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(Dispõe sobre a reestruturação do Quadro de Pessoal da 
Câmara Municipal de Mesópolis, e dá outras 
providências). 

A Mesa da Câmara Municipal de Mesópolis, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições legais, apresenta o seguinte Projeto de Resolução: 

RESOLUÇÃO: 

CAPÍTULO | 
Das Disposições Preliminares 

Art. 1º Fica instituída por esta Lei a Reorganização do Quadro de Pessoal da 

Câmara Municipal de Mesópolis, adequando-o às necessidades impostas pela 

estrutura administrativa funcional do Poder Legislativo. 

Art. 2º O Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Mesópolis será regido pelo 

Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei Complementar nº 007/2014 com suas 

posteriores modificações, e por esta Lei, que versa sobre os cargos de provimento 

efetivo, as atribuições gerais, o número de vagas, os requisitos e a remuneração e os 

enquadramentos, nas formas previstas nos Anexos |, Il e Ill, que o acompanham. 

8 1º O acesso ao cargo estatutário ocorre por meio da aprovação em 

concurso público, única forma de ingresso nos cargos na Câmara Municipal de 

Mesópolis. 

8 2º Aos cargos públicos estatutários aplicam-se as vedações e 

exceções previstas na Constituição Federal quanto ao acúmulo de empregos e cargos 

públicos. 

8 3º Aos servidores públicos concursados da Câmara Municipal de 

Mesópolis são assegurados os direitos trabalhistas garantidos pela Constituição 

Federal, pelo Estatuto dos Servidores Municipais e, subsidiariamente, pela 

Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 3º Para os efeitos desta norma, adotam-se os seguintes conceitos: 

| - cargo: conjunto de atribuições assemelhadas quanto à natureza das 

ações e às qualificações exigidas de seus ocupantes, em número certo, com 

denominação própria, atribuições específicas e valor de remuneração correspondente; 

|| - cargo público: conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades 

previstas na estrutura organizacional do Poder Legislativo, que deve ser cometido a 
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um servidor público, e criado por Lei, com denominação própria e vencimento pago 

pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão; 

Il - servidor público: agente público, ocupante de cargo público, 

contratados por meio de concurso público que presta serviços ao Estado com vínculo 

empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos; 

IV - quadro de pessoal: conjunto dos cargos que integram a estrutura 

administrativa funcional da Câmara Municipal de Mesópolis; 

V - função pública: atividade em si mesma, sinônimo de atribuição, 

corresponde às inúmeras tarefas que constituem o objeto dos serviços prestados pelos 

servidores públicos; 

VI - classe: agrupamento de cargos de mesma escolaridade, requisitos 

e responsabilidades semelhantes, segundo a natureza das exigências do trabalho; 

VII - padrão: valor do salário para determinado cargo; 

VIII - referência: designação alfanumérica indicativa da posição do 

cargo na hierarquia da tabela de vencimentos; 

IX - enquadramento: ato pelo qual se estabelece a posição do 

trabalhador em determinados cargo, classe e padrão de vencimento, ou de salário, em 

face da análise de sua situação jurídico-funcional; 

X - salário: vencimentos relativos à retribuição pecuniária fixada em lei, 

paga mensalmente ao servidor público, pelo exercício de sua função; 

XI - remuneração: salário do cargo, acrescido das vantagens 

pecuniárias estabelecidas em normas, planos e legislações que ordenam os cargos no 

setor público. 
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CAPÍTULO II 

Do Quadro Geral de Pessoal 

Art. 4º O quadro geral de pessoal é constituído por cargos públicos de provimento 

efetivo regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais e por esta Lei. 

Art. 5º A fixação dos padrões de salário e dos demais componentes do sistema 

remuneratório observa: 

|- a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos 

componentes de cada classe; 

Il - os requisitos para a investidura; 

HI - as peculiaridades dos cargos. 
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Art. 6º Os cargos públicos de provimento efetivo da Câmara Municipal de 

Mesópolis estão classificados em três classes de referência, em função das exigências 

para o ingresso no cargo, conforme disposto nos Anexos |, desta Lei: 

| - na Classe |: cargos de nível operacional; 

|| - na Classe Il: cargos de níveis médio e técnico; 

HI - na Classe Ill: cargos de nível superior. 
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Capítulo III 

Do Ingresso e Enquadramento no Quadro de Pessoal 

Art. 7º O ingresso de novos servidores no quadro de pessoal deverá ocorrer na 

referência inicial do cargo, no primeiro padrão de salário do cargo e far-se-á por 

nomeação por meio de ato exclusivo do Presidente da Câmara, mediante solicitação 

do Diretor Executivo, após aprovação em concurso público. 

Art. 8º A Diretoria Executiva, por intermédio da Divisão Contábil e Financeira, 

verificará a existência de recursos financeiros e orçamentários e o cumprimento dos 

limites legais relativos às despesas de pessoal, comunicando o resultado ao Presidente 

da Câmara. 

Art. 9º Os servidores atuais serão enquadrados no novo Quadro de Pessoal por 

meio de ato executivo do Presidente, respeitando as referências e os padrões de 

vencimentos a que faz jus. 

& 1º Os servidores públicos da Câmara Municipal de Mesópolis serão 

investidos nos cargos correspondentes no novo Quadro de Pessoal, conforme Anexos 

1. 

8 2º A Divisão Administrativa processará as mudanças necessárias 

nos sistemas de registro do servidor da Câmara Municipal de Mesópolis. 

8 3º Os servidores públicos da Câmara Municipal de Mesópolis serão 

enquadrados no padrão de remuneração correspondente aos vencimentos que estão 

contidos nesta Lei. 

$ 4º O enquadramento dos servidores deve corresponder à sua 

posição em determinado cargo, classe e padrão de remuneração, em face da análise 

de sua situação jurídico-funcional, sem que haja redução, ou prejuízo de vencimentos 

ou vantagens adquiridos. 

8 5º A mudança de cargo dá-se exclusivamente por meio de concurso 

público, aberto a todo candidato interessado. 
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8 6º Nenhum cargo é acessado sem que o servidor público tenha sido 

aprovado em concurso público, única forma de ingresso na Câmara Municipal, para o 

exercício do cargo público. 

8 7º O servidor titular de cargo efetivo do Quadro de Pessoal do Poder 

Legislativo abrangido pelo presente plano, que for aprovado em concurso público para 

outro cargo de provimento efetivo, terá esse novo cargo enquadrado na referência 

fixada para a nova classe, em grau cujo valor de vencimento seja igual ou 

imediatamente superior ao valor do padrão do cargo anteriormente ocupado. 

8 8º O tempo de efetivo exercício em cargo e demais vantagens 

acumuladas pelo servidor, ao longo da sua vida funcional, será considerado para efeito 

do posicionamento do servidor no padrão de remuneração de novo cargo que vier a 

ocupar na Câmara Municipal de Mesópolis, por meio de concurso. 

Art. 10. O servidor poderá ocupar, temporariamente, função de confiança na 

Câmara Municipal e, nesse caso, a remuneração do servidor será acrescida em termos 

percentuais fixado por Lei específica. 

Capítulo IV 

Do Estágio Probatório 

Art. 11. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito, 

durante o período de 36 (trinta e seis) meses, a estágio probatório, ao longo do qual a 

assiduidade, pontualidade, aptidão, capacidade e eficiência que demonstrar serão 

objeto de avaliação para sua efetivação. 

Capítulo V 

Da Jornada de Trabalho 

Art. 12. A jornada de trabalho dos servidores da Câmara Municipal de Mesópolis, 

ressalvados aqueles cujas funções tenham jornadas especiais previstas, será de 8 

(oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais. 

Parágrafo único. Os órgãos da Câmara que necessitem, em razão da 

natureza de suas atividades, trabalhar em regime de revezamento, poderão 

estabelecer jornada diferenciada, mediante expressa autorização do Presidente da 

Câmara e dentro dos limites estabelecidos neste artigo. 

Art. 13. Os eventuais atrasos, devidamente justificados, que forem autorizados 

pela chefia, serão compensados no mesmo dia e não serão passíveis de desconto na 

remuneração. 
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Parágrafo único. Serão considerados, para efeito do caput deste 

artigo, atrasos de, no máximo, 15 (quinze) minutos. 

Art. 14. A jornada de trabalho de cada servidor será fixada em formulário próprio 

na Divisão Administrativa, devendo conter expressa anuência do Presidente da 

Câmara. 
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Capítulo VI 

Da Remuneração 

Art. 15. A escala de vencimentos dos cargos de provimento efetivo da Câmara 

Municipal de Mesópolis será constituída de classes, referências e padrões iniciais 

fixados nos Anexos | e Il 

Art. 16. Fica assegurada, no mês de janeiro de cada ano, a revisão geral anual 

da remuneração dos servidores da Câmara Municipal, nos termos do inciso X, do artigo 

37, da Constituição Federal, feita em comum acordo com os agentes políticos, 

utilizando como Índice indexador o IPC-FIPE. 

Art. 17. A remuneração dos servidores do Legislativo Municipal compreende, 

além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, outras vantagens pecuniárias 

previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei Complementar nº 

007/14. 

Art. 18. O adicional por tempo de serviço de que trata o Artigo 82 do Estatuto dos 

Servidores Públicos de Mesópolis (LC. 007/2014) será pago à razão de 5% (cinco por 

cento) por quinquênio de serviço público efetivo prestado ao município, sob a forma de 

“padrão de vencimento” que se incorporará à remuneração para todos os efeitos. 

Capítulo VII 

Das Disposições Finais e Transitórias 

Art. 19. Todas as vantagens, os direitos e as obrigações previstas nas demais 

Leis municipais são extensivas aos servidores da Câmara Municipal de Mesópolis, 

mesmo que a eles não façam referência expressa, ficando a eles asseguradas aos 

mesmos as vantagens previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município 

de Mesópolis, bem como as já incorporadas por força das leis anteriores, consideradas 

como direito adquirido. 

Art. 20. É assegurada a expedição de certidões requeridas para defesa de direitos 

e esclarecimentos de situações, desde que conste, no pedido, a sua finalidade. 
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Art. 21. A Mesa Diretora da Câmara Municipal expedirá a regulamentação que se 

fizer necessária à perfeita execução desta Lei, observados os princípios nela 

consignados e de conformidade com as exigências, possibilidades e recursos do 

município. 

Art. 22. As descrições das atribuições dos cargos, conforme Anexos Ill desta Lei, 

correspondem ao trabalho a ser executado pelos servidores, sem prejuízo de outras 

atribuições correlatas que lhes vierem a ser atribuídas pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Mesópolis. 

Art. 23. Esta Lei aplica-se, no que couber, aos servidores inativos, ficando seus 

vencimentos enquadrados na referência igual ou imediatamente superior da nova 

tabela de vencimentos aprovada em lei específica. 

Art. 24. Os Anexos numerados de | a Ill integram esta Lei. 

Art. 25. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta 

de verbas próprias do orçamento vigente. 

Art. 28. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 29º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 
25 (vinte e cinco) de março de 2020, revogando-se as disposições em contrário. 
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Câmara Municipal de Mesópolis, 14 de setembro de 2022. 

O A Vi Gm de h So sto ET 
Maria Inês Ribeiro Leonardo Antunes de Souza 

Presidente da Câmara Vice-Presidente 

MIL: 
Marcelo Ap. Carnilo da'Silva | 
1º Secretario 2º Secretario 

”) Eid 
Am AS 

Luiz Carlos dos Santos Pereira 
in cad À 

    

  

    

    

otti Borges Silva 
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Quadro Geral de Cargos de Provimento Efetivos da Câmara Municipal de Mesópolis 

    
  

      

Assessor Jurídico Procurador Jurídico HH 23 1 20 h/s 
Assistente Legislativo Secretário Administrativo H 15 1 40 h/s 
Auxiliar de Manutenção | Atendente/Servente I 11 1 40 h/s           
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ANEXO II 

  

ESCALA DE VENCIMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS. 

R$ 1.337,50 R$ 1.404,38 R$ 1.474,59 R$ 1.548,32 R$ 1.625,74 R$ 1.707,03 

  

R$ 1.792,38 
  

R$ 1.368,33 R$ 1.436,75 R$ 1.508,58 R$ 1.584,01 R$ 1.663,21 R$ 1.746,37 R$ 1.833,69 
  

R$ 1.403,64 R$ 1.473,82 R$ 1.547,51 R$ 1.624,89 R$ 1.706,13 R$ 1.791,44 R$ 1.881,01 
  

R$ 1.434,43 R$ 1.506,15 R$ 1.581,46 R$ 1.660,53 R$ 1.743,56 R$ 1.830,74 R$ 1.922,27 
  

R$ 1.469,69 R$ 1.543,17 R$ 1.620,33 R$ 1.701,35 R$ 1.786,42 R$ 1.875,74 R$ 1.969,53 
  

R$ 1.500,52 R$ 1.575,55 R$ 1.654,32 R$ 1.737,04 R$ 1.823,89 R$ 1.915,09 R$ 2.010,84 
  

R$ 1.557,88 R$ 1.635,77 R$ 1.717,56 R$ 1.803,44 R$ 1.893,61 R$ 1.988,29 R$ 2.087,71 
  

R$ 1.623,94 R$ 1.705,14 R$ 1.790,39 R$ 1.879,91 R$ 1.973,91 R$ 2.072,60 R$ 2.176,23 
  

R$ 1.690,02 R$ 1.774,52 R$ 1.863,25 R$ 1.956,41 R$ 2.054,23 R$ 2.156,94 R$ 2.264,79 
  

R$ 1.778,23 R$ 1.867,14 R$ 1.960,50 R$ 2.058,52 R$ 2.161,45 R$ 2.269,52 R$ 2.383,00 
  

R$ 1.890,43 R$ 1.984,95 R$ 2.084,20 R$ 2.188,41 R$ 2.297,83 R$ 2.412,72 R$ 2.533,36 
  

R$ 2.055,55 R$ 2.158,33 R$ 2.266,24 R$ 2.379,56 R$ 2.498,53 R$ 2.623,46 R$ 2.754,63 
  

R$ 2.250,55 R$ 2.363,08 R$ 2.481,23 R$ 2.605,29 R$ 2.735,56 R$ 2.872,34 R$ 3.015,95 
  

R$ 2.442,71 R$ 2.564,85 R$ 2.693,09 R$ 2.827,74 R$ 2.969,13 R$ 3.117,59 R$ 3.273,47 
  

R$ 2.745,14 R$ 2.882,40 R$ 3.026,52 R$ 3.177,85 R$ 3.336,74 R$ 3.503,58 R$ 3.678,75 
  

R$ 2.867,58 R$ 3.010,96 R$ 3.161,51 R$ 3.319,58 R$ 3.485,56 R$ 3.659,84 R$ 3.842,83 
  

R$ 2.974,16 R$ 3.122,87 R$ 3.279,01 R$ 3.442,96 R$ 3.615,11 R$ 3.795,87 R$ 3.985,66 
  

R$ 3.187,16 R$ 3.346,52 R$ 3.513,84 R$ 3.689,54 R$ 3.874,01 R$ 4.067,71 R$ 4.271,10 
  

R$ 3.453,41 R$ 3.626,08 R$ 3.807,39 R$ 3.997,76 R$ 4.197,64 R$ 4.407,53 R$ 4.627,90 
  

R$ 3.719,72 R$ 3.905,70 R$ 4.100,99 R$ 4.306,04 R$ 4.521,34 R$ 4.747,41 R$ 4.984,78 
  

R$ 3.985,95 R$ 4.185,25 R$ 4.394,51 R$ 4.614,23 R$ 4.844,95 R$ 5.087,19 R$ 5.341,55 
  

R$ 4.252,24 R$ 4.464,86 R$ 4.688,10 R$ 4.922,50 R$ 5.168,63 R$ 5.427,06 R$ 5.698,41 
  

R$ 4.518,50 R$ 4.744,42 R$ 4.981,64 R$ 5.230,72 R$ 5.492,26 R$ 5.766,87 R$ 6.055,22 
  

R$ 4.891,28 R$ 5.135,84 R$ 5.392,63 R$ 5.662,27 R$ 5.945,38 R$ 6.242,65 R$ 6.554,78 
  

R$ 5.264,04 R$ 5.527,24 R$ 5.803,60 R$ 6.093,78 R$ 6.398,47 R$ 6.718,40 R$ 7.054,32 
  

R$ 5.796,57 R$ 6.086,39 R$ 6.390,71 R$ 6.710,25 R$ 7.045,76 R$ 7.398,05 R$ 7.767,95 
  

R$ 6.169,38 R$ 6.477,85 R$ 6.801,74 R$ 7.141,83 R$ 7.498,92 R$ 7.873,87 R$ 8.267,56 
  

R$ 6.701,94 R$ 7.037,03 R$ 7.388,89 R$ 7.758,33 R$ 8.146,25 R$ 8.553,56 R$ 8.981,24 
  

R$ 7.713,71 R$ 8.099,40 R$ 8.504,37 R$ 8.929,59 R$ 9.376,07 R$ 9.844,87 R$10.337,11 
  

R$ 8.778,79 R$ 9.217,73 R$ 9.678,61 R$10.162,54 R$10.670,67 R$11.204,20 R$11.764,41 
  

R$ 9.491,38 R$ 9.965,95 R$10.464,24 R$10.987,46 R$11.536,83 R$12.113,67 R$12.719,35 
  

R$10.414,69 R$10.935,43 R$11.482,20 R$12.056,31 R$12.659,12 R$13.292,08 R$13.956,68 
  

R$11.430,37   R$12.001,89   R$12.601,99   R$13.232,08   R$13.893,69   R$14.588,37   R$15.317,79 
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ANEXO III 

Ficha Descritiva dos Cargos Efetivos de Provimento por Concurso Público 

Denominação, Atribuições, Número de Vagas, Carga Horária, Requisitos e Referência 
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Nova Denominação do Cargo: Procurador Jurídico 

Denominação Vigente do Cargo: Assessor Jurídico 

Requisitos: Ensino Superior em Direito com | Referência: 23 (vinte e três) 

habilitação profissional junto à Ordem dos Advogados | Carga Horária: 20 (vinte) horas 
do Brasil, seção de São Paulo (OAB-SP). Número de Vagas: 1 (uma 

  

  

  

          

  

    
  
    

  

   
Executar todas as tarefas relacionadas ao jurídico consultivo e ao contencioso, judicial e administrativo, 

representando o Legislativo Municipal na esfera judicial, prestando consultoria e assessoramento jurídico; 
exercendo o controle interno da legalidade dos atos da Câmara Municipal, por meio de pareceres; implementando 
e atuando diretamente em situações que demandam serviços jurídicos. 

| - postular, em nome do Legislativo Municipal, em juízo, propondo ou contestando ações; solicitando providências 
ao magistrado ou Ministério Público; avaliando provas documentais e orais; acompanhando o processo em todas 

as fases, realizando audiências; instruindo, mediando e orientando os membros do Legislativo em juízo; 
Il - prestar todos os serviços de assessoria, ou consultoria jurídica e de elaboração de minuta de projetos, ou 
outras matérias que exijam assessoria no tocante à legalidade e forma; 
III - prestar assessoramento jurídico ao Presidente, à Mesa Diretora, às comissões, aos vereadores e aos setores 
administrativos e financeiros; 

IV - dar consultoria no processo legislativo, na elaboração de leis, auxiliando na análise jurídica das proposições 

submetidas à Comissão de Justiça, sob o prisma da legalidade e constitucionalidade; 
V - emitir parecer em projetos e demais proposições que necessitem análise jurídica, dentro dos prazos 

regimentais; 

VI - representar a Câmara nas ações judiciais em que for autora, ré, ou, de qualquer forma, interessada; 
VII - atuar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e demais órgãos de fiscalização e controle 
externo, na defesa dos interesse jurídicos da Câmara Municipal de Mesópolis; 
Mill - assistir à Divisão Administrativa nos procedimentos licitatórios, auxiliando na elaboração de editais, 
acompanhando as fases do processo, emitindo pareceres, 
IX - prestar assistência jurídica aos setores administrativos e financeiros, elaborando e/ou emitindo pareceres nos 
processos administrativos; 
X - apoiar o responsável pelo controle interno quanto ao exame da legalidade nos processos; 

XI - orientar os servidores quanto à legalidade dos atos desempenhados; 
XIII - assessorar, juridicamente, o Diretor Executivo nas comissões de sindicância, de licitação e de inquéritos 
administrativos quando solicitado pelo Presidente ou pelo Diretor Executivo; 
XIV - realizar estudos jurídicos e pesquisas jurídicas de interesse do Legislativo para emitir pareceres ou outras 
manifestações fundamentadas na legislação vigente; 
XV - Manter contatos com consultoria técnica especializada e participar de eventos específicos da área, 
garantindo atualização profissional na área da gestão pública. 
XVI — Participar das Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Solenes. 
XVII — Manter contato, quando designado pela Presidência, com outros órgãos públicos, federais, estaduais e 
municipais, para obtenção de dados relativos às atividades legislativa. 
XVIII — Emitir pareceres em sindicâncias e processos administrativos de natureza disciplinar e regimental. 
XIX - Exercer outras atividades e tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
XX - executar outras atribuições, próprias do cargo, decorrentes da incorporação de inovações e/ou evoluções 
tecnológicas, ao mundo do trabalho.     
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Nova Denominação do Cargo: Secretário Administrativo 
Denominação Vigente do Cargo: Assistente Legislativo 
Requisitos: : Ensino Médio Completo Referência: 15 (quinze) 

Carga Horária: 40 (quarenta) horas 
Número de Vagas: 1 (uma 

  

  

  

  

  

  

Coordenar os trabalhos de apoio às atividades legislativa, organizando as pautas de projetos, indicações e 
requerimentos; acompanhando os trabalhos durante as sessões; prestando informações e assessoramento 
técnico ao Presidente da Câmara, à Mesa Diretora, às Comissões Legislativas e aos vereadores, cuidando da 

uarda e conservação de documentos oficiais da Câmara, de acordo com a legislação em vigor. 

  

| - supervisionar os trabalhos vinculados às atividades legislativas, com a respectiva distribuição dos serviços aos 
servidores do setor; 
|l - assessorar a Presidência, as Comissões e Vereadores na elaboração de proposituras; 
HI - realizar a orientação regimental; 
IV - assistir aos vereadores; 
V - promover a numeração de todas as indicações e dos requerimentos deliberados nas sessões; 
VI - elaborar as atas das Sessões do Poder Legislativo e reuniões das comissões, quando designado; 
VII - organizar a pauta da Ordem do Dia das Sessões Legislativas; 
VIII - receber toda matéria apreciada nas sessões, dando-lhe sequência e indicando as providências necessárias, 
bem como controlando os prazos de resposta dos requerimentos dirigidos ao Executivo Municipal e outros; 

IX - registrar, o remetente e número do protocolo relativo às respostas de moções, requerimentos e indicações; 
X - manter, nos respectivos processos, as mensagens e os projetos retirados pelo Executivo, extraindo cópias 
autenticadas para a devolução simbólica à Prefeitura, por meio de ofício da Presidência; 

XI - preparar os autógrafos a serem enviados ao Executivo e dos demais atos legislativos a serem promulgados; 
XII - controlar a presença dos Vereadores em Sessões Legislativas; 
XIII - organizar, acompanhar, sistematizar as folhas de inscrição de Vereadores em Tema Livre e Explicação 
Pessoal; 
XIV - preparar a matéria lida no Expediente das sessões para os devidos encaminhamentos; 
XV - providenciar o resumo das matérias recebidas do Executivo Municipal e de outros órgão ou autoridades, 
para leitura nas sessões; 
XVI - encaminhar documentos do Legislativo como projetos de lei, projetos de lei complementar recebidos para 
o Procuradoria Jurídica analisá-los e, posteriormente às Comissões; 

XVII - controlar prazos e tramitação de documentos do Processo Legislativo; 
XVIII - controlar prazos de informações para a prefeitura e órgãos de controle; 
XIX - providenciar a publicação da matéria legislativa e da Ordem do Dia; conferindo publicidade aos atos em 
periódico oficial de publicações da Câmara; 
XX - conferir os textos das publicações de matérias legislativas, procedendo às necessárias retificações, quando 
for o caso, e anexando-as aos respectivos processos, de modo identificar a data e o órgão de publicidade; 
XXI - assessorar na preparação e expedição de correspondências oficiais; 
XXII - prestar assistência no controle de cotas de correspondências expedidas pelos vereadores; 
XXIII - receber documentos que devam ou não ser objetos de protocolo, autuações e controle, procedendo ao 
registro no sistema informatizado e encaminhamento aos órgãos competentes da Câmara; 
XXIV - prestar informações ao Presidente, aos vereadores e outros setores da Câmara sobre processos e papéis 
recebidos, expedidos ou arquivados no exercício legislativo; 
XXV - organizar e manter em arquivo as correspondências oficiais que tenham sido lidas nas sessões; 
XX4VI - zelar pela documentação do processo legislativo, providenciar a sua digitalização e supervisionar o arquivo 
de documentos, atas, leis e demais arquivos digitais; 
XXVII - guardar, durante o exercício legislativo, os processos deliberados em Plenário; 

XXVIII - manter, no processo respectivo, os originais de proposições retiradas de tramitação pelo autor; 
XXIX - propor, ao Presidente, métodos de guarda e conservação de documentos, bem como o descarte e 
incineração, de acordo com a legislação em vigor, e ainda propor a respeito de documentos que sejam 
considerados de valor histórico;   
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XXX - manter permanentemente informada a Mesa Diretora da Câmara, por meio do Presidente, quanto ao 
andamento dos trabalhos sob sua direção; 
XXXI - assinar certidões extraídas do que constar em processos e livros da Câmara, cujo fornecimento tenha sido 
requerido por escrito e deferido pelo Presidente; 
XXXII - organizar prontuários individuais dos vereadores, aos quais anexará todos os documentos para a posse 
e o exercício e os que futuramente lhe digam respeito, ou sejam apresentados para outros fins; 
XXXIII - executar outras atribuições, próprias do cargo, decorrentes da incorporação de inovações e/ou evoluções 
tecnológicas, ao mundo do trabalho. 
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Nova Denominação do Cargo: Atendente/Servente 

Denominação Vigente do Cargo: Auxiliar de Manutenção 
Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto Referência: 11 (onze) 

Carga Horária: 40 (quarenta) horas 
Número de Vagas: 1 (uma 

  

  

  

  

  
Cuidar da limpeza e higiene do local de trabalho; preparar alimentos e bebidas; atender aos servidores e 
cidadãos nas dependências da Câmara Municipal, recepcionando-os e servindo água, café; atender ligações; 
manter a organização da copa, cozinha e almoxarifado; realizar a manutenção preventiva dos próprios, zelando 

lo patrimônio móvel e imóvel do Poder Legislativo. 

  

| - executar os serviços de limpeza do prédio da Câmara Municipal, incluindo as áreas interna e externa, os 
sanitários, a copa e cozinha, o auditório, as salas, os objetos do edifício, os equipamentos e a iluminação, zelando 
pela manutenção do prédio; 
Il - coletar o lixo de todas as dependências do Legislativo e providenciar o seu recolhimento; 
HI - verificar, colaborando com o superior hierárquico, se, após o encerramento do expediente, os condicionadores 
de ar e a iluminação, de todos os setores e gabinetes, estão devidamente desligados e as torneiras estão 

devidamente fechadas; 

IV - colaborar com o superior hierárquico na permanente vigilância sobre as instalações elétricas, telefônicas, 
hidráulicas e outras, bem como sobre as instalações de copa e cozinha, assegurando para que se mantenham 
em perfeito funcionamento; 

V - zelar pela economia do material de limpeza; 
VI - zelar pela guarda dos equipamentos utilizados na manutenção preventiva, corretiva e na limpeza da 
Câmara; 
VII - zelar pelo patrimônio da Câmara, representando, perante o superior hierárquico, acerca de qualquer 
irregularidade verificada no exercício das suas funções; 
VIII - preparar e servir café, chá, água e outros, nas repartições da Câmara; 

IX — Atendimento receptivo ao público quando requisitado. 
X — Atendimento de ligações. 
XI — Solicitar ao responsável a compra dos produtos alimentícios, material de limpeza e mercadorias e 
equipamentos de manutenção geral necessários para o bom desempenho do trabalho; 
XII - receber, armazenar e controlar o estoque dos produtos alimentícios, material de limpeza e mercadorias e 
equipamentos de manutenção geral; 
XIII - participar, quando designado por seus superiores, das sessões plenárias e eventos do Poder Legislativo, 
disponibilizando os serviços de copa e cozinha, cuidando da organização e da limpeza dos espaços públicos 
utilizados nessas ocasiões; 

XIV - proceder à abertura e ao fechamento do prédio do Legislativo; 
XV - colaborar para o bom desenvolvimento dos serviços da Câmara Municipal, prestando informações aos 
munícipes, visitantes e demais servidores, quando solicitado; 
XVI - executar outras atribuições, próprias do cargo, decorrentes da incorporação de inovações e/ou evoluções 
tecnológicas, ao mundo do trabalho.     
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Mesópolis, 14 de setembro de 2022. 

Oficio Especial 

EXMA SRa. 

Maria Inês Ribeiro 

D.D. Presidente da Câmara Municipal de 
MESÓPOLIS-SP 

Senhor Presidente: 
  

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Mesópolis, tem a presente 
finalidade de dirigir a Vossa Excelência, para encaminhar o PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 05 
DE 14 DE SETEMBRO DE 2022. (Dispõe sobre a reestruturação do Quadro de Pessoal da 
Câmara Municipal de Mesópolis, e dá outras providências), para apreciação dessa colenda 
Câmara de Vereadores. 

Certo de poder contar com atenção dos nobres Vereadores, para este 
Projeto de Resolução, reiteramos a Vossa Senhoria, nossos sinceros protestos de elevada 
estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

Mesa Diretora da Câmara Municipal de Mesópolis 
Assinados no Projeto de Resolução 005/2022. 
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