: Edital de Concurso Público, especificações fixadas na expedição.
 

ASSISTENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA I

 
ATRIBUIÇÕES: Prestar atendimento e esclarecimento
pessoalmente, por meio de ofícios e processos ou por meio das ferramentas de comunicação 
que lhe forem disponibilizadas; Efetuar e auxiliar no preenchimento de processos, guias, 
requisições e outros impressos; Otimizar as co
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funcionamento do PABX; Reportar problemas no sistema telefônico; Agendar e reuniões 
ia telefone quando solicitado; Conhecer o funcionamento dos serviços telefônicos; 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: jornada de trabalho do pessoal de carreira é de 40 
(quarenta) horas semanais 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

Ensino Fundamental Completo  

Edital de Concurso Público, especificações fixadas na expedição

ASSISTENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA I :ASSISTENTE LEGISLATIVO

Auxiliar nos trabalhos de arquivo e registro de proposituras. 
expedientes administrativos, tais como: ofícios, cartas, requerimentos, certidões, 
indicações, pedidos de providências, informações, convocações; auxiliar nos trabalhos das 
comissões legislativas; arquivamento de todos os documentos e processos relativos a
trabalhos da Presidência e demais vereadores. Acompanhar os trabalhos das sessões da 
Câmara. Registrar sistematicamente as manifestações em plenário, discussão e votação de 
matéria em pauta na ordem do dia e deliberações da Mesa; elaborar e transcrever 

las sempre que necessário; fornecer cópia aos Vereadores e a quem solicitar; colher 
assinaturas e providenciar a encadernação das Atas. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: jornada de trabalho do pessoal de carreira é de 40 
(quarenta) horas semanais 

ISITOS PARA PROVIMENTO: 

Segundo Grau Completo  

Edital de Concurso Público, especificações fixadas na expedição.

ASSISTENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA I: ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

Prestar atendimento e esclarecimentos ao público interno e externo, 
pessoalmente, por meio de ofícios e processos ou por meio das ferramentas de comunicação 
que lhe forem disponibilizadas; Efetuar e auxiliar no preenchimento de processos, guias, 
requisições e outros impressos; Otimizar as comunicações internas e externas, mediante a 

E S T A D O  D E  M A T O  G R O S S O  

Prefeitura Municipal de Jaciara  

Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000 

7900 e Fax: (66) 3461-7930 

funcionamento do PABX; Reportar problemas no sistema telefônico; Agendar e reuniões 
ia telefone quando solicitado; Conhecer o funcionamento dos serviços telefônicos; 

jornada de trabalho do pessoal de carreira é de 40 

Edital de Concurso Público, especificações fixadas na expedição 

:ASSISTENTE LEGISLATIVO 

Auxiliar nos trabalhos de arquivo e registro de proposituras. Digitar 
expedientes administrativos, tais como: ofícios, cartas, requerimentos, certidões, 
indicações, pedidos de providências, informações, convocações; auxiliar nos trabalhos das 
comissões legislativas; arquivamento de todos os documentos e processos relativos aos 
trabalhos da Presidência e demais vereadores. Acompanhar os trabalhos das sessões da 
Câmara. Registrar sistematicamente as manifestações em plenário, discussão e votação de 
matéria em pauta na ordem do dia e deliberações da Mesa; elaborar e transcrever Atas; 

las sempre que necessário; fornecer cópia aos Vereadores e a quem solicitar; colher 

jornada de trabalho do pessoal de carreira é de 40 

Edital de Concurso Público, especificações fixadas na expedição. 

: ASSISTENTE 

s ao público interno e externo, 
pessoalmente, por meio de ofícios e processos ou por meio das ferramentas de comunicação 
que lhe forem disponibilizadas; Efetuar e auxiliar no preenchimento de processos, guias, 

municações internas e externas, mediante a  
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utilização dos meios postos à sua disposição, tais como telefone, fax, correio eletrônico, 
entre outros; Promover recebimentos e arrecadação de valores e numerários, dentre outros; 
Monitorar e desenvolver as ár
requerimentos e processos, realizando estudos e levantamentos de dados, observando 
prazos, normas e procedimentos legais; Organizar, classificar, registrar, selecionar, 
 
catalogar, arquivar e desarq
publicações; operar computadores, utilizando adequadamente os programas e sistemas 
informacionais postos à sua disposição, contribuindo para os processos de automação, 
alimentação de dados e agil
operar máquinas de reprografia, fax, calculadoras, encadernadoras e outras máquinas de 
acordo com as necessidades do trabalho; redigir textos, ofícios, relatórios e 
correspondências, com obser
oficial; realizar procedimentos de controle de estoque, inclusive verificando o manuseio de 
materiais, os prazos de validade, as condições de armazenagem e efetivando o registro e o 
controle patrimonial dos bens públicos; auxiliar nos processos de leilão, pregão e demais 
modalidades licitatórias de bens e serviços; colaborar em levantamentos, estudos e 
pesquisas para a formulação de planos, programas, projetos e ações públicas; zelar pela 
guarda e conservação dos materiais e equipamentos de trabalho; zelar pelo cumprimento 
das normas de saúde e segurança do trabalho e utilizar adequadamente equipamentos de 
proteção individual e coletiva; ter iniciativa e contribuir para o bom funcionamento da 
unidade em que estiver desempenhando as suas tarefas; propor à gerência imediata 
providências para a consecução plena de suas atividades, inclusive indicando a necessidade 
de aquisição, substituição, reposição, manutenção e reparo de materiais e equipamentos; 
manter-se atualizado sobre as normas municipais e sobre a estrutura organizacional; 
participar de cursos de qualificação e requalificação profissional e repassar aos seus pares 
informações e conhecimentos técnicos proporcionados; preservar o sigilo das informa
tratar o público com zelo e urbanidade; realizar outras atribuições pertinentes ao cargo e 
conforme orientação da chefia imediata; participar de escala de revezamento e plantões 
sempre que houver necessidade.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
(quarenta) horas semanais

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Escolaridade: Segundo Grau Completo 

 
RECRUTAMENTO: Edital de Concurso Público, especificações fixadas na expedição.
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utilização dos meios postos à sua disposição, tais como telefone, fax, correio eletrônico, 
entre outros; Promover recebimentos e arrecadação de valores e numerários, dentre outros; 
Monitorar e desenvolver as áreas de protocolo, serviço de malote e postagem; Instruir 
requerimentos e processos, realizando estudos e levantamentos de dados, observando 
prazos, normas e procedimentos legais; Organizar, classificar, registrar, selecionar, 

catalogar, arquivar e desarquivar processos, documentos, relatórios, periódicos e outras 
publicações; operar computadores, utilizando adequadamente os programas e sistemas 
informacionais postos à sua disposição, contribuindo para os processos de automação, 
alimentação de dados e agilização das rotinas de trabalho relativos à sua área de atuação; 
operar máquinas de reprografia, fax, calculadoras, encadernadoras e outras máquinas de 
acordo com as necessidades do trabalho; redigir textos, ofícios, relatórios e 
correspondências, com observância das regras gramaticais e das normas de comunicação 
oficial; realizar procedimentos de controle de estoque, inclusive verificando o manuseio de 
materiais, os prazos de validade, as condições de armazenagem e efetivando o registro e o 

nial dos bens públicos; auxiliar nos processos de leilão, pregão e demais 
modalidades licitatórias de bens e serviços; colaborar em levantamentos, estudos e 
pesquisas para a formulação de planos, programas, projetos e ações públicas; zelar pela 

nservação dos materiais e equipamentos de trabalho; zelar pelo cumprimento 
das normas de saúde e segurança do trabalho e utilizar adequadamente equipamentos de 
proteção individual e coletiva; ter iniciativa e contribuir para o bom funcionamento da 

em que estiver desempenhando as suas tarefas; propor à gerência imediata 
providências para a consecução plena de suas atividades, inclusive indicando a necessidade 
de aquisição, substituição, reposição, manutenção e reparo de materiais e equipamentos; 

se atualizado sobre as normas municipais e sobre a estrutura organizacional; 
participar de cursos de qualificação e requalificação profissional e repassar aos seus pares 
informações e conhecimentos técnicos proporcionados; preservar o sigilo das informa
tratar o público com zelo e urbanidade; realizar outras atribuições pertinentes ao cargo e 
conforme orientação da chefia imediata; participar de escala de revezamento e plantões 
sempre que houver necessidade. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: jornada de trabalho do pessoal de carreira é de 40 
(quarenta) horas semanais 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

Segundo Grau Completo  

Edital de Concurso Público, especificações fixadas na expedição.

E S T A D O  D E  M A T O  G R O S S O  
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utilização dos meios postos à sua disposição, tais como telefone, fax, correio eletrônico, 
entre outros; Promover recebimentos e arrecadação de valores e numerários, dentre outros; 

eas de protocolo, serviço de malote e postagem; Instruir 
requerimentos e processos, realizando estudos e levantamentos de dados, observando 
prazos, normas e procedimentos legais; Organizar, classificar, registrar, selecionar,  

uivar processos, documentos, relatórios, periódicos e outras 
publicações; operar computadores, utilizando adequadamente os programas e sistemas 
informacionais postos à sua disposição, contribuindo para os processos de automação, 

ização das rotinas de trabalho relativos à sua área de atuação; 
operar máquinas de reprografia, fax, calculadoras, encadernadoras e outras máquinas de 
acordo com as necessidades do trabalho; redigir textos, ofícios, relatórios e 

vância das regras gramaticais e das normas de comunicação 
oficial; realizar procedimentos de controle de estoque, inclusive verificando o manuseio de 
materiais, os prazos de validade, as condições de armazenagem e efetivando o registro e o 

nial dos bens públicos; auxiliar nos processos de leilão, pregão e demais 
modalidades licitatórias de bens e serviços; colaborar em levantamentos, estudos e 
pesquisas para a formulação de planos, programas, projetos e ações públicas; zelar pela 

nservação dos materiais e equipamentos de trabalho; zelar pelo cumprimento 
das normas de saúde e segurança do trabalho e utilizar adequadamente equipamentos de 
proteção individual e coletiva; ter iniciativa e contribuir para o bom funcionamento da 

em que estiver desempenhando as suas tarefas; propor à gerência imediata 
providências para a consecução plena de suas atividades, inclusive indicando a necessidade 
de aquisição, substituição, reposição, manutenção e reparo de materiais e equipamentos; 

se atualizado sobre as normas municipais e sobre a estrutura organizacional; 
participar de cursos de qualificação e requalificação profissional e repassar aos seus pares 
informações e conhecimentos técnicos proporcionados; preservar o sigilo das informações; 
tratar o público com zelo e urbanidade; realizar outras atribuições pertinentes ao cargo e 
conforme orientação da chefia imediata; participar de escala de revezamento e plantões 

jornada de trabalho do pessoal de carreira é de 40 

Edital de Concurso Público, especificações fixadas na expedição. 
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ASSISTENTE DE GESTÃO 

 
ATRIBUIÇÕES: Chefiar as atividades parlamentares; auxiliar e/ou representar o vereador 
quando solicitado; planejar e executar as iniciativas parlamentares que vão ao encontro do 
 
interesse público ou correlacionadas
planejamento, coordenação e orientação das atividades relacionadas ao processo legislativo 
e protocolo junto à Câmara. Auxiliar nos serviços do plenário fornecendo o material de 
apoio necessário; Coordenar 
pesquisas e iniciativas para execução de projetos e proposições em geral; Elaborar, sob a 
orientação do vereador, pronunciamentos, pareceres e expedientes em geral; Estudar formas 
de instrumentalizar, em proposições legislativas, a serem concretizadas pelos serviços da 
Casa, assuntos que versarem sobre necessidades e reivindicações da coletividade; 
Supervisionar as atividades do gabinete; Cumprir e fazer cumprir todas as determinações de 
ordem superior e as normas e procedimentos disciplinares da Casa.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
(quarenta) horas semanais

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

RECRUTAMENTO: Edital de Concurso 
 

ANALISTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA I: CONTROLADOR INTERNO
 
ATRIBUIÇÕES: Obter elementos e informações para subsidiar a função de comando que 
se realiza através de auditorias internas; organização nas atividades de triagem de ingresso 
e saída de pessoas, veículos, bens e mercadorias; no acompanhamento das condições de 
qualidade dos serviços e dos produtos; na feitura de estatísticas; na contabilização física e 
financeira; nos registros dos recursos humanos e dos correspondentes dados cadastrais, 
funcionais e financeiros, para identificar possíveis falhas, desvios, debilidades ou
deficiências, objetivando retroalimentar o comando com informações que lhe permitam 
tomar decisões corretas; que indiquem a necessidade de intervir par alterar o curso da ação 
e modificar as políticas administrativas; fornecer ao gestor informações confiá
tempo hábil para a tomada de decisões; a ação deve ser preventiva, de forma a evitar erros, 
fraudes ou desperdício; oferecer alternativas de melhoria na atuação de cada setor da 
administração; visar a qualidade, transparência e á probidade admini
informações permanente à administração superior sobre todas as áreas relacionadas com o 
controle, seja contábil, administrativo, operacional ou jurídico; reservar os interesses da 
organização contra ilegalidades, erros ou outras irregular
metas pretendidas; avaliar o cumprimento de metas e a execução dos programas 
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ASSISTENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA II: TÉCNICO PARLAMENTAR

hefiar as atividades parlamentares; auxiliar e/ou representar o vereador 
quando solicitado; planejar e executar as iniciativas parlamentares que vão ao encontro do 

interesse público ou correlacionadas ao mandato parlamentar; Assessorar o Vereador no 
planejamento, coordenação e orientação das atividades relacionadas ao processo legislativo 
e protocolo junto à Câmara. Auxiliar nos serviços do plenário fornecendo o material de 
apoio necessário; Coordenar os assessores parlamentares na organização e planejamento de 
pesquisas e iniciativas para execução de projetos e proposições em geral; Elaborar, sob a 
orientação do vereador, pronunciamentos, pareceres e expedientes em geral; Estudar formas 

izar, em proposições legislativas, a serem concretizadas pelos serviços da 
Casa, assuntos que versarem sobre necessidades e reivindicações da coletividade; 
Supervisionar as atividades do gabinete; Cumprir e fazer cumprir todas as determinações de 

erior e as normas e procedimentos disciplinares da Casa. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: jornada de trabalho do pessoal de carreira é de 40 
(quarenta) horas semanais 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Escolaridade: Segundo Grau Completo 

Edital de Concurso Público, especificações fixadas na expedição.

ANALISTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA I: CONTROLADOR INTERNO

Obter elementos e informações para subsidiar a função de comando que 
se realiza através de auditorias internas; organização nas atividades de triagem de ingresso 
e saída de pessoas, veículos, bens e mercadorias; no acompanhamento das condições de 

dos serviços e dos produtos; na feitura de estatísticas; na contabilização física e 
financeira; nos registros dos recursos humanos e dos correspondentes dados cadastrais, 
funcionais e financeiros, para identificar possíveis falhas, desvios, debilidades ou
deficiências, objetivando retroalimentar o comando com informações que lhe permitam 
tomar decisões corretas; que indiquem a necessidade de intervir par alterar o curso da ação 
e modificar as políticas administrativas; fornecer ao gestor informações confiá
tempo hábil para a tomada de decisões; a ação deve ser preventiva, de forma a evitar erros, 
fraudes ou desperdício; oferecer alternativas de melhoria na atuação de cada setor da 
administração; visar a qualidade, transparência e á probidade admini
informações permanente à administração superior sobre todas as áreas relacionadas com o 
controle, seja contábil, administrativo, operacional ou jurídico; reservar os interesses da 
organização contra ilegalidades, erros ou outras irregularidades; velar pela realização das 
metas pretendidas; avaliar o cumprimento de metas e a execução dos programas 
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: TÉCNICO PARLAMENTAR 

hefiar as atividades parlamentares; auxiliar e/ou representar o vereador 
quando solicitado; planejar e executar as iniciativas parlamentares que vão ao encontro do  

ao mandato parlamentar; Assessorar o Vereador no 
planejamento, coordenação e orientação das atividades relacionadas ao processo legislativo 
e protocolo junto à Câmara. Auxiliar nos serviços do plenário fornecendo o material de 

os assessores parlamentares na organização e planejamento de 
pesquisas e iniciativas para execução de projetos e proposições em geral; Elaborar, sob a 
orientação do vereador, pronunciamentos, pareceres e expedientes em geral; Estudar formas 

izar, em proposições legislativas, a serem concretizadas pelos serviços da 
Casa, assuntos que versarem sobre necessidades e reivindicações da coletividade; 
Supervisionar as atividades do gabinete; Cumprir e fazer cumprir todas as determinações de 

jornada de trabalho do pessoal de carreira é de 40 

Segundo Grau Completo  

Público, especificações fixadas na expedição. 

ANALISTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA I: CONTROLADOR INTERNO 

Obter elementos e informações para subsidiar a função de comando que 
se realiza através de auditorias internas; organização nas atividades de triagem de ingresso 
e saída de pessoas, veículos, bens e mercadorias; no acompanhamento das condições de 

dos serviços e dos produtos; na feitura de estatísticas; na contabilização física e 
financeira; nos registros dos recursos humanos e dos correspondentes dados cadastrais, 
funcionais e financeiros, para identificar possíveis falhas, desvios, debilidades ou 
deficiências, objetivando retroalimentar o comando com informações que lhe permitam 
tomar decisões corretas; que indiquem a necessidade de intervir par alterar o curso da ação 
e modificar as políticas administrativas; fornecer ao gestor informações confiáveis e em 
tempo hábil para a tomada de decisões; a ação deve ser preventiva, de forma a evitar erros, 
fraudes ou desperdício; oferecer alternativas de melhoria na atuação de cada setor da 
administração; visar a qualidade, transparência e á probidade administrativa; prestar 
informações permanente à administração superior sobre todas as áreas relacionadas com o 
controle, seja contábil, administrativo, operacional ou jurídico; reservar os interesses da 

idades; velar pela realização das 
metas pretendidas; avaliar o cumprimento de metas e a execução dos programas  
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governamentais e orçamentários; comprovar a legalidade e avaliar os resultados da gestão, 
quanto à eficiência e eficácia; exercer o controle da
controle externo; assegurar a eficácia, eficiência e economicidade na administração e 
aplicação dos recursos públicos; evitar desvios, perdas e desperdícios; garantir o 
cumprimento das normas técnicas,
seus agentes; preservar a integridade patrimonial.
 
 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
(quarenta) horas semanais

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
Administração de Empresas/Direto/Ciências Contábeis ou Econômicas com registro 
no Conselho de Classe respectivo.

RECRUTAMENTO:Edital de Concurso Público, especificações fixadas na expedição.
 

ANALISTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA I

ATRIBUIÇÕES: Elaborar plano de contas e preparar normas de trabalho de contabilidade; 
escriturar e orientar a escrituração de livros contábeis; fazer levantamentos e organizar 
balanços patrimoniais e financeiros; fazer revisão de balanços; efet
participar de trabalhos de tomadas de contas dos responsáveis por bens ou valores da 
Câmara de Vereadores; orientar e/ou coordenar os trabalhos de contabilidade afins à 
Câmara de Vereadores e que se fizerem necessários em razão de a
trabalhos legislativos; assinar balanços e balancetes; preparar relatórios informativos sobre 
a situação financeira e patrimonial da Câmara de Vereadores; orientar, do ponto de vista 
contábil, o levantamento dos bens patrimoniais da Câ
operacionais; executar outras tarefas correlatas. Atuar junto à comissão de orçamento e 
finanças prestando assessoramento técnico para o enfrentamento de temas relacionados 
com as áreas fiscal, financeira, tributária, or
organização das audiências públicas quando versarem sobre assuntos relacionados às 
matérias fiscais ou de fiscalização e controle; Processar e organizar os pedidos, as 
proposições e os documentos oriundos da participaçã
relacionadas com o exercício do controle externo; Processar e organizar todos os 
documentos, pareceres e atas relacionadas aos processos de compras governamentais e 
gestão de contratos; Fazer os encaminhamentos à Mesa Diretora
exijam este procedimento, como, por exemplo, requerer dados junto ao Poder Executivo, 
solicitar diligências externas e pedir apoio técnico do Núcleo Legislativo ou dos demais 
setores da Câmara; Apoiar e auxiliar as comissões de 
comissões especiais; Auxiliar, quando solicitado, em questões funcionais e administrativas, 
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governamentais e orçamentários; comprovar a legalidade e avaliar os resultados da gestão, 
quanto à eficiência e eficácia; exercer o controle das obrigações, direitos e haveres; apoiar o 
controle externo; assegurar a eficácia, eficiência e economicidade na administração e 
aplicação dos recursos públicos; evitar desvios, perdas e desperdícios; garantir o 
cumprimento das normas técnicas, administrativas e legais; identificar os erros, fraudes e 
seus agentes; preservar a integridade patrimonial. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: jornada de trabalho do pessoal de carreira é de 40 
(quarenta) horas semanais 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Escolaridade: Ensino Superior Completo em 
Administração de Empresas/Direto/Ciências Contábeis ou Econômicas com registro 
no Conselho de Classe respectivo. 

:Edital de Concurso Público, especificações fixadas na expedição.

ANALISTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA II: CONTADOR

Elaborar plano de contas e preparar normas de trabalho de contabilidade; 
escriturar e orientar a escrituração de livros contábeis; fazer levantamentos e organizar 
balanços patrimoniais e financeiros; fazer revisão de balanços; efetuar perícias contábeis; 
participar de trabalhos de tomadas de contas dos responsáveis por bens ou valores da 
Câmara de Vereadores; orientar e/ou coordenar os trabalhos de contabilidade afins à 
Câmara de Vereadores e que se fizerem necessários em razão de atribuições afins aos 
trabalhos legislativos; assinar balanços e balancetes; preparar relatórios informativos sobre 
a situação financeira e patrimonial da Câmara de Vereadores; orientar, do ponto de vista 
contábil, o levantamento dos bens patrimoniais da Câmara de Vereadores; integrar grupos 
operacionais; executar outras tarefas correlatas. Atuar junto à comissão de orçamento e 
finanças prestando assessoramento técnico para o enfrentamento de temas relacionados 
com as áreas fiscal, financeira, tributária, orçamentária e patrimonial; Auxiliar a 
organização das audiências públicas quando versarem sobre assuntos relacionados às 
matérias fiscais ou de fiscalização e controle; Processar e organizar os pedidos, as 
proposições e os documentos oriundos da participação popular legislativa, quando 
relacionadas com o exercício do controle externo; Processar e organizar todos os 
documentos, pareceres e atas relacionadas aos processos de compras governamentais e 
gestão de contratos; Fazer os encaminhamentos à Mesa Diretora de todas as situações que 
exijam este procedimento, como, por exemplo, requerer dados junto ao Poder Executivo, 
solicitar diligências externas e pedir apoio técnico do Núcleo Legislativo ou dos demais 
setores da Câmara; Apoiar e auxiliar as comissões de inquérito; Apoiar e auxiliar as 
comissões especiais; Auxiliar, quando solicitado, em questões funcionais e administrativas, 
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governamentais e orçamentários; comprovar a legalidade e avaliar os resultados da gestão, 
s obrigações, direitos e haveres; apoiar o 

controle externo; assegurar a eficácia, eficiência e economicidade na administração e 
aplicação dos recursos públicos; evitar desvios, perdas e desperdícios; garantir o 

ivas e legais; identificar os erros, fraudes e 

jornada de trabalho do pessoal de carreira é de 40 

Ensino Superior Completo em 
Administração de Empresas/Direto/Ciências Contábeis ou Econômicas com registro 

:Edital de Concurso Público, especificações fixadas na expedição. 

I: CONTADOR 

Elaborar plano de contas e preparar normas de trabalho de contabilidade; 
escriturar e orientar a escrituração de livros contábeis; fazer levantamentos e organizar 

uar perícias contábeis; 
participar de trabalhos de tomadas de contas dos responsáveis por bens ou valores da 
Câmara de Vereadores; orientar e/ou coordenar os trabalhos de contabilidade afins à 

tribuições afins aos 
trabalhos legislativos; assinar balanços e balancetes; preparar relatórios informativos sobre 
a situação financeira e patrimonial da Câmara de Vereadores; orientar, do ponto de vista 

mara de Vereadores; integrar grupos 
operacionais; executar outras tarefas correlatas. Atuar junto à comissão de orçamento e 
finanças prestando assessoramento técnico para o enfrentamento de temas relacionados 

çamentária e patrimonial; Auxiliar a 
organização das audiências públicas quando versarem sobre assuntos relacionados às 
matérias fiscais ou de fiscalização e controle; Processar e organizar os pedidos, as 

o popular legislativa, quando 
relacionadas com o exercício do controle externo; Processar e organizar todos os 
documentos, pareceres e atas relacionadas aos processos de compras governamentais e 

de todas as situações que 
exijam este procedimento, como, por exemplo, requerer dados junto ao Poder Executivo,  
solicitar diligências externas e pedir apoio técnico do Núcleo Legislativo ou dos demais 

inquérito; Apoiar e auxiliar as 
comissões especiais; Auxiliar, quando solicitado, em questões funcionais e administrativas,  
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como processos disciplinares e sindicâncias e compras governamentais; Elaborar, quando 
solicitado pela Mesa Diretora, minuta de pr
institucionais; Administrar os recursos da informação e informática próprios do Núcleo 
Administrativo, integrando
permanente, processos de modernização da ges
com as demais ações desenvolvidas na Câmara; Exercer substituições, mediante 
designação; Exercer todos os atos próprios da atividade de contabilidade da Câmara 
Municipal, inclusive os relacionados à emissão dos rela
 
contábil e fiscal; Sugerir e programar processos de melhoria visando ao aperfeiçoamento
dos controles internos da Câmara, em sintonia com o sistema de controle interno do 
município; Exercer outras tarefas de mesma natureza
como outras tarefas correlatas.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
(quarenta) horas semanais

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis, com registro no 
Conselho de Classe respectivo.

RECRUTAMENTO:Edital de Concurso Público, especificações fixadas na expedição.
 

ANALISTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA III: PROCURADOR JURÍDICO

ATRIBUIÇÕES: Atuar, em qualquer instância, nas ações em que a Câmara Municipal for 
autora ré ou interessada. Estudar e redigir minutas de projetos de lei, de resolução e de atos 
internos ou externos em geral, bem como documentos contratuais de toda espécie em 
conformidade com as normas legais. Elaborar minutas de informações a serem prestadas ao 
Judiciário em mandados de segurança requeridos contra a Câmara, na pessoa de seu 
Presidente, ou contra as demais autoridades integrantes de sua estrutura administrativa. 
Interpretar normas legais e administrativas diversas para responder a consultas e 
encaminhamentos feitos pelos Vereadores ou Servidores da Câmara Municipal. Assistir a 
Câmara na negociação de contratos, convênios e acordos com outras entidades públicas ou 
privadas e nos processos de aquisição, transferência ou alienação de bens em que for 
interessada a Câmara, examinando toda a documentação relativa à transação; Prestar, 
quando solicitado, assessoria jurídica ao Presidente da Câmara, à Mesa Diretora, às 
Comissões, aos Vereadores, emitindo pareceres sobre assuntos em tramitação na Câmara
Municipal. Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua 
área de atuação e das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
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como processos disciplinares e sindicâncias e compras governamentais; Elaborar, quando 
solicitado pela Mesa Diretora, minuta de projetos de lei que versem sobre assuntos 
institucionais; Administrar os recursos da informação e informática próprios do Núcleo 
Administrativo, integrando-os com os demais setores da Câmara; Estabelecer, de forma 
permanente, processos de modernização da gestão e promoção da qualidade, em sintonia 
com as demais ações desenvolvidas na Câmara; Exercer substituições, mediante 
designação; Exercer todos os atos próprios da atividade de contabilidade da Câmara 
Municipal, inclusive os relacionados à emissão dos relatórios exigidos pela legislação 

contábil e fiscal; Sugerir e programar processos de melhoria visando ao aperfeiçoamento
dos controles internos da Câmara, em sintonia com o sistema de controle interno do 
município; Exercer outras tarefas de mesma natureza e mesmo grau de complexidade, bem 
como outras tarefas correlatas. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: jornada de trabalho do pessoal de carreira é de 40 
(quarenta) horas semanais 

Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis, com registro no 
e Classe respectivo. 

:Edital de Concurso Público, especificações fixadas na expedição.

ANALISTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA III: PROCURADOR JURÍDICO

Atuar, em qualquer instância, nas ações em que a Câmara Municipal for 
nteressada. Estudar e redigir minutas de projetos de lei, de resolução e de atos 

internos ou externos em geral, bem como documentos contratuais de toda espécie em 
conformidade com as normas legais. Elaborar minutas de informações a serem prestadas ao 

iário em mandados de segurança requeridos contra a Câmara, na pessoa de seu 
Presidente, ou contra as demais autoridades integrantes de sua estrutura administrativa. 
Interpretar normas legais e administrativas diversas para responder a consultas e 

mentos feitos pelos Vereadores ou Servidores da Câmara Municipal. Assistir a 
Câmara na negociação de contratos, convênios e acordos com outras entidades públicas ou 
privadas e nos processos de aquisição, transferência ou alienação de bens em que for 

ssada a Câmara, examinando toda a documentação relativa à transação; Prestar, 
quando solicitado, assessoria jurídica ao Presidente da Câmara, à Mesa Diretora, às 
Comissões, aos Vereadores, emitindo pareceres sobre assuntos em tramitação na Câmara
Municipal. Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua 
área de atuação e das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
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como processos disciplinares e sindicâncias e compras governamentais; Elaborar, quando 
ojetos de lei que versem sobre assuntos 

institucionais; Administrar os recursos da informação e informática próprios do Núcleo 
os com os demais setores da Câmara; Estabelecer, de forma 

tão e promoção da qualidade, em sintonia 
com as demais ações desenvolvidas na Câmara; Exercer substituições, mediante 
designação; Exercer todos os atos próprios da atividade de contabilidade da Câmara 

tórios exigidos pela legislação  

contábil e fiscal; Sugerir e programar processos de melhoria visando ao aperfeiçoamento 
dos controles internos da Câmara, em sintonia com o sistema de controle interno do 

e mesmo grau de complexidade, bem 

jornada de trabalho do pessoal de carreira é de 40 

Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis, com registro no 

:Edital de Concurso Público, especificações fixadas na expedição. 

ANALISTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA III: PROCURADOR JURÍDICO 

Atuar, em qualquer instância, nas ações em que a Câmara Municipal for 
nteressada. Estudar e redigir minutas de projetos de lei, de resolução e de atos 

internos ou externos em geral, bem como documentos contratuais de toda espécie em 
conformidade com as normas legais. Elaborar minutas de informações a serem prestadas ao 

iário em mandados de segurança requeridos contra a Câmara, na pessoa de seu 
Presidente, ou contra as demais autoridades integrantes de sua estrutura administrativa. 
Interpretar normas legais e administrativas diversas para responder a consultas e 

mentos feitos pelos Vereadores ou Servidores da Câmara Municipal. Assistir a 
Câmara na negociação de contratos, convênios e acordos com outras entidades públicas ou 
privadas e nos processos de aquisição, transferência ou alienação de bens em que for 

ssada a Câmara, examinando toda a documentação relativa à transação; Prestar, 
quando solicitado, assessoria jurídica ao Presidente da Câmara, à Mesa Diretora, às 
Comissões, aos Vereadores, emitindo pareceres sobre assuntos em tramitação na Câmara  
Municipal. Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua 
área de atuação e das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e  
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auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fi
o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação. Participar de 
grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Câmara e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou faze
e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo 
trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de 
trabalho afetos à Câmara e ao Município. Realiza
especialização profissional.
 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

(quarenta) horas semanais. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

Direto, com registro na OAB.

RECRUTAMENTO:Edital de Concurso Público, especificações fixadas na expedição.

 
CARGO: DIRIGENTE DE ALMOXARIFADO

 
ATRIBUIÇÕES: Fixar níveis de estoque mínimo, máximo e ponto de pedido de materiais; 
manter atualizado o Catálogo de Materiais, p
especificação e codificação de todos os itens de estoque, facilitando a requisição pela 
Coordenadoria de Operações Administrativas; definir, juntamente com as lotações usuárias, 
os itens a serem mantidos em estoque,  esta
reposição, submetendo-os à apreciação e aprovação superior; efetuar inventários físicos, 
periódicos, de materiais em almoxarifado, com preparação especial para itens perecíveis; 
desenvolver estudos e propor alienaçã
inservíveis; controlar as atividades de recebimento, conferência, guarda, conservação, 
distribuição, transferência e entrega de materiais adquiridos pela instituição; efetuar os 
serviços de recebimento e ins
documentação que os acompanha, a fim de evitar falhas na remessa, conferindo qualitativa 
e quantitativamente, procedendo à devolução quando eles não estiverem de acordo com as 
especificações solicitadas; 
permanente, transmitindo à Gerência de Patrimônio os dados técnicos e financeiros
relativos aos bens permanentes; manter devidamente ordenados os materiais estocados; 
realizar o inventário anual de ma
inventários periódicos, conforme estabelecido em normas específicas; enviar o resumo 
financeiro das movimentações da Gerência de Almoxarifado à Gerência de Contabilidade; 
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as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para 
o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação. Participar de 
grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Câmara e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações 
e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo 

científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de 
trabalho afetos à Câmara e ao Município. Realizar outras atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: jornada de trabalho do pessoal de carreira é de 40 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Escolaridade: Ensino Superior Completo em 

gistro na OAB. 

:Edital de Concurso Público, especificações fixadas na expedição.

CARGO: DIRIGENTE DE ALMOXARIFADO 

Fixar níveis de estoque mínimo, máximo e ponto de pedido de materiais; 
manter atualizado o Catálogo de Materiais, preocupando-se com a  padronização, 
especificação e codificação de todos os itens de estoque, facilitando a requisição pela 
Coordenadoria de Operações Administrativas; definir, juntamente com as lotações usuárias, 
os itens a serem mantidos em estoque,  estabelecendo níveis de segurança e lotes de 

os à apreciação e aprovação superior; efetuar inventários físicos, 
periódicos, de materiais em almoxarifado, com preparação especial para itens perecíveis; 
desenvolver estudos e propor alienação de itens em estoques considerados obsoletos ou 
inservíveis; controlar as atividades de recebimento, conferência, guarda, conservação, 
distribuição, transferência e entrega de materiais adquiridos pela instituição; efetuar os 
serviços de recebimento e inspeção dos materiais e/ou equipamentos, examinando a 
documentação que os acompanha, a fim de evitar falhas na remessa, conferindo qualitativa 
e quantitativamente, procedendo à devolução quando eles não estiverem de acordo com as 
especificações solicitadas; registrar as entradas e saídas de material de consumo e 
permanente, transmitindo à Gerência de Patrimônio os dados técnicos e financeiros
relativos aos bens permanentes; manter devidamente ordenados os materiais estocados; 
realizar o inventário anual de materiais bem como fazer cumprir a realização dos 
inventários periódicos, conforme estabelecido em normas específicas; enviar o resumo 
financeiro das movimentações da Gerência de Almoxarifado à Gerência de Contabilidade; 
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m de contribuir para 
o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação. Participar de 
grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Câmara e outras entidades públicas e 

ndo exposições sobre situações 
e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo 

científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de 
r outras atribuições compatíveis com sua 

jornada de trabalho do pessoal de carreira é de 40 

Ensino Superior Completo em 

:Edital de Concurso Público, especificações fixadas na expedição. 

 

Fixar níveis de estoque mínimo, máximo e ponto de pedido de materiais; 
se com a  padronização, 

especificação e codificação de todos os itens de estoque, facilitando a requisição pela 
Coordenadoria de Operações Administrativas; definir, juntamente com as lotações usuárias, 

belecendo níveis de segurança e lotes de 
os à apreciação e aprovação superior; efetuar inventários físicos, 

periódicos, de materiais em almoxarifado, com preparação especial para itens perecíveis; 
o de itens em estoques considerados obsoletos ou 

inservíveis; controlar as atividades de recebimento, conferência, guarda, conservação, 
distribuição, transferência e entrega de materiais adquiridos pela instituição; efetuar os 

peção dos materiais e/ou equipamentos, examinando a 
documentação que os acompanha, a fim de evitar falhas na remessa, conferindo qualitativa 
e quantitativamente, procedendo à devolução quando eles não estiverem de acordo com as 

registrar as entradas e saídas de material de consumo e 
permanente, transmitindo à Gerência de Patrimônio os dados técnicos e financeiros 
relativos aos bens permanentes; manter devidamente ordenados os materiais estocados; 

teriais bem como fazer cumprir a realização dos 
inventários periódicos, conforme estabelecido em normas específicas; enviar o resumo 
financeiro das movimentações da Gerência de Almoxarifado à Gerência de Contabilidade;  
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manter atualizados relatórios de co
encontradas; e exercer outras atividades correlatas que lhe forem conferidas por superior.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
 

A) HORÁRIO: período normal de trabalho à disposição do Presidente da Câmara.
B) ESCOLARIDADE: 
C) RECRUTAMENTO:

 
CARGO: DIRIGENTE DE PATRIMÔNIO

 
ATRIBUIÇÕES: cadastrar e manter atualizado o material permanente e os equipamentos 
adquiridos, controlando a sua movimentação; provide
patrimoniais doados por terceiros; programar, executar, coordenar e controlar as atividades 
de movimentação e baixa dos bens móveis classificados como patrimoniais; promover a 
fiscalização constante e direta dos
tomadas com relação a irregularidades encontradas; realizar inventários físicos
de acordo com a periodicidade devidamente aprovada; estudar a possibilidade de efetuar 
seguros contra sinistros dos imóveis e  m
contabilizados mensal e anualmente bem como as baixas ou transferências, informando à 
Gerência de Contabilidade; tornar disponível, para cada setor, os bens que estão sob sua 
responsabilidade; incorporar os bens de 
atualização técnica e financeira; emitir relatórios de 
equipamentos de informática; exercer outras atividades correlatas que lhe forem conferidas 
por superior. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
 

A) HORÁRIO: período normal de trabalho à disposição do Presidente da Câmara.
B) ESCOLARIDADE: 
C) RECRUTAMENTO:
 

 
ATRIBUIÇÕES: Chefia e coordena os serviços de natureza administrativa, específicos do 
gabinete da Presidência da Câmara Municipal; redigir, digitar, conferir, corrigir ofícios ou 
quaisquer outros tipos de correspondência oficial; digitar, conferir e corrigir propositu
projetos, emendas, relatórios, planilhas, tabelas, encaminhados por seus (suas) superiores 
(as) hierárquicos (as); operar softwares e sistemas de informática, inserindo dados 
necessários ao bom atendimento dos serviços da Câmara e do gabinete da presi
conferir, ordenar e arquivar processos, publicações oficiais, documentos, livros, periódicos, 
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manter atualizados relatórios de consumo bem como informar as irregularidades 
encontradas; e exercer outras atividades correlatas que lhe forem conferidas por superior.

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

período normal de trabalho à disposição do Presidente da Câmara.
ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo 
RECRUTAMENTO: Livre nomeação e exoneração pelo Presidente da Câmara

CARGO: DIRIGENTE DE PATRIMÔNIO 

cadastrar e manter atualizado o material permanente e os equipamentos 
adquiridos, controlando a sua movimentação; providenciar a incorporação de bens 
patrimoniais doados por terceiros; programar, executar, coordenar e controlar as atividades 
de movimentação e baixa dos bens móveis classificados como patrimoniais; promover a 
fiscalização constante e direta dos bens patrimoniais, sugerindo providências a serem 
tomadas com relação a irregularidades encontradas; realizar inventários físicos
de acordo com a periodicidade devidamente aprovada; estudar a possibilidade de efetuar 
seguros contra sinistros dos imóveis e  móveis da instituição; relacionar os bens 
contabilizados mensal e anualmente bem como as baixas ou transferências, informando à 
Gerência de Contabilidade; tornar disponível, para cada setor, os bens que estão sob sua 
responsabilidade; incorporar os bens de consumo nos bens patrimoniais, visando a sua 
atualização técnica e financeira; emitir relatórios de hardwares e softwares 

equipamentos de informática; exercer outras atividades correlatas que lhe forem conferidas 

TRABALHO: 

período normal de trabalho à disposição do Presidente da Câmara.
ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo 
RECRUTAMENTO: Livre nomeação e exoneração pelo Presidente da Câmara

CARGO: CHEFE DE GABINETE 

Chefia e coordena os serviços de natureza administrativa, específicos do 
gabinete da Presidência da Câmara Municipal; redigir, digitar, conferir, corrigir ofícios ou 
quaisquer outros tipos de correspondência oficial; digitar, conferir e corrigir propositu
projetos, emendas, relatórios, planilhas, tabelas, encaminhados por seus (suas) superiores 
(as) hierárquicos (as); operar softwares e sistemas de informática, inserindo dados 
necessários ao bom atendimento dos serviços da Câmara e do gabinete da presi
conferir, ordenar e arquivar processos, publicações oficiais, documentos, livros, periódicos, 
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nsumo bem como informar as irregularidades 
encontradas; e exercer outras atividades correlatas que lhe forem conferidas por superior. 

período normal de trabalho à disposição do Presidente da Câmara. 

Livre nomeação e exoneração pelo Presidente da Câmara 

cadastrar e manter atualizado o material permanente e os equipamentos 
nciar a incorporação de bens 

patrimoniais doados por terceiros; programar, executar, coordenar e controlar as atividades 
de movimentação e baixa dos bens móveis classificados como patrimoniais; promover a 

is, sugerindo providências a serem 
tomadas com relação a irregularidades encontradas; realizar inventários físicos-patrimoniais 
de acordo com a periodicidade devidamente aprovada; estudar a possibilidade de efetuar 

óveis da instituição; relacionar os bens 
contabilizados mensal e anualmente bem como as baixas ou transferências, informando à 
Gerência de Contabilidade; tornar disponível, para cada setor, os bens que estão sob sua 

consumo nos bens patrimoniais, visando a sua 
softwares que integram os 

equipamentos de informática; exercer outras atividades correlatas que lhe forem conferidas 

período normal de trabalho à disposição do Presidente da Câmara. 

Livre nomeação e exoneração pelo Presidente da Câmara 

Chefia e coordena os serviços de natureza administrativa, específicos do 
gabinete da Presidência da Câmara Municipal; redigir, digitar, conferir, corrigir ofícios ou 
quaisquer outros tipos de correspondência oficial; digitar, conferir e corrigir proposituras, 
projetos, emendas, relatórios, planilhas, tabelas, encaminhados por seus (suas) superiores 
(as) hierárquicos (as); operar softwares e sistemas de informática, inserindo dados 
necessários ao bom atendimento dos serviços da Câmara e do gabinete da presidência; 
conferir, ordenar e arquivar processos, publicações oficiais, documentos, livros, periódicos,  
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prontuários; atender o público, fornecendo informações gerais atinentes ao serviço 
realizado, pessoalmente, por meio eletrônico ou por telefone; auxilia
vereadores nas sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, nos atos solenes e atividades 
oficiais da Câmara, no tocante aos serviços administrativos para o bom andamento dos 
trabalhos; comunicar ao (à) superior (a) hierárquico (a)
desenvolvimento dos trabalhos; propor ao (à) superior (a) hierárquico (a) a adoção de 
medidas capazes de simplificar e facilitar a execução dos trabalhos afetos ao seu 
serviço;atender a outros serviços da Câmara que forem de
(as) hierárquicos (as); zelar pelo bom estado de conservação e de funcionamento dos 
 
materiais e equipamentos existentes no setor, executar tarefas correlatas no âmbito de suas 
atribuições as atividades atribuídas pela Pre
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
 

A) HORÁRIO: período normal de trabalho à disposição do Presidente da Câmara.
B) ESCOLARIDADE: 
C) RECRUTAMENTO:

 
 
 

CARGO: COORDENADOR 
 
ATRIBUIÇÕES: responsável pela Secretaria Legislativa, com o auxílio da assessoria 
jurídica; deve manter os livros oficiais de registro na ordem regimental; pela confecção das 
atas das sessões deliberativas e dos Boletins Oficiais da Câmara; re
protocolo dos processos legislativos e demais atos oficiais; por secretariar as reuniões 
ordinária e extraordinária; em prestar assistência aos Vereadores membros das comissões 
nas suas atividades legislativas; pela confecção e emissão das c
protocolares; por encaminhar as correspondências oficiais da Câmara, mediante protocolo 
de recebimento; responsável pela paginação e montagem de todos os balancetes e processos 
legislativos. 
 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
 

A) HORÁRIO: período normal de trabalho à disposição do Presidente da Câmara.
B) ESCOLARIDADE: 
C) RECRUTAMENTO:
 

CARGO: COORDENADOR ADMINISTRATIVO
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prontuários; atender o público, fornecendo informações gerais atinentes ao serviço 
realizado, pessoalmente, por meio eletrônico ou por telefone; auxiliar o presidente e demais 
vereadores nas sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, nos atos solenes e atividades 
oficiais da Câmara, no tocante aos serviços administrativos para o bom andamento dos 
trabalhos; comunicar ao (à) superior (a) hierárquico (a) os problemas que prejudiquem o 
desenvolvimento dos trabalhos; propor ao (à) superior (a) hierárquico (a) a adoção de 
medidas capazes de simplificar e facilitar a execução dos trabalhos afetos ao seu 
serviço;atender a outros serviços da Câmara que forem determinados pelos (as) superiores 
(as) hierárquicos (as); zelar pelo bom estado de conservação e de funcionamento dos 

materiais e equipamentos existentes no setor, executar tarefas correlatas no âmbito de suas 
atribuições as atividades atribuídas pela Presidência ou Diretoria Geral 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

período normal de trabalho à disposição do Presidente da Câmara.
ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo 
RECRUTAMENTO: Livre nomeação e exoneração pelo Presidente da Câmara

CARGO: COORDENADOR LEGISLATIVO 

responsável pela Secretaria Legislativa, com o auxílio da assessoria 
jurídica; deve manter os livros oficiais de registro na ordem regimental; pela confecção das 
atas das sessões deliberativas e dos Boletins Oficiais da Câmara; re
protocolo dos processos legislativos e demais atos oficiais; por secretariar as reuniões 
ordinária e extraordinária; em prestar assistência aos Vereadores membros das comissões 
nas suas atividades legislativas; pela confecção e emissão das correspondências oficiais e 
protocolares; por encaminhar as correspondências oficiais da Câmara, mediante protocolo 
de recebimento; responsável pela paginação e montagem de todos os balancetes e processos 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

íodo normal de trabalho à disposição do Presidente da Câmara.
ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo 
RECRUTAMENTO: Livre nomeação e exoneração pelo Presidente da Câmara

CARGO: COORDENADOR ADMINISTRATIVO
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prontuários; atender o público, fornecendo informações gerais atinentes ao serviço 
r o presidente e demais 

vereadores nas sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, nos atos solenes e atividades 
oficiais da Câmara, no tocante aos serviços administrativos para o bom andamento dos 

os problemas que prejudiquem o 
desenvolvimento dos trabalhos; propor ao (à) superior (a) hierárquico (a) a adoção de 
medidas capazes de simplificar e facilitar a execução dos trabalhos afetos ao seu 

terminados pelos (as) superiores 
(as) hierárquicos (as); zelar pelo bom estado de conservação e de funcionamento dos  

materiais e equipamentos existentes no setor, executar tarefas correlatas no âmbito de suas 
 

período normal de trabalho à disposição do Presidente da Câmara. 

Livre nomeação e exoneração pelo Presidente da Câmara 

responsável pela Secretaria Legislativa, com o auxílio da assessoria 
jurídica; deve manter os livros oficiais de registro na ordem regimental; pela confecção das 
atas das sessões deliberativas e dos Boletins Oficiais da Câmara; responsável pelo 
protocolo dos processos legislativos e demais atos oficiais; por secretariar as reuniões 
ordinária e extraordinária; em prestar assistência aos Vereadores membros das comissões 

orrespondências oficiais e 
protocolares; por encaminhar as correspondências oficiais da Câmara, mediante protocolo 
de recebimento; responsável pela paginação e montagem de todos os balancetes e processos 

íodo normal de trabalho à disposição do Presidente da Câmara. 

Livre nomeação e exoneração pelo Presidente da Câmara 

CARGO: COORDENADOR ADMINISTRATIVO 
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ATRIBUIÇÕES: Responsável por protocolar documentos rec
formalizar processos e expedientes; distribuir, conferir e registrar a documentação da 
unidade em que serve; atender ao público interno e externo, e informar, consultando 
arquivos, fichários e documentos; fazer inscrições em cursos, con
recebida e prestar informações; localizar documentos arquivados pra juntada ou anexação; 
redigir qualquer modalidade de informações administrativas; executar serviços de 
digitação; elaborar relatórios, demonstrativos quando solicitado;
fichários e arquivos de documentação, atinentes à área administrativa; efetuar o 
recebimento, conferir, armazenar e conservar materiais e outros suprimentos; manter 
 
atualizado os registros de estoque; fazer levantamentos de bens pat
máquinas e materiais eletrônicos.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
 

A) HORÁRIO: período normal de trabalho à disposição do Presidente da Câmara.
B) ESCOLARIDADE: 
C) RECRUTAMENTO:
 

CARGO: ASSESSOR DE IMPRENSA
 
ATRIBUIÇÕES:responsável pelo gerenciamento e protocolo de todo cerimonial solene da 
Câmara; em auxiliar nas sessões plenárias ordinárias e extraordinárias; pela divulgação
atos e dos trabalhos do Poder Legislativo; por promover junto com a Assessoria da 
Presidência a valorização do Pode Legislativo e a aproximação com a sociedade; pela 
revisão das atas das sessões e dos Boletins oficiais da Câmara.
 
CONDIÇÕES DE TRABALH
 

A) HORÁRIO: período normal de trabalho à disposição do Presidente da Câmara.
B) ESCOLARIDADE: 
C) RECRUTAMENTO:
 
 

CARGO: ASSESSOR PARLAMENTAR
 

ATRIBUIÇÕES: Executar as tarefas determinadas pelos Vereadores aos quais presta 
assessoria, no exercício de suas funções parlamentares; acompanhar a tramitação dos 
processos e expedientes originários da Câmara Municipal, de suas Comissões ou de
parlamentares; desenvolver trabalhos técnicos, estudos e pesquisas relacionados com 
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esponsável por protocolar documentos recebidos e expedidos, 
formalizar processos e expedientes; distribuir, conferir e registrar a documentação da 
unidade em que serve; atender ao público interno e externo, e informar, consultando 
arquivos, fichários e documentos; fazer inscrições em cursos, conferir a documentação 
recebida e prestar informações; localizar documentos arquivados pra juntada ou anexação; 
redigir qualquer modalidade de informações administrativas; executar serviços de 
digitação; elaborar relatórios, demonstrativos quando solicitado; organizar cadastros, 
fichários e arquivos de documentação, atinentes à área administrativa; efetuar o 
recebimento, conferir, armazenar e conservar materiais e outros suprimentos; manter 

atualizado os registros de estoque; fazer levantamentos de bens patrimoniais; operar com 
máquinas e materiais eletrônicos. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

período normal de trabalho à disposição do Presidente da Câmara.
ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo 
RECRUTAMENTO: Livre nomeação e exoneração pelo Presidente da Câmara

CARGO: ASSESSOR DE IMPRENSA 

responsável pelo gerenciamento e protocolo de todo cerimonial solene da 
Câmara; em auxiliar nas sessões plenárias ordinárias e extraordinárias; pela divulgação
atos e dos trabalhos do Poder Legislativo; por promover junto com a Assessoria da 
Presidência a valorização do Pode Legislativo e a aproximação com a sociedade; pela 
revisão das atas das sessões e dos Boletins oficiais da Câmara. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

período normal de trabalho à disposição do Presidente da Câmara.
ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo 
RECRUTAMENTO: Livre nomeação e exoneração pelo Presidente da Câmara

CARGO: ASSESSOR PARLAMENTAR 

Executar as tarefas determinadas pelos Vereadores aos quais presta 
assessoria, no exercício de suas funções parlamentares; acompanhar a tramitação dos 
processos e expedientes originários da Câmara Municipal, de suas Comissões ou de

ver trabalhos técnicos, estudos e pesquisas relacionados com 
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ebidos e expedidos, 
formalizar processos e expedientes; distribuir, conferir e registrar a documentação da 
unidade em que serve; atender ao público interno e externo, e informar, consultando 

ferir a documentação 
recebida e prestar informações; localizar documentos arquivados pra juntada ou anexação; 
redigir qualquer modalidade de informações administrativas; executar serviços de 

organizar cadastros, 
fichários e arquivos de documentação, atinentes à área administrativa; efetuar o 
recebimento, conferir, armazenar e conservar materiais e outros suprimentos; manter  

rimoniais; operar com 

período normal de trabalho à disposição do Presidente da Câmara. 

Livre nomeação e exoneração pelo Presidente da Câmara 

responsável pelo gerenciamento e protocolo de todo cerimonial solene da 
Câmara; em auxiliar nas sessões plenárias ordinárias e extraordinárias; pela divulgação dos 
atos e dos trabalhos do Poder Legislativo; por promover junto com a Assessoria da 
Presidência a valorização do Pode Legislativo e a aproximação com a sociedade; pela 

período normal de trabalho à disposição do Presidente da Câmara. 

Livre nomeação e exoneração pelo Presidente da Câmara 

Executar as tarefas determinadas pelos Vereadores aos quais presta 
assessoria, no exercício de suas funções parlamentares; acompanhar a tramitação dos 
processos e expedientes originários da Câmara Municipal, de suas Comissões ou de 

ver trabalhos técnicos, estudos e pesquisas relacionados com  
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Assuntos legislativos que forem determinados pela Presidência; gerenciar e assegurar a
atualização das bases de informação necessárias ao desempenho da sua competência; 
responsável em prestar atendimento no âmbito interno aos parlamentares, especialmente 
por ocasião das reuniões oficiais das comissões permanentes.

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
 

A) HORÁRIO: período normal de trabalho à disposição do Presidente da Câmara.
B) ESCOLARIDADE: 

dos Advogados do Brasil (OAB).
C) RECRUTAMENTO:
 

 
 
ATRIBUIÇÕES: Assessorar o Presidente e demais vereadores (as) em assuntos jurídicos; 
elaborar pareceres sobre consultas formuladas pelo Presidente referente a assuntos de 
natureza administrativa e fiscal; examinar previamente os expedientes encaminhados pelos 
Vereadores para deliberação plenária; orientar a coletânea da Legislação Federal e
aplicável ao Município; acompanhar e emitir pareceres nos processos licitatórios e nos 
respectivos contratos; representear a
de parecer prévio em todos os processos legislativos, tendo como prin
constitucionalidade das leis; pela emissão de parecer específico sempre que solicitado pelo 
Presidente ou pelo Plenário; pelo assessoramento da secretaria legislativa; em auxiliar a 
Mesa Diretora nos trabalhos legislativos.
 
 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
 

A) HORÁRIO: período normal de trabalho à disposição do Presidente da Câmara.
B) ESCOLARIDADE: 

dos Advogados do Brasil (OAB).
C) RECRUTAMENTO:
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legislativos que forem determinados pela Presidência; gerenciar e assegurar a
atualização das bases de informação necessárias ao desempenho da sua competência; 

tendimento no âmbito interno aos parlamentares, especialmente 
por ocasião das reuniões oficiais das comissões permanentes. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

período normal de trabalho à disposição do Presidente da Câmara.
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo em Direito, com registro na Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB). 
RECRUTAMENTO: Livre nomeação e exoneração pelo Presidente da Câmara

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO 

Assessorar o Presidente e demais vereadores (as) em assuntos jurídicos; 
laborar pareceres sobre consultas formuladas pelo Presidente referente a assuntos de 

natureza administrativa e fiscal; examinar previamente os expedientes encaminhados pelos 
Vereadores para deliberação plenária; orientar a coletânea da Legislação Federal e
aplicável ao Município; acompanhar e emitir pareceres nos processos licitatórios e nos 

ctivos contratos; representear a Câmara Municipal em juízo; responsável pela emissão 
de parecer prévio em todos os processos legislativos, tendo como prin
constitucionalidade das leis; pela emissão de parecer específico sempre que solicitado pelo 
Presidente ou pelo Plenário; pelo assessoramento da secretaria legislativa; em auxiliar a 
Mesa Diretora nos trabalhos legislativos. 

DE TRABALHO: 

período normal de trabalho à disposição do Presidente da Câmara.
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo em Direito, com registro na Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB). 
RECRUTAMENTO: Livre nomeação e exoneração pelo Presidente da Câ
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legislativos que forem determinados pela Presidência; gerenciar e assegurar a 
atualização das bases de informação necessárias ao desempenho da sua competência; 

tendimento no âmbito interno aos parlamentares, especialmente 

período normal de trabalho à disposição do Presidente da Câmara. 
Completo em Direito, com registro na Ordem 

Livre nomeação e exoneração pelo Presidente da Câmara 

Assessorar o Presidente e demais vereadores (as) em assuntos jurídicos; 
laborar pareceres sobre consultas formuladas pelo Presidente referente a assuntos de 

natureza administrativa e fiscal; examinar previamente os expedientes encaminhados pelos 
Vereadores para deliberação plenária; orientar a coletânea da Legislação Federal e Estadual 
aplicável ao Município; acompanhar e emitir pareceres nos processos licitatórios e nos 

responsável pela emissão 
de parecer prévio em todos os processos legislativos, tendo como princípio o controle da 
constitucionalidade das leis; pela emissão de parecer específico sempre que solicitado pelo 
Presidente ou pelo Plenário; pelo assessoramento da secretaria legislativa; em auxiliar a 

período normal de trabalho à disposição do Presidente da Câmara. 
Ensino Superior Completo em Direito, com registro na Ordem 

Livre nomeação e exoneração pelo Presidente da Câmara 


