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ESTADO DO MABANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO JOÃO DOS PATOS -MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP: 65.665-000

LEI N" 286/2006, de 18 de outubro de 2006

Dispõe sobre a classificação de cargos e
vencimentos da Câmara Municipal de São João
dos Patos, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO
MARANHÃO. Faço saber a todos seus habitantes que a Câmara Municipal de São João dos
Patos aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 1° - O Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de São João dos Patos é integrado dos
cargos de provimento efetivo e dos cargos de provimento em comissão, estruturados de
acordo com o disposto nesta Lei.

Art. 2° - Para os efeitos desta lei, considera-se:

I - Câmara ou Câmara de Vereadores: Câmara de Municipal de São João dos Patos;
II - Cargo Público: o lugar instituído na organização do serviço público, com denominação

própria, atribuições especificas e estipêndio correspondente pago pelo erário municipal, para
ser provido e exercido por um titular, na forma estabelecida em lei;

ni - Classe: o agrupamento de cargos de atribuições da mesma natureza, de denominação
idêntica, do mesmo nivel de vencimento e grau de dificuldade e responsabilidade das
atribuições;

IV - Quadro: conjunto de cargos de provimento efetivo e em comissão, de cargos isolados
e fimções gratificadas da Câmara de Vereadores;
V - Remuneração: somatório do vencimento do cargo ou função mais vantagens

pecuniárias;
VI - Servidor Público ou Servidor: pessoa legalmente investida em cargo público de

provimento efetivo ou em comissão;
VII - Vencimento: retribuição pecuniária mensal, fixada em lei, paga ao Servidor pelo

efetivo exercicio do cargo.
CAPÍTULO II

DO PROVIMENTO DOS CARGOS

Art. 3°. - Integram o Quadro de Pessoal da Câmara de Vereadores, na forma do Anexo I desta
Lei:

I - os cargos de provimento efetivo - Anexo I - A
II - os cargos de provimento em comissão - Anexo I - B.
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Art. 4°. - O ato de nomeação conterá as seguintes indicações, sob pena de nulidade:
I - nome completo da pessoa titular do direito á nomeação;
II - identificação do cargo a prover, com a citação da nomenclatura e nível correspondente;
III - fundamento legal e indicação do ato de homologação do concurso público;
IV - o caráter da nomeação: efetivo ou em comissão;

Art. 5°. - O titular da nomeação será empossado desde que faça prova de possuir o grau de
instrução exigido para o exercido do cargo, nos termos do Anexo I - A.

Art. 6°. - A Admissão de pessoal para cargos de provimento efetivo far-se-á conforme o
disposto no art. 88 da Lei Orgânica do Município de São João dos Patos, e no Art. 13 da Lei
n°, 266/2005, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São João dos Patos.

CAPÍTULO 111
DA PROGRESSÃO FUNCIONAL

Art. 7®. - Para efeito desta Lei, progressão funcional é a elevação do servidor efetivo a 01
(um) padrão imediatamente superior, na mesma faixa de vencimentos do nível a que pertence
à respectiva classe.

Parágrafo Único - Fica instituído, para os Servidores da Câmara, o sistema de Progressão
Funcional para seus servidores, condicionado a disponibilidade financeira, observados o
disposto na Lei Complementar Federal n.° 101, de 04 de maio de 2000, no art. 169 da
Constituição Federal, e a expressa autorização do Presidente..

Art. 8°. - Para ter direito à progressão, o Servidor deverá contar com o interstício mínimo de
12 (doze) meses de efetivo exercício no padrão de vencimento em que se encontre e de 24
(vinte e quatro) meses no nível a que pertencer.

Parágrafo único - O Servidor deverá completar o interstício mínimo requerido até o último
dia do mês imediatamente anterior àquele em que for processada a progressão.

Art. 9° - A progressão do Servidor ocorrerá por merecimento, observadas as normas deste
Capítulo, com atribuição de valores aos fatores de avaliação previstos no art. 10 desta Lei.

Parágrafo Único - O não cumprimento do disposto neste artigo implicará no impedimento
de progressão para o Servidor.

Art. 10 - A avaliação de merecimento do Servidor será feita mediante a aferição de seu
desempenho pelo Secretário Geral de Administração e Finanças expresso em relatório a ser
submetido à apreciação da Mesa Diretora.

§ 1° - Na aferição do desempenho dos Servidores serão considerados os seguintes fatores;
I - eficiência;
II - dedicação ao serviço;
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III - disciplina;
IV - pontualidade;
V - iniciativa;
VI - senso de cooperação;
VII - contribuição efetiva ao aprimoramento das atividades desenvolvidas e cumprimento

dos objetivos do Legislativo Municipal.
§ 2®, - As progressões serão procedidas, anualmente, no mês de julho.

§ 3®. - Não terá direito a progressão o Servidor que:
I - possuir faltas injustificadas ou suspensão no ano anterior à realização da progressão;
II - estiver afastado sem remuneração ou à disposição de órgãos não pertencentes ao Poder

Legislativo Municipal;
III - não possuir estabilidade;
IV - sofrer algum tipo de penalidade, dentre as previstas na Lei n®. 266/2005, em decisão

de que não caiba mais recurso administrativo.

§ 4® - A avaliação do desempenho do Servidor será realizada mediante a utilização de
instrumento de avaliação a ser instituído pela Secretaria Geral, de Administração e Finanças
da Câmara de Vereadores de São João dos Patos.

§ 5® - O desempenho do Servidor será mensurado por pontos, aprovados pela aplicação de
escala avaliativa de O (zero) a 100 (cem) pontos para cada um dos fatores enumerados neste
artigo, devendo atingir no mínimo 500 (quinhentos) pontos na soma deles.

§ 6° - O servidor avaliado tomará ciência do resultado de sua avaliação perante a chefia
imediata, datando e assinando o respectivo documento.

§ 7° - Caso o Servidor não esteja satisfeito com os resultados de sua avaliação, no prazo de
03 (três) dias úteis a contar da ciência poderá manifestar-se, por escrito, no formulário próprio
de avaliação, que será deliberado pela Mesa Diretora, quando da apreciação do instrumento de
Avaliação.

CAPÍTULO IV
DOS VENCIMENTOS E DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 11 - Os vencimentos dos cargos de provimento efetivo são estabelecidos por níveis e
padrões, na forma do Anexo 1-A, observada a Tabela constante do Anexo II, correspondendo
a cada nivel uma faixa de vencimentos composta de 09 padrões, designados alfabeticamente.

Art. 12 - Os vencimentos dos cargos comissionados são estabelecidos por níveis e símbolos,
na forma do Anexo I-B, observada a Tabela constante do Anexo II.

Art. 13 - As atribuições específicas de cada cargo efetivo e em comissão serão baixados
através de Portaria, pelo Presidente da Câmara.
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CAPITULO V

DO TREINAMENTO

Art. 14 - Fica institucionalizado como atividade permanente da Câmara o treinamento de seus
servidores, com o objetivo de:

I - criar e desenvolver comportamentos, hábitos e valores necessários ao digno exercício
da função pública;

II - capacitar o Servidor para o desempenho de suas atribuições, de apoio à atividade
parlamentar;

III - estimular o rendimento funcional, criando condições propícias para o constante
aperfeiçoamento dos serviços;

IV - integrar os objetivos de cada servidor no exercício de suas atribuições às finalidades
da Câmara Municipal.

Art. 15-0 treinamento será de três tipos;
I - de integração: tendo como finalidade integrar o servidor no ambiente de trabalho e

desenvolver os comportamentos, hábitos e valores necessários ao exercício da função pública;
II - de formação: objetivando dotar o Servidor de maiores conhecimentos e técnicas

inerentes às atribuições que desempenha, mantendo-o permanentemente atualizado e
preparando-o para a execução de tarefas mais complexas;

III - de adaptação: visando preparar o Servidor para o exercício de novas funções, quando
a tecnologia absorver ou tomar obsoletas aquelas que vinham exercendo até o momento.

Parágrafo Único - O treinamento será ministrado;
I - diretamente pela Câmara, quando possível, com a utilização de Servidores de seu quadro

e recursos humanos locais;
II - mediante o encaminhamento de Servidores para cursos e estágios realizados por

entidades especializadas, sediadas ou não no município;
III - através da contratação de especialistas ou entidades especializadas.

Art. 16 - As chefias de todos os níveis hierárquicos participarão dos programas de
treinamento, buscando:

I  - identificar e estudar, no âmbito dos respectivos órgãos, as áreas carentes de
treinamento, estabelecendo programas prioritários e propondo medidas necessárias à solução
aos problemas identificados e à execução dos programas propostos;

II - facilitar a participação de seus subordinados nos programas de treinamento e tomando
as medidas cabíveis para possibilitar o afastamento dos Servidores, quando for o caso, para
não ser prejudicado o funcionamento regular da unidade administrativa;

III. desempenhar, dentro dos programas de treinamento, atividades de instrutores, sempre
que solicitados;

IV. submeter-se a programas de treinamento às suas atribuições.
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Art. 17-0 planejamento, coordenação e execução dos programas de treinamento dos
Servidores, ficarão a cargo da Secretaria Geral, de Administração e Finanças da Câmara de
Vereadores.

Parágrafo Único - Os programas de treinamento serão elaborados anualmente, a tempo de
serem previstos, na proposta orçamentária, os recursos necessários à sua execução.

Art. 18 - Cada chefia poderá executar atividades de treinamentos em serviço, desde que em
consonância com o programa de capacitação de recursos humanos, disciplinado pela
Secretaria Geral, de Administração e Finanças, promovendo;

I - reuniões para estudo e discussão de assuntos de serviços;
II - divulgação de normas legais e elementos técnicos relativos ao trabalho e à orientação

quanto ao seu cumprimento e execução;
III - debates sobre programas de trabalho do órgão de chefia e de sua contribuição para o

sistema parlamentar;
IV -utilização de rodizios e de outros métodos de treinamento em serviço, adequados a

cada caso.

CAPÍTULO VI
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 19-0 quadro de Servidores efetivos da Câmara Municipal de São João dos Patos
compõe-se das seguintes classes:

I - Auxiliar de Serviços Gerais;
II - Agente Administrativo.

Art. 20 - A Classe de Auxiliar de Serviços Gerais compreende os cargos que se destinam à
execução, sob supervisão, de atividades de portaria, copa, limpeza e demais atribuições
pertinentes aos cargos, ocupados por Servidores dos quais se exigirá mais trabalho braçal para
o cumprimento de suas tarefas, congregando os seguintes cargos:

I - Auxiliar de Limpeza e Manutenção;
II - Assistente de Serviços Gerais;

Art. 21 - A Classe Agente Administrativo compreende os cargos que se destinam a execução
das atividades de apoio aos serviços administrativos, legislativos, financeiros e contábeis da
Câmara Municipal, ocupados por Servidores com habilidades especificas, que desenvolvem
trabalhos pouco mais elaborados ou com levantamento de registros de dados ou ainda
experiência profissional comprovada, congregando os seguintes cargos:

I - Assistente Legislativo;
II - Técnico em Contabilidade.

Art. 22 - Os cargos de provimento em Comissão, criados na forma da presente Lei, destinar-
se-ão ao exercido de:

1 - direção;
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II - assessoramento superior à Mesa Diretora e aos Vereadores, sobre assuntos de natureza
administrativa, contábil, jurídica, parlamentar e de comunicação socia!.

Parágrafo único - Os cargos em comissão da Câmara são:
I - Secretário Geral, de Administração e Finanças - ASl;
II - Chefe de Gabinete da Presidência - AS 1;
II - Assessor de Comunicação Social - ASl-B;
XII - Assessor de Gabinete da Presidência - ASl-B;

XII-Assessor Parlamentar - ASl-D;

Art. 23-0 número de vagas e o nível de escolaridade necessário ao exercício de cada cargo
efetivo constam do Anexo I, letra A.

Art. 24-0 Servidor efetivo, nomeado para exercer cargo em comissão, poderá optar pelo
vencimento do cargo efetivo em que está investido, passando a ter direito então à percepção
de verba de representação.

Art, 25 - A carga horária dos servidores abrangidos pela presente Lei será de 08 (oito)
horas/dia, de segunda à sexta-feira, devendo nesta carga estar incluído o horário das sessões
ordinárias da Câmara.

§ r - A carga horária dos Servidores, excepcionalmente, poderá ser alterada, por ato da
Presidência, para 06 (seis) horas/dia, ininterruptas, de segunda a sexta feira, observada a
natureza das flinções e a necessidade dos serviços da Câmara.

§ 2° - O horário de trabalho dos Servidores da Câmara será fixado, através de ato da
Presidência, atendendo às necessidades da população e dos serviços, à natureza das funções e
às características das repartições.

Art. 26- A remuneração dos Servidores da Câmara será revista, sempre que houver revisão da
remuneração dos Servidores Públicos Municipais de São João dos Patos, em percentuais
equivalentes.

Art. 27 - Aplica-se a Lei n". 266/2005, no que couber, aos Servidores da Câmara de
Vereadores.

CAPITULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 28 - O enquadramento dos Ser\'idores abrangidos pela presente Lei, no novo quadro, será
feito dentro de, no máximo, 10 dias, após a sua vigência, observando-se a disponibilidade de
recursos financeiros e orçamentários, bem como o limite da despesa total com pessoal,
aplicável à Câmara de Vereadores.
Art. 29-0 enquadramento dos atuais Servidores da Câmara será feito por ato da Presidência,
levando-se em conta a função ou cargo efetivo que cada qual exerce atualmente.

§ r. - O enquadramento não acarretará em redução ou majoração dos vencimentos.
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§ 2°. - Os servidores efetivos que estiverem ocupando cargo em comissão também serão
enquadrados em cargo efetivo, levando-se em consideração as funções ou cargos que
exerciam antes de sua investidura no cargo em comissão.

Art. 30 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta do orçamento da
Câmara de Vereadores de São João dos Patos.

Art. 31 - Esta Lei entrará em vigorem 1® de janeiro de 2007.

Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala do Gabinete do Prefeito de São João dos Patos^stade^do Maranhão, em 18 dc outubro de
2006.

TÍLVES bE SÜUZAJOSEM
Prefeito

Registra-se e Publique-se

Secretário de Administração

Sancionada, numerada, registrada e publicada a presente Lei aos dezoito dias do mês de
outubro de dois mil e seis.

AWde-Administrativo
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