
  

  

  

  

CÂMARA MUNICIPAL 
ESTADO MARANHÃO, == 

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO-MA. 
CNPJ 016224005/0001-98 o 

PROJETO DE LEI Nº. 01/2017. 

Dispõe sobre a estruturação do Plano de 
Cargos e Carreira da Câmara Municipal 
de Porto Rico do Maranhão-MA, institui 
tabela de vencimentos e dá. outras 
providências. 

A Câmara Municipal de Porto Rico do Maranhão-MA., no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Câmara | 
Municipal, decreta: o 

CAPÍTULO I | 

DA ESTRUTURA DO QUADRO DE PESSOAL 

RESOLVE: 

Art. 1º - O Plano de Cargos e Carreira da Câmara Municipal de Porto Rico do 
Maranhão-MA., obedece ao regime estatutário e estrutura-se em um quadro que se 
compõe de: 

1 — Parte Permanente, com os respectivos grupos ocupacionais e classes de 
cargos; 

CS 

Art. 2º. Para efeito desta Lei são adotadas as seguintes definições: . | 

I - Quadro de pessoal é o conjunto de classes e cargos de carreira, classes de. cargos isolados, e cargos de provimento em comissão existentes na Câmara Municipal 
de Porto Rico do Maranhão; 

I — Cargo público é o conjunto de atribuiçoes, deveres e responsabilidades 
cometido ao servidor público, criado por lei, com denominação própria, número certo e vencimento a ser pago pelos cofres públicos; E 

HI — servidor público — é toda pessoa física legalmente investida em cargo. público, de provimento efetivo ou em comissão; o 

IV — Classe de cargos é o agrupamento de cargos de mesma natureza funcional é grau de responsabilidade, mesmo nível de vencimento, mesma denominação e - 
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substancialmente idênticos quanto ao grau de dificuldade e responsabilidade para o seu 

exercício; 

V — Carreira é a série de classes do mesmo grupo ocupacional, semelhantes 

quanto à natureza do trabalho e hierarquizadas segundo o grau de complexidade das. 

atribuições dos cargos que à compõem; : Colo 

VI - Classe isolada é a classe de cargos que não constitui carreira; 

VII — Grupo ocupacional é O conjunto de classes isoladas ou de carreiras com: 

afinidades entre si quanto à natureza do trabalho ou ao grau de conhecimento exigido 

para o seu desempenho; 
E 

VII — Nível é o símbolo atribuido ao conjunto de classes equivalentes quanto 

ao grau de dificuldade, responsabilidade ou escolaridade, visando determinar a faixa de 

vencimentos a elas correspondentes; 
o Voo 

IX - Faixa de vencimento é a escala de padrões de vencimentos atribuídos a 

um determinado nível; 
RE 

X - Cargo em comissão é o cargo de confiança de livre nomeação: e 

exoneração, podendo recair em servidor de carreira ou não; 

Art. 3º - As classes de cargos da parte Permanente do Quadro de Pessoal, com a carga 

horária, os quantitativos e níveis de vencimentos estão distribuidos por grupos. | 

ocupacionais no Anexo 1. 

$1º. Os cargos de que trata O caput deste artigo integram os seguintes grupos 

ocupacionais: 
RR 

I- Nível Superior; 

II — Administrativo; 

HI — Operacional. 

82º - As classes de grupos € de empregos da parte Permanente e seu 

respectivo enquadramento do Quadro de Pessoal são as constantes do Anexo IL. 

CAPÍTULO II 

DO PROVIMENTO DE CARGOS 
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Art. 4º - Os cargos classificam-se em cargos de: provimento efetivo e cargos de 
provimento em comissão. o 

Art.5º - Os cargos de provimento efetivo constantes do Anexo I serão preenchidos; 

I— Por nomeação, precedida de concurso público, nos termos do inciso N do 
art. 37 da Constituição Federal, tratando-se de cargo inicial de carreira ou de cargos 
isolados; 

H — Por promoção, tratando-se de classe de cargos intermediários ou final 
de carreira; Ro o 

HI — Pelas demais formações previstas em lei. 

Art. 6º - Para provimento dos cargos efetivos serão rigorosamente observados os 
requisitos básicos e específicos estabelecidos para cada classe, constante neste 
instrumento, sob pena de ser o ato correspondente nulo de pleno direito, não gerando 
obrigação de espécie alguma pra Câmara municipal de Porto Rico do Maranhão ou 
qualquer direito para o benefício, além de acarretar Tesponsabilidades a quem lhe der 
causa. o 

$1º - São requisitos básicos para o provimento de cargo público: 

I — nacionalidade brasileira; 

II — Gozo dos direitos políticos 

HI - regularidade com as obrigações militares, se do sexo masculino, « e com. 
as eleitorais pra ambos os sexos; 

IV — Idade mínima de dezoito anos; 

V — Condições de saúde física e mental, compatíveis com o exercício do 
cargo ou função, de acordo com a prévia inspeção médica oficial, admitida a capacidade 
física ou mental parcial, na forma dos arts. 13 a 15 deste diploma legal; 

VI — Nível de escolaridade exigido para o desempenho do cargo; : 

VIII — Habilitação específica para 0 exercício de profissão quando prevista 
em Lei, e não se trata de hipótese prevista no inciso anterior. 

82º - Por lei específica, observada a lei federal, definirá os critérios para 
admissão de estrangeiros no serviço público municipal. d Câmara Municipal de Porto 
Rico do Maranhão. 
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Art. 7º - O provimento dos cargos integrantes no Anexo I deste instrumento - será autorizado pelo Presidente da Câmara Municipal de Porto Rico do Maranhão, desde que | haja vaga e dentro dos valores estabelecidos em lei. a 

$1º- Da solicitação deverão constar: 

I- Denominação e nível de vencimento de classe; 

H — Quantitativo de cargos a serem providos; 

HI — Prazo desejável para provimento; 

IV — Justificativa para solicitação de provimento. 

$2º - O provimento referido no caput deste artigo só se verificará após o cumprimento do preceito constitucional que o condiciona à realização de concurso público de provas ou de provas e título, de acordo com a natureza e a complexidade de cada cargo, observados a ordem de classificação e o prazo de validade do concurso... 
Art. 8º. Na realização do concurso público poderão ser aplicadas provas escritas, orais, teóricas ou práticas e de títulos, conform as características do cargo a ser provido. 

Art. 9º - O concurso público terá validade de até dois anos, podendo ser procorrogado uma única vez por igual período. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Para fins de contagem do colapso temporal trazido pelo caput deste artigo, conta-se a data da puclicação da homologaçao do resultado do'concirso. 

Art. 10 — O prazo de validade do concurso, as condições de. sua realização eos: requisitos para inscrição dos candidtos serão fixadas em edital que será divulgado de modo atender ao princípio da publicidade. o 

Art. 11 — Não se realizará novo concurso público enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade ainda não expirado, para os mesmos . cargos. 
a 

PARÁGRAFO ÚNICO. A aprovação em concurso público não: gera direito a nomeação, 
sto. a qual se dará a exclusivo critério da Câmara Municipal de Porto Rico do Maranhão, dentro do prazo de validade do concurso e na-forma da lei. o 

Art. 12 — Fica reservado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de no, mínimo 5% dos cargos públicos do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Porto Rico do Maranhão, previsto no Anexo 1 deste instrumento. po RS 
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8 1º - O disposto neste é artigo não se aplica : aos csrgos p para os quais a lei exija aptidão 
plena. o e 

8 2º - Não serão reservadas vagas aos portadores de deficiência quando do quantitativo E 
do cargo a ser provido for inferior a cinco. os. Vos 

Art. 13 — A Câmara Municipal de Porto Rico do Maranhão estimulárá a criação « co: 
desenvolvimento de programas de reabilitação ou readaptação profissional para” os | 

- servidores portadores de deficiência físi ísica, mental ou limitação sensorial. 

Art. 14— A deficiência física, mental e limitação sensorial não servirão. de fundainento à E 
concessão de aposentadoria, salvo se adquiridas posteriormente ao. ingresso no. «Serviço Pçs 
público, observado as disposições legais pertinentes. 

Art. 15 — Compete ao Presidente da Câmara Municipal expedir « os atos de: provimento 
dos cargos da Câmara Municipal de Porto Rico do o Maranhão. 

PARÁGRAFO ÚNICO. O ato de provimento deverá, necessariamente, conter: as 
seguintes indicações: o 

I — fundamento legal; 
II — denominação do cargo; 

HI — forma de provimento; 
IV — nível de vencimento do cargo; 
V — nome completo do servidor; 
VI — indicação de que o exercício do cargo se fará cumulativamente com otro: catgo Ou o 
emprego, obedecidos os preceitos constitucionais, quando for O caso. 

Art. 16- Os cargos da parte Permanente do Quadro de Pessoal. que vierem. à vagar, bem . 
como os que forem criados por este instrumento, só poderão ser providos na forma º 
prevista neste Capítulo e de acordo com o previsto na Constituição F ederal. o 

Art. 17 — Excetua-se da regra contida no artigo 16 à contratação por tempo « determinado, E 
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse e público municipal, nos, 
termos do art. 37, Inciso IX da Constitução Federal. o a 

CAPÍTULO HI 

DA REMUNERAÇÃO 

- Art. 18 — Remuneração é o vencimento do cargo, acrescidos das vantagens pecuniárias ' 
permanentes ou temporárias. estabelecidas em LEI. | : o 
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Art. 19 — Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com 
valor fixado em lei, nunca inferior ao salário mínimo, sendo vedada a su vinculação ou equiparação conforme o disposto no inciso XIII do artigo 37 da Constituição Federal. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Os vencimentos dos ocupantes dos cargos públicos são 
irredutíveis conform o disposto no inciso xv do art. 37 da Constituição F ederal. .. 

Art. 20 — A fixação da remuneração observará o que dispões a Constituição Federal. | 

Art. 21 — A remuneração dos ocupantes de cargos e funçoes públicas da Câmara 
Muncipal de Porto Rico e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, 
percebidas cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer. 
outra natureza, seguirão as regras do inciso XI do art. 37 da Constituição Federal. 

Art. 22 — Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento : 
efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de três anos, durante o Qual a sua 
aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargó, observada 
Os seguines faores: eo 

I— asiduidade; 

H — disciplina; 

II — Eficiência; 

IV — idoneidade moral. 

Art. 23 — As classes de cargos de provimento efetivo do quadro de Pessoal Municipal de 
Porto Rico estão hierarquizadas por nível de vencimento do Anexo II deste instrumento. 

$1 — Os valores dos cargos efetivos encontram-se dispostos na tabela; Anexo 
Hi deste instrumento. - . do 

Art. 24 — A revisão geral dos vencimentos estabelecidos para os cargos de provimento 
efetivo, bem como para os cargos de provimento em comissão, deverá ser efetuada 
anualmente, por Lei específica, sempre que na mesma data e sem distinção de indices, 
conforme o disposto no artigo 37, inciso XX da Constituição Federal. É 

Art. 25 — Sempre que se rejustar a remuneração dos servidores em atividade, o rejuste 
será estendido aos inativos e pensionistas na mesma proporção e na mesma data, de 
acordo com o disposto no art. 40, 8 4º da Constituição Federal. 
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Art. 26 — O Presidente da Câmara publicará anualmente os valores da: remuneração dos cargos públicos da Câmara Municipal de Porto Rico, conforme disposto o art. 39,869 da Constituição Federal. O 

CAPÍTULO IV 

DA LOTAÇÃO | 

Art. 27 - A lotação representa a força de trabalho em seus aspectos qualitativos e quantitativos, necessária ao desempenho das atividades gerais e específicas da “Câmara Municipal de Porto Rico, par fim determinado e por prazo curto. ER 

Art. 28 — O afastamento de servidor do órgão em que estiver lotado, para exercício em . 
outro, só se verificará medinte prévi utorizaçõ do Presidente da Câmara Municipal de 
Porto Rico para fim determinado e por prazo curto. Poço 

Art. 29 — Atendimento sempre o interesse do servidor, o Presidente dá Câmara Municipal de Porto Rico poderá alterar lotação do servidor, ex-ofício ou a pedido, desde ' - ue não hajadesvio de funçaõ ou alterarção de vencimento do servidor. O : 

CAPÍTULO V 

DA MANUTENÇÃO DO QUADRO 

Art. 30 — Novas classes de cargos poderão ser incorporadas à Parte Permanente do 
Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Porto Rico, observadas as disposição deste 
Capítulo. o ai 

Art. 31 — As proposta de criação de novas classes de cargos deverão constar: : 

I- Denominação das classes que se deseja criar; 

II — Descrição das respectivas atribuições e requisitos de instrução e experiência, o o 
par provimento; o NE 

HI — Justificativa pormenorizada de sua criação; 

IV — Quantitativo dos empregos ds classes a serem criados; 

V — Nível de vencimento das classes a serem ciadas. 
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81º - O nível de vencimento das classes devem ser definidas considerando-s -Se os 
seguintes fatores: 

I- Grau de instrução requerido para o desempenho da classe; 

II — Experiência exigida para o provimento da classe; 

NI — Grau de complexidade e responsabilidade das atribuições descritas para a 
classe. 

82º - A definição do nível de vencimento deverá resultar da análise comparativa 
dos fatores das classes a serem criadas com os fatores das classes | já existentes na Parte 
Permanente do Quadro de Pessoal da Câmara Municipl de Porto Rico, prevista no. 
Anexo I deste instrumento. o | 

Art. 32 — Cabe ao Presidente da Câmara analisar a proposta e verificar: vo 

I-Se há dotação orçamentária para a criação da nova dass; 

“J — Se suas atribuições estão implícitas ou explícitas nas descrições das classes j Já 
existentes. 

Art. 33 e Aprovada a proposta de criação da nova classe, a | encaminhará, em forma de 
projeto de lei, À Câmara Municipalpara aprovação. 

Art. 34 — Aprovada a criação das novas classes, deverão ser essas incorporadas | E Parte 
Permanente do Quadro de Pessoal da Câmará Municipal de Porto Rico. 

CAPÍTULO VI 

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

Art. 35 — De acordo com o inciso X do art. 2º deste instrumento, cargo de provimento 
em comissão é o cargo de confiança, de livre nomeação e exoneração pelo Presidente-da 
Câmara, podendo serocupado por pessoa integrante ou não do. quadro de carreira, 
segundo o poder discricionário da Autoridade competente para a. nomeação e. 
exoneração. 
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Art. 36 — O Servidor efetivo, quando ocupar cargo em comissão, », poderá optar pela 
remuneração deste ou pela de seu cargo. 

Art. 37 — Os cargos de provimento em Comissão são as constantes no Anexo m deste 
instrumento. 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 38 — Os servidores não estáveis serão exonerados caso a despesas com: n pessoal 
ultrapasse o limite estabelecido na Lei Complementar nº. 101/2000 e demais 
disposições legais pertinentes. o 

Art. 39 — Quando houver concessão de aumento dos vencimentos aos “servidores ) 
públicos da Câmara Municipal, fica estabelecida a data base essa concesssão a mesma 
adotada pelo Governo Federal. 

Art. 40 — As despesas decorrentes da implantação da presente instrumento c correrão à 
conta da dotação própria do orçamento vigente, suplementada se neessário. . no 

Art. 41 — São partes ingegrantes da presente instrumento apenas os Anexos Ia mn que os 
acompanham 

Art. 42 — O disposto neste instrumento apenas se aplica aos servidores públicos do 
Poder Legislativo Municipal. : 

Art. 43 — Este projeto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito, a parti de 
-1º de janeiro e 2017, revogando-se as disposiçõ em contrário. 

Câmara Municipal de Porto Rico do Maranhão-MA, em 02 de janeiro de 2017. 

Presidente, VALDIR DE JESUS; 

1ºVice-Presidente, JOUDE FRAN SANTOS MENDES; 

2ºVice-Presidente, NELCI MARIA RIBEIRO MENDES; 
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ANEXO 1 - RESOLUÇÃO Nº 01/2017. 

CLASSE DA PARTE PERMANENTE DO QUADRO DE PESSOAL DA 

CÂMARA 

MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO-MA. 

1 - ADMINISTRATIVO 

  

Denominação do Nível Salarial Quantitativo de Carga Horária 

  

    
cargo vagas Semanal 

Auxilir R$ 935,00 01 (um) 
Administrativo     
  

NH - OPERACIONAL 

  

Denominação do 
cargo 

Nível Salarial Quantitativo de 

vagas 

Carga Horária 

Semanal 
  

  
Zelador 

  
935,00 

  
01 (um) 
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ANEXO Il - PROJETO DE LEI Nº 01/2017 

HIERARQUIZAÇÃO DAS CLASSES DO QUADRO PERMANENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO-MA 

  

  

  

    

Nível Salarial Classes 

0 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
02 ZELADORA 
  

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO-MA. 

  

  

  

    

NÍVEL PISO SALARIAL 
01 — AUXILIAR ADMINISTRATIVO R$ 945,80 
02 - ZELADOR R$ 945,80 
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ANEXO TI — PROJETO DE LEI Nº 01/2017. 

TABELA DOS CARGOS EM COMISSÃO (CCC) DA. CAMARA MUNICIPAL 

PORTO RICO DO MARANHÃO (MA). 

  

  

  

  

  

  

  

  

DENOMINAÇÃO |NºDECARGOS [SÍMBOLO . “| VALOR 

SECRETÁRIO 01 CC | R$ 1.000,00 - 
| TESOUREIRO - [01 Cc | R$1:500,00 : 
ASSESSOR . 01  ÀCC “| R$ 1.500,00: 
PARLAMENTAR a ' dos o 

| DO PRESIDENTE o E . 
SECRETARIO [02 CC. R$ 935,00: 
ADJUNTO O 

| TECJOPERADOR [01 Cc R$ 935,00. 
DE SOM | | o o 
CONTADOR 01 Cc | R$3.000,00 
ASSESSOR 01 [Cc R$ 3.000,00             
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scergiprdes 
Presidente 

A oro Froo or Soho» Man a 
oud Fran Dos Santos Mendes 

1º Vice Presidente 

, fatia ç on 
Nélci Maria Ribeiro Mendes 

2º Vice Presidente 

José aa 
1º    

las — 

Martins Barbosa 

cretário 

Natoniel Pinto Macário 

2º Secretário 
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