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PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N° 003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018. 

 

Dispõe Sobre os Quadros de Cargos e Funções Públicas do 

Legislativo do Município de Tiradentes do Sul e dá Outras 

Providências. 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º É adotado na Câmara de Municipal de Vereadores o PLANO DE CLASSIFICAÇÃO 

DE CARGOS E FUNÇÕES estabelecido por esta lei. 

 

Art.2º O Regime Jurídico único dos Servidores da Câmara Municipal de Vereadores, é o 

estatutário disciplinado em Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Municipal 

nº 067/1994). 

 

Art.3º A organização do Quadro de Pessoal da Câmara, com base no sistema de 

classificação de cargos, fica assim constituída: 

I- QUADRO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO. 

II- QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS. 

 

Art. 4º Para efeitos desta Lei considera-se:  

I - cargo, o conjunto de atribuições e responsabilidades atribuídas a um servidor 

público, mantidas as características de criação por lei, denominação própria, número 

certo e retribuição pecuniária padronizada;  

II - Categoria funcional, o agrupamento de cargos da mesma denominação, com iguais 

atribuições e responsabilidades, constituída de padrões e classes;  

III - Carreira, o conjunto de cargos de provimento efetivo para os quais os servidores 

poderão ascender através das classes, mediante promoção;  

IV - Padrão, a identificação numérica do valor do vencimento da categoria funcional;  

V - Classe, a graduação de retribuição pecuniária dentro da categoria funcional, 

constituindo a linha de promoção;  

VI - Promoção, a passagem do servidor de uma determinada classe para a 

imediatamente superior da mesma categoria funcional. 
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Art.5º A lei que criar cargos será sempre precedida da nomeação de seus ocupantes, 

em caráter efetivo ou em comissão, bem como estabelecerá, para o seu provimento, 

os requisitos mínimos de escolaridade e aptidão profissional. 

 

CAPÍTULO II 

DO QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO 

 

SEÇÃO I 

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS 

 

Art. 6º A organização do Quadro de Provimento Efetivo vincula-se aos fins da Câmara 

Municipal de Vereadores, estruturando-se em serviços, destinados ao atendimento 

das funções essenciais e gerais, necessários à execução daqueles fins. 

 

Art.7º A organização dos Quadros dos Cargos de Provimento Efetivo se processa em 

decorrência de três níveis de capacitação fixados segundo os graus de dificuldade, 

complexidade e de qualificação exigidos pelos serviços do Município, a saber:  

I - Nível Superior - funções de nível técnico-administrativo, de grande complexidade, 

com exigência para o seu exercício de curso de graduação superior, comprovado 

mediante certificado ou diploma de conclusão de curso e habilitação legal para o 

exercício da profissão; 

II - Nível Médio - funções de caráter administrativo ou técnico, de certa complexidade, 

com exigência mínima para o seu exercício, de curso de ensino médio, se for o caso, 

por especialização técnica;  

III - Nível Simples - funções de rotina administrativa ou técnica e de execução de 

serviços braçais, de pouca complexidade, que exigem para o seu exercício instrução 

mínima de ensino fundamental incompleto a ensino fundamental completo ou 

suplementado, conforme o caso, por algum curso técnico. 

 

Art.8º A estrutura do quadro de provimento efetivo é constituída dos serviços de 

administração em geral. 

 

Art.9º O quadro de cargos de Provimento Efetivo é integrado pelas seguintes 

categorias funcionais, com seu respectivo nível, números de cargos e padrões: 

NÍVEL DENOMINAÇÃO DO 

CARGO 

TOTAL DE CARGOS PADRÃO 

II Secretário da 01 03 
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 Câmara 

 

Art. 10 As atribuições dos cargos dos Quadros de Cargos de Provimento Efetivo são as 

correspondentes ao que consta no Anexo I desta Lei. 

 

Art.11 Especificações das categorias funcionais, para os efeitos desta Lei, é a 

diferenciação de cada uma relativamente às atribuições, responsabilidades e 

dificuldades de trabalho, bem como, às qualificações exigíveis para o provimento dos 

cargos que a integram. 

 

Art.12 A especificação de cada categoria funcional deverá conter: 

I - denominação da categoria funcional;  

II - padrão de vencimento;  

III - descrição das atribuições; 

IV - condições de trabalho, incluindo o horário semanal e outras específicas; e  

V - requisitos para provimento, abrangendo o nível de instrução, a idade e outros 

especiais de acordo com as atribuições do cargo. 

 

Art. 13 As especificações das categorias funcionais efetivos, dos cargos em comissão, 

funções gratificadas, criados pela presente Lei são as que constituem os anexos I e II 

que são partes integrantes desta Lei. 

 

 

CAPÍTULO III 

DO QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 

Art.14 É o seguinte o quadro dos Cargos em Comissão (CC) e Funções Gratificadas (FG) 

de livre nomeação, destinados ao atendimento de cargos de chefia, assessoramento e 

outros que a lei estabelecer. 

QUANTIDADE DENOMINAÇÃO PADRÃO 

01 Assessor Jurídico CC 2 

01 Chefe de Seção CC 1 ou FG 1 

 

Art.15 As atribuições dos cargos dos Quadros de Cargos em Comissão e Função 

Gratificada são as correspondentes ao que consta no Anexo II desta Lei. 
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Art.16 O Exercício da Função Gratificada é privativa de detentores de cargos de 

provimento efetivo. 

 

Art.17 As atribuições dos titulares dos cargos em comissão ou função gratificada são as 

correspondentes à condução das respectivas unidades administrativas.  

 

Art. 18 Os detentores de FG deverão cumprir carga horária normal estabelecida para o 

exercício do cargo da nomeação, não cabendo percepção de remuneração, a título de 

horas-extras, em vista do exercício da FG. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS TABELAS DE PAGAMENTO DOS CARGOS EFETIVOS, EM COMISSÃO, FUNÇÕES 

GRATIFICADAS. 

Art. 19 Os vencimentos dos cargos público efetivo, em comissão, função gratificada 

serão os seguintes:  

 

Tabela I - Cargos de Provimento Efetivo 

PADRÃO VENCIMENTO 

03 R$1.200,26 

 

Tabela II - Cargos em Comissão 

PADRÃO VENCIMENTO 

CC1 R$ 1.122,78 

CC2 R$ 1.684,18 

 

Tabela III - Cargos Função Gratificada 

PADRÃO VENCIMENTO 

FG1 R$ 540,32 

 

CAPÍTULO V 

DO RECRUTAMENTO E TREINAMENTO DE SERVIDORES 

 

Art.20 O recrutamento para os cargos efetivos far-se-á para a classe inicial de cada 

categoria funcional, mediante concurso público, nos termos disciplinados no Regime 

Jurídico dos Servidores do Município. 
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Art.21 A Administração Municipal promoverá treinamentos para os seus servidores 

sempre que verificada a necessidade de melhor capacitá-los para o desempenho de 

suas funções, visando dinamizar a execução das atividades dos diversos órgãos. 

 

Art.22 O treinamento será denominado interno quando desenvolvido pelo próprio 

Município, atendendo as necessidades verificadas, e externo quando executado por 

órgão ou entidade especializada. 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 23 Para cumprimento que dispõe o inc. X do art. 37, da CF, sobre a revisão geral e 

anual, os valores dos vencimentos do cargo de provimento efetivo, Funções 

Gratificadas e Cargos em Comissão fixados nesta lei, serão revistos no mês de janeiro 

de cada ano, sem distinção de índices, e observará as seguintes condições:  

I – autorização na lei de diretrizes orçamentárias;  

II – previsão do montante da respectiva despesa e correspondentes fontes de custeio 

na lei orçamentária anual;  

III – comprovação da disponibilidade financeira que configure capacidade de 

pagamento pelo governo municipal, preservados os compromissos relativos a 

investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e 

social; 

IV - atendimento às prescrições referentes aos limites para despesa com pessoal de 

que tratam o art. 169 da Constituição Federal e a Lei Complementar nº 101, de 04 de 

maio de 2000 e, 

V – mediante lei específica e definição do índice. 

 

Art. 24 A alteração de padrão do cargo de Secretário, prevista no artigo 19, tabela I, e 

anexo I, desta lei, terá vigência a partir da vacância do cargo, atualmente provido, 

ocorrida um das hipóteses previstas no art.35 da Lei nº 67 de 12 de maio de 1994. 

 

Art. 25 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Art. 26 Ficam revogadas as leis Municipais nº 0250/1999, nº 869/2017, nº898/2018. 
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Sala das Sessões, em 17 de dezembro de 2018. 

_______________________________  ______________________________ 

Marlise Rosane Traesel    José Valdir Vivian 

Presidente        Vice-Presidente 

______________________________ 

Renato André Both- Secretário 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

Encaminhamos para apreciação desta Casa Legislativa Projeto de Lei que 

Dispõe Sobre os Quadros de Cargos e Funções Públicas do Legislativo do Município de 

Tiradentes do Sul e dá Outras Providências. 

 

Inicialmente, destaca-se que não se trata de criação de novos cargos, mas 

somente regularização dos cargos já existentes. 

 

O presente projeto de lei se faz necessário para adequação do quadro de 

cargos e funções. 

 

A alteração do padrão para o próximo servidor efetivo se faz necessária tendo 

em vista que o novo servidor efetivo terá carga horária de 22 horas, o que justifica o 

padrão de vencimento 03. 

 

No que diz respeito ao atual servidor, apesar da alteração da carga horária, 

estabelecida pela lei nº869/2017, a Constituição Federal em seu art. 37, inciso XV, 

assegura a irredutibilidade dos vencimentos, todavia é para cargos ocupados no 

momento da alteração da Lei, ou seja, o atual servidor continuará a receber 

remuneração padrão 6 para a carga horária de 22h. 

 

Assim sendo, cargos futuros deverão ter a redução da remuneração, assim 

quando da vacância do cargo efetivo de Secretario de Câmara, o próximo servidor 

efetivo que assumir deverá receber a remuneração de forma proporcional, ou seja, 

padrão de vencimento 03. 

 

Ainda, o cargo em comissão - chefe de Seção – criado pela lei nº 0250/1999 não 

possui regulamentação- atribuições, condições de trabalho, nível de formação,  
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requisitos para provimento do cargo. Assim, necessária a sua regulamentação, 

conforme passará a constar no anexo II da presente lei. 

 

O cargo de assessor jurídico, criado pela lei nº 898/2018, não terá alterações e 

passará a constar no anexo II o qual refere-se ao quadro de cargos de provimento em 

comissão e função gratificada. 

 

Dessa forma submetemos a esta Casa Legislativa o referido projeto para a 

devida análise e aprovação visando a regulamentação do quadro e manutenção das 

atividades legislativas. 

 

Sala das Sessões, em 17 de dezembro de 2018. 

_______________________________  ______________________________ 

Marlise Rosane Traesel    José Valdir Vivian 

Presidente      Vice-Presidente 

______________________________ 

Renato André Both- Secretário 
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ANEXO I 

QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

(Anexo I- Art.9º) 

 

DENOMINAÇÃO: SECRETÁRIO DA CÂMARA 

 

NÍVEL: II 

 

PADRÃO: 03 

 

SÍNTESE DOS DEVERES: Secretariar sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara de Vereadores, 

Executar serviços complexos de escritório, que envolvam interpretação de Leis e normas 

administrativas, especialmente para fundamentar informações.  

 

EXEMPLOS DAS ATRIBUIÇÕES: Examinar processos relacionados a assuntos gerais da 

Administração municipal, em especial à Câmara de Vereadores, que exijam interpretação de textos 

legais, especialmente da legislação básica do Município: Secretariar as sessões da Câmara, fazer a 

ata; protocolar documentos encaminhados à Câmara de Vereadores: elaborar pareceres 

instrutivos, qualquer modalidade de expediente administrativo, inclusive atos oficias, portarias, 

decretos, projetos de lei e outros: Executar e ou verificar a exatidão de quaisquer documentos de 

receita e despesa, empenho, balancete, demonstrativos de caixa; operar com microcomputador 

em geral; organizar e orientar a elaboração de fichários e arquivos de documentos e de legislação; 

secretariar reuniões e comissões de inquérito; integrar grupos operacionais; executar outras 

tarefas correlatas. 

 

FORMA DE RECRUTAMENTO: Concurso Público  

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  

a) Escolaridade: Nível Médio  

b) Curso de Informática. 

c) Idade Mínima: 18 anos.  

 

CONDIÇOES DE TRABALHO:  

a) Horário de Trabalho: 22 (vinte e duas) horas semanais.  

b) O trabalho noturno será compensado com folga equivalente, durante o expediente da semana.  

c) Viagens para participar de cursos e treinamentos, fora da sede, quando solicitado.  

 

Sala das Sessões, em 17 de dezembro de 2018. 

_______________________________   ______________________________ 

Marlise Rosane Traesel    José Valdir Vivian 

Presidente     Vice-Presidente 

______________________________ 

Renato André Both- Secretário 
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ANEXO II 

QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÃO GRATIFICADA 

(Anexo II- Art.14) 

 

DENOMINAÇÃO: ASSESSOR JURÍDICO 

 

PADRÃO: CC2  

 

ATRIBUIÇÕES SINTÉTICAS: Assessorar técnica e juridicamente os Vereadores da Câmara Municipal. 

 

ATRIBUIÇÕES ANALÍTICAS: Organizar e orientar os atos administrativos de comunicação e 

expediente ordinatório dos membros do órgão administrativo da Câmara, dentro das formalidades 

exigidas pela legislação; orientar quanto à minuta de projetos de lei, atentando para a existência de 

vícios, tanto quanto à iniciativa, quanto a matéria; prestar informação quanto ao correto rito do 

processo legislativo, conforme os termos da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno; 

auxiliar o Vereador Presidente, bem como os integrantes da Mesa Diretora e demais Vereadores e 

servidores, elaborando e exarando pareceres jurídicos, quando solicitado; realizar outras tarefas 

afins. 

 

FORMA DE RECRUTAMENTO: Cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. 

 

PROVIMENTO PARA O CARGO: Por indicação e nomeação do Presidente do Legislativo. 

 

REQUISITOS DE PROVIMENTO: ESCOLARIDADE: Curso superior em ciências jurídicas e sociais e 

registro na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Horário de Trabalho: 22 (vinte e duas) horas semanais. 

b) O trabalho noturno será compensado com folga equivalente, durante o expediente da semana. 

c) Viagens para participar de cursos e treinamentos, fora da sede, quando solicitado. 

 

 

DENOMINAÇÃO: CHEFE DE SEÇÃO 

 

PADRÃO: CC 1  

 

ATRIBUIÇÕES SINTÉTICAS: Planejar e elaborar programas de trabalho, distribuir tarefas, orientar, 

acompanhar e verificar o desempenho dos funcionários sob sua competência; executar atividades 

de apoio; fazer prestação de serviços desempenhados; executar tarefas afins.  

 

FORMA DE RECRUTAMENTO: Cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. 
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PROVIMENTO PARA O CARGO: Por indicação e nomeação do Presidente do Legislativo. 

 

REQUISITOS DE PROVIMENTO: Escolaridade: Ensino médio 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Horário de Trabalho: 22 (vinte e duas) horas semanais. 

b) O trabalho noturno será compensado com folga equivalente, durante o expediente da semana. 

c) Viagens para participar de cursos e treinamentos, fora da sede, quando solicitado. 

 

 

 

Sala das Sessões, em 17 de dezembro de 2018 

 

 

 

 

_______________________________   ______________________________ 

Marlise Rosane Traesel    José Valdir Vivian 

Presidente     Vice-Presidente 

 

______________________________ 

Renato André Both- Secretário 

 


