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lEI N°. 983/2009.

"Estrutura o quadro de pessoal e reorganiza
os serviços internos da Câmara Municipal de Nova Independência,
cria cargo, funções, direitos, fixa remuneração e dá outras
providências" .

o Presidente da Câmara Municipal de Nova
Independência, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu nos
termos do artigo 24, inciso IV, da Lei Orgânica do município promulgo a
seguinte Lei:

TíTULO I
DAS DISPOSiÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1°. - Esta Lei reorganiza a estrutura administrativa e o quadro de
pessoal da Câmara Municipal, dispondo sobre sua estruturação,
organização e funcionamento.

Artigo 2°. - Aos funcionários da Câmara Municipal de Nova
Independência-SP., aplica-se, unicamente, o Regime Jurídico Celetista,
revertendo-se, automaticamente, todos os empregos em Regime
diferenciado para esta modalidade.

Artigo 3°._ Para fins desse Projeto de Lei, considera-se: -

I - Emprego Público ou Cargo Público - isolado ou de carreira: o conjunto
de deveres, atribuições e responsabilidades cometidas ao funcionário
público.
" - Funcionário ou Servidor Público: a pessoa legalmente investida em
emprego público;
11I - Quadro: o conjunto de empregos pertencentes a uma unidade
administrativa.

CAPíTULO I
DA ESTRUTURA

Artigo 4°. - A estruturação interna que tem por finalidade a organização
administrativa e funcional da Câmara Municipal de Nova Independência-
SP, classificando os cargos, funções, atribuições, remunerações,
vencimentos e gratificações, as linhas hierárquicas de subordinação e,
ainda, os deveres funcionais do seu pessoal administrativo, passa a ser
regulamentada de conformidade com os Anexos I a VI, que passam a fazer
parte integrante da presente Lei.
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Artigo 5°. - A estrutura administrativa funcional da Câmara Municipal de
Nova Independência-SP., compõe-se dos seguintes órgãos ou
departamentos, autônomos entre si e subordinados diretamente ao
Presidente do Legislativo.

1- Gabinete da Presidência.
11- Secretaria Administrativa.
11I- Procuradoria Jurídica.
IV- Assessoria Contábil.

CAPíTULO 11
DA COMPETÊNCIA E FUNÇÃO DOS ÓRGÃOS

Artigo 6°. - O gabinete é o órgão autônomo e superior da Câmara
Municipal, que tem como finalidade a gerência dos trabalhos inerentes ao
Poder Legislativo Municipal.

§1°. O gabinete será presidido pelo Presidente da Câmara Municipal, a
quem competirá a representação externa e as funções administrativas e
diretivas internas, além de outras expressas no regimento interno ou
decorrentes da natureza de suas funções e prerrogativas.

§2°. Caberá ao Presidente, dentro de sua competência e sempre vinculado
a Lei e ao parecer ou opinião dos demais órgãos de assessoramento, a
resolução de problemas administrativos internos, surgidos em decorrência
dos serviços e trabalhos.

§3°.- Ao presidente competirá ainda, sem prejuízo da legislação maior ou
regimental pertinente, resolver problemas ligados à concessão de direitos
trabalhistas de servidores, funcionários, vereadores ou empregados
contratados, bem como, exercer a fiscalização interna dos trabalhos
legislativos e dos serviços prestados pelos demais órgãos da Câmara
Municipal.

§4°.- Além dos poderes de representação, direção e fiscalização dos
trabalhos legislativos, poderá, o Presidente determinar providencias de
ordem administrativa e econômica, ligadas ao horário de expediente e
controle das despesas da Câmara Municipal.

Artigo 7°._ A Secretaria Administrativa da Câmara Municipal é o órgão que
tem por finalidade exercer as atividades de coordenação e desempenho
dos serviços internos da Câmara Municipal, bem como, de assessoramento
do Presidente, da mesa, dos vereadores e dos demais órgãos internos.

Artigo 8°._A secretaria administrativa da Câmara Municipal, dirigida por um
secretário administrativo e supervisionada pelo 1°. Secretário da mesa,
compõe-se das seguintes seções:
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a) - expediente;
b) - protocolo;
c) - portarias;
d) - resoluções;
e) - atos;
f) - arquivo geral;

§1°.- Todo e qualquer correspondência, requerimento, petição, requisição
ou proposição, endereçada à Câmara Municipal, deve ser objeto de
protocolo e destinação pela secretaria, a qual fica obrigado a manter com
zelo e dedicação, os livros de registros necessários.

§2°.- Compete-lhe também, além dos registros e arquivos de leis,
resoluções, portarias, requerimentos, indicações, moções, etc, aprovados
ou rejeitados, manter livros de registro de servidores, com anotações
técnicas e circunstanciadas dos direitos trabalhistas concedidos, gozo,
indenizações, pagamentos, recolhimentos e recebimentos gerais.

§3°.- A secretaria administrativa, com o auxílio da contabilidade, deverá
manter inventário físico discriminado de todos os bens móveis e
permanentes da Câmara Municipal, zelando sempre pela conservação,
manutenção e controle de sua utilização, com o registro de todas as
ocorrências relacionadas ao exercício da guarda.

Artigo 9°. - A procuradoria Jurídica é o órgão de consultoria dos assuntos
jurídicos da Câmara, competindo-lhe pronunciar sobre toda matéria que lhe
for encaminhada pelo presidente e demais vereadores, bem como, atuar e
defender a Câmara em Juízo, agindo ainda, quando consultada, como
órgão de eventual assessoramento na elaboração de Projetos de Leis,
resoluções, portarias, direitos, minutas de contratos e· outras matérias de
natureza jurídica.

Parágrafo único - A procuradoria jurídica embora esteja subordinada
estruturalmente a presidência da Câmara e possa funcionar como órgão de
eventual assessoria técnica-Iegislativa, possui legitimidade e
independência jurídica para atuar, opinando com imparcialidade em
comissões permanentes, temporárias ou especiais constituídas, contra
membros do próprio legislativo e executivo, sempre zelando pela
manutenção da justiça e observância· dos princípios gerais de direito
administrativo, qual sejam, a legalidade, impessoal idade, moralidade,
publicidade, eficiência e razoabilidade, na prática dos atos administrativos
pelos agentes políticos e públicos.

Artigo 10°. - A Assessoria Contábil, é o órgão encarregado da
contabilidade financeira-orçamentária da Câmara Municipal, que tem por
finalidade executar a política econômica e financeira do legislativo, das
atividades referentes à escrituração, lançamentos, fiscalizações e
requisições de numerários para as correspondentes despesas; do
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recebimento, empenho, pagamento, guarda e movimentação dos dinheiros
e outros valores; da elaboração do orçamento da Câmara do controle de
sua execução; do controle geral com gastos de pessoal, recebimento de
encargos e da escrituração contábil da Câmara Municipal, bem como, do
assessoramento do Presidente, Vereadores e demais órgãos ou
departamentos.

Parágrafo Único - A Assessoria Contábil será exercida pelo respectivo
assessor que, obrigatoriamente, deverá ter formação superior em
contabilidade e inscrição no respectivo órgão ou conselho de classe.

TíTULO 11
DO QUADRO DE PESSOAL

CAPíTULO I
DOS CARGOS, FUNÇÕES E ATRIBUiÇÕES

Artigo 11- O quadro de pessoal da Câmara Municipal compor-se-á pela
presente Lei dos seguintes cargos e funções, vinculados ao órgão ou
departamento:-

I- Gabinete da Presidência.
a)Assessor Administrativo;
b) Assessor Legislativo;

11 - Secretaria Administrativa.
a) - Secretário Administrativo;
b) - Servente Contínuo;

11I - Procuradoria Jurídica.
a) Procurador Jurídico.
b) Técnico legislativo.

IV - Assessoria Contábil.
a) Assessor Contábil.

Artigo 12 - Fica criado junto à Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal,
o cargo de Técnico Legislativo, de provimento efetivo, mediante prévio
concurso público de provas e ou provas e títulos, cujas funções e
atribuições estão regulamentadas no anexo VI, parte integrante desta Lei.

§ 1°._ O Cargo de Técnico Legislativo é de nível superior provido por
pessoa com formação superior em Direito e habilitação profissional.

§2°.- O ocupante do cargo adquirirá estabilidade após o estágio probatório
lSIuedemanda 3(três) anos de efetivo exercício.
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§3°. -As atribuições do cargo poderão ser complementadas através de
portaria da presidência da Câmara.

....

Artigo 13 - Todos os órgãos, cargos, empregos, funções, remunerações e
vencimentos, criados anteriormente e não modificados pela presente Lei,
ficam automaticamente mantidos.

Parágrafo Único- As denominações do órgão de "Assessoria Jurídica" e
do cargo ou emprego de "Assessor Técnico Jurídico", ficam alterados,
respectivamente, para "Procuradoria Jurídica" e "Procurador Jurídico".

TITULO 111
DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES

CAPíTULO I
DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS

Artigo 14- Os vencimentos dos cargos e funções que compõem o quadro
de pessoal da câmara ficam fixados em conformidade com o anexo li, parte
integrante da presente Lei, cujos valores passam a constituir o salário base
dos servidores ou funcionários do Legislativo Municipal.

Artigo 15- Ficam mantidas a remuneração e todas as demais vantagens,
adquiridas pelos servidores e funcionários do quadro pessoal da Câmara
Municipal, cujos valores passam a integrar seus vencimentos para todos os
fins.

Artigo 16- É assegurada a todos servidores ou funcionários a revisão geral
anual da remuneração ou vencimentos, sempre na mesma data e sem
distinção de índices.

CAPíTULO 11
DAS VANTAGENS E INDENIZAÇÕES

Artigo 17- Além do vencimento ou remuneração, poderão ser pagas ao
servidor e funcionário as seguintes vantagens:
I - indenizações;
11- gratificações;
111 - adicionais.

§ 1º As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para
qualquer efeito.
§ 2º As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou
provento, nos casos e condições indicados nesta lei.
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Artigo 18 - As vantagens pecuruanas não serão computadas, nem
acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos
pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.

Artigo 19- Constituem indenizações ao servidor ou funcionário:

I - Diárias.
11- Transporte.
11I- Alimentação.

§ 1°._ As diárias destinam-se a compensar o servidor ou funcionário pelo
desempenho ou prestação de serviços exclusivamente no interesse do
empregador, fora do município local de seu trabalho, em valor
correspondente a 50%(cinqüenta por cento) da remuneração dia a ele
devida, calculadas tomando-se como referência a remuneração ou
vencimento base do servidor.

§2°. A indenização de transporte é devida ao servidor, na proporção do
gasto comprovado, que realizar despesas com a utilização de meio próprio
ou particular de locomoção para a execução de serviços externos de
interesse do empregador ou por força das atribuições próprias do cargo ou
função.

§3°. - A indenização por alimentação é devida a título de auxilio-
alimentação a todos os servidores do Poder Legislativo.

Artigo 20- Ficam instituída aos servidores ou funcionários do Legislativo
Municipal as seguintes gratificações, escalonadas em conformidade com o
anexo 111,parte integrante da presente Lei e que incorporam para todos os
fins de direito, a remuneração ou o vencimento base:

I - GEPQ - Gratificação Especial Por Qualificação.

11- GEPDAD - Gratificação Especial Por Desempenho de Atividade de
Direção.

11I - GEPASA - Gratificação Especial Por Atividade de Suporte
Administrativo.

IV - GEPSG -Gratificação Especial Por Desempenho de Atividade de
Serviços Gerais .

.§1°.- A Gratificação Especial Por Qualificação - GEPQ - é devida aos
funcionários ou servidores da Câmara Municipal, ocupantes de cargo de
nível superior, que possuam curso de especialização, aperfeiçoamento ou
pós-graduação na área de Direito Público. Corresponde a 40%(quarenta
por cento) da remuneração ou vencimento base, fixados para o cargo ou
emprego.
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§2°. - A Gratificação Especial Por Desempenho de Atividade de Direção -
GEPDAD - é devida aos funcionários ou servidores da Câmara Municipal
designados para desempenhar a atividade de direção dos órgãos ou
departamentos, independente do número de servidores no referido órgão.
Corresponde a 30% (trinta e cinco por cento) da remuneração ou
vencimento base, fixados para o cargo ou emprego.

§3°.- A Gratificação Especial Por Atividade de Suporte Administrativo -
GEPASA - é devida aos funcionários ou servidores da Câmara Municipal,
designados para desempenhar a atividade extra de suporte administrativo.
Corresponde a 35%(trinta e cinco por cento) da remuneração ou
vencimento base, fixados para o cargo ou emprego.

§4°.- A Gratificação Especial Por Desempenho de Atividade de Serviços.
Gerais - GEPASG - é devida aos funcionários ou servidores da Câmara
Municipal designados para desempenhar atividade de serviços gerais.
Corresponde a 30% (trinta por cento) da remuneração ou vencimento base,
fixados, para o cargo ou emprego.

Artigo 21- Para fazer jus as gratificações previstas no artigo anterior,
deverá o servidor ou funcionário, fazer prova da qualificação adquirida ou
da designação para o desempenho da atividade gratificada.

§1°. - O recebimento da Gratificação Especial Por Qualificação - GEPQ
dependerá de prévia comprovação documental da especialização pelo
servidor interessado, junto à Secretaria da Câmara.

§2°.- Os recebimentos das gratificações especiais por desempenho de
atividade, previstas nos incisos 11,111 e IV do artigo anterior, dependerão de
prévia portaria designativa do Presidente da Câmara.

Artigo 22- Fica concedido aos funcionários ou servidores do Legislativo
Municipal, o adicional por tempo de serviço, denominado de "qüinqüênio".

Artigo 23- O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 5%
(cinco) por cento a cada cinco anos de serviço público efetivo prestado ao
Município ou Legislativo Municipal, observado o limite máximo de
35%(trinta e cinco) por cento, incidente exclusivamente sobre a
remuneração ou vencimento básico do cargo, ainda que investido o
servidor em função ou cargo de comissão ou confiança.

Parágrafo Único - O funcionário ou servidor fará jus ao adicional a partir
do mês em que completar o qüinqüênio.

~ RUA MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS N° 125 - CENTRO - NOVA INDEPENDÊNCIA-SP - FONE/FAX: (18) 3744-1300
Esmail: cmnindependencia@uol.com.br



.. " '"CAMARA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDENCIA - SAO PAUW

TITULO IV
DA JORNADA DE TRABALHO, DIREITOS E DEVERES DOS

SERVIDORES

CAPíTULO I
DO EXPEDIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Artigo 24 - O horário de expediente e funcionamento da Câmara será
regulamentado pela presidência, através de portaria.

Artigo 25 - A jornada de trabalho dos servidores ou funcionários não
poderá ser superior a 08(oito) horas diárias e 44(quarenta e quatro
semanais), considerando-se, todavia, como extraordinários os serviços
prestados fora do horário de expediente ou funcionamento do Legislativo,
bem como, aqueles destinados às sessões legislativas de quaisquer
espécies ou decorrentes de convocação especial pelo presidente da
Câmara.

Parágrafo Único - As horas extraordinárias deverão ser objeto de controle
pela secretaria da Câmara, mediante livro, ficha ou folha de ponto,
rubricada pelo Presidente da Câmara.

Artigo 26 - A jornada de trabalho dos servidores corresponderá ao horário
de expediente da Câmara, com ressalva àqueles funcionários que possuam
jornada especial, prevista em legislação própria.

Artigo 27 - Poderá a Presidência da Câmara, no uso de suas atribuições
legais, instituir mediante ato próprio e exclusivo, jornada de trabalho
diferenciada, bem como, horários de expediente diferenciados, de acordo
com as atribuições do funcionário, natureza da função, necessidade dos
serviços e interesse do legislativo.

CAPíTULO 11
DOS DIREITOS

Artigo 28 - Aos servidores da Câmara Municipal, ficam assegurados os
seguintes direitos:

I - Licença para tratamento de saúde e demais casos especificados em Lei.
11 - Licença maternidade ou paternidade, de 120(cento e vinte) dias, sem
prejuízo do cargo e da remuneração ou vencimento percebido.
11I - Remuneração pelos serviços extraordinários, inclusive por aqueles
servidores ou funcionários que tenham jornada de trabalho especial e
reduzida.
IV - Salário família;
V-13°. Salário, com base na remuneração integral.
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VI - Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3(um terço) à
mais do que a remuneração integral normal.
VII . Irredutibilidade de vencimentos, subsídios ou. remuneração,

observados os limites estabelecidos na Lei Orgânica Municipal e
Constituição Federal.
VIII . Repouso Semanal Remunerado;
IX . Estabilidade, após três anos de efetivo exercício.
X • Jornada Diária de Trabalho não superior a 8(oito) horas e 44(quarenta

e quatro) semanais.
XI . Adicional de Tempo de Serviço - Qüinqüênio - devido à razão de

5%(cinco) por cento por cento a cada cinco anos de serviço público efetivo
prestado ao Município ou Legislativo Municipal, observado o limite máximo
de 35%(trinta e cinco) por cento.
XII - Aposentadoria integral;
XIII . Isonomia de vencimentos;
XIV· Auxílio Alimentação;
XV - licença por motivo de doença em pessoa da família;
XVI - licença para tratar de assuntos particulares;
XVII - licença-prêmio por assiduidade. .

§1°.- A licença para tratamento de saúde será concedida mediante
apresentação de requerimento instruído com atestado médico respectivo e
específico, que conste o CIO da doença, prazo e necessidade do
afastamento;

§2°.- A licença maternidade ou paternidade será concedida pelo prazo
legal, mediante apresentação de requerimento do servidor, instruído com o
atestado médico e ou certidão de nascimento, comprobatória da
maternidade ou paternidade;

§3°.- Os serviços extraordinários serão remunerados com 70%(setenta por
cento) à mais da hora normal, observado o seguinte:

a) Para fins de pagamento das horas extraordinárias, a secretaria da
Câmara Municipal deverá manter controle dos horários dos serviços
prestados, mediante anotação em livros, fichas ou folhas de ponto, onde
conste a hora de início e do término dos trabalhos prestados.

b) Somente fará jus a remuneração dos serviços extraordinários, os
servidores que efetivamente participarem, prestarem ou executarem os
serviços no interesse do legislativo, apondo sua assinatura nos livros,
fichas ou folhas de controle.

c) Serão considerados também como extraordinários, os serviços
executados fora da jornada de trabalho do servidor ou do expediente da
Câmara Municipal e destinados a preparação das sessões legislativas, bem
como, aqueles executados durante todo o período das respectivas sessões
ordinárias, extraordinárias, especiais ou solenes.
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§4°.- O salário-família, na proporção legal, é devido ao servidor ou
funcionário, mediante a apresentação da certidão de nascimento dos filhos.

§ 5°._ O décimo - terceiro salário corresponde a 1/12 (um doze avos) da
remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de
exercício no respectivo ano, observando-se o seguinte:

a) A fração igualou superior a 15(quinze) dias será considerada como mês
integral. .

b) O 13°(décimo terceiro) salário será pago até o dia 20(vinte) do mês de
dezembro de cada ano, podendo ser pago à metade, ou seja,
50%(cinqüenta por cento)do referido valor, na data de aniversário do
respectivo servidor. Em caso de exoneração ou demissão do servidor que
recebeu antecipadamente a metade do 13°. Salário, a importância paga à
mais, deverá ser compensada ou deduzida de suas verbas rescisórias.

c) O servidor exonerado ou demitido perceberá o 13°. Salário,
proporcionalmente ao mês de exercício, calculado sobre a remuneração do
mês da respectiva exoneração ou demissão.

§6°. - É facultada a conversão de 1/3(Um terço) do período de férias a que
tiver direito o servidor, em pecúnia, podendo ser convertido período maior e
até total, desde que devidamente requerido e justificado pelo interessado e
não seja prejudicial aos interesses da Câmara.

§7°.- São irredutíveis os vencimentos dos servidores ou funcionários da
Câmara Municipal, nos termos da Lei Orgânica e Constituição Federal.

§8°.- É assegurado o descanso semanal remunerado de todos os
servidores do legislativo;

§9°. - São estáveis, após três anos de efetivo exercício, os servidores ou
funcionários nomeados através de concurso público de provas e ou provas
e títulos, observado o seguinte:

a) O servidor público estável somente perderá o cargo em virtude de
sentença judicial com trânsito em julgado e mediante processo
administrativo em que lhe seja assegurado a ampla defesa e o
contraditório .

. b)lnvalidada por decisão judicial a demissão, o servidor estável será
reintegrado e o eventual ocupante da vaga, demitido e/ou reconduzido ao
cargo de origem sem direito a indenização, bem como, ainda, aproveitado
em outro cargo ou posto em disponibilidade.
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c) Extinto o Cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável
ficará em disponibilidade remunerada, até que seu adequado
aproveitamento em outro cargo.

§100. - A jornada de trabalho dos servidores ou funcionários não poderá
ser superior a 08(oito) horas diárias e 44(quarenta e quatro) semanais,
resguardo o direito a· percepção de remuneração pelas horas
extraordinariamente prestadas, nos termos da presente Lei.

§11°- O adicional por tempo de serviço - qüinqüênio- é devido a todos os
servidores ou funcionários, à razão de 5%(cinco) por cento por cento a
cada cinco anos de serviço público efetivo prestado ao Município ou
Legislativo Municipal, observado o limite máximo de 35%(trinta e cinco) por
cento.

§12°.- É garantida a aposentadoria integral aos servidores ou funcionários
do Legislativo Municipal, nos casos e condições contemplados pela
Legislação Municipal, Lei Federal 8.112 de 11 de dezembro de 1990 e
Constituição Federal.

§13°.- A isonomia de vencimentos é garantia para cargo de atribuições
iguais ou assemelhadas do mesmo Poder, ou entre servidores dos três
Poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à
natureza ou ao local de trabalho.

§14°.- O auxilio-alimentação é devido a todos os servidores ou funcionários
do legislativo municipal independente da jornada de trabalho e desde que
efetivamente no exercício das atividades do cargo.

§15°.- A licença por motivo de doença em pessoa da família, sem prejuízo
de remuneração, poderá ser concedida ao servidor ou funcionário por
motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do
padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva às suas
expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação
de laudo de perícia médica, observado o seguinte:

a) A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for
indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício
do cargo ou mediante compensação de horário.
b) A licença será concedida, sem prejuízo da remuneração do cargo

efetivo, por até trinta dias, podendo ser prorrogada por até trinta dias e,
excedendo estes prazos, sem remuneração, por até noventa dias.
c) Não será concedida nova licença em período inferior a doze meses do

término da última licença concedida.

§16°.- A licença para tratar de assuntos particulares poderá ser concedida
aos servidores ou funcionários ocupantes de cargo efetivo, desde que não
esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares,
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pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração. Poderá
ainda, ser interrompida, a qualquer tempo, a-pedido do servidor ou no
interesse do serviço.

§17°, - A licença-prêmio será concedida aos servidores ou funcionários do
Legislativo à titulo de assiduidade, pelo prazo de até 3(três) meses, com
remuneração do cargo efetivo, após cada período de cinco anos interruptos
de exercício, observando-se que:

I - a licença não será concedida ao servidor que, no período aquisitivo:
a) sofrer qualquer punição disciplinar;
b) afastar-se do cargo em virtude de licença por motivo de doença em
pessoa da família, sem remuneração;
c) afastar-se do cargo em razão de licença para tratar de interesses
particulares;
d) sofrer condenação a pena privativa de liberdade por sentença definitiva;

11 - o número de servidores em gozo simultâneo de licença prêmio não
poderá ser superior a 1/3(um terço) da lotação da respectiva unidade
administrativa do órgão ou entidade.
11I - os períodos de licença não sãoacumuláveis;
IV - as faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença
prevista na proporção de 1(um) mês para cada falta.
V - no interesse da administração e do servidor, o período de licença
poderá ser convertido em pecúnia.

CAPíTULO 11I
DOS DEVERES

Artigo 29- Os servidores e funcionários são obrigados a executar com
precisão, zelo e assiduidade os trabalhos que Ihes foram distribuídos e
guardar rigoroso sigilo dos negócios municipais, bem como, dos atos
legislativos antes de resolvidos, expedidos e assinados, mesmo depois,
quando se tratar de assuntos de natureza reservada.

Parágrafo Único - Os servidores e funcionários que descumprirem
aludidos deveres serão responsabilizados administrativamente.

Artigo 30- Os servidores ou funcionários incumbidos dos processos de
contas, folhas de pagamentos, direitos trabalhistas, ou quaisquer outros
documentos de despesas, ligados à contabilidade financeira, ficarão
responsáveis pelas quantias que forem pagas a maior, em consequência
de erros ou vícios que cometerem na organização ou arquivamento de tais
documentos.

Artigo 31- A câmara, na medida da disponibilidade de sua dotação
orçamentária e da conveniência dos serviços e do interesse funcional, dará
especial atenção a capacitação pessoal dos seus servidores e funcionários,
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mediante freqüência ou participação em cursos e estágios de treinamento,
especialização ou aperfeiçoamento.

CAPíTULO IV
DA VACÂNCIA DE CARGO E DE FUNÇÕES

Artigo 32- A vacância do cargo decorrera de:

I - Exoneração;
11- Demissão;
11I- Transferência;
IV - Ascensão;
V - Aposentadoria;
VI - Falecimento;

§1°. - Dar-se-á, a exoneração:
a) A pedido;
b)A critério da Administração, quando se tratar de ocupantes de cargo de
Comissão;
c) Quando o servidor ou funcionário não entrar em exercício dentro do
prazo legal;
d) Quando o servidor ou funcionário não for aprovado no Estágio
Probatório, após o devido processo administrativo.
§2°. - A demissão será aplicada como penalidade, nos casos previstos em
Lei, obedecidos os procedimentos administrativos aplicáveis.

TíTULO V
DAS DISPOSiÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 33.- O regime jurídico dos funcionários contratados na presente lei
será o fixado para os servidores do Município, ou seja, o celetista.

Artigo 34- Nos dias em que se realizar sessões é obrigatório o
comparecimento dos servidores cujas atribuições envolverem a prestação
de serviços durante as sessões, ou que desempenhem atividade de
suporte administrativo, além dos convocados pelo Presidente.

Artigo 35- É assegurada a expedição de certidões requeridas para a
defesa de direitos e esclarecimentos de situações pessoais, desde que
conste do pedido a finalidade.

Artigo 36- Os acréscimos pecuruanos percebidos por Servidor ou
Funcionário, não serão computados nem acumulados, para fins de
concessão de acréscimos posteriores.

Artigo 37- Não poderá ser empossada em qualquer cargo, quer de
provimento efetivo ou em comissão, a pessoa que tenha sido condenada
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pela Justiça, com sentença criminal transitada em julgada, salvo quanto aos
crimes culposos e de menor potencial ofensivo, assim considerados.

Artigo 38- Os anexos I, li, 111,IV, V e VI, são parte integrante desta Lei.

Artigo 39- aplicam-se aos servidores titulares de cargos efetivos, o
disposto no artigo 41, e seus parágrafos, da Constituição Federal.

Artigo 40- Os servidores titulares de cargos efetivos, não poderão ser
dispensados sem justa causa, devidamente apurada em procedimento
administrativo, ainda que no período de estágio probatório.

Parágrafo Único - Considera-se como justa causa para a dispensa do
servidor, além das faltas cominadas no artigo 482 da CLT, a sua
comprovada incúria profissional.

Artigo 41 - Ficam revogadas as Leis Municipais nOs. 703-N2003 e
870/2007;

Artigo 42 - As despesas com a presente lei correrão por conta de verba
própria Constante do Orçamento, suplementadas se necessário.

Artigo 44 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Nova Independência, 25 de Março de 2009.

/l/'/VJ ~c..
Noel Silveira d ouza

Presiden .
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ANEXO I

ÓRGÃOSI DEPARTAMENTOS E CARGOS VINCULADOS

I- GABINETE DA PRESIDÊNCIA.
a) Assessor Administrativo
b) Assessor Legislativo

11-SECRETARIA ADMINISTRATIVA.
a) - Secretário Administrativo.
b) -Servente Contínuo.

11I - PROCURADORIA JURíDICA.
a) Procurador Jurídico.
b) Técnico Legislativo.

IV - ASSESSORIA CONT ÁBIL.
a) Assessor Contábil.
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ANEXO 11

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

QUANT. DENOMINAÇÃO VENCIMENTO BASE

01 ASSESSOR ADMINISTRATIVO R$ 415,00

01 ASSESSOR LEGISLATIVO R$ 500,00

01 ASSESSOR CONT ÁBIL R$ 2.041,45

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

QUANT. DENOMINAÇÃO VENCIMENTO BASE

01 SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO R$ 2.041,45

01 PROCURADOR JURíDICO R$ 2.041,45

01 TÉCNICO LEGISLATIVO R$ 1.000,00

01 SERVENTE-CONTíNUO R$ 645,93

ANEXO 11I

GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

ESPÉCIES VALOR

GEPQ - GRAT. ESP. PI QUALIFICAÇÃO 40%DOVENC/BASE

GEPASA - GRAT. ESP. PI ATIV. DE SUP. ADM. - 35% DO VENC/BASE

GEPDAD - GRAT. PI DESEMP. ATIV. DIREÇÃO - 30% DO VENC/BASE

GEPSG - GRAT. ESP. PI DESEMP. ATIV. SERVo GERAIS -30% DO VENC/BASE
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ANEXO IV

REQUISITOS PARA PROVIMENTO DOS CARGOS EM COMISSÃO

1-ASSESSOR ADMINISTRATIVO

Livre escolha do Presidente da Câmara dentre pessoas de ilibada conduta
moral, capacidade e .aptidão profissional, com formação mínima no ensino
médio.

2-ASSESSOR LEGISLATIVO

Livre escolha do Presidente da Câmara dentre pessoas de ilibada conduta
moral e capacidade profissional, com formação mínima no ensino médio.

3- ASSESSOR CONTÁBIL

Livre escolha do Presidente da Câmara dentre pessoas de ilibada conduta
moral e capacidade profissional, com formação na área contábil e inscrição
no Conselho Regional respectivo.

ANEXO V

REQUISITOS PARA PROVIMENTO DOS CARGOS EFETIVOS

1- SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

- Formação em ensino médio e ilibada conduta moral.

2 - PROCURADOR JURíDICO

- Formação de nível Superior em Direito, com inscrição na Ordem dos
Advogados do Brasil, e ilibada conduta moral.

3 - TÉCNICO LEGISLATIVO
- Formação de nível Superior em Direito, com inscrição na Ordem dos
Advogados do Brasil, ilibada conduta moral.

4 - SERVENTE CONTíNUO
- Primeiro Grau ou Equivalente e ilibada conduta moral.

ANEXO VI

DOS ORGÃOS OU DEPARTAMENTOS E DAS FUNÇÕES E
ATRIBUiÇÕES DOS SERVIDORES

1- GABINETE DA PRESIDÊNCIA

~ RUA MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS N° 125 - CENTRO - NOVA INDEPENDÊNCIA-SP - FONE/FAX: (18) 3744-1300
E-mail: cmnindependencia@uol.com.br



A A ~

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDENCIA - SAO PAULO

o Gabinete é o órgão autônomo e superior da Câmara Municipal, que tem
como finalidade a gerência dos trabalhos inerentes ao Poder Legislativo
Municipal. É chefiado pelo Presidente da Câmara, a quem competirá a
representação externa e as funções administrativas e diretivas internas,
além de outras expressas no regimento interno da Câmara ou decorrentes
de natureza de suas funções e prerrogativas. Ao gabinete, compete ainda,
prestar assistência qeral ao Presidente, e ainda auxiliar a Secretária
Administrativa na elaboração de proposituras, atendimentos aos
vereadores e preparação de sessões solenes ou comemorativas,
compreendendo, referido gabinete, o Assessor Administrativo e Assessor
Legislativo:

a) ASSESSOR ADMINISTRATIVO - Ao Assessor Administrativo, ligado
diretamente por linha de subordinação hierárquica ao Presidente da
Câmara, compete:

I - assessorar todos os serviços do Gabinete da Presidência,
supervisionando, coordenando e zelando pelo seu funcionamento, de modo
a manter sua eficiência; .
li - encarregar-se da elaboração, recebimento e do envio de toda
correspondência epistolar e telegráfica remetida ou dirigida ao Presidente.
11I- preparar as convocações para reuniões da Mesa, que serão assinadas
pelo Presidente, bem como, cientificar os seus membros;
IV - organizar e dirigir as audiências do Presidente;
V - organizar programas de visitas de autoridades, mantendo
entendimentos necessários com os órgãos específicos dos Poder Executivo
e do Judiciário;
VI - manter atualizado no sistema informatizado listas de autoridades que
interessam ao Legislativo, para efeito de correspondência expedida ou
protocolizadas;
VII - providenciar, de acordo com as instruções da Presidência, os meios de
transportes às personalidades ou autoridades em visita oficial à Câmara;
VIII - atender todas as pessoas que necessitarem falar com o Presidente,
providenciando para que aguardem até serem chamadas;
IX - atender e efetuar chamadas telefônicas dirigidas ao Presidente:
X - agendar os compromissos do Presidente, comunicando-o com a devida
antecedência;
XI - manter em ordem e atualizados os cadastros e arquivos pertencentes
ao Gabinete;
XII - desempenhar outras tarefas que forem determinadas pelo Presidente,
ou demais servidores.

b) ASSESSOR LEGISLATIVO - Ao assessor legislativo, subordinado
diretamente ao Presidente da Câmara, compete:

I - dar assessoria aos senhores vereadores e Presidente da Câmara,
quanto às atividades legislativas;

, RUA MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS N° 125 - CENTRO - NOVA INDEPENDÊNCIA-SP - FONE/FAX: (18) 3744-1300
Esmail: cmnindependencia@uol.com.br



.:;...

cÂMARA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDÊNCIA - SÃO PAUW

11- acompanhar as convocações de reuniões da Mesa e dos Vereadores
quando solicitado;
11I- assessorar o Presidente do Legislativo por ocasião de audiências e
diligências realizadas pela Câmara;
IV - assessorar os departamentos e diretorias do Poder Legislativo para
digitação e manutenção dos serviços informatizados;
V - atender os cidadãos que desejam e/ou necessitam falar com os
Vereadores ou Presidente da Câmara;
VII - manter em ordem e atualizados os cadastros e arquivos da
Presidência da Câmara;
VIII - assessorar o Presidente em qualquer outra atividade, que lhe seja
solicitado.

2 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA
A secretaria administrativa é órgão do legislativo que tem por finalidade
exercer as atividades de coordenação e desempenho dos serviços internos
da Câmara Municipal, bem como, de assessoramento geral do Presidente,
da Mesa, Vereadores e demais servidores ou funcionários, além doutras
funções previstas na presente Lei.

Compete planejar, controlar e verificar o rendimento de todas as atividades
ligadas à administração geral da Câmara, no que concerne à área jurídica,
administrativa e de recursos humanos, material, controle financeiro e
fiscalização orçamentária, expediente, patrimônio, arquivo, almoxarifado,
portaria, zeladoria do prédio e telefonia, compreendendo referida
Secretaria, o Secretário Administrativo e o Servente Contínuo.

a) SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO - Ao Secretário Administrativo,
subordinado hierarquicamente ao Presidente da Câmara, compete:

I - controlar todos os serviços administrativos da Secretaria Administrativa,
coordenando e zelando pelo seu regular funcionamento, sempre com o
objetivo de mantê-Ias eficientes.
11- fazer cumprir este regulamento, o regimento interno da Câmara, as
Resoluções, dos Atos da Mesa Diretora e as determinações do Presidente,
sob a direção deste, na parte referente à sua esfera de ação, baixando,
com o conhecimento prévio do Presidente, atos, portarias, ordens de
serviço, avisos e editais.
11I- tomar, somente no caso de necessidade ou urgência, as providencias a
que se refere o inciso anterior, por iniciativa sua, submentendo-as
obrigatoriamente após, sob suas justificativas, às considerações do
Presidente que poderão ou não ratificá-Ias em sua instituição e efeitos, sob
pena de responsabilidade.
V - guardar sigilo e discrição, no arquivo, guarda e conservação dos
documentos da Câmara;
VI - representar ao Presidente sobre matéria do serviços, ou encaminhar,
depois de opinar, fundamentadamente, representações que Ihes forem
apresentadas.
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VII - controlar a jornada de trabalho dos servidores, bem como, as folhas de
presença destes para fins de remuneração dos serviços extraordinários;
VIII - determinar a publicidade da matéria legislativa, da ordem do dia e de
todo o expediente;
IX - encaminhar mediante protocolo na Prefeitura as proposituras
aprovadas pelo Legislativo, para a respectiva sanção e promulgação pelo
Prefeito, conferindo o prazo regulamentar.
X - assinar as certidões vistadas pelo Presidente, quando necessário,
extraídas do que constar em processos, arquivos e livros da Câmara, cujo
fornecimento for requerido por escrito e deferido pelo Presidente.
XI - representar ao Presidente sobre a criação de cargos, contratação de
pessoal, preenchimento de vagas, realização de concursos ou outras
medidas relativas a pessoal;
XII - assinar, por ordem do Presidente, a correspondência que se refira a
convites, comunicados, circulares e avisos, ou de outras espécies
normativas comuns;
XIII - fiscalizar e declarar a publicação e o registro dos atos oficiais e
relatórios da Câmara que devam ser publicados e registrados;
IX - providenciar para que a Câmara possua e utilize todos os livros
obrigatórios e os auxiliares, úteis ou necessários à Secretaria
Administrativa, velando para que sua escrituração seja mantida sempre em
ordem e em dia, sob pena de responsabilidade.
X- coordenar a elaboração de roteiros e pautas das sessões ordinárias e
extraordinárias da Câmara, bem como, das sessões especiais de posse e
instalação de legislatura, prestando assessoria a Presidência, quando da
realização das mencionadas sessões;
XI - recepcionar o público nas visitas à Câmara, fornecendo-Ihes
explicações sobre o funcionamento do Legislativo, bem como, promover o
bom relacionamento do público com o Legislativo;
XII - receber, mediante protocolo e registro em livro próprio, toda matéria
apreciada nas sessões, dando-Ihes seqüência e indicando as providencias
necessárias;
XIII - manter organizado o prontuário individual com todos os elementos de
identificação e com assentamentos em dia, relativos à vida funcional dos
servidores ativos e inativos e vereadores;
XIV - efetuar o registro e o controle das faltas, férias, licenças,
afastamentos e substituições dos servidores;
XV - preparar e controlar os atos de concessão de direitos e vantagens aos
servidores, previstos na legislação vigente;
XVI - dar ciência aos servidores, individualmente, dos despachos e atos
que se refiram à sua vida funcional, fornecendo-Ihes cópias autênticas
desses documentos, mediante recibo;
XVII - fornecer as carteiras de identidade funcional dos vereadores e
servidores;
XVIII - efetuar a apuração do tempo de serviço do pessoal:
XIX - providenciar a apuração do tempo de serviço do pessoal;
XX - providenciar a publicação das Leis, Decretos, resoluções e, quando
aouver necessidade, das portarias, editais e outros;
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XXI - coligir os elementos, minutar e preparar o relatório Anual de
atividades da Câmara, do qual deverão constar dados de todos os órgãos e
repartição do Legislativo, enviando-os a todos os setores da Câmara, aos
Vereadores, à imprensa e a Biblioteca Municipal.
XXII - zelar pelo patrimônio da Câmara representando ao presidente contra
qualquer irregularidade encontrada;
XXIII - zelar pelos equipamentos de segurança contra incêndio, mantendo-
os em perfeito funcionamento;
XXIV - preparar e realizar as licitações autorizdas pelo Presidente e
deliberar juntamente com os membros da Comissão de Licitação;
XXV - cuidar da aquisição de material a fim de atender às necessidades do
legislativo;
XXVI - organizar e manter atualizado o cadastro de bens patrimoniais da
Câmara;

b) SERVENTE CONTíNUO - Ao Servente Contínuo, subordinado
hierarquicamente ao Presidente da Câmara e estruturalmente a Secretaria
Administrativa, compete:

I - zelar pela economia, conservação e controle dos produtos colocados à
sua disposição para o exercício da função;
11 - controlar e providenciar a requisição e reposição de materiais de
limpeza, bebedouros, café, e outros afins;
11I - executar serviços necessários para servir os vereadores e demais
servidores da Câmara Municipal durante as sessões legislativas;
IV - proceder aos serviços de copa;
V - comunicar o Presidente, referente a quebra ou danificação de algum
aparelho eletrônico da Câmara Municipal;

3) PROCURADORIA JURíDICA
A Procuradoria Jurídica é órgão de consultoria dos assuntos jurídicos da
Câmara Municipal, competindo-lhe pronunciar sobre toda matéria que lhe
for encaminhada pelo presidente e demais vereadores, bem como, atuar na
defesa da Câmara em Juízo, agindo ainda, quando provocada, como órgão
de eventual assessoramento na elaboração de Projeto de Leis, resoluções,
Portarias, direitos, minutas de contratos e outras matérias de natureza
jurídico-Iegislativa. Embora seja subordinada a Presidência da Câmara,
possui legitimidade e independência jurídica e administrativa, para atuar
indistinta e imparcialmente, contra esta, com observância aos princípios
gerais. que devem nortear os atos administrativos, quais sejam, a
legalidade, impessoalidade, moral idade, publicidade, eficiência e
razoabilidade.
a) PROCURADOR JURíDICO - Ao Procurador Jurídico, subordinado
hierarquicamente ao Presidente da Câmara e estruturalmente a
Procuradoria Jurídica, compete:

1- a representação e a defesa da Câmara Municipal em Juízo, nas ações
em que for autora, ré, ou de qualquer forma interessada;
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11- opinar, quando instado, sobre as correspondências recebidas de outros
Poderes.
11I- prestar assessoria jurídica à Mesa Diretora e aos vereadores quando
da realização das sessões legislativas;
IV - a elaboração de pareceres opinativos em requerimentos de servidores
ou funcionários, relativos a direitos destes;
V - atuar, quando instado, em sindicância ou processos administrativos
contra funcionários ou servidores, apresentando parecer.

b) TÉCNICO LEGISLATIVO - Ao Consultor Técnico Legislativo,
subordinado hierarquicamente ao Presidente da Câmara e estruturalmente
a Procuradoria Jurídica, compete:

I - orientar os vereadores e às comissões, no que for necessário, para o
desenvolvimento das funções legislativas, redigindo as proposições de
conformidade com a técnica legislativa exigida;
11- prestar auxílio técnico e jurídico na formalização das proposições pelos
vereadores.
11I- participar, quando solicitado, das reuniões das comissões permanentes
e temporárias, orientando seus membros na elaboração dos pareceres e
projetos;
IV - elaborar a pauta das sessões legislativas, dentro do prazo regimental.
V - orientar os Vereadores, a Mesa e a Presidência da Câmara, na
elaboração de ofícios requisitórios, informativos e de encaminhamento aos
diversos órgãos da administração direta e indireta, bem como, aos demais
Poderes.
VI - controlar a permanência dos processos nas respectivas comissões,
verificando para que não excedam os prazos regimentais previstos.
VII - elaborar o roteiro e as atas das sessões.
IX - dar orientação técnica e jurídica aos membros de comissão de licitação
e nos procedimentos licitatórios.

4) ASSESSORIA CONT ÁBIL

A Assessoria Contábil é órgão encarregado da contabilidade financeira-
orçamentária, que tem por finalidade executar a política econômica e
financeira da Câmara Municipal, das atividades referentes aos
lançamentos, fiscalizações e requisições de numerários frente às despesas
do Legislativo; do recebimento, empenho, pagamento, guarda e
movimentação do dinheiro e outros valores; da elaboração da previsão
orçamentária e do controle da sua execução; do controle geral com gastos
de pessoal, recolhimento de encargos e a escrituração contábil, bem como,
assessoramento do Presidente e Vereadores, em matéria orçamentária e
financeira.

a) ASSESSOR CONTÁBIL - Ao Assessor Contábil, subordinado
diretamente ao Presidente da Câmara e estruturalmente a Assessoria
Contábil, compete:
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I - executar a política econômica e financeira da Câmara Municipal;
11 - promover as atividades .referentes aos lançamentos, empenhos,
pagamentos;
11I - elaborar, juntamente com o Presidente da Câmara, a previsao
orçamentária e promover o controle de sua execução, frente as despesas
do Legislativo;
IV - promover a estimativa das despesas para cada exercício, bem como, o
controle de gastos com pessoal;
V - promover o recolhimento de encargos e a escrituração contábil;
VI - promover a guarda e movimentação do dinheiro e outros valores;
VII - assessorar os Vereadores, a Mesa e o Presidente da Câmara, com
cálculos, informações e declarações, relacionados ao controle dos limites
de gastos com pessoal e outros;
VIII - prestar informações ao Tribunal de Contas;
IX - registrar em fichário próprio as dotações orçamentárias e créditos
adicionais, anulações, empenhos, saldos respectivos, liquidações e
pagamento das despesas da Câmara;
X - efetuar os descontos de contribuição para a previdência social e outros
fins, cuidando do recolhimento das quantias aos órgãos competentes;
XI - encaminhar os balancetes mensais e os balanços anuais, através do
Presidente, ao Tribunal de Contas do Estado e ao Poder Executivo
Municipal, nos termos da legislação vigente;
XIII - elaborar, em tempo oportuno, o expediente relativo à abertura de
créditos adicionais;
IX - fornecer aos órgãos da Câmara as informações necessárias para a
elaboração de pareceres gerais bem como, do relatório de estudo de
impacto-orçamentário.
X - atender todas as exigência do Tribunal de Contas, em conformidade
com a Lei Federal n''. 4320/64;
XI - elaborar os relatórios constantes da Lei Complementar LC n° 101/2000,
cuidando de sua publicidade nos prazos legais;
XII - proceder a publicidade do demonstrativo financeiro da Câmara, nos
termos da Legislação vigente;
XIII - indicar a classificação orçamentária e valor atual ou global da
dotação, para fins de aquisição de bens e serviços;
XIV - elaborar, mensalmente, as folhas de pagamentos dos vereadores e
dos servidores da Câmara;
XV - promover a entrega anual da RAIS e DIRF;
XVI - executar outros serviços peculiares que lhe forem determinados pelo
Presidente da Câmara;
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