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LEI N°. 1144/2011

"Altera a Lei n. 983/2009, de 28 de março de
2009, que dispõe sobre a estrutura o quadro
de pessoal e serviços internos da Câmara
Municipal de Nova Independência e dá outras
providências".

JOSÉ PEDRO TONIELLO, Prefeito Municipal de Nova Independência, Estado de
São Paulo, usando das atribuições que' lhe são conferi das por Lei, faz saber que a Câmara
Municipal aprova e ele promulga e sanciona a seguinte Lei:-

Artigo 1°. - O artigo 11, os anexos 1, ll, IV, V, VI da Lei Municipal n. 983/2009, passam a
vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 11° .

I - Gabinete da Presidência.
a)Oficial Legislativo;

11- Secretaria Administrativa.
a)-Secretário Administrativo;

. b)- Servente Contínuo;
c)- Auxiliar Administrativo;

'" - .
:§ J ,Ficam criados no quadro de pessoal da Câmara Municipal, os cargos de oficial legislativo e
auxiliar administrativo, de provimento efetivo, providos mediante prévio concurso público de
provas e ou provas e títulos.

§2, Ficam extintos os cargos em comissão de assessor legislativo e assessor administrativo,
vinculados ao Gabinete da Presidência.

Artigo 2° - As despesas com a presente lei correrão por conta de verba própria Constante do
Orçamento, suplementadas se necessário.

Artigo 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. .

Nova Independência, 22 de Novembro de 2011.

~
eeco

JOSÉP ~LLO
Pre e to Municipal

Publicado na secretaria Geral desta PM, na data supra, mediante a afixação no local Público de
costume.

~---.~-
Secretário Geral
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ANEXO I

ÓRGÃOS/ DEPARTAMENTOS E CARGOS VINCULADOS

I - GABINETE DA PRESIDÊNCIA.
a)Oficial Legislativo

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

III-PROCURADORIA JURÍDICA.
a)Procurador Jurídico.
b)Técnico Legislativo.

IV-ASSESSORIA CONTÁBIL.
a)Assessor Contábil.

ANEXO 11

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

QUANT. DENOMINAÇÃO VENCIMENTO BASE

01 ASSESSOR CONTÁBIL 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
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01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO R$ 850,00

01 OFICIAL LEGISLATIVO R$ 700,00

ANEXO IV

REQUISITOS PARA PROVIMENTO DOS CARGOS EM COMISSÃO

1- 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

l-SECRET ÁRIO 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.

5- AUXILIAR ADMINISTRATIVO
- Formação em ensino médio e ilibada conduta moral.
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6- OFICIAL LEGISLATIVO
- Formação em ensino médio e ilibada conduta moral.

ANEXO VI

DOS ORGÃOS OU DEPARTAMENTOS E DAS FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES
DOS SERVIDORES

l-GABINETE DA PRESIDÊNCIA
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 geral ao Presidente, e ainda auxi liar 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)OFICIAL LEGISLATIVO - Ao Oficial Legislativo, ligado diretamente por linha de
subordinação hierárquica ao Presidente da Câmara, compete:

l-assessorar todos os serviços do Gabinete da Presidência, supervisionando,
coordenando e zelando pelo seu funcionamento, de modo a manter sua eficiência;
Il-encarregar-se da elaboração, recebimento e do envio de toda correspondência
epistolar e telegráfica remetida ou dirigida ao Presidente.
III-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;
VlI-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.

__ ~ l
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IX-providenciar para que a Câmara possua e utilize todos os livros obrigatórios e os
auxiliares, úteis ou necessários à Secretaria Administrativa, velando pafra 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 sequência 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-lhes 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, Decrtos, resoluções e, quando houver
necessidade, das portarias, editais e outros;
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:

l-zelar pela economia, conservação e controle dos produtos colocados à sua disposição
para o exercício da função;
lI-controlar e providenciar a requisição e reposição de materiais de limpeza,
bebedouros, café, e outros afins;
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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
hierárquicamente ao Presidente da Câmara, compete:

l-controlar todos os serviços administrativos da Secretaria Administrativa, coordenando
e zelando pelo seu regular funcionamento, sempre com o objetivo de mantê-Ios
eficientes.
lI-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, avisose editais.
111- tomar, somente no caso de ncessidade 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 lhes forem apresentadas.
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
regularmentar.
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;
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III-executar serviços necessanos 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;

c)AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Ao auxiliar administrativo, subordinado
hierarquicamente ao Presidente da Câmara e estruturalmente a Secretaria
Administrativa, compete:

1- auxiliar o secretário administrativo em todos os serviços da Secretaria, coordenando e
zelando pelo seu regular funcionamento, sempre com o objetivo de mantê-Ios
eficientes.
lI-acompanhar as convocações de reuniões da Mesa e dos Vereadores quando
so licitado;
III-auxiliar os departamentos e diretorias do Poder Legislativo para digitação e
manutenção dos serviços informatizados;
IV-manter em ordem e atualizados os cadastros e arquivos 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, Emboram 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, impessoal idade, 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;
lI-opinar, quando instado, sobre as correspondências recebidas de outros Poderes.
111- 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 QU

funcionários, relativos a direitos destes;
V- atuar, quando instado, em sindicância ou processos administrativos contra
funcionários ou servidores, apresentando parecer.
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b)TÉCNICO LEGISLATIVO - Ao Consultor Técnico Legislativo, subordinado
hierarquicamente ao Presidente da Câmara e estruturalmente a Procuradoria Jurídica,
compete:

l-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.
111- 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 CONTÁBIL

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:

l-executar a política econômica e financeira da Câmara Municipal;
lI-promover as atividades referentes aos lançamentos, empenhos, pagamentos;
III-elaborar, juntamente com o Presidente da Câmara, a previsão 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;
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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;

Nova Independência, 22 de Novembro de 2011.

Publicado na secretaria Geral desta
Público de costume.

JOSÉ pTih~K--"'rKT

Pref i o Municipal

, na data supra, mediante a afixação no local

Secretário Geral
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LEI W 1143/2011

"ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE
CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" .

JOSÉ PEDRO TONIELLO, Prefeito Municipal de Nova Independência Estado
de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara
Municipal aprova e ele promulga e sanciona a seguinte Lei:-

DECRETA: .

Artigo 1°._ Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na
importância de R$54.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 06 VIAS URBANAS01

141 15.452.0016.2022.0000
Manutenção das Vias Publicas 54.000,00
3.3.90.39.00 . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAF.R. Grupo: 01
01 TESOURO
·110 000 GERAL

Artigo r.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
provenientes de:

Excesso: 54.000,00

Artigo 3°._ Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Nova Independência, 22 de novembro de 2011

fer<
~Jj.uJ."'O TONIELLó-J

efeito Municipal

Publicado na secretaria Geral desta PM, na data supra, mediante a afixação no local Público
de costume.

~C4~
~iFõPÊRESêÂMARA

Secretário Geral


