
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA
Estado de São Paulo

GABINETE DO PREFEITO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1844/2012, DE 28 DE MARÇO DE 2012.
“DISPÕE  SOBRE  O  PLANO  DE  CARGOS  E  SALÁRIOS  DA 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  CÂNDIDO  MOTA  E  DÁ  OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.
Eu, CARLOS ROBERTO BUENO, Prefeito do Município e Comarca de 

Cândido Mota, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que me são conferidas por Lei;
Faço  Saber  que  a  Câmara  Municipal  de  Cândido  Mota  aprovou e  eu 

sanciono e promulgo a seguinte Lei:
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 1º - A composição do Plano de Cargos e Salários da Câmara Municipal de Cândido Mota e 
níveis de vencimentos passam a seguir o disposto nesta Lei Complementar.
Artigo 2º - O regime jurídico  adotado pelo  Legislativo Municipal  é  o  estatutário,  instituído pela 
                        Lei Complementar nº 424/94, de 14 de julho de 1994.
Artigo 3º - Para efeitos desta Lei Complementar, considera-se:

I – funcionário público: pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo ou 
em comissão e regido pelo Estatuto dos Funcionários e Servidores Públicos do Município de Cândido 
Mota;

II – cargo público – é a posição instituída na organização do funcionalismo, conforme esta Lei 
Complementar,  em  número  certo,  com  denominação  própria,  atribuições  específicas  e  requisitos 
necessários para o seu preenchimento, ao qual corresponde um vencimento;

III – servidor público – é a pessoa ocupante de um cargo, independente de sua natureza do seu 
provimento com o Legislativo Municipal;

IV – quadro de pessoal – é o conjunto de cargos e funções que integram a estrutura administrativa 
funcional da Câmara Municipal de Cândido Mota;

V –  vencimento  –  retribuição  pecuniária  básica,  fixada  em ato  legal,  paga  mensalmente  ao 
funcionário público pelo exercício das atribuições inerentes ao seu cargo;

VI – remuneração – é o valor do vencimento acrescido das  vantagens funcionais  e  pessoais 
incorporadas ou não, percebidas pelo servidor;

VII – referência – é o número indicativo da posição do cargo na escala básica de vencimento, 
representada por algarismos arábicos ou romanos;

VIII – grau – é o desdobramento da referência, destinado a progressão funcional do funcionário 
público, indicados pelas letras de “A” a “R” do alfabeto;

IX – padrão – é o símbolo indicativo do valor do vencimento do funcionário público, formado 
pela combinação da referência com o grau;

X – classe – é o agrupamento de cargos públicos de mesma denominação e idêntica referência de 
vencimento e mesma atribuições;
Artigo 4º - Ao funcionário ocupante  de  cargo público de provimento efetivo,  aplica-se  o  regime 
                         previdenciário  instituído  pelo  Instituto  de  Previdência  dos  Servidores  Públicos  do 
Município de Cândido Mota.
Paragrafo  Único -  Ao funcionário  ocupante,  exclusivamente,  de  cargo  em comissão  declarado  nesta 
                              Lei de livre nomeação e exoneração, aplica-se o regime geral de previdência social, de 
acordo com o § 13, do artigo 40, da Constituição da República Federativa do Brasil.

CAPÍTULO II
DO QUADRO DE PESSOAL

Artigo 5º - O  quadro  de  pessoal  fica  constituído  pelos  cargos  públicos  indicados  nos  seguintes 
                        anexos, que integram esta Lei Complementar.
• Anexo 1 – cargos públicos de provimento efetivo e,
• Anexo 2 – cargos públicos de provimento em comissão. 

SEÇÃO I
DA PARTE FIXA

SUBSEÇÃO I
DOS CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO

Artigo 6º - Os  cargos  públicos  de  provimento  efetivo,  preenchidos  mediante  concurso  público, 
                        de provas ou de provas e títulos, nas quantidades, denominações, jornadas de trabalho 
semanal  a  serem  cumpridas,  requisitos  mínimos  para  preenchimento  e  respectivos  padrões  de 
vencimentos, são os especificados no Anexo 1.
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Artigo 7º - O  Presidente  da  Câmara  Municipal  expedirá  os  atos  administrativos  necessários  a 
                         nomeação dos candidatos aprovados em concurso público nos cargos para os quais foram 
habilitados, obedecendo, rigorosamente, a ordem de classificação.

SUBSEÇÃO II
DOS CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

Artigo 8º - Os  cargos  públicos  de  provimento  em  comissão,  correspondentes  às  atividades  de 
                        direção, chefia e assessoramento, nas quantidades, denominações, referências e requisitos 
mínimos  para  preenchimento,  são  os  especificados  no  Anexo  2,  que  é  parte  integrante  desta  Lei 
Complementar.
Artigo 9º - Os  cargos  públicos  de  provimento  em  comissão,  obedecidos  os  requisitos  mínimos 
                         para  preenchimento,  são de livre  nomeação e  exoneração pelo Presidente  da  Câmara 
Municipal de Cândido Mota.
Artigo 10 - Ao  funcionário  público  detentor  de  cargo  de  provimento  efetivo,  que  vier  a  ocupar 
                       cargo  em  comissão,  será  devido  o  vencimento  equivalente  ao  mesmo,  enquanto 
permanecer  nessa  situação,  acrescido  de  todas  as  vantagens  pessoais,  calculadas  sobre  o  padrão  de 
vencimentos, em sentido estrito, inerentes ao seu cargo de origem.
Parágrafo Único - Será devida ao funcionário a remuneração de maior valor, enquanto permanecer na 
                              situação prevista no caput deste artigo.

CAPÍTULO II
DOS VENCIMENTOS

Artigo 11 - Os  cargos  públicos  que  fazem parte  desta  Lei  Complementar  estão  distribuídos  em 
                         escala  de  vencimentos,  representadas  por  algarismos  arábicos  ou  romanos,  onde  o 
numero indica, na ordem crescente, o nível de responsabilidade e complexidade de suas atribuições.
Parágrafo 1º -  A escala  constante  do Anexo 3 estabelece os  vencimentos  dos  cargos  de provimento 
                        efetivo.
Parágrafo  2º -  A escala  constante  do  Anexo  4  estabelece  os  vencimentos  dos  cargos  isolados  de 
                         provimento em comissão.
Artigo 12 - A  escala  de  vencimentos  constante  do  Anexo  3,  é  composta  por  5  referências 
                       numéricas subdivididas em dezoito (18) graus identificados pelas letras de “A” a “R”.
Artigo 13 - A escala  de  vencimentos  constante  do  Anexo 4,  é  composta  por  1  (uma)  referência 
                         numerada em algarismo romano.
Artigo 14 - A  nomeação  do  funcionário  após  a  habilitação  em  concurso  público,  conforme  o 
                        previsto  no  artigo  6º  desta  Lei  Complementar,  far-se-á  sempre  no  grau  inicial  da 
referência estabelecida para o cargo.
Artigo 15 - Os  reajustes  dos  vencimentos  dos  funcionários  públicos  da  Câmara  Municipal  de 
                        Cândido Mota, ocorrerão sempre na mesma data e com o mesmo percentual.

CAPITULO III
DA JORNADA DE TRABALHO

Artigo 16 - A jornada de trabalho semanal será de 40 (quarenta) horas, conforme estabelecidas no 
Anexo 1.
Parágrafo 1º - Os  ocupantes  dos  cargos  de  provimento  em  comissão  cumprirão  a  jornada  de 
                         trabalho de forma específica de acordo com a determinação do Presidente da Câmara 
Municipal  de  Cândido  Mota,  inclusive,  atenderão  convocação  da  autoridade  competente  a  qualquer 
tempo.
Parágrafo  2º -  O  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Cândido  Mota  poderá  estabelecer  horários 
                          diferenciados em razão da peculiaridade dos serviços a serem executados, mantendo-se a 
respectiva jornada de trabalho.
Parágrafo 3º -  Serão pagas,  a  título de  serviço extraordinário,  as horas que excederem a jornada de 
                        trabalho fixada, desde que previamente autorizadas pelo Presidente da Câmara Municipal 
de Cândido Mota, ouvido o Diretor Geral da Câmara Municipal de Cândido Mota, ocupante de cargo de 
provimento efetivo.
Artigo 17 - O serviço extraordinário não poderá exceder o limite de 60 (sessenta) horas mensais.
Artigo 18 – As  escalas  de  vencimentos  constantes  nos  Anexos 3 e  4,  estão compostas  de  acordo 
                       com as jornadas de trabalho disciplinadas por esta Lei Complementar.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA
Estado de São Paulo

GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO IV
DO ENQUADRAMENTO

Artigo 19 - O  funcionário  será  enquadrado  no  seu  cargo  público  de  origem,  obedecida  a 
                         investidura em concurso público, mediante ato administrativo a ser expedido pela Mesa 
Diretora ou pelo Presidente da Câmara Municipal de Cândido Mota.

Parágrafo 1º  -  O funcionário público efetivo será  enquadrado no grau da escala  de vencimentos,  de 
                        acordo com o Anexo 3 desta Lei, dentro da respectiva referência do seu cargo, levando-se 
em conta  o  tempo de serviço público junto ao legislativo municipal  em Cândido Mota,  na  seguinte 
conformidade:

I – no grau A, para quem não atingiu 5 (cinco) anos de efetivo exercício;
II – no grau B, para aquele que completou 5 (cinco) anos de efetivo exercício;
III – no grau C, para aquele que completou 10 (dez) anos de efetivo exercício;
IV – no grau D, para aquele que completou 15 (quinze) anos de efetivo exercício;
V – no grau E, para aquele que completou 20 (vinte) anos de efetivo exercício;
VI – no grau F, para aquele que completou 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício;
VII – no grau G, para aquele que completou 30 (trinta) anos de efetivo exercício;
VIII – no grau H, para aquele que completou ou tem mais de 35 (trinta e cinco) anos de efetivo 

exercício.
Parágrafo 2º -  Esta  regra  será aplicada uma única vez,  para  efeito do enquadramento previsto  nesta 
                        Lei Complementar.
Artigo 20 - Se por qualquer motivo o funcionário estiver exercendo cargo efetivo pra o qual não 
                        foi  habilitado em concurso público,  por  força  desta  Lei,  deverá  retornar  ao cargo de 
origem e com a remuneração correspondente ao padrão de vencimento fixado para o mesmo.

CAPÍTULO V
DO SISTEMA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL

Artigo 21 - O  sistema  de  progressão  funcional  dos  funcionários  públicos  efetivos  do  quadro  de 
                         pessoal da Câmara Municipal de Cândido Mota é a promoção, que consiste na passagem 
do  funcionário,  de  um  determinado  grau  para  o  imediatamente  superior,  na  mesma  referência  de 
vencimento do seu cargo efetivo.
Artigo 22 - A promoção  obedecerá  ao  critério  de  merecimento  e  será  regulamentada  por  ato  da 
                       Mesa Diretora ou do Presidente da Câmara Municipal de Cândido Mota, no prazo de 90 
(noventa) dias.
Artigo 23 - O merecimento é adquirido no exercício de cargo publico no municipal. 
Parágrafo  Único -  Não  poderá  ser  promovido  o  funcionário  que,  durante  o  período  aquisitivo  da 
                                promoção, tiver sofrido quaisquer penalidades previstas no Estatuto dos Funcionários 
e Servidores Públicos do Município de Cândido Mota.
Artigo 24 - Durante o  exercício de  cargo em comissão,  o funcionário será  avaliado no cargo em 
                          que estiver ocupando, e os efeitos incidirão sobre o padrão de vencimentos do seu cargo 
efetivo de origem.
Artigo 25 - O  merecimento  será  apurado  através  da  avaliação  de  desempenho  do  funcionário  e 
                         pela sua participação em cursos regulares ou de treinamento, inerentes à área de atuação, 
durante o período aquisitivo da promoção.
Artigo 26 - A avaliação de desempenho será  realizada a  cada  2  (dois)  anos  e  apurada na  forma 
                       de pontos, computados em escala de 0 (zero) a 10 (dez) para cada um dos seguintes 
fatores:

I – assiduidade;
II – disciplina;
III – eficiência;
IV – aptidão e dedicação ao serviço;
V – cumprimento dos deveres e obrigações funcionais;
VI – capacidade de iniciativa;
VII – produtividade;
VIII – responsabilidade;
IX – pontualidade.
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Parágrafo  Único -  Complementará  a  avaliação  de  desempenho,  a  participação  de  funcionário  em 
                                programas de treinamento e outros dentro da sua área de atuação.
Artigo 27 - A  avaliação  de  desempenho  será  efetuada  a  cada  2  (dois)  anos  e  deverá  ser 
                         instaurada e concluída no primeiro semestre do ano em que ocorrer a referida avaliação.
Artigo 28 - As promoções serão concedidas a cada 2 (dois) anos, após suas avaliações mencionadas 
                          no artigo anterior.
Parágrafo 1º - A promoção deverá ser instaurada e concluída no primeiro trimestre do ano em que ela 
                       deverá ocorrer, e seus efeitos pecuniários vigerão a partir do primeiro dia do mês de abril. 
Parágrafo  2º -  Somente  serão  promovidos  os  funcionários  que  obtiverem o  mínimo  de  70  (setenta) 
                         pontos na média da somatória obtida nas avaliações, em cada um dos fatores enumerados 
nos inciso de I a IX do artigo 26 desta.
Parágrafo  3º -  O  primeiro  processo  para  promoção,  em  decorrência  da  aplicação  desta  Lei 
                            Complementar, dar-se-á no primeiro trimestre do ano de 2013, surtindo seus efeitos, a 
partir de 1º de abril de 2013. 
Artigo 29 - Para  todos  os  efeitos,  será  considerado  promovido  o  funcionário  que  vier  a  falecer 
                         sem que tenha sido decretada, no prazo legal, a promoção a que teria direito.
Artigo 30 - A  participação  do  funcionário  em  programas  de  treinamento  e  outros  cursos 
                         inerentes à sua área de atuação, ensejará ainda a seguinte promoção:

I – para participação em até 4 (quatro) cursos ou programas de treinamento, com carga horária 
entre 20 (vinte) e 40 (quarenta) horas, acrescer 0,25 (vinte e cinco décimos) de ponto para cada curso;

II – para participação em até 2 (dois) curso ou programas de treinamento, com carga horária 
acima de 40 (quarenta) até 100 (cem) horas, acrescer 0,5 (meio) ponto para cada curso;

III – para participação em 1 (um) curso ou programa de treinamento, com carga horária acima de 
100 (cem) horas, acrescer 1 (um) ponto.
Parágrafo  1º -  Os  pontos  serão  somados  à  média  final  das  somatórias  das  duas  avaliações  de 
                          desempenho à que foi submetido o funcionário.
Parágrafo  2º -  Somente  terão  validade  os  cursos  ministrados  por  instituições  públicas  ou  privadas 
                         legalmente reconhecidas.
Parágrafo  3º -  É  obrigatória  a  apresentação  dos  certificados  comprobatórios  da  participação  do 
                          funcionário em cursos e programas de treinamento, de qualificação ou requalificação, 
com o nome da instituição responsável ou promotora do evento.
Parágrafo 4º -  A pontuação máxima permitida em razão da participação do funcionário em cursos e 
                        programas de treinamento, será de 3 (três) pontos, a cada avaliação.
Parágrafo  5º -  Não  serão  computados,  para  efeito  da  promoção,  a  participação  em cursos  que  não 
                        forem inerentes à área de atuação do funcionário.
Parágrafo  6º -  A área  de  recursos  humanos  ou  de  pessoal  fará  o  devido  registro  no  prontuário  do 
                         servidor, anexando ao mesmo o respectivo certificado.
Parágrafo  7º -  Será  concedida  pontuação  para  o  curso  uma  única  vez,  durante  os  processos  de 
                          avaliação a que será submetido o funcionário.
Artigo 31 - O Setor  de  Administração e  Recursos  Humanos organizará  a lista  de  promoção para 
                         cada cargo, que deverá conter os nomes dos funcionários classificados.
Artigo 32 - Não poderá ser promovido o funcionário nos seguintes casos:

I – enquanto em estágio probatório;
II – se não tiver cumprido o interstício de 1.095 (um mil e noventa e cinco) dias de efetivo 

exercício no serviço público municipal, até a época da promoção;
III – se estiver suspenso disciplinarmente, em virtude de decisão administrativa;
IV – se tiver sofrido qualquer pena disciplinar, durante o período aquisitivo da promoção.

Artigo 33 - O período em que o funcionário estiver suspenso não será computado para efeito de 
                         promoção e a aplicação dessa penalidade interrompe a contagem do tempo de serviço 
para a sua concessão.
Artigo 34 - O  funcionário  suspenso  preventivamente  poderá  ser  promovido,  mas  a  promoção 
                         será tornada sem efeito se sobrevier a procedência definitiva da penalidade aplicada.
Parágrafo  Único  -  Na  hipótese  deste  artigo,  o  funcionário  somente  perceberá  o  vencimento 
                                  correspondente ao novo grau, após ter sido tornada sem efeito a penalidade aplicada.
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Artigo 35 - Eventuais casos omissos referentes aos direitos e vantagens decorrentes da promoção, 
                          serão analisados de acordo com as anotações constantes no prontuário do servidor e seu 
histórico funcional.
Artigo 36 - Será anulada a promoção feita indevidamente.
Artigo 37 - O  funcionário  indevidamente  promovido  não  ficará  obrigado  a  restituição  do  que  a 
                         mais houver percebido, salvo se comprovado dolo ou má-fé de sua parte.
Artigo 38 - Compete  ao  Setor  de  Administração  e  Recursos  Humanos  processar  a  promoção, 
                         respeitadas  as  disposições  do  Estatuto  dos  Funcionários  e  Servidores  Públicos  do 
Município de Cândido Mota.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 39 - O  Anexo  5  apresenta  as  descrições  sumárias  dos  cargos  públicos  de  provimento 
                         efetivo e em comissão, constantes dos Anexos 1 e 2 desta Lei.
Parágrafo  Único -  As  descrições  completas  serão  regulamentadas  por  ato  da  mesa  Diretora  ou  do 
Presidente da Câmara Municipal de Cândido Mota
Artigo 40 - O  sistema  de  progressão  funcional  dos  servidores  públicos  efetivos  da  Câmara 
                        Municipal de Cândido Mota é o mesmo aplicado no Poder Executivo do Município de 
Cândido Mota e deverá sempre obedecer a legislação pertinente.
Artigo 41 - O Setor de Administração e Recursos Humano apostilará os títulos e fará as devidas 
                         anotações nos prontuários dos funcionários públicos lotados junto a Câmara Municipal de 
Cândido Mota
Artigo 42 - Fica  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Cândido  Mota  autorizado a  expedir  atos 
                        administrativos e normativos necessários a execução desta Lei.
Artigo 43 - As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  Lei  Complementar  serão  atendidas  por 
                        conta  das  dotações  próprias,  consignadas  no  orçamento  vigente,  suplementadas  se 
necessário.
Artigo 44 - O  estudo  de  impacto  financeiro  resultante  do  enquadramento  e  plano  de  salários, 
constantes dos Anexos desta, foram consubstanciados nos ditames da Lei Complementar nº 101/2000, Lei 
de Responsabilidade Fiscal.
Artigo 45 - Esta  Lei  Complementar  entra  em  vigor  na  data  de  sua  Publicação,  revogadas  as 
                        disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Cândido Mota, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2012.
                                        REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CARLOS ROBERTO BUENO - PREFEITO MUNICIPAL
Registrado e Publicado nesta Prefeitura Municipal em igual data.
EDVAL INÁCIO DE SOUZA - SECRETÁRIO DE GABINETE E GOVERNO
Rua Henrique Vasques, 180 – CEP: 19880–000 – Fone: (18) 3341.1300 – E–Mail: candidomota@candidomota.com.br
ANEXO 1 – CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO

Quantidade Denominação Padrão Requisitos JORNADA DE 
TRABALHO

1 Agente Legislativo 1/A Ensino Fundamental 
Completo 40

1 Assistente Legislativo 3/A Ensino Médio Completo 40

2 Auxiliar Setor Legislativo 1/A Ensino Fundamental 
Completo 40

1 Contador 4/A Curso  Técnico  Completo 
– Inscrição no CRC 40

1 Motorista 1/A
Ensino  Fundamental 
Completo  CNH  – 
Categoria C

40

1 Oficial Legislativo 2/A Ensino Médio Completo 40
1 Secretário Geral 5/A Ensino Médio Completo 40

ANEXO 2 – CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

Quantidade Denominação Padrão Requisitos

1 Assessor Jurídico I Curso  superior  completo  em  Direito  – 
inscrição na OAB

ANEXO 5 – DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS CARGOS

mailto:candidomota@candidomota.com.br
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1 – GRUPO OCUPACIONAL: DIREÇÃO E ASSESSORIA
Denominação: SECRETÁRIO GERAL
Descrição: Garante suporte na gestão de pessoas e recursos materiais no âmbito da sua unidade 
de trabalho; define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e 
fomentando  políticas  de  mudança,  contribuindo  para  a  eficácia  da  administração  da  Câmara 
Municipal,  em  âmbito  geral,  orientando,  controlando  e  avaliando  resultados,  para  assegurar  o 
desenvolvimento da política de governo do Poder Legislativo.
Forma de Provimento: Concurso Público

Denominação: ASSESSOR JURÍDICO
Descrição Sumária: Orienta a atuação das áreas jurídicas da Câmara Municipal, controlando e 
avaliando os resultados, visando a harmonização dos procedimentos; assessora a Presidência e a 
Mesa  Diretora,  nos  assuntos  jurídicos;  emite  pareceres,  de  caráter  jurídico,  sobre  matéria  de 
interesse geral da Presidência; propõe a presidência medidas legais e jurídicas para salvaguardar 
os interesses da Câmara Municipal; assessora e orienta a Presidência e a Mesa Diretora em todas 
as sessões realizadas na Câmara Municipal; orienta e assessora os Presidentes das Comissões 
Permanentes,  Temporárias  ou  Processantes,  para  que  atuem  de  maneira  regimental  e 
constitucional; orienta e assessora sindicâncias e processos administrativos disciplinares, além de 
representar ou fazer representar a Câmara Municipal juridicamente no Município ou fora dele e no 
relacionamento com os cidadãos.
Forma de Provimento: Cargo em comissão de livre escolha e exoneração pelo Presidente do 
Poder Legislativo.

2 – GRUPO OCUPACIONAL: NÍVEL TÉCNICO

Denominação: CONTADOR
Descrição: Supervisiona, coordena e executa serviços inerentes à contabilidade geral da Câmara 
Municipal.
Forma de Provimento: Concurso Público

3 – GRUPO OCUPACIONAL: ADMINISTRATIVO

Denominação: ASSISTENTE LEGISLATIVO
Descrição: Auxilia as tarefas da Secretaria Geral no desenvolvimento dos trabalhos legislativos da 
Câmara Municipal.
Forma de Provimento: Concurso Público.

Denominação: OFICIAL LEGISLATIVO
Descrição: Executa serviços inerentes a administração geral da Câmara Municipal
Forma de Provimento: Concurso Público

Denominação: AGENTE LEGISLATIVO
Descrição: Atende o público em geral, identificando e averiguando suas pretensões para prestar-
lhe  informações e/ou  encaminhá-los  às  pessoas  ou  unidade  administrativas  solicitadas;  realiza 
serviços de digitações e cópias de documentos.
Forma de Provimento: Concurso Público 

GRUPO 4 –OPERACIONAL

Denominação: AUXILIAR DE SETOR LEGISLATIVO
Descrição: Executa  serviços  de  zeladoria,  conservação  e  manutenção  da  Câmara  Municipal, 
garantindo o bom funcionamento, assegurando-lhes as condições de higiene e segurança; prepara 
e serve café, chá, água e outros; zela pela ordem e limpeza da cozinha; faz serviços relacionados a 
lavanderia.
Forma de Provimento: Concurso Público

Denominação: MOTORISTA
Descrição: Compreende as tarefas que se destinam a dirigir e conservar veículos automotores da 
frota  da  Câmara  Municipal,  manipulando  comandos  de  marchas  e  direção,  conduzindo-os  em 
trajeto determinado de acordo com as normas de trânsito e instruções recebidas pela Secretaria 
Geral, para efetuar o transporte de servidores e autoridades.
Forma de Provimento: Concurso Público



ANEXO 3: ESCALA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO       

                   

Referência
Grau

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

1   1.316,20   1.335,94   1.355,98   1.376,32   1.396,96   1.417,92   1.439,19 1460,78   1.482,69   1.504,93   1.527,50   1.550,41   1.573,67   1.597,28   1.621,23   1.645,55   1.670,24   1.695,29 

2   1.581,64   1.605,37   1.629,45   1.653,89   1.678,70   1.703,88   1.729,44   1.755,38   1.781,71   1.808,43   1.835,56   1.863,09   1.891,04   1.919,41   1.948,20   1.977,42   2.007,08   2.037,19 

3   2.392,56   2.428,45   2.464,88   2.501,85   2.539,38   2.577,47   2.616,13   2.655,37   2.695,20   2.735,63   2.776,67   2.818,32   2.860,59   2.903,50   2.947,05   2.991,26   3.036,13   3.081,67 

4   3.180,50   3.228,21   3.276,63   3.325,78   3.375,67   3.426,30   3.477,70   3.529,86   3.582,81   3.636,56   3.691,10   3.746,47   3.802,67   3.859,71   3.917,60   3.976,37   4.036,01   4.096,55 

5   4.383,36   4.449,11   4.515,85   4.583,58   4.652,34   4.722,12   4.792,95   4.864,85   4.937,82   5.011,89   5.087,07   5.163,37   5.240,82   5.319,44   5.399,23   5.480,21   5.562,42   5.645,85 

                   

ANEXO 4: ESCALA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO       

                   

Referência Valor                  

I 4.383,36                  

                   


