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LEI MUNICIPAL Nº 534, DE 07 DE AGOSTO DE 2015 
 

 

"DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, REORGANIZA O QUADRO DE 
PESSOAL, INSTITUI GRATIFICAÇÕES, REORGANIZA O PLANO DE CARREIRAS, ALTERA 
ANEXOS E O QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAOCA, SÃO PAULO 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS." 
 
 

 RAFAEL RODRIGUES DE CAMARGO, Prefeito Municipal de 
Itaoca, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais: 

 
 FAZ SABER que a Câmara Municipal de Itaoca aprovou e ele 

sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 
 

 

 

CAPÍTULO I 
 
 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

 Art. 1º – Esta Lei institui o regime jurídico, regulamenta as relações de trabalho e 
evolução dos servidores públicos pertencentes ao quadro de funcionários da Câmara 
Municipal de Itaoca, que serão regidas pelas normas contidas neste Estatuto. 
 
PARAGRAFO ÚNICO – Nas questões não estabelecidas por esta lei aplica-se 
subsidiariamente e no que não contrariar a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 
 
 Art. 2o – Para efeito desta Lei, considera-se: 
 
 I – Cargo Público em Comissão: a posição instituída na estrutura administrativa, 
criado por Lei, em quantidade determinada, com denominação e requisitos para 
preenchimento próprios, com atribuições específicas de Chefia, Direção e Assessoramento, 
declarado na lei de provimento em comissão, exercido por um servidor público de livre 
nomeação pelo Chefe do Poder Legislativo Municipal; 
 
 II – Emprego Público: a posição instituída na estrutura administrativa, criado por Lei, 
em quantidade determinada, com denominação e requisitos para preenchimento próprio, com 
atribuições específicas cometidas a servidor público, cujo ingresso dependerá de prévia 
aprovação em concurso público; 
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 III – Empregado Público: a pessoa ocupante de um emprego público e regida pela 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT; 
 
 IV – Servidor Público: a pessoa ocupante de um cargo público efetivo, isolado ou de 
carreira ou em comissão, regido por Estatuto. 
 
 V – Vencimento: a retribuição pecuniária básica, pago mensalmente ao servidor 
público, mediante referências e classes estabelecidas em escala fixada em anexo a esta lei; 
 
 VI – Remuneração: o valor do vencimento acrescido das vantagens pecuniárias 
pessoais e funcionais, incorporadas ou não, estabelecidas em Lei; 
 
 VII – Referência: o número, expresso em letras, indicativo da posição do emprego ou 
cargo público, dentro da hierarquia salarial; 
 
 VIII - Carreira: é o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho destinada aos 
servidores públicos de cargo efetivo, escalonada gradativamente em letras do alfabeto, 
conforme o tempo de serviço prestado no efetivo exercício do cargo público, com interstício 
temporal de 04 (quatro) anos;  
 
 Art. 3º – É expressamente vedada a prestação de serviço gratuito para a Câmara 
Municipal, salvo os casos de estágio técnico ou universitário, e outras situações 
expressamente previstas em lei. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DO QUADRO DE PESSOAL 
 
 Art. 4o – O quadro de pessoal compõe-se de cargos públicos de provimento efetivo 
isolado ou de carreira e cargos públicos em comissão. 
 
 Art. 5o– Os cargos públicos em comissão, sua quantidade, denominação, carga horária 
mínima e requisitos que consta no Anexo II, e a referência salarial que corresponde ao valor 
do vencimento base, estão relacionados no Anexo IV, sendo todos de livre nomeação e 
exoneração pelo Chefe do Poder Legislativo Municipal, em conformidade com os termos do 
art. 37, inciso II, da Constituição Federal Brasileira; 
 
 Parágrafo Primeiro – É vedada a evolução escalonada em classes ao servidor público 
ocupante de cargo público em comissão, restrita a percepção de vencimento base; 
 
 Parágrafo Segundo – Os cargos públicos em comissão poderão ser preenchidos por 
servidor públicos, observando-se as seguintes normas: 
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 I – O servidor público poderá optar pela remuneração de seu cargo ou emprego de 
origem; 
 
 II – A diferença pecuniária percebida não se incorpora ao vencimento ou salário, salvo 
nas situações previstas no artigo 43 desta lei.   
 
 III – Ao ser exonerado, o servidor público retornará ao seu cargo ou emprego de origem; 
 
 IV – O ocupante de cargo público em comissão não poderá auferir, em qualquer 
hipótese e sob qualquer justificativa, remuneração por eventuais horas extraordinárias. 
 
 Art. 6o – Ficam extintos todos os cargos públicos em comissão que não constem do 
Anexo II da presente Lei, bem como exonerados seus respectivos ocupantes. 
 
 Art. 7o – Os cargos públicos efetivos de carreira ou isolado, sua quantidade, 
denominação, carga horária e requisitos que constam no Anexo I, correspondem ao valor do 
vencimento base, e sucessivo escalonamento em classe, que estão relacionados no Anexo III 
da presente Lei. 
 
 Parágrafo Primeiro – Os cargos públicos com vagas desocupadas, constantes do 
Anexo I, serão preenchidos conforme necessidade e através de concurso público de provas ou 
de provas e títulos. 
 
 Parágrafo Segundo – Para os servidores públicos constantes no Anexo I da presente 
lei, só poderá ocorrer abertura de concurso público para o início da respectiva carreira. 
 
Parágrafo Terceiro – Ficam extintos todos os cargos efetivos que não constem no anexo I da 
presente Lei. 
 

CAPÍTULO III 
 

DAS SUBSTITUIÇÕES 
 

 Art. 8º – Poderá haver substituição dos servidores públicos ocupantes de cargo público 
em comissão de chefia, direção ou assessoramento, nos impedimentos legais e temporários, 
desde que em período igual ou superior a 10 (dez) dias e inferior a 180 (cento e oitenta) dias, 
observando-se as seguintes normas: 
 
 I – Cabe ao Presidente da Câmara decidir sobre a substituição, que aprovará ou não; 
 
 II – O substituto passará a perceber, proporcionalmente aos dias de substituição, a 
diferença pecuniária existente entre as duas remunerações; 
 
 III – A diferença pecuniária recebida não se incorpora ao vencimento ou salário, sob 
nenhuma hipótese; 
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 IV – Finda a substituição, o substituto retornará ao seu cargo ou emprego de origem e; 
 
 V – Nas substituições superiores a 180 (cento e oitenta) dias, caberá ao Presidente da 
Câmara Municipal decidir qual atitude tomar, desde que não venha caracterizar uma 
transposição. 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 

 Art. 9º– O Presidente da Câmara Municipal designará servidores públicos para 
exercerem as funções gratificadas instituídas nesta lei, sendo de sua livre escolha e dispensa; 

 

 Parágrafo Primeiro – É vedada a acumulação remunerada de funções gratificadas;  
 
 Parágrafo Segundo – Fica vedado ao servidor público designado para o exercício da 
função gratificada o percebimento da remuneração pelo trabalho extraordinário. 
 
 Art. 10 – O servidor público, ocupante de cargo público de Motorista, quando vier 
acumular suas atividades com as de Motorista do Gabinete do Presidente da Câmara 
Municipal, fará jus a uma Gratificação de Função de Confiança, correspondente a 30% (trinta 
por cento) de seu vencimento. 
 
 Art. 11 – Fica o Poder Legislativo Municipal, autorizado a conceder aos servidores da 
Câmara Municipal – ocupantes de cargos públicos efetivos ou de provimento em comissão – 
nomeados ou designados através da edição de Portaria para integrarem a Comissão 
Permanente de Licitação e Equipe de Apoio atuante nos pregões públicos presenciais ou 
eletrônicos a gratificação mensal correspondente a 30% (trinta por cento) dos seus respectivos 
vencimentos base. 

Parágrafo Único servidor público municipal nomeado para exercer a função de 
pregoeiro a alçado a função de presidente da comissão permanente de licitações, perceberá a 
gratificação correspondente a 30 % (trinta por cento) de seus respectivos vencimentos bases, 
apenas enquanto estiver no exercício da atribuição para a qual foi alçado; 

Art. 12 – O funcionário público ocupante do cargo de auxiliar legislativo ou assistente 
legislativo, que vier a exercer funções ligadas ao gabinete do Presidente da Câmara Municipal, 
poderá ser designado para exercício de funções gratificadas, correspondentes a 30% (trinta 
por cento) de seu vencimento. 
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CAPITULO V 

 
 

DA POSSE 

 
 Art. 13 – Posse é a investidura no serviço público. 
 
 Parágrafo Primeiro – Não haverá posse nos casos de promoção ou reintegração e 
designação para função gratificada; 
 
 Parágrafo Segundo – Só poderá ser empossado no serviço público, quem atender os 
requisitos mínimos estabelecidos nesta lei. 
 
 Art. 14 – No ato da posse o candidato deverá declarar, por escrito, se é titular de outro 
cargo ou função pública e, independentemente do que constar no edital, o candidato a 
emprego público de nível superior, deverá apresentar os documentos comprobatórios 
conclusivos de seu grau de instrução, se for o caso. 

 
 Art. 15 – Para a investidura nos serviços públicos ou nos cargos públicos em comissão, 
a posse será dada pelo Presidente da Câmara Municipal. 
  
 Art. 16 – A posse deverá verificar-se no prazo de até 15 (quinze) dias a partir da data 
da publicação na imprensa, da convocação do candidato aprovado. 

 
 Parágrafo Primeiro – Este prazo poderá ser prorrogado por mais 15 (quinze) dias, 
desde que o interessado o requeira justificadamente, antes do término do prazo fixado neste 
artigo, sujeito à análise do Chefe do Legislativo; 
 
 Parágrafo Segundo – Se a posse não se der dentro do prazo previsto, a nomeação 
será declarada sem efeito por ato do Presidente da Câmara Municipal. 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 
  
 Art. 17 – Estágio Probatório é o período de 03 (três) anos de efetivo exercício do 
servidor municipal nomeado para o cargo público de provimento efetivo ou de carreira, nos 
termos da legislação vigente. 
 
 

CAPÍTULO VII 
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DA ESCALA DE VENCIMENTO 

 
 Art. 18 – A Tabela de Vencimentos dos cargos públicos do quadro de pessoal da 
Câmara Municipal de Itaoca encontra-se prevista nos Anexos III e IV, constituindo-se de 
referências, em nível vertical, valoradas crescentemente e representadas por letras. 
 
 Parágrafo Único – Os cargos em comissão terão padrão fixo de vencimentos, 
sem nenhum tipo de promoção. 
 
 Art. 19 – Os graus previstos na Tabela de Vencimentos, em nível horizontal, 
correspondem as escalas de promoção, graduadas com interstício temporal de 04 (quatro) 
anos, valoradas crescentemente e representadas por letras do alfabeto, destinando-se à 
promoção do empregado público, e o acréscimo existente entre o avanço de cada grau 
corresponde a 8 % (oito por cento). 
 
 Art. 20 – Os vencimentos previstos na Tabela especificada no Anexo deverão ser 
anualmente atualizados mediante a aplicação da reposição inflacionária, prevista nos índices 
indexadores divulgados pelo Governo Federal, tendo como data base o mês de janeiro de 
cada ano.  
 
 

CAPÍTULO VIII 
 
 

DO ENQUADRAMENTO 
 

 Art. 21 – Ficam enquadrados os servidores públicos no respectivo grau de vencimentos 
equivalente ao tempo de ocupação do atual cargo público no qual houve seu ingresso e o vem 
exercendo, sendo sua referência indicada nos Anexos. 

 

 Art. 22 – Os servidores públicos serão enquadrados no Quadro de Pessoal através de 
Portaria, observados os seguintes critérios: 
 
 I – Na admissão, o servidor será, obrigatoriamente, enquadrado no vencimento base 
inicial indicado na Tabela de Vencimentos, correspondente à referência indicada para seu 
cargo público; 
 
 II – No enquadramento dos atuais ocupantes de cargos públicos, o grau indicado na 
Tabela de Vencimentos será determinado de acordo com seu tempo de serviço no efetivo 
exercício do respectivo cargo público; 
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 III – No preenchimento dos cargos públicos em comissão, deverá ser indicada a 
referência prevista para o respectivo cargo;  
 
 IV – Os avanços dos graus ocorrerão sempre dentro da mesma referência no qual o 
empregado está enquadrado; 
 
 IV – Se o empregado público atingir todos os graus apresentados nesta lei, sua 
referência final se tornará definitiva, ou seja, não sofrerá mais nenhuma promoção horizontal. 
 
 

CAPÍTULO IX 
 
 

DO PROVIMENTO 
 
 Art. 23– O servidor público regido por este Estatuto é provido por: 
 
 I - Nomeação; 
  
 II - Reintegração; 
  
 III - Readaptação. 
 
 

SEÇÃO I 
 
 

DA NOMEAÇÃO 
 
 
 Art. 24 – A nomeação será feita: 
 
 I – Em caráter efetivo, quando se tratar de servidor público; 
  
 II – Em comissão quando se tratar de cargo público em comissão, devendo assim ser 
provido e de livre exoneração; 
 
 III – Em comissão quando se tratar de função de confiança a ser assumido por servidor 
público efetivo designado para tanto; 
 
 IV - A nomeação para emprego público de provimento efetivo isolado ou de carreira 
será procedida mediante realização de Concurso Público de provas ou de provas e títulos, 
conforme sua natureza. 
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 Art. 25 – Não poderá ser nomeado para servidor público aquele que tenha sido 
condenado com sentença transitada em julgado, pelos seguintes crimes previstos no Código 
Penal: Dos Crimes Contra A Vida, Dos Crimes Contra A Liberdade Individual, Do Furto, Do 
Roubo e Da Extorsão, Do Dano, Da Apropriação Indébita, Do Estelionato E Outras Fraudes, 
Dos Crimes Contra A Liberdade Sexual, Da Sedução E Corrupção De Menores, Dos Crimes 
de Perigo Comum, Dos Crimes Contra A Fé Pública, Dos Crimes Contra A Administração 
Pública e outros crimes previstos em legislação especial desde que classificados como 
hediondos, bem como os demais capitulados como prejudiciais e ou atentatórios à 
Administração Pública. 
 
 

SEÇÃO II 
 
 

DA REINTEGRAÇÃO 
 
 Art. 26 – A reintegração é o reingresso ao serviço público, decorrente da decisão 
judicial transitada em julgado, com ressarcimento dos prejuízos do afastamento. 
 
 Art. 27 – A reintegração dar-se-á: 
 
 I - No emprego público anteriormente ocupado; 
 
 II - Se o cargo público a que se refere o inciso anterior houver sido transformado ou 
extinto, reintegrar-se-á no emprego público resultante de transformação. 
 
 

SEÇÃO III 
 
 

DA READAPTAÇÃO 
 
 Art. 28 – Readaptação é a investidura do servidor público em cargo público mais 
compatível com a sua capacidade física ou mental, e dependerá sempre de inspeção médica, 
realizada por médico credenciado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social. 
 
 Art. 29 – A readaptação far-se-á: 
 
 I - Quando se verificar modificações no estado físico ou psíquico de saúde do servidor 
que lhe diminuam a eficiência no desempenho do cargo. 
 
 II - Quando se comprovar, em processo administrativo, que a capacidade funcional do 
servidor não corresponde às exigências do desempenho do cargo que é titular. 
 
 Art. 30 – A readaptação não acarretará diminuição de vencimento. 



                       PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA  

                                     ESTADO DE SÃO PAULO 
                                                      CNPJ 67.360.362/0001-64 

 

 

 

Rua Prof. Elias L. de Magalhães, 20  F/Fax: (15) 3557-1118 / 3557-1145  CEP 18360-000 –  SÃO PAULO 
e-mail : pmitaoca@ig.com.br 

 
 Art. 31 – Somente poderá ser readaptado o empregado publico estável. 
 
 

CAPÍTULO X 
 

DA VACÂNCIA 
 

Art. 32– A vacância do cargo público decorrerá de: 
 

I – Exoneração; 
 
 II – Posse em outro cargo de acumulação proibida; 
 
 III – Aposentadoria; 
 
 IV – Falecimento; 
 
 V – Por abandono de emprego ou cargo; 
 
 VI – Readaptação. 
 
 Art. 33 – Dar-se-á exoneração: 
 
 I – A pedido; 
 
 II – “Ex-Ofício”; 
 
 a – Quando se tratar de provimento em comissão ou substituição; 
 
 b – Quando o servidor não satisfizer as condições do estágio probatório; 
 
 c – Quando tendo tomado posse não entrar no exercício; 
 
 d – Por justa causa mediante processo administrativo; 
 
 PARAGRAFO PRIMEIRO. – No curso de auxílio doença, o servidor não poderá ser 
exonerado; 
 
 PARAGRAFO SEGUNDO. – O servidor submetido a processo administrativo, só poderá 
ser exonerado do cargo após conclusão de processo administrativo, a pedido da comissão 
processante e por decisão final do Presidente da Câmara Municipal. 
 
 PARAGRAFO TERCEIRO. – Durante o tramite do processo administrativo, o servidor 
poderá ser afastado do cargo, por determinação da Comissão, sem prejuízo dos vencimentos; 
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PARAGRAFO QUARTO– O ato de exoneração só terá efeito a partir de sua publicação no 
átrio da Câmara municipal. 
 
 
Art. 34 – fica autorizado o Poder Legislativo a celebrar convênio com o Poder            Executivo 
local, para a cessão e recebimento de servidores ocupantes de cargo efetivo, pertencentes 
aos quadros permanentes de funcionários. 

 
 

Parágrafo primeiro- a cessão poderá ser feita com ou sem prejuízo de vencimentos para o 
órgão cedente, o qual deverá constar na respectiva Portaria de nomeação. 

 
 

Parágrafo Segundo- o período de afastamento correspondente á cessão de que trata esta 
Lei, será considerado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção e progressão 
funcional, nos moldes consignados no plano de cargos, carreiras e vencimentos do órgão 
cedente.                
 
 
 

CAPÍTULO XI 
 

DOS DIREITOS E VANTAGENS 
 

SEÇÃO I 
 

DA ESTABILIDADE 
 
 Art. 35 – Estabilidade é a garantia constitucional do servidor público em permanecer em 
seu cargo público, que nomeado em caráter efetivo, tenha transposto o estágio probatório. 
 

Art. 36 – São estáveis após três anos de efetivo exercício, os servidores públicos 

nomeados para a ocupação de cargo público de provimento efetivo em virtude de concurso 

público. 

 

 Parágrafo Primeiro – O servidor público estável só perderá o emprego: 
 

 I – Em virtude de sentença judicial transitado em julgado; 
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        II – Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; 

 III – Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 
complementar, assegurada ampla defesa; 
 
 Parágrafo Segundo – Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, 
será ele reintegrado; 
 
 Parágrafo Terceiro – O servidor estável poderá ser removido ou transferido pela 
administração, conforme as conveniências do serviço público, sem qualquer ofensa à sua 
efetividade ou estabilidade, dentro da natureza de seu emprego; 
 
 Parágrafo Quarto – Extinguindo-se o emprego público em que se encontrava o 
servidor, ficará ele em disponibilidade remunerada, até o seu aproveitamento em outro 
emprego público de natureza e vencimentos compatíveis com o que ocupava. 
 
 Art. 37 – Não se admite a transferência do servidor estável para emprego público 
inferior ou incompatível com a sua aptidão revelada em Concurso Público de provas ou de 
provas e títulos. 
 
 

SEÇÃO II 
 

DA PROMOÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 
 
 Art. 38 – A promoção é o avanço do servidor público de seu grau para outro 
imediatamente subsequente, dentro da mesma referência e respeitando o interstício temporal 
de 04 (quatro) anos entre uma transposição e outra. 
 
 Parágrafo Primeiro – A promoção do servidor público somente será concedida 
mediante requerimento subscrito por este e dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, 
regulamentando-se por Portaria Municipal e vigorando a decisão desde a data da 
protocolização do pedido, vedada sua retroatividade. 
 
 Parágrafo Segundo – O servidor público nomeado para cargo público em comissão 
também fará jus as promoções correspondentes ao seu emprego de origem; 
 
 Parágrafo Terceiro – O servidor público nomeado para cargo público em comissão 
poderá optar pelo vencimento do emprego de origem a qualquer tempo. 
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SEÇÃO III 
 
 

DAS INCORPORAÇÕES 
 

 Art. 39 – O servidor público que exercer ou vier a exercer Cargo Público em Comissão 
por período igual ou superior a 05 (cinco) anos, terá direito à incorporação correspondente da 
diferença de remuneração entre seu emprego de origem e o Cargo Público em Comissão. 

 

 Parágrafo Primeiro – Após a incorporação, ao galgar os graus subsequentes do 
emprego de origem, para o qual retornou, a diferença incorporada será gradativamente 
reduzida sempre tendo como base o vencimento do cargo público em comissão o qual ocupou, 
até a sua extinção; 

 

 

     CAPITULO XII 

 

DA LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO 

 

 Art. 40 – O servidor público efetivo em pleno exercício de suas funções por período 
superior a 03 (três) anos, contado da data de sua nomeação, terá direito a requerer licença 
sem remuneração para tratar de assuntos de interesse particular, sem vencimentos e por 
período contínuo não superior a 02 (dois) anos, cabendo uma única prorrogação por sucessivo 
e novo período contínuo não superior a 02 (dois) anos; 

 

 Parágrafo Primeiro – Somente poderá fazer jus ao gozo do direito de nova licença 
especial para tratamento de assuntos de interesse particular sem vencimento, após o efetivo 
exercício de suas funções por novo período igual ou superior a 03 (três) anos; 

 

 Parágrafo Segundo – A licença será denegada, quando o afastamento do servidor 
público fundamentadamente for inconveniente ao interesse público; 

 

 Parágrafo Terceiro – O servidor público deverá aguardar a apreciação de seu 
requerimento escrito dirigido ao Chefe do Poder Legislativo, em exercício até a eventual 
concessão de licença; 

 

 Parágrafo Quarto – É vedada a interrupção unilateral da licença concedida, cujo 
período deverá fluir integralmente, exceto se houver interesse mutuo na sua suspensão; 
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 Parágrafo Quinto – O pedido de licença ou prorrogação deverá ser formalizado através 
de requerimento ao Presidente da Câmara Municipal; 

 

 Art. 41 – Fica dispensado ao servidor público o triênio prévio de pleno exercício das 
suas funções para concessão de licenças especiais, quando o funcionário afastar-se para 
assumir cargo público em comissão. 

 

 Art. 42 – A licença será concedida ao servidor público sem remuneração e com prejuízo 
de todas as demais vantagens adicionais do cargo, durante o período em que perdurar, as 
quais lhe são asseguradas somente quando retornar as suas funções. 

 

  

Seção I 

 

DA LICENÇA Á FUNCIONARIA GESTANTE 

 

 

Art. 43 – Fica o Poder Legislativo autorizado a conceder a prorrogação por mais 60 (sessenta) 
dias da licença-maternidade ás servidoras da Câmara Municipal de Itaoca. 

 

Parágrafo Primeiro – Durante o período de prorrogação da licença-maternidade as servidoras 
terão direito a sua remuneração integral, nos mesmos termos do Regimento Geral da 
Previdência Social. 

 

Parágrafo Segundo – A prorrogação será garantida, da mesma forma, a servidora que adotar 
ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança. 

 

Parágrafo terceiro- Durante todo o período de licença-maternidade, a mãe da criança não 
poderá exercer qualquer atividade remunerada e nem colocá-la em creche ou organização 
similar, sob pena de perder o direito a prorrogação da licença, bem como da respectiva 
remuneração. 
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Seção II 

 

DA LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMILIA 

 

 

         Art. 44-O funcionário poderá obter licença, por motivo de doença do cônjuge e de 
parentes com sanguíneos até o segundo grau. 

 

Parágrafo primeiro – Provar-se-á, doença com relatório médico detalhado. 

 

Parágrafo segundo – provar-se-á, com início de prova documental, ser o funcionário o único 
parente apto a cuidar do doente. 

 

Parágrafo terceiro – A licença de que trata este artigo será concedida com vencimentos ou 
remunerações até 02 (dois) meses e, após ,com os seguintes descontos: 

 

I – de 1/3 (um terço), quando exceder a 2 (dois) meses até 4 (quatro); 

 

II- 2/3 (dois terços), quando exceder a 4 (quatro) até 6 (seis); 

 

III- sem vencimento ou remuneração do sétimo ao vigésimo mês. 

 

 

Parágrafo quatro- Para os efeitos do parágrafo segundo deste artigo, serão somadas as 
licenças concedidas durante o período de 20 (vinte) meses, contado da primeira concessão. 

 

 

SEÇÃO III 

 

DA LICENÇA PARA ATENDER A OBRIGAÇÕES CONCERNENTES AO SERVIÇO MILITAR 
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Art. 45- Ao funcionário que for convocado para o serviço militar e outros encargos da 
segurança nacional, será concedida licença sem vencimento ou remuneração. 

 

 

Parágrafo Primeiro- A licença será concedida mediante comunicação do funcionário ao chefe 
da repartição ou do serviço, acompanhada de documentação oficial que prove a incorporação. 

 

 

Parágrafo Segundo – O funcionário desincorporado reassumirá imediatamente o exercício, 
sob pena de demissão por abandono do cargo, se a ausência exceder a 30 (trinta) dias. 

 

Art. 46- Ao funcionário que houver feito curso para ser admitido como oficial da reserva das 
Forças Armadas, será também concedida licença sem vencimento ou remuneração, durante 
os estágios prescritos pelos regulamentos militares. 

 

 

CAPITULO XIII 

 

 

Seção I 

 

 

Das faltas 

 

Art.47- Nenhum funcionário poderá faltar ao serviço sem causa justificada. 

 

Art.48- Poderão ser abonadas as faltas ao serviço, até o máximo de seis por ano, não 
excedendo a uma por mês, em razão de motivo relevante, a critério do superior imediato do 
servidor. 

 

Art. 49-Poderão ser abonadas, ainda, as faltas ao serviço, até o máximo de 01(um) dia por 
semestre ao servidor, para levar ao médico filho menores, menores sob a guarda legal ou com 
deficiência, devidamente comprovados; cônjuge, companheiro ou companheira. 

 



                       PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA  

                                     ESTADO DE SÃO PAULO 
                                                      CNPJ 67.360.362/0001-64 

 

 

 

Rua Prof. Elias L. de Magalhães, 20  F/Fax: (15) 3557-1118 / 3557-1145  CEP 18360-000 –  SÃO PAULO 
e-mail : pmitaoca@ig.com.br 

Parágrafo Único- Do atestado ou documento idôneo equivalente deverá constar, 
obrigatoriamente, a necessidade do acompanhamento de que trata este artigo. 

 

Art. 50-As faltas abonadas não implicarão desconto da remuneração.  

 

Art. 51- Poderão ser justificadas até vinte e quatro faltas por ano, desde que motivadas em 
fato que  pela natureza e circunstância, possa constituir escusa razoável do não 
comparecimento. 

 

Parágrafo Primeiro- No prazo de sete dias o chefe imediato do servidor decidirá sobre a 
justificação das faltas, até o máximo de doze por ano, sendo que a justificação das que 
excederem a esse número, até o limite de vinte e quatro, será submetida, devidamente 
informada por essa autoridade, ao Presidente da Câmara Municipal, que decidirá em igual 
prazo. 

 

       Parágrafo Segundo - O servidor perderá a totalidade do vencimento ou salário do dia nos 
casos de que trata o “caput” deste artigo. 

 

  Art. 52- O servidor que faltar ao serviço poderá requerer o abono ou a justificação da falta, 
por escrito a autoridade competente, no primeiro dia em que comparecer a repartição, sob 
pena de sujeitar-se a todas as consequências resultantes da falta de comparecimento. 

 

Parágrafo Único- As faltas abonadas e as consideradas justificadas pela autoridade 
competente não serão computadas para efeito de configuração dos ilícitos de abandono do 
cargo ou função e de faltas interpoladas. 

 

Art. 53- Será considerado de efetivo exercício o período de afastamento em virtude de: 

 

I- Férias; 

 

II - Casamento até 08 (oito) dias; 

 

III - Luto por falecimento de conjugue, pais filhos, netos, irmãos, avós, até 08 (oito) dias. 
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IV - Luto por falecimento de tios, padrasto, madrasta, genro, nora, sogro e sogra até 02 (dois) 
dias; 

 

V - Exercício de outro cargo municipal de provimento em comissão; 

 

VI - Convocação decorrente de serviço militar; 

 

  VII – Licença - prêmio; 

 

 VIII-A serviço no Tribunal do Júri e outros serviços obrigatórios por lei; 

 

IX - Licença gestante; 

 

 X - Licença paternidade, até 05 (cinco) dias; 

 

XI - Licença por motivo de doença em pessoa da família, nos termos do artigo 44, desta Lei, 
quando não exceder 180(cento e oitenta) dias. 

 

XII - Doença do servidor público, devidamente comprovada; 

 

XIII - Faltas abonadas ou justificadas, nos termos dos artigos 48 e 51 desta Lei. 

 

 

 

 

CAPÍTULO XIV 

 

 
DO VENCIMENTO, DA REMUNERAÇÃO E DAS VANTAGENS 

 
SEÇÃO I 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
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 Art. 54 – Além dos vencimentos, somente poderão ser deferidas aos ocupantes de 
cargo público as seguintes vantagens pessoais: 
 
 I – Adicional por execução de horas extraordinárias; 
 

II – Adicional de nível superior; 
 
 III – Adicional noturno;  
 
 IV – Sexta-parte; 
 
 V – Adicional de Férias; 
 
 VI - Quinquênio e anuênio.  
 
 Art. 55 – Além dos vencimentos, somente poderão ser deferidas aos ocupantes de 
cargo público em comissão as seguintes vantagens pessoais: 
 
 I – Sexta-parte; 

 
 II – Adicional de férias; 
 
 III – Quinquênio e anuênio. 
 
     IV - Licença Premio; 
 
     VI – Adicional de nível superior; 
 

 
 

SEÇÃO II 
 
 

DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO 
 

 Art.56 – Vencimento é a retribuição pecuniária básica pelo exercício de cargo público 
efetivo ou de cargo publico em comissão, com valor fixado em lei, nunca inferior a um salário 
mínimo, consignado em tabela de referência e grau, reajustado periodicamente de modo a 
preservar-lhe o poder aquisitivo. 
 
 Art.57 – Remuneração é o vencimento, acrescido das vantagens pecuniárias, 
permanentes ou temporárias, estabelecidas por estalei. 
 
 Art.58 – Salvo por imposição legal, determinação judicial e autorização expressa do 
servidor concedida dentro dos limites legais, inclusive as decorrentes de operações financeiras 
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consignadas, nenhum desconto incidirá sobre o vencimento, a remuneração ou o provento do 
servidor publico, exceto os descontos decorrentes de suas eventuais ausências. 
 
 Parágrafo Primeiro – As reposições e indenizações ao erário serão descontadas em 
parcelas mensais não excedentes à décima parte da remuneração ou provento do servidor; 
 
 Parágrafo Segundo – Independentemente do parcelamento previsto neste artigo, o 
recebimento de quantias indevidas poderá implicar processo disciplinar para apuração das 
responsabilidades e aplicação das penalidades cabíveis. 
 
 Art.59 – É permitida a consignação em folha de pagamento, desde que estabelecida em 
convênio decorrente em Lei. 
 
 Parágrafo Único – A soma de consignações não poderá ultrapassar a 30% (trinta por 
cento) dos vencimentos. 
 
 Art.60– É vedada a vinculação ou equiparação de qualquer natureza, para efeito de 
vencimento do serviço público municipal. 
 
 

SEÇÃO III 
 

 
DO ADICIONAL POR EXECUÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS 

 
 Art. 61– Serviços extraordinários são aqueles realizados além da jornada regular 
normal de cada cargo e que serão executados quando determinado pelo Chefe da respectiva 
área a que pertença o servidor ou pelo Chefe do Legislativo, para atender a situações 
excepcionais e temporárias. 
 
 Art.62– Os serviços extraordinários executados serão remunerados com acréscimo de 
50% (cinqüenta por cento) sobre o valor da hora mensal de trabalho, quando realizados de 
segunda-feira a sábado e com acréscimo de 100% (cem por cento) sobre o valor da hora 
mensal de trabalho, quando realizados em domingos e feriados. 
 
 Parágrafo Primeiro – As horas extraordinárias serão controladas pelas próprias 
secretarias, as quais emitirão Relatórios Mensais e encaminharão ao Presidente da Câmara 
para autorização, o qual remeterá à divisão de recursos humanos para a inclusão em folha de 
pagamento; 
 
 Parágrafo Segundo – Fica terminantemente vedada a execução e o pagamento de 
jornadas extraordinárias superiores a 50 (cinqüenta) horas mensais, bem como o pagamento 
de horas extras ao servidor Público com jornada reduzida; 
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Parágrafo Terceiro- E vedado o pagamento de jornadas extraordinárias aos ocupantes de 
cargos comissionados. 
 
 

SEÇÃO VI 
 
     

DO ADICIONAL DE NÍVEL SUPERIOR 
 
 Art.63 – Ao servidor público com formação em ensino superior, ou seja, graduado em 
nível universitário, será concedido, após 30(trinta) dias contados da vigência da presente lei, 
mediante requerimento escrito do interessado devidamente instruído por documento 
comprobatório da conclusão do curso ou colação de grau, um adicional de 20 % (vinte por 
cento) sobre seu salário base. 
 
 Parágrafo Primeiro – O adicional instituído no caput deste artigo não será aplicado aos 
profissionais cujo requisito obrigatório para a ocupação do emprego público seja a formação 
em nível universitário.  
 
 Parágrafo Segundo – Fica vedada cumulação do adicional ora instituído, permitindo o 
percebimento de apenas um único adicional, independentemente das graduações ostentadas 
pelo servidor publico municipal. 
 
 

SEÇÃO IV 
 
 

DO ADICIONAL NOTURNO 
 
 Art. 64– O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia 
e cinco horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 20% (vinte por cento). 
 
 

SEÇÃO VI 
 

 
DA SEXTA PARTE 

 
 Art.65 – O servidor público após completar 20 (vinte) anos de efetivo exercício no 
serviço público deste município, terá direito a uma sexta parte calculada sobre o vencimento 
percebido, que ficará incorporado a este. 
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SEÇÃO VII 
 
 

DO ADICIONAL DE FÉRIAS 
 

 Art.66 – O adicional de férias a que se refere o inciso XVII, do artigo 7º da Constituição 
Federal, será pago ao servidor publico em percentual correspondente a 1/3 da remuneração 
mensal. 
 
 Parágrafo Único – No caso do servidor exercer função gratificada, esta será 
considerada no cálculo previsto neste artigo. 
 
 

SEÇÃO XIII 
 
 

DO QUINQUÊNIO E DO ANUÊNIO 
 

 Art.67– O servidor público que exercer cargo público efetivo ou cargo público em 
comissão no âmbito desta Administração Pública Municipal – por período, contínuo ou não, 
igual ou superior à 05 (cinco) anos, fará  jus a um adicional por tempo de serviço 
correspondente à 5%  (cinco) por  cento de seus vencimentos, denominado perante esta lei 
como “qüinqüênio”. 
 
 Parágrafo Único – O qüinqüênio somente será concedido mediante requerimento 
subscrito pelo interessado, que perceberá o adicional a partir da data da protocolização deste, 
vedada sua retroatividade; 
 
 Art.68 – Após a concessão do qüinqüênio estabelecido no artigo anterior, 
automaticamente será concedido ao servidor publico o adicional correspondente a 1 % (um) 
por cento por período anual continuo ou não de serviços prestados ao município, denominado 
“anuênio”, excluído o período computado para concessão do qüinqüênio. 
 
 

Seção XIV 
 

DA LICENÇA-PRÊMIO 
 
 
ART.69 – Ao servidor público terá direito, como prêmio de assiduidade, á licença de 03 (três) 
meses consecutivos, com todos os direitos de seu cargo, após cada qüinqüênio de efetivo 
exercício ininterrupto, em que não haja sofrido qualquer penalidade administrativa. 
 
Parágrafo Primeiro- O requerimento da licença-prêmio deverá ser instruído com a certidão de 
tempo de serviço. 
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Parágrafo Segundo- A licença-prêmio com as vantagens do cargo em comissão, somente 
será concedido ao servidor público efetivo que o venha exercendo, no período aquisitivo, há 
mais de dois anos. 
 
Parágrafo Terceiro- O período de licença será considerado de efetivo exercício para todos os 
efeitos legais, e não acarretará desconto algum no vencimento ou remuneração. 
 
Parágrafo Quarto- Os servidores públicos não efetivos, ocupantes de cargo em comissão 
que, na data da publicação desta lei, tiverem mais de quatro anos de efetivo exercício no cargo 
e completarem o qüinqüênio, terão direito a licença-prêmio. 
 
Art.70- É facultada a concessão de licença prêmio em pecúnia ao funcionário que a requerer, 
ficando a critério do Chefe do Poder Legislativo seu deferimento. 
 
Parágrafo Único- O valor da licença-prêmio em pecúnia corresponderá à soma do valor das 
três últimas remunerações percebidas pelo servidor. 
 
Art.71- Não terá direito a licença-prêmio o funcionário que, dentro do período aquisitivo, 
houver: 
 
 
I-sofrido pena de suspensão; 
II- faltado, ao serviço injustificadamente, por mais 30 dias, consecutivos ou alternados; 
 
III- gozado licença para tratar de assuntos particulares por mais de 90 dias; 
 
 
Art.72- Para fins da licença prevista nesta Seção, não se consideram interrupção de exercício 
os afastamentos previstos nesta lei. 
 
 
 

CAPÍTULO XIV 
 
 

DA DISPONIBILIDADE 
 
 
 Art.74 – O servidor estável poderá ser colocado em disponibilidade, quando o cargo 
público por ele ocupado for extinto por Lei; 
 
 Parágrafo Único – A extinção do cargo se fará após constatada sua desnecessidade. 
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 Art.75 – A remuneração do servidor público posto em disponibilidade será proporcional 
ao seu tempo de serviço. 
 
 Parágrafo Único – O período em que o servidor estiver em disponibilidade, será 
somente contado para efeito de aposentadoria. 
 
 Art.76 – Restabelecido o emprego publico de que era titular, ainda que modificada a 
sua denominação, será obrigatoriamente aproveitado nele o servidor colocado em 
disponibilidade, quando da extinção. 
 
 Parágrafo Único – Colocado em disponibilidade nos termos da Lei, o servidor poderá, a 
juízo e no interesse da administração, ser aproveitado em emprego publico de natureza e 
vencimentos compatíveis com o que anteriormente ocupava. 
 
 Art.77 – A disponibilidade não exclui nomeação para cargo em comissão, assegurando-
se ao nomeado o direito de optar pelos vencimentos da disponibilidade ou pelo vencimento do 
cargo comissionado. 
 
 

CAPITULO XV 
 

 
DA APOSENTADORIA 

 
ART.78- Os servidores públicos titulares de cargos efetivo ou comissionados da Câmara 
Municipal de Itaoca poderão instituir o Regime Próprio de Previdência Social, conforme 
previsto no art.40 da Constituição Federal. 
 
Art.79- Não sendo instituído Regime Próprio de Previdência Social, os servidores públicos da 
Câmara Municipal de Itaoca ocupantes de cargos efetivos ou comissionados serão filiados ao 
Regime Geral de Previdência Social e terão suas contribuições, aposentadorias e benefícios 
regidos por Lei Federal, conforme determina o artigo12, da Lei Federal 8213/91. 
 
 
 

CAPÍTULO XVI 
 
 

DO REGIME DISCIPLINAR 
 

SEÇÃO I 
 

DOS DEVERES 
 
 Art. 80 – São deveres do servidor público: 



                       PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA  

                                     ESTADO DE SÃO PAULO 
                                                      CNPJ 67.360.362/0001-64 

 

 

 

Rua Prof. Elias L. de Magalhães, 20  F/Fax: (15) 3557-1118 / 3557-1145  CEP 18360-000 –  SÃO PAULO 
e-mail : pmitaoca@ig.com.br 

 
 I – Lealdade administrativa; 
 
 II – Assiduidade; 
 
 III – Pontualidade; 
 
 IV – Obediência;  
 
 V – Discrição; 
 
 VI – Urbanidade; 
 
 VII – Observar normas legais e regulamentares; 
 
 VIII – Representar à autoridade superior sobre irregularidades de que tiver ciência em 
razão do emprego ou do cargo; 
 
 IX – Zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado; 
 
 X – Comunicar imediatamente ao seu chefe do seu não comparecimento ao serviço; 
 
 XI – Manter no ambiente de trabalho o comportamento condizente com sua qualidade 
de servidor público e cidadão; 
 
 XII – Atender prontamente: 
 
 a – A expedição de certidões requeridas para defesa de direitos; 
 
 b – Ao imediato cumprimento do Poder Judiciário. 
 
 XIII – Sugerir providências para melhoria do serviço; 
 
 XIV – Atender a convocação do serviço extraordinário; 
 
 XV – Testemunhar em inquéritos e sindicâncias administrativas. 
 
 

SEÇÃO II 
 
 

DAS PROIBIÇÕES 
 

 
 Art. 81 – Ao servidor publico é proibido: 
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 I – Referir-se de modo depreciativo em informação, parecer ou despacho às autoridades 
e atos da administração pública, podendo criticá-los do ponto de vista doutrinário ou de 
organização do serviço; 
 
 II – Retirar sem prévia autorização de autoridade competente qualquer documento ou 
objeto da repartição pública; 
 
 III – Promover manifestações de apreço ou desapreço, fazer circular ou subscrever lista 
de donativos na repartição, salvo com expressa autorização da Administração; 
 
 IV – Desempenhar atribuições diversas da pertinente à sua classe, salvo nos casos 
previstos em Lei; 
 
 V – Praticar usura de qualquer de suas formas; 
 
 VI – Valer-se do emprego ou do cargo para lograr proveito próprio ou de terceiros; 
 
 VII – Receber propinas, comissões, presentes e vantagens de qualquer espécie em 
razão do cargo; 
 
 VIII – Cometer a pessoas estranhas à administração, fora dos casos previstos em Lei, o 
desempenho de encargos que lhe competir ou a seus subordinados; 
 
 IX – Empregar material da repartição em serviços particulares; 
 
 X – Utilizar veículo da Câmara para uso alheio ao serviço público; 
 
 XI – Praticar qualquer outro ato ou exercer atividade proibida por Lei ou incompatível 
com sua atribuição; 
 
 XII – Praticar ato de sabotagem contra o serviço público; 
 
 XIII – Exercer atividades particulares no horário de trabalho; 
 
 XIV – Participar de gerência ou administração de empresas bancárias, industriais ou 
comerciais, que mantenham negócios com a Câmara; 
 
 XV – Coagir ou aliciar subordinados, com objetivos de natureza política ou partidária. 
 
 

SEÇÃO III 
 
 

DAS PENALIDADES 
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 Art.82– Considera-se infração disciplinar o ato praticado pelo servidor com violação dos 
deveres e das proibições decorrentes do emprego ou do cargo que exerce. 
 
 Parágrafo Único – A infração é punível, quer consista em ação, quer em omissão e 
independentemente de ter produzido resultado perturbador do serviço. 
 
 Art. 83 – São penas disciplinares: 
 
 I – Advertência verbal; 
 
 II – Repreensão; 
 
 III – Multa; 
 
 IV – Suspensão disciplinar; 
 
 V – Destituição do cargo; 
 
 VI – Demissão por justa causa; 
 
 Parágrafo Único – Nas aplicações das penas disciplinares, serão consideradas a 
natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público. 
 
 Art. 84 – Não se aplicará ao servidor mais de uma pena disciplinar, por infração ou 
infrações acumuladas que sejam apreciadas num só processo, ficando à autoridade 
competente responsável para decidir entre as penas cabíveis, pela que melhor atenda os 
interesses da disciplina e do serviço. 
 
 Art.85 – A pena de repreensão será aplicada por escrito, nos casos de desobediência, 
imprudência e negligência no cumprimento dos deveres. 
 
 Art.86 – A pena de suspensão, que não excederá 60 ( sessenta ) dias, será aplicada 
nos casos de falta grave ou reincidência. 
 
 Art.87 – Quando houver conveniência para o serviço a pena de suspensão disciplinar 
poderá ser convertida em multa na base de 50% (cinquenta por cento) por dia do vencimento e 
obrigado a permanecer no serviço. 
 
 Art.88 – São, dentre outros, motivos determinantes de destituição do cargo: 
 
 I – Atestar falsamente a prestação de serviço extraordinário; 
 
 II – Não cumprir ou tolerar que descumpra a jornada de trabalho; 
 



                       PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA  

                                     ESTADO DE SÃO PAULO 
                                                      CNPJ 67.360.362/0001-64 

 

 

 

Rua Prof. Elias L. de Magalhães, 20  F/Fax: (15) 3557-1118 / 3557-1145  CEP 18360-000 –  SÃO PAULO 
e-mail : pmitaoca@ig.com.br 

 III – Promover ou tolerar o desvio irregular da atribuição; 
 
 IV – Retardar a instrução e o andamento de processos. 
 
 Art. 89 – A pena de demissão será aplicada aos casos: 
 
 I – Crime contra a administração pública nos termos da Lei penal; 
 
 II – Abandono de emprego ou cargo; 
 
 III – Incontinência pública escandalosa, vícios de jogos proibidos e embriaguez habitual; 
 
 IV – Insubordinação grave em serviço; 
 
 V – Ofensa física em serviço contra servidor ou terceiro, salvo em legítima defesa; 
 
 VI – Aplicação irregular de serviço público; 
 
 VII – Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio público; 
 
 VIII – Revelação de sigilo em que tenha conhecimento em razão de suas atribuições; 
  
 Parágrafo Primeiro – Considera-se falta de assiduidade para fins desta lei, quando o 
servidor, por um período de 12 (doze) meses consecutivos, tiver mais de 20 (vinte) ausências 
intercaladas sem justo motivo; 
 
 Parágrafo Segundo – Considera-se abandono de empregou ou de cargo a ausência do 
servidor, sem causa justificada por mais de 30 (trinta) dias continuados. 
  
Parágrafo Terceiro – No caso de gravidade a demissão do servidor poderá ser aplicada com 
a expressão “ao bem do serviço público”, ao qual contará sempre no ato de demissão. 
 
 Art. 90 – As demissões somente serão aplicadas ao servidor  publico: 
 
 I – Em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 
 
 II – Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa; 
 
 III – Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 
complementar, assegurada ampla defesa. 
 
 Art. 91 – Para imposição das penas disciplinares são competentes: 
 
 I – O Presidente da Câmara Municipal, nos casos de demissão, cassação de 
aposentadoria e de disponibilidade, bem como suspensão superior a 15 (quinze) dias; 
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 II – A autoridade imediatamente subordinada ao Presidente da Câmara Municipal, 
responsável pelo órgão em que tenha exercício o servidor, nos casos de suspensão disciplinar 
até 15 (quinze) dias; 
 
 III – O chefe imediato do servidor nos casos de advertência verbal ou repreensão. 
 
 Parágrafo Primeiro – A pena de multa será aplicada pela autoridade que impuser a 
suspensão disciplinar. 
 
 Parágrafo Segundo – A pena de destituição de chefia será aplicada pela autoridade 
que houver feito designação. 
 
 
 Art. 92 – Contados da data da infração, prescreverá na esfera administrativa: 
 
 I – Em 02 (dois) anos, a falta sujeita a pena de repreensão, multa ou suspensão 
disciplinar; 
 
 II – Em 04 (quatro) anos, a falta sujeita à pena de demissão, cassação de aposentadoria 
ou de disponibilidade. 
 
 

CAPÍTULO XVI 
 
 

DO PROCESSO DISCIPLINAR 
 

SEÇÃO I 
 

DAS SINDICÂNCIAS 
 
 Art.93 – A autoridade que tiver ciência de qualquer irregularidade no serviço público é 
obrigada a denunciá-la ou promover apuração imediata por meios sumários ou mediante 
processo disciplinar, assegurada ampla defesa do indiciado. 
 
 Art.94 – A sindicância é peça preliminar e informativa do processo administrativo, 
devendo ser promovida quando os fatos estiverem definidos ou faltarem elementos indicativos 
da autoria. 
 
 Art.95 – A sindicância não comporta o contraditório e tem caráter sigiloso, devendo ser 
ouvido, no entanto, só os envolvidos nos fatos. 
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 Art.96 – O relatório da sindicância conterá a descrição articulada dos fatos e proposta 
objetiva ante o que se apurou, recomendando o arquivamento do feito ou a abertura do 
processo  administrativo. 
 
 Parágrafo Único – Quando recomendar abertura de processo administrativo, o relatório 
deverá apontar os dispositivos legais infringidos e a autoria apurada. 
 
 Art.97– A sindicância deverá estar concluída no prazo de 90 (noventa) dias, contados 
da data do termo de abertura e instalação, e só poderá ser prorrogada mediante justificação 
fundamentada. 
 
 

SEÇÃO II 
 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
 

 Art. 98 – As penas de demissão, suspensão e multas só poderão ser aplicadas em 
processo administrativo em que seja dado direito de ampla defesa ao indiciado. 
 
 Art. 99 – O processo administrativo será instaurado pelo Presidente da Câmara ou por 
quem for delegada a atribuição, mediante ato em que se especifique o seu objetivo e designe 
a autoridade processante. 
 
 Parágrafo Primeiro – O processo administrativo será realizado por uma comissão 
composta de 03 (três) servidores públicos, sendo que dois dos membros devem ser ocupantes 
de emprego público, escolhidos entre os de categoria hierárquica, igual ou superior ao 
indiciado; 
 
 Parágrafo Segundo – Ao designar a comissão, a autoridade indicará dentre os seus 
membros, o respectivo Presidente; 
 
 Parágrafo Terceiro – O Presidente da Comissão designará o servidor que deva servir 
de Secretário. 

 
 Art. 100 – O prazo para realização do processo administrativo será de 90 (noventa) 
dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, mediante autorização da autoridade competente 
nos casos de “força maior”. 
 
 Parágrafo Primeiro – A autoridade processante, imediatamente após receber o 
expediente de sua designação, dará início ao processo, determinando a citação pessoal do 
indiciado afim de que possa acompanhar todas as fases do processo, marcando o dia para a 
tomada de depoimento. 
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 Parágrafo Segundo – Se achando o indiciado em lugar incerto e não sabido, será 
citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, a contar da última publicação, apresentando-
se para defesa. 
 
 Parágrafo Terceiro – A autoridade procederá todas as diligências necessárias ao 
esclarecimento dos fatos, recorrendo quando for preciso, à técnicos ou peritos. 
 
 Parágrafo Quarto – Os depoimentos testemunhais serão tomados em audiência na 
presença do indiciado, para tanto devidamente cientificado. 
 
 Parágrafo Quinto – É facultativo ao indiciado ou seu defensor perguntar às 
testemunhas, isso por intermédio do Presidente, que poderá indeferir as perguntas que não 
tiverem conexão com o processo. 
 
 Parágrafo Sexto – Quando a diligência requerer sigilo em defesa do interesse público, 
dela só se dará ciência ao indiciado depois de realizada. 

 
 Art. 101 – Se as irregularidades objeto do processo administrativo constituírem crime, a 
autoridade processante encaminhará a cópia das peças necessárias ao órgão competente 
para instrução do inquérito policial. 
 
 
 

SEÇÃO III 
 
 

DA DEFESA DO INDICIADO 
 

 
 Art.102 – A autoridade processante assegurará ao indiciado todos os meios 
indispensáveis a sua defesa. 
 
 Parágrafo Primeiro – O indiciado poderá constituir advogado para tratar de sua defesa. 
 
 Parágrafo Segundo – No caso de revelia, a autoridade processante de ofício designará 
um advogado que se incumba da defesa do indiciado revel. 
 
 Art.103 – Tomado o depoimento do indiciado, terá ele vista do processo na repartição 
pelo prazo de 05 (cinco) dias, para preparar sua defesa prévia e requerer as provas que 
deseje produzir. 
 
 Art.104 – Encerrada a instrução do processo, a autoridade processante abrirá vistas 
dos autos ao indiciado ou seu defensor, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar suas 
razões de defesa final. 
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SEÇÃO IV 

 
 

DA DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
 
 
 Art.105 – Apresentada a defesa final do indiciado, a autoridade processante apreciará 
todos os elementos do processo, apresentando seu relatório, no qual proporá justificadamente 
a absolvição ou a punição do indiciado, nesta última hipótese a pena cabível e seu fundamento 
legal. 
 
 Parágrafo Único – O relatório e todos os elementos dos autos serão remetidos à 
autoridade competente que determinou a abertura do processo, no prazo de 10 (dez) dias a 
contar da data da apresentação da defesa final. 
 
 Art.106 – A autoridade processante ficará a disposição da autoridade competente até a 
decisão do processo, para prestar esclarecimento julgado necessário. 
 
 Art.107 – Recebidos os elementos, a autoridade que determinou a abertura do 
processo apreciará as conclusões do relatório, tomando as seguintes providências no prazo de 
05 (cinco) dias: 
 
 I – Se discordar das conclusões do relatório, designará outra Comissão ou autoridade 
para reexaminar o processo e no prazo de 05 (cinco) dias propor o que entender cabível; 
 
 II - Se acolher as conclusões do relatório, no prazo de 05 (cinco) dias, aplicará a pena. 

 
 Parágrafo Primeiro – Se o processo não for decidido no prazo deste artigo, o indiciado 
reassumirá automaticamente o exercício do cargo, aguardando julgamento. 

 
 Parágrafo Segundo – No caso de alcance ou malversação de dinheiro público 
apurados nos autos, o afastamento se prolongará até a decisão final do processo 
administrativo. 
 
 Art.108 – À decisão final do processo são cabíveis recursos e pedido de reconsideração 
previstos em Lei. 
 
 Art.109 – A decisão definitiva em processo administrativo só poderá ser alterada 
através do processo de revisão. 
 
 

CAPITULO XVII 
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DO CONTROLE INTERNO 
 
          Art.110- Fica instituído o Controle Interno da Câmara Municipal de Itaoca, Estado de 
São Paulo, organizada sob a forma de sistema de controle interno, nos termos dos artigos 31, 
70 e 74 da Constituição Federal, art.35 da Constituição do Estado de São Paulo, art.59 da Lei 
Complementar n- 101, de 4 de maio de 2000, Lei Orgânica do Município de Itaoca-SP. 
 
 
Art.111- Para os fins desta Lei, considera-se Controle Interno o conjunto de atividades, planos, 
métodos e procedimentos interligados utilizados com vistas a assegurar que os objetivos da 
Câmara Municipal sejam alcançados nos termos das leis vigentes. 
 
 
Art.112- O Controlador Interno será nomeado pelo Presidente da Câmara. 
 
 
Parágrafo Primeiro- A função do Controlador Interno será exercida por servidor efetivo, se 
possível, e preferencialmente, com formação de nível superior. 
 
 
Parágrafo Segundo- Poderá ser nomeado substituto. 
 
 
Parágrafo Terceiro – O Controlador, em razão de eventual responsabilidade solidária 
adicional e da complexidade do exercício da função, receberá gratificação no valor de 40% 
(quarenta por cento) sobre o valor dos seus vencimentos. 
 
 
Art.113- Fica assegurado ao Controlador Interno, no desempenho de suas funções, o acesso 
a todos os documentos, fatos e informações relacionados á Câmara Municipal, aos órgãos 
alcançados pelo Controle Interno do Legislativo. 
 
 
Art.114- É vedado ao responsável pelos trabalhos de Controle Interno divulgar fatos e 
informações de que tenha tomado conhecimento, em razão do exercício de suas atribuições. 
 
Art.115- O Sistema de Controle Interno poderá ter seus dispositivos regulamentados e 
alterados por Resolução da Câmara Municipal de Itaoca. 
 
 

CAPÍTULO XVII 
 
 

SEÇÃO I 
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DO PONTO E DO HORÁRIO DE TRABALHO 

 
 Art.116 – Ponto é o registro que assinala o comparecimento do servidor ao serviço e 
pelo qual se verifica diariamente sua entrada e saída. 
 
 Art.117 – A remuneração pelas horas extraordinárias, executadas pelos servidores 
públicos, somente poderá ser lançada e recebida pelo servidor mediante comprovação de 
ponto, vedado o pagamento de horas extraordinárias que não estejam comprovadas através 
dos meios indicados. 
 
 Art.118 – Fica instituído o banco de horas para todos os cargos efetivos,que executam 
atribuições sazonais, cujos critérios deverão obedecer à legislação, evitando assim o acúmulo 
de horas extraordinárias em períodos de sobrecarga de tarefas. 
 
 Art.119 – Os cargos públicos cujo requisito para sua ocupação seja a inscrição na 
Ordem dos Advogados do Brasil, terão carga horária semanal correspondente a 20 horas, em 
consonância com o estatuto da entidade. 
  
 Parágrafo Único – A critério do Presidente da Câmara Municipal e consenso do 
ocupante do cargo público, a carga horária semanal mencionada no “caput”, poderá ser 
ampliada, mediante Portaria, e com pagamento suplementar das horas, que será proporcional 
ao aumento da jornada de trabalho, que não poderá exceder 40 horas semanais. 
 
 

CAPITULO XVIII 
 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
  
 Art.120 – As despesas decorrentes da execução da presente lei serão atendidas, no 
corrente exercício, por conta das dotações consignadas no orçamento vigente. 
 
 Art.121 – Compõem o texto da presente lei municipal, para todos os seus efeitos legais 
os Anexos I à VI. 
 
 Art.122 – São isentos de custos os requerimentos de interesse do servidor ativo e 
inativo, da Câmara Municipal de Itaoca. 
 
 Art.123 – As regulamentações referentes às atribuições e responsabilidades dos 
servidores públicos serão instituídas por Decreto do Poder Legislativo, respeitado o disposto 
na presente Lei, na Lei Orgânica Municipal e demais leis superiores. 
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Art.124 – Fica criado os cargos de provimento em comissão de Diretor Geral da 
Câmara e de Assessor Especial da Mesa Diretora. 

 
Parágrafo Único– A quantidade de vagas, carga horária, requisitos e salário constam 

nos Anexos da presente Lei. 
 
Art.125 – Os requisitos para os cargos que recebam nova denominação permanecem 

os mesmos. 
 
 Art.126 – Esta Lei entrará em vigor no primeiro dia do mês subseqüente ao da sua 
publicação, revogadas eventuais disposições em contrário. 
 
 
   ITAOCA, 07 de Agosto de 2015. 
 
 
 
 
   _______________________________ 
                                RAFAEL RODRIGUES DE CAMARGO 
                              PREFEITURA MUNICIPIO DE ITAOCA/SP 
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ANEXO I 
 
 

             QUADRO PERMANENTE 
 

   CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO  
 
Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Itaoca, n° de cargos, denominação dos 
cargos, requisitos exigidos para o seu provimento e carga horária. 
 
NÚMERO 

DE 
CARGOS 

DENOMINAÇÃO DO 
CARGO 

REQUISITOS CARGA 
HORARIA 

 
2 

 
AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

 
ENSINO FUNDAMENTAL 

 
40 HORAS 

 
1 

 
AUXILIAR LEGISLATIVO 

 
ENSINO MEDIO COMPLETO  

 
40 HORAS 

 
1 

 
ASSISTENTE 
LEGISLATIVO 

 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 
CONHECIMENTO EM 
INFORMÁTICA 

 
40 HORAS 

 
ANEXO II 

 
                     QUADRO PERMANENTE 

 
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

 
Novo quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Itaoca, n° de cargos, denominação dos 
cargos, carga horária mínima e requisitos exigidos para o seu provimento.  
 
NÚMERO 

DE 
CARGOS 

DENOMINAÇÃO DO 
CARGO 

REQUISITOS CARGA 
HORARIA 
MINIMA 

 
01 

 
DIRETOR GERAL 

 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 
20 HORAS 
 

 
01 

 
CHEFE DO SETOR DE 
ADMINISTRAÇÃO 

 
ENSINO MEDIO COMPLETO 

 
20 HORAS 

 
01 

 
ASSESSOR ESPECIAL DA 
MESA DIRETORA 

 
ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO,FORMAÇÃO EM 
DIREITO 

 
20 HORAS 
 
 

 
02 

 
ASSESSOR DE GABINETE 

 
ENSINO FUNDAMENTAL  

 
20 HORAS 
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     ANEXO III 
 
   TABELA DE CARREIRA E VENCIMENTOS 
 
   CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 
 

VAGAS DENOMINAÇÃO DO CARGO VENCIMENTOS 
02 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS“A” R$ 788,00 
02 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS “B” R$ 866,80 
02 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS “C” R$ 953,48 
01 AUXILIAR LEGISLATIVO “A” R$ 1.269,00 
01 AUXILIAR LEGISLATIVO “B” R$ 1.380,00 
01 AUXILIAR LEGISLATIVO “C” R$ 1.500,00 
01 ASSISTENTE LEGISLATIVO “A” R$ 1.800,00 
01 ASSISTENTE LEGISLATIVO “B” R$ 1.980,00 
01 ASSISTENTE LEGISLATIVO “C” R$ 2.178,00 

 
 
     

ANEXO IV 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 
 
TABELA DE SIMBOLOS E VENCIMENTOS 
 
 
CARGOS DENOMINAÇÃO DO CARGO SIMBOLOS 

01 DIRETOR GERAL CC.1 
01 CHEFE DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO CC.1 
01 ASSSESSOR ESPECIAL DA MESA DIRETORA CC.1 
02 ASSESSOR DE GABINETE CC.2 

 
 
 
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 
 

SIMBOLO VENCIMENTO(R$) 
CC.1 2. 430,06 
CC.2 1.012,52 
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ANEXO V 
 
 
 
 
 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EFETIVOS 
 
 
 
Auxiliar de Serviços Gerais: 
 
I - Fazer serviços de limpeza nas diversas dependências da Câmara Municipal; 
 
II - Fazer arrumação no plenário preparando para as sessões e outros eventos; 
 
III - Manter a conservação do mobiliário e materiais em geral; 
 
IV - Auxiliar em tarefas de cozinha, além de executar outras atividades correlatas ao seu 
serviço a pedido do Presidente ou do chefe de administração. 
 
 
Assistente Legislativo: 
 
I- Lavrar Ata das sessões legislativas ordinárias e extraordinárias; 
 
II- Redigir requerimentos, indicações, moções, ofícios; 
 
III- Elaborar projetos de Lei; 
 
IV- Desempenhar outras atribuições de caráter legislativo que lhe forem expressamente 
atribuídas pelo Presidente ou pelo Diretor da Câmara.  
 
Auxiliar Legislativo: 
 
 
I- Manter controle da tramitação dos projetos de Lei; 
 
II- Encaminhar as Comissões Permanentes as matérias para os devidos pareceres; 
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III- Controlar os prazos reservados as comissões para emissão de pareceres comunicando aos 
seus Presidentes o esgotamento desses prazos; 
 
IV- Controlar os prazos dos projetos de Lei em tramitação; 
 
V- Acompanhar o andamento das proposições legislativas; 
VI- Observar os prazos para apreciação de vetos oriundos do Executivo; 
 
VII- Prestar assessoria aos membros das comissões Permanentes; 
 
VIII- Realizar pesquisas de leis a fim de subsidiar os pareceres das comissões, seja 
Permanente ou Temporário; 
 
IX- Executar outras atividades e tarefas que lhe sejam determinadas pelo Presidente ou pelo 
Chefe do Setor de Administração. 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VI 
 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS COMISSIONADOS 
 

 
 

ASSESSOR ESPECIAL DA MESA DIRETORA 
 

I- Assessorar a Mesa Diretora no Planejamento, na organização e na coordenação das 
atividades da Câmara; 
 
II- Representar oficialmente o Presidente, sempre que para isso for credenciado; 
 
III- Organizar audiências e atender ou fazer atender às pessoas que procuram o Presidente; 
 
IV- Procurar saber, nas repartições municipais, a marcha das providências solicitadas pelo 
Presidente; 
 
V- Incumbir-se da correspondência endereçada pelo Presidente, redigindo-a, quando for o 
caso, e providenciando sua datilografia; 
 
VI-Manter arquivo de documentos e de papeis que, em caráter particular, sejam endereçados 
ao Presidente; 
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VII- Atender pessoalmente ao Presidente providenciando o necessário para dar-lhe as devidas 
condições de trabalhos e organizando sua agenda de atividades e programas oficiais; 
 
VIII- Recepcionar visitantes e hospedes oficiais da Câmara; 
 
 IX- Promover a realização das atividades ao expediente, registros, divulgação e relações 
públicas da edilidade; 
 
X- Promover a execução de todas as atividades referentes aos serviços parlamentares do 
Poder Legislativo; 
 
XI- Prestar assistência imediata ao Vereador nos expedientes encaminhados pela Presidência, 
competindo-lhe seu recebimento e estudo;  
 
XII- Dar suporte ao Vereador no cumprimento das determinações oriunda do Gabinete da 
presidência; 
 
XIII- Assessorar os Vereadores, no que for necessário, nas Sessões da Câmara Municipal, 
Audiências Públicas e demais eventos;  
XIV- Cientificar o Vereador, a Presidência e a mesa Diretora das questões que lhe forem 
apresentadas, ou que de qualquer outro modo cheguem ao seu conhecimento. 
 

DIRETOR GERAL 
 
I- Coordenar os serviços das dependências da Câmara; 
 
II- Baixar ordens de serviços relativos às atividades do setor;  
 
III- Despachar papéis relativos aos serviços internos;  
 
IV – Determinar a publicação dos atos oficiais; 

V –Assinar juntamente com a Presidência, portarias e demais atos oficiais; 

VI – Prestar informações que lhe forem solicitadas pela Presidência ou pela Mesa; 

VII – Apresentar aos membros da Mesa e à Presidência mensagens, autógrafos e demais 

papéis que devam ser expedidos com a sua assinatura; 

VIII – Corresponder com as demais repartições ou órgãos públicos em matéria pertinente ao 

serviço, quando a correspondência, por sua natureza, não requerer assinatura do Presidente 

ou qualquer membro da Mesa; 

IX - Representar a Presidência sobre matéria do serviço ou encaminhar representação que lhe 

for apresentada pelos órgãos subordinados; 
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X - Juntamente com a Presidência, dar posse aos servidores da Câmara; 

XI - Assinar as certidões que forem fornecidas pela Câmara, juntamente com o funcionário que 

as lavrou, depois de autorizadas pela Presidência; 

XII - Determinar a localização dos órgãos administrativos nas dependências da Câmara; 

XIII - Zelar pela documentação arquivada e bens sob sua guarda, adotando providências 

tendentes a sua segurança e restauração quando necessário; 

XIV - Manter permanentemente informada a Presidência quanto ao andamento dos trabalhos 

sob sua coordenação, receber e rever os processos e documentos a serem despachados pela 

Presidência; 

XV - Abrir, rubricar e encerrar os livros do Departamento de Expediente; 

XVI - Organizar a Ordem do Dia a ser anunciada pela Presidência; 

XVII - Despachar com a Presidência as correspondências recebidas e os papéis e processos 

em tramitação na Câmara; 

XVIII - Distribuir os processos às Comissões Permanentes, de acordo com a sua competência 

específica; 

XIX - Conferir a publicação dos atos oficiais do Legislativo; 

XX- Distribuir o pessoal pelos vários setores da Câmara, de acordo com as necessidades de 

serviço; 

XXI - Organizar a escala de férias do pessoal da Câmara, bem como designar substitutos; 

XXII - Impor penas disciplinares, nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos e 

Servidores Municipais, representando a Presidência quando a gravidade da falta exigir pena 

excedente a sua competência; 

XXIII - Prorrogar, suspender, antecipar ou encerrar o expediente, de acordo com as 

necessidades de serviço; 

XXIV- Convocar funcionários para prestação de serviços extraordinários, de acordo com as 

necessidades existentes; 

XXV- Dirigir os serviços de acordo com as leis e Regimento Interno;  

XXVI - Propor a abertura de sindicância ou a instauração de processos administrativos; 

XXVII - Atribuir merecimento, na forma da legislação vigente; 
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XXVIII - Submeter à Presidência da Câmara a matéria a ser discutida e votada, promovendo o 

encaminhamento dos papéis que pela Câmara transitarem; 

XXIX- Abrir ou fazer abrir toda correspondência dirigida à Presidência da Câmara Municipal; 

XXX - Determinar a localização dos Departamentos nas dependências da Câmara; 

XXXI - Comparecer, quando designado na forma da lei, às Sessões da Câmara; 

XXXII - Propor ao Presidente, na forma da lei, a incineração de papéis 

XXXIII - Julgar pedidos de abono e justificação de faltas ao serviço; 

XXXIV- Acionar os processos de promoções e concessão de gratificações aos servidores da 

Câmara; 

XXXV- Providenciar apenas a remessa da Ordem do Dia aos vereadores, cujo teor, 

elaboração, convocação, relação de projetos, data, horário e demais providências são de 

competência exclusiva da Presidência, na forma regimental; 

XXXVI - Autorizar o uso do maquinário da Câmara Municipal; 

XXXVII - Receber e encaminhar todos os processos e documentos a serem despachados pela 

Presidência; 

XXXVIII - Observar os prazos regimentais e encaminhar aos setores do Legislativo os 

documentos afins; 

 
 

CHEFE DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO 
 
a) Na qualidade de responsável pelas atividades de protocolo e informações: 
 
I- Promover o recebimento, numeração, distribuição e controle da movimentação de papeis 
nos órgãos da Câmara; 
 
II - Fazer protocolar todos os projetos de lei, decretos legislativos, resoluções, requerimentos, 
moções, indicações substitutivos, emendas, subemendas e pareceres das Comissões; 
 
III - Promover a organização das pastas que formam os processos e dos documentos 
recebidos para protocolo; 
 
IV- Promover o registro de tramitação de projetos de lei e demais papéis, o despacho final e a 
data dos respectivos arquivamentos; 
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V- Promover o controle dos prazos de permanência dos projetos e documentos nas Comissões 
e órgãos que os estejam processando; 
 
VI - Promover os trabalhos datilográficos dos serviços de protocolo da Câmara; 
 
VII - Promover o recebimento da correspondência dirigida aos Vereadores e aos órgãos da 
Câmara e providenciar sua distribuição; 
 
VIII - Supervisionar as atividades de informações solicitadas sobre o andamento e despachos 
de projetos de Lei e outros processos. 
 
B) Na qualidade de responsável pelas atividades de arquivo e biblioteca: 
 
I- Organizar o sistema de referência e de índices necessários á pronta consulta de qualquer 
documento arquivado; 
 
II - Promover o colecionamento, a encadernação o arquivamento de jornais e publicações de 
interesse da Câmara e manter em arquivo jornais e publicações oficiais sobre o município; 
 
III - Supervisionar as informações aos interessados a respeito de processos papéis e 
documentos arquivados, e autorizar seu empréstimo, mediante recibo; 
 
IV- Fazer registrar, classificar, catalogar, guardar e conservar todas as publicações da Câmara, 
mantendo atualizado o sistema de fichários; 
 
V- Organizar e manter de forma completa as coleções de revistas e publicações da biblioteca. 
 
c) Na qualidade de responsável pelas atividades de pessoal: 
 
I- Promover o recrutamento e a seleção dos funcionários da Câmara e o planejamento e a 
execução dos programas de treinamento; 
 
II - Organizar a lotação nominal e numérica dos funcionários da Câmara; 
 
III - Elaborar a proposta orçamentária da Secretaria da Câmara na parte relativa pessoal; 
 
IV- Promover a lavratura dos atos referentes a pessoal e,ainda,dos termos de posse dos 
funcionários da Câmara; 
 
V- Promover a identificação e a matricula dos funcionários da Câmara, e a expedição de 
carteiras funcionais; 
 
VI - Assinar as carteiras de identificação funcional dos funcionários da Câmara; 
 
VII - Promover a elaboração e assinar folhas de pagamento dos funcionários da Câmara; 
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VIII - Examinar e opinar em questões relativas a direitos, vantagens, deveres e 
responsabilidades do pessoal; 
 
IX- Cumprir e fazer cumprir a legislação especifica referentes aos funcionários da Câmara; 
 
X- Promover a apuração do tempo de serviço do pessoal, para todo e qualquer efeito; 
 
XI - Promover o controle da freqüência do pessoal, para efeito de pagamento e tempo de 
serviço; 
 
XII - Conceder, nos termos da legislação em vigor, licença aos funcionários da Câmara; 
 
XIII - Promover a verificação dos dados relativos ao controle ao salário-família, do adicional por 
tempo de serviço e outras vantagens dos funcionários previstos na legislação em vigor; 
XIV - Promover a inspeção médica dos funcionários da Câmara para admissão, concessão de 
licenças, aposentadorias e outros fins legais; 
 
XV- Conceder férias aos funcionários da Câmara; 
 
XVI - Promover a organização e manutenção atualizada do cadastro dos funcionários da 
Câmara. 
 
D) Na qualidade de responsável pelas atividades de material e patrimônio: 
 
I - Determinar, tendo em vista o montante previsto da compra, o modo pelo qual será feita a 
licitação de materiais; 
 
II - Constituir, juntamente com o Secretário, Comissão de Licitações para a aquisição de 
material permanente e de uso corrente; 
 
III - Encaminhar ao Secretario para exame do Presidente os resultados das licitações; 
 
IV- Promover a organização do cadastro de fornecedores, assim como a elaboração e 
manutenção  atualizada do catálogo de materiais; 
 
V- Promover o levantamento dos artigos  empregados nos serviços,verificando os que melhor 
atendem as necessidades da Câmara e reduzindo as variedades de materiais 
usados,uniformizando-lhes a nomenclatura; 
 
VI - Promover o controle dos prazos de entrega de material, providenciando as cobranças 
quando for o caso; 
 
VII- Promover a manutenção do estoque e guarda, em perfeita ordem de armazenamento, 
conservação, classificação e registro dos materiais de consumo da Câmara; 
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VIII - Promover a manutenção atualizada da escrituração referente ao movimento de entrada e 
saída de materiais do estoque existente; 
 
IX- Receber as notas de entrega e as faturas dos fornecedores com as declarações de 
recebimento e aceitação do material; 
 
X- Promover o fornecimento dos materiais regularmente requisitados para os diversos serviços 
Câmara; 
 
XI- Promover o controle do consumo do material, para efeito de previsão e controle de gastos; 
 
XII - Promover o tombamento dos bens patrimoniais da Câmara, mantendo-os devidamente 
cadastrados; 
XIII - Determinar as providências para a apuração dos desvios e faltas de, material 
eventualmente verificados. 
 
e) Na qualidade de responsável pelas atividades de serviços auxiliares: 
 
I- Promover a guarda, abastecimento, lubrificação, lavagem, consertos e recuperação dos 
veículos da Câmara; 
 
II - Fazer inspecionar, periodicamente, os veículos da Câmara e providenciar os reparos que 
se fizerem necessários; 
 
III - Promover o controle dos gastos de óleo, combustível e lubrificante, assim como das 
despesas de manutenção dos veículos; 
 
IV- Comparecer aos locais dos acidentes com veículos da Câmara e prestar as informações 
solicitadas pela autoridade de trânsito, tomando as providências necessárias; 
 
V- Providenciar o emplacamento e o registro dos veículos da Câmara; 
 
VI - Zelar pela regularidade da situação dos motoristas da Câmara, em face da legislação de 
trânsito e, vigor; 
 
VII - Promover a conservação das instalações elétricas e hidráulicas da Câmara,assim como a 
recuperação de esquadrias,móveis e ouros utensílios; 
 
VIII - Promover a abertura e o fechamento da Câmara nos horários regulamentares; 
 
IX- Promover a conservação, a limpeza interna e externa do prédio, móveis e instalações; 
 
X- Promover a vigilância diurna e noturna no prédio da Câmara e das instalações  elétricas e 
hidráulicas da Casa,providenciando para que funcione regularmente; 
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XI - Promover a ligação de ventiladores luzes e demais aparelhos elétricos e o seu 
desligamento no fim do expediente; 
 
XII - Mandar hastear e baixar as bandeiras nacional, Estadual e Municipal em locais e épocas 
determinadas. 
 
 

ASSESSOR DE GABINETE 
 
I - Controlar e auxiliar as atividades do Gabinete dos vereadores, como receber, expedir 
correspondências, agendar audiências, assessorar o presidente da Câmara; 
 
II - Prestar serviços para o Presidente e para os vereadores fora da Câmara Municipal, visitar 
bairros a pedido dos vereadores ou do Presidente, ouvindo moradores e trazendo as 
reinvidicações por eles solicitadas; 
 
III - Atender aos pedidos dos vereadores e do Presidente bem como atender as solicitações do 
Diretor Geral da Câmara. 
 
 

 
 


