
 
           

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE 
Rio Grande do Sul - Brasil 

 
 

   LEI MUNICIPAL Nº 194 DE 27 DE SETEMBRO DE 2000 
 
 

“Altera o Plano de Classificação de Cargos e Funções (PCC) da Câmara 
Municipal de Vereadores de São José do Norte, restabelece o respectivo Plano 
de Pagamento e dá outras providências”. 

 
 
 
 INÁCIO MARIANO TERRA, Prefeito Municipal de São José do Norte, Estado do Rio Grande 
do Sul, República Federativa do Brasil. 
  

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte LEI: 
  
 

TÍTULO I 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
 

Art. 1º - É adotado no serviço público da Câmara Municipal de Vereadores de São José do 
Norte, o PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES (PCC) estabelecido por esta Lei. 
 
 Art. 2º - O Regime Jurídico Único dos servidores públicos pertencentes à Câmara Municipal de 
Vereadores é o Estatutário, que será estabelecido em Estatuto. 

 
Art. 3º - A Organização do Pessoal da Câmara Municipal de Vereadores, com base no 

“SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES” fica assim constituída: 
 

1 - Quadro Permanente de Cargos; 
2 - Quadro de Cargos em Comissão e Funções de Confiança; 

 
§ 1º - O Quadro Permanente de Cargos é constituída por cargos de provimento e efetivo. 

 
 § 2º - O Quadro de Cargos em Comissões e Funções de Confiança é integrado por todos os 
cargos de provimento em comissão e funções de comissão criados por Lei. 
 
 Art. 4º - Para os efeitos desta Lei, define-se “cargos” os criados por Lei, em número certo e 
com denominação própria, consistindo no conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades 
cometidas a um servidor, mediante retribuição pecuniária padronizada. 
 
 Art. 5º - Os cargos são de provimento efetivo ou em comissão. 
 
 Art. 6º - Os cargos de provimento efetivo são isolados ou de carreira. 
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§ 1º - Cargos isolados são os que, mesmo quando integrados em classes, não possibilitam 

promoção vertical de seus ocupantes. 
 
 § 2º - Cargos de carreira são os que possibilitam a movimentação de seus ocupantes, de classe a 
classe, mediante promoção vertical. 
 
 Art. 7º - Classe é o agrupamento de cargos da mesma profissão ou atividade, com a mesma 
denominação e com o mesmo nível de dificuldades, responsabilidades e retribuição pecuniária. 
 
 Art. 8º - Série é o conjunto de classes dispostas hierarquicamente segundo o grau de 
dificuldades e responsabilidades de suas atribuições, e na forma do Plano de Promoções verticais. 
 
 Art. 9º - A Lei que criar cargos será sempre precedida de justificativa de sua necessidade e 
determinará a forma de nomeação de seus ocupantes, se em caráter efetivo ou em Comissão, bem 
como, estabelecerá, para o seu provimento, os requisitos mínimos de escolaridade e aptidão 
profissional. 
 
 Art. 10 – Considera-se “Função de Confiança” para os efeitos desta Lei, a que corresponder as 
atribuições de direção, chefia ou assessoramento e outras que a Lei determinar. 
 
 Art. 11 – São extintos todos os cargos e funções, existentes atualmente no Quadro de Pessoal 
da Câmara Municipal de Vereadores. 
 

Parágrafo único – Excetuam-se os cargos constantes do Quadro Especial em Extinção dos 
Empregos Públicos Estáveis. 
 
 

TITULO II 
 

DO QUADRO PERMANENTE DE CARGOS 
 

CAPÍTULO I 
 

DO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS 
 

 Art. 12 – A Organização do Quadro Permanente de Cargos vincula-se aos fins da Câmara 
Municipal de Vereadores, estruturando-o em serviços, destinados ao atendimento das funções 
essenciais e gerais, necessários à execução daqueles fins. 
 
 Art. 13 – A sistemática do Quadro Permanente de Cargos se processa em decorrência de três 
níveis, fixados segundo graus de dificuldades e complexidade dos serviços da Câmara Municipal, de 
Vereadores a saber: 
 
  I – NÍVEL PRINCIPAL – Funções Técnicas ou Administrativas de grande responsabilidade, 
cujo exercício exige escolaridade correspondente ao 2º ou 3º graus completos, suplementado, quando 
for o caso, por especialização ou treinamento. 
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  II – NÍVEL MÉDIO – Funções Administrativas ou Técnicas de certa complexidade. Exigência 
de escolaridade correspondente ao 2º grau completo, suplementado, quando for o caso, por 
especialização. 

 
  III – NÍVEL SIMPLES – Trabalho de rotina, geralmente de pouca complexidade. Nas 
atividades administrativas, exigência de escolaridade correspondente ao 1º grau incompleto.   

 
     Art. 14 – Cada nível poderá conter classes de cargos de valorização diversas, não podendo, 
entretanto, haver classe de valores em níveis diferentes. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DA ESTRUTURA DO QUADRO PERMANENTE DE CARGOS 
 
Art. 15 – A estrutura básica do Quadro Permanente de Cargos é constituída dos seguintes 

serviços: 
 
I – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; 
 
II – SERVIÇOS AUXILIARES.  
 
Parágrafo único – A natureza dos serviços acima mencionados, serão especificados no Anexo I, 

desta Lei.  
 
Art. 16 – As classes de cargos serão distribuídas nos diversos serviços, observadas as 

características próprias de cada nível. 
 
Art. 17 – São criados no Quadro permanente, os seguintes cargos: 
 
NÍVEL  TOTAL DE  DENOMINAÇÃO         CÓDIGOS  
   CARGOS  DAS CLASSES 
 
PRINCIPAL 
       (1)   02   ASSESSOR LEGISLATIVO        1.1.1.5 
 

 MÉDIO 
     (2)   02   TÉCNICO EM CONTABILIDADE   2.1.2.4 
    02   OPERADOR DE COMPUTADOR      2.1.3.4 
    02   OFICIAL LEGISLATIVO       2.1.4.4 
 
 SIMPLES 
                 (3)    02   AUXILIAR LEGISLATIVO       3.1.5.4 

02                         TELEFONISTA        3.2.6.4 
02    VIGIA      3.2.7.1 
02   SERVENTE       3.2.8.1 
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ALTERADO PELA LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 797/2017 
 
  Art.17- São criados no Quadro Permanente, os seguintes cargos: 

 
NÍVEL  TOTAL DE  DENOMINAÇÃO    
   CARGOS  DAS CLASSES 
 
PRINCIPAL 
(1)   02   ASSESSOR LEGISLATIVO    

         
 MÉDIO 
 (2)   02   TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
    02    TÉCNICO EM INFORMÁTICA   
  
    02   AGENTE ADMINISTRATIVO 
  
 SIMPLES 
 (3)   02   AUXILIAR LEGISLATIVO 
    02   TELEFONISTA    
    02   VIGIA      
    02   SERVENTE      
   
    Art. 18 – O Código de Identificação, estabelecido para as classes de cargos criados no artigo 
anterior, tem a seguinte constituição: 

 
1º Elemento: indica o nível; 
 
2º Elemento: indica o serviço; 
 
3º Elemento: indica a classe; 
 
4º Elemento: indica o padrão de vencimento. 
 
Art. 19 – É a seguinte série de serviços administrativos existente no Quadro Permanente de 

Cargos: 
 
CLASSE   DENOMINAÇÃO DO CARGO   PADRÃO 
  
1    ASSESSOR LEGISLATIVO     5 
 
2    OFICIAL LEGISLATIVO     4 
 
3    AUXILIAR LEGISLATIVO     3 
 
ALTERADO PELA LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 797/2017 
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  Art.19- É a seguinte série de serviços administrativos existentes no Quadro Permanente de 
Cargos:  
 

CLASSE  DENOMINAÇÃO DO CARGO   PADRÃO 
 
1   ASSESSOR LEGISLATIVO    5 
 
2   AGENTE ADMINISTRATIVO   4 
    
3   AUXILIAR LEGISLATIVO    3 

 
    Art. 20 – São as seguintes classes de cargos que não se integram em séries:  
 
CLASSE   DENOMINAÇÃO DO CARGO   PADRÃO 
 
4    TÉCNICO EM CONTABILIDADE    4 
 
5    OPERADOR DE COMPUTADOR    4 
 
6    TELEFONISTA      2 
 
7    VIGIA        1 
 
8    SERVENTE       1 
 
ALTERADO PELA LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 797/2017 
 
  Art.20- São as seguintes classes de cargos que não se integram em séries:  

 

CLASSE  DENOMINAÇÃO DO CARGO   PADRÃO 
 
4   TÉCNICO EM CONTABILIDADE   4 
 
5   TÉCNICO EM INFORMÁTICA   4 
 
6    TELEFONISTA      2 
 
7    VIGIA       1 
    
8   SERVENTE       1” 
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CAPÍTULO III 
         

DAS ESPECIFICAÇÕES DE CLASSE 
 
   Art. 21 – Entende-se por especificação de classe, a discriminação dos cargos classificados à 
base de deveres e responsabilidades, contendo o nome da classe, o serviço, o nível, o código, a síntese 
dos deveres, exemplos de atribuições, condições de trabalho, requisitos para provimento, recrutamento 
e acesso. 
 
   Art. 22 – Fazem parte integrante desta Lei, como Anexo I, as especificações das classes do 
Quadro Permanente de Cargos, às quais só poderão ser alteradas por Lei. 
 
   Art. 23 – Toda e qualquer proposta de criação de novas classes de cargos terá que ser 
acompanhada da respectiva especificação 
 
 

TÍTULO II 
 

DO QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA 
   

Art. 24 – São criados os seguintes Cargos em Comissão, de livre nomeação e exoneração, 
destinados ao atendimento de encargos de direção, chefia, assessoramento e outros que a Lei 
determinar, os quais poderão ser providos, optativamente, sob a forma de Função de Confiança. 

 
QUANTIDADE  DENOMINAÇÃO      PADRÃO 
 
 01   DIRETOR GERAL      CC5/FC5 
  

01   ASSESSOR JURÍDICO     CC4/FC4 
 
01   DIRETOR ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO CC3/FC3 
 
01 DIRETOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA  CC2/FC2 

  
01   CHEFE DA EQUIPE DE SERVIÇOS GERAIS  CC1/FC1 
 

 Art. 25 – O provimento dos Cargos em Comissão poderão ser efetuados com pessoas estranhas 
ao Quadro Permanente de Cargos da Câmara Municipal de Vereadores. 
 
 Art. 26 – O exercício da Função de Confiança é privativo de detentores de cargos de 
provimento efetivo. 
 
 Art. 27 – As atribuições dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança, de forma sintética e 
analítica, bem como, as condições para o provimento, fazem parte integrante desta Lei, como Anexo I.   
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TÍTULO IV 
 

DO RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E PROMOÇÕES 
 
 Art. 28 – O recrutamento externo será feito, para provimento de cargos, mediante concurso 
público e proceder-se-á: 
 

a ) nos casos de nomeação em cargos isolados ou iniciais de séries; 
 

  b ) nos demais casos em que, aberta a inscrição para recrutamento interno, não se apresentem 
candidatos ou apresentando-se, não logrem aprovação em número suficiente para provimento das 
vagas existentes. 
                
       Art. 29 – O provimento dos cargos de classes não iniciais de séries de carreira serão realizados 
por recrutamento interno e obedecerá às linhas de promoções de cada classe. 
 
 Art. 30 – Não poderão concorrer ao recrutamento interno, os servidores que não preencham as 
condições mínimas para o provimento e exigidas por esta Lei. 
 
   Art. 31 – O recrutamento interno, para a promoção vertical dos cargos das classes que 
compõem a série referida no artigo anterior, constituir-se-á das seguintes partes: 
 

I – prova objetiva de serviço, na forma estabelecida em regulamento; 
 

           II – prova de títulos, na forma estabelecida em regulamento; 
 

           III – prova de merecimento, baseada em critérios objetivos na forma a ser regulamentada, que 
incluirá os aspectos referentes à assiduidade, pontualidade, disciplina e outras atividades de 
qualificação profissional. 
 
 Parágrafo único – A valorização da prova a que se refere o Inciso I deste artigo terá que atingir, 
no mínimo, a sessenta por cento (60%), do total de pontos atribuíveis ao conjunto das provas. 
 
 Art. 32 – A promoção horizontal, realizada na forma estabelecida no artigo 33 desta Lei, 
consiste na passagem do servidor do padrão base da classe a que pertencer, para o primeiro subpadrão 
respectivo, e sucessivamente, de um subpadrão inferior ao imediatamente superior, de acordo com a 
tabela constante do artigo 36. 
 
 Parágrafo único – A promoção horizontal implica somente em aumento de remuneração, sem 
qualquer alteração das atribuições e responsabilidades do servidor. 
 
 Art. 33 – Serão promovidos horizontalmente a cada três anos os servidores de cada classe, com 
estabilidade, que adquirem mérito, na forma regulamentada.  
 
 Parágrafo único – As promoções horizontais, terão sua contagem do período de promoção e 
serão efetuadas anualmente na mesma data em que entrar em vigor esta Lei. 
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 Art. 34 – Para a promoção horizontal será aplicado o Boletim de merecimento do 

servidor, composta dos seguintes ítens: 
 
  I – assiduidade de 90% (noventa por cento) no triênio, descontados os afastamentos de serviço 
que a Lei considere de efetivo exercício; 

 
  II – rendimento e qualidade de trabalho, capacidade de iniciativa e colaboração, tirocínio, ética 
profissional, conhecimento, aperfeiçoamento profissional e compreensão dos deveres; 
 
  III – inexistência, no triênio, de penalidade de advertência ou suspensão transitada em julgado; 

 
  IV – grau de merecimento de sessenta por cento (60%), no mínimo, dos pontos atribuíveis em 
avaliação, considerados critérios objetivos estabelecidos em regulamento. 
  
   Art. 35 – O Boletim de Merecimento será preenchido, anualmente, pela Comissão de 
eficiência, que na forma estabelecida em regulamento, irá definir os seus critérios disciplinares. 
 
 

TÍTULO V 
 

DO PLANO DE PAGAMENTO 
 
 Art. 36 – A tabela de vencimentos para o Quadro Permanente de Cargos fica constituída dos 
seguintes padrões respectivos subpadrões de promoção horizontal: 
 
PADRÃO   SUBPADRÕES DE PROMOÇÃO HORIZONTAL 
 
BASE    0   1   2   3 
 
1         151,00         194,12          237,26        280,40 
 
2         301,97        334,33          366,68        420,61 
 
3         452,96        517,68          582,39        647,10 
 
4         884,37                        970,65        1.056,93      1.143,21 
 
5                  1.315,77     1.402,05       1.488,33      1.574,61 
 

Art. 37 – É fixada a seguinte tabela de pagamentos para os Cargos em Comissão e Funções de 
Confiança: 
   CC1/FC1  =     299,65 
   CC2/FC2 = 1.311,95 
   CC3/FC3 = 1.574,76 
   CC4/FC4 = 1.775,44 
   CC5/FC5 = 1.967,62 
ALTERADO PELA LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 397-2004  
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 Art. 37 É fixada a seguinte tabela de pagamentos para os Cargos em comissão e Funções de 
Confiança, nos seguintes termos: 
 
   CC1/FC1 =  R$    350,00 (trezentos e cinquenta reais) 
   CC2/FC2 = R$ 1.000,00 (hum mil reais)    

CC3/FC3 = R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais)  
CC4/FC4 = R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)  
CC5/FC5 = R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) ” 

 
Art. 38 – Os valores dos vencimentos e gratificações, fixados nas tabelas dos Arts. 36 e 37, 

serão sempre reajustados anualmente através de índice único. 
 
 

TÍTULO VI 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
 Art. 39 – A Presidência da Câmara Municipal de Vereadores promoverá o aperfeiçoamento de 
seus servidores, no sentido de melhor prepará-los para o desempenho em seus cargos, e também com o 
objetivo de promover o aprimoramento do serviço público. 
 
 Parágrafo único – O aperfeiçoamento de que trata este artigo poderá ser feito através de cursos, 
encontros, seminários, palestras e simpósios promovidos pela Câmara Municipal de Vereadores, 
associações de classe ou órgãos de assessoramento técnico e científico. 
 
 Art. 40 – A lotação dos cargos integrantes do Quadro Permanente será feita pela Mesa Diretora 
da Câmara Municipal. 
 
 Art. 41 – É concedido o pagamento do adicional noturno, no valor trinta por cento (30%) 
incidente no vencimento básico, aos Servidores Municipais.  
 
 Parágrafo único – É considerado horário noturno para efeito desta Lei, aquele realizado das 
vinte e duas horas (22:00 h.) de um dia às cinco horas (05:00 h.) do outro. 
 
 Art. 42 – Revogam-se o Decreto Legislativo nº 006/94, Decreto Legislativo nº 002/95, Decreto 
Legislativo 009/95, Decreto Legislativo nº 046/2000, Decreto Legislativo nº 047/2000, Decreto 
Legislativo 048/2000 e Lei Ordinária Municipal nº 112/98. 
 
  Art. 43 - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, com seus efeitos a contar 
de 01 de janeiro de 2001. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE, AOS 27 DIAS DO MÊS DE 
SETEMBRO DE 2000. 
 
        INÁCIO MARIANO TERRA 
                 Prefeito Municipal 
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Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 
 
 
 
  MARIA GORETI SANTOS COSTA 
            Secretária Municipal de Administração  
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ANEXO I 
 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS PERMANENTES 
 
Quadro:  Provimento Permanente 
 
Classe:  Assessor Legislativo 
 
Nível:   Principal  
 
Padrão:  5 
 
Código:  1.1.1.5 
 
Atribuições: 

Descrição Sintética: Prestar assessoramento administrativo aos Vereadores e demais 
componentes da Câmara Municipal de Vereadores; realizar estudos no campo das Administração 
Municipal. 
 

Descrição Analítica: Elaborar pareceres fundamentados na legislação ou em pesquisas 
efetuadas; exarar despachos interlocutórios ou não; de acordo com a orientação superior hierárquico; 
revisar atos e informações antes de subtê-los à apreciação das autoridades superiores; reunir 
informações que se fizerem necessárias para decisões importantes na organização administrativa; 
efetuar pesquisas para o aperfeiçoamento dos serviços; propor a realização de medidas relativas ao 
melhor desempenho dos serviços legislativos; participar de comissões de inquérito; executar outras 
tarefas correlatas.  
 
Condições de Trabalho: 
a) Horário: Período normal de trinta e seis horas (36 h.) semanais;  
b) Outras: A realização de viagens para fora da Sede do Município; frequência a cursos de 

especialização. 
 
Requisitos para Provimento: 
a) Idade mínima: 18 anos; 
b) Escolaridade: a nível de terceiro (3º) grau completo; 
c) Outros: conforme as instruções reguladoras do processo seletivo. 
 
Recrutamento: 
Edital para Concurso Público. 
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Quadro:  Provimento Permanente 
 
Classe:  Técnico em Contabilidade 
 
Nível:   Médio  
 
Padrão:  4 
 
Código:  2.1.2.4 
 
Atribuições: 

Descrição Sintética: Estudar, fiscalizar, orientar e coordenar as atividades contábeis que 
envolvam matéria financeira econômica de natureza complexa. 
 

Descrição Analítica: Supervisionar os serviços, realizar estudos e pesquisas para 
estabelecimento de normas diretoras da contabilidade da Câmara Municipal; planejar modelos e 
fórmulas para uso dos serviços da contabilidade; elaborar projetos orçamentários; analisar e realizar a 
análise contábil e estatísticas dos elementos integrantes dos balanços; assinar balanços e balancetes; 
executar a escrituração analítica dos atos e fatos administrativos; escriturar contas correntes diversas; 
organizar boletins de receita e despesa; escriturar mecanicamente fichas e empenhos; levantar e 
conferir balancetes; examinar processos de prestação de contas; examinar empenhos de despesas, 
verificando a classificação e a existência de saldos nas anotações; executar outras tarefas correlatas. 
 
Condições de Trabalho: 
a) Horário: Período normal de trinta e seis horas (36 h.) semanais; 
b) Outras: A realização de viagens para fora da Sede do Município: frequência a cursos de 

especialização. 
 
Requisitos para Provimento: 
a) Idade mínima: 18 anos; 
b) Escolaridade: a nível de segundo (2º) grau completo, com habilitação legal para o exercício da 

profissão de Técnico em Contabilidade; 
c)  Outros: conforme as instruções reguladoras do processo seletivo. 
 
Recrutamento: 
Edital para Concurso Público. 
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Quadro:  Provimento Permanente 
 
Classe:  Operador de Computador 
 
Nível:   Médio  
 
Padrão:  4 
 
Código:  2.1.3.4 
 
Atribuições: 

Descrição Sintética: Operar computadores eletrônicos, regulando seus mecanismos, acionando 
os dispositivos do comando, observando e controlando seu funcionamento, para processar os 
programas elaborados. Digitação e datilografia. 
 

Descrição Analítica: Analisar, antes do processamento, o programa a ser executado, estudando 
as indicações e instalações do sistema determinado, para assegurar-se da correta definição de todas as 
informações necessárias às operações; regular os mecanismos do controle do computador e 
equipamentos complementares, baseando-se na programação recebida, para assegurar o perfeito 
funcionamento do mesmo; selecionar e montar, nas unidades correspondentes, as fitas e discos 
necessários à execução do programa, guiando-se pelo fluxograma do sistema fornecido e outras 
indicações, para possibilitar o processamento dos dados; ligar a máquina, acionando suas alavancas de 
comando, para processar os programas elaborados; acompanhar as operações em execução, 
interpretando as mensagens dadas pelo computador, verificando a alimentação do equipamento, 
regularidade de impressão, concordância aparente de resultados e outros fatores de importância, para 
detectar eventuais falhas de funcionamento, identificar erros e adotar as medidas prescritas para 
corrigílos ou reportá-los ao responsável; esvaziar as unidades ao término de cada operação, 
empregando os processos de rotina, para realimentar a máquina; registrar o tempo de processamento de 
cada serviço, utilizando formulários apropriados, para permitir a avaliação estatística do uso da 
máquina; manter os arquivos de cartões, fitas magnéticas, discos relatórios e outros materiais de 
operações; operar máquina que transfere dados para os cartões, leitoras de códigos de barras, etc. 
 
Condições de Trabalho: 
a) Horário: Período normal de trinta e seis horas (36 h.) semanais; 
b) Outras: A realização de viagens para fora da Sede do Município; frequência a cursos de 

especialização. 
 
Requisitos para Provimento: 
a) Idade mínima: 18 anos; 
b) Escolaridade: a nível de segundo (2º) grau completo; 
c) Habilitação profissional legal para operador de computador; 
d) Outros: conforme as instruções reguladoras do processo seletivo. 
 
Recrutamento: 
Edital para Concurso Público. 
ALTERADO PELA LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 797/2017 
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Quadro:  Provimento Permanente 
 
Classe:   Técnico em Informática  
 
Nível:   Médio  
 
Padrão:  4 
 
Atribuições: 

 
Descrição Sintética:Estudar, instalar, regular, processar, orientar e coordenar as atividades 

que envolvam matéria de informática de natureza complexa. 
 

Descrição Analítica: Realizar instalação de redes, manutenção de hardwares, reinstalação 
de sistemas, manutenção de periféricos em geral, dentre outras atividades atinentes ao cargo. 
 
Condições de Trabalho: 
a) Horário: Período normal de trinta e seis (36) horas semanais; 
b) Outras: A realização de viagens para fora da Sede do Município; frequência a cursos de 

especialização. 
 
Requisitos para Provimento: 
a) Idade mínima: 18 anos; 
b) Escolaridade: a nível de segundo (2º) grau completo; 
c) Habilitação: comprovação profissional de Técnico em Informática; 
d) Outros: conforme as instruções reguladoras do processo seletivo. 
 
Recrutamento: 
Edital para Concurso Público. 
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Quadro:  Provimento Permanente 
 
Classe:  Oficial Legislativo 
 
Nível:   Médio  
 
Padrão:  4 
 
Código:  2.1.4.4 
 
Atribuições: 

Descrição Sintética: Executar serviços de escritório de certa complexidade, que envolvam a 
interpretação de Leis e normas administrativas, especialmente para fundamentar informações. 
 

Descrição Analítica: Examinar processos relacionados com assuntos gerais da Câmara 
Municipal, que exijam interpretação de textos legais, especialmente da legislação básica do Município; 
elaborar pareceres instrutivos; redigir quaisquer modalidades de expedientes administrativos, inclusive 
atos oficiais, portarias, decretos, projetos de lei, elaborar e/ou verificar a exatidão de quaisquer 
documentos de receita e despesa, folhas de pagamento, empenhos, balancetes, demonstrativos de 
caixa; operar com máquinas de contabilidade em geral; organizar e orientar a elaboração de fichários e 
arquivos de documentação e de legislação; secretariar reuniões, comissões de inquérito e integrar 
grupos operacionais de trabalho; fazer a chamada dos Vereadores; lavrar as atas das sessões; executar 
tarefas correlatas. 
 
Condições de Trabalho: 
a) Horário: Período normal de trinta e seis horas (36 h.) semanais; 
b) Outras: A realização de viagens para fora da Sede do Município; frequência a cursos de 

especialização. 
 
Requisitos para Provimento: 
a) Idade mínima: 18 anos; 
b) Escolaridade: a nível de segundo (2º) grau completo; 
c)  Outros: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 
 
Recrutamento: 
Edital para Concurso Público. 
ALTERADO PELA LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 797/2017 
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Quadro:  Provimento Permanente 
 
Classe:   Agente Administrativo 
 
Nível:   Médio  
 
Padrão:  4 
 
Atribuições: 

 
Descrição Sintética: Executar serviços de cunho administrativo de certa complexidade, que 

envolvam matérias administrativas. 
 

Descrição Analítica: Profissional com formação e diploma de nível médio, com as 
atribuições de desenvolver todas as atividades necessárias ao bom andamento dos serviços 
administrativos do Poder Legislativo como, redigir documentos, organizar pastas, arquivos e 
documentos, fazer lançamentos em livros de registro, realizar o atendimento da população, 
inclusive o telefônico, serviços de almoxarifado, digitar e datilografar documentos e informações, 
dar suporte administrativo a todos os departamentos da Casa Legislativa, operar computador, 
secretariar serviços, protocolar documentos, requerimentos e outras matérias e atividades 
administrativas gerais para as quais for designado. 
 
Condições de Trabalho: 
c) Horário: Período normal de trinta e seis (36) horas semanais; 
d) Outras: A realização de viagens para fora da Sede do Município; frequência a cursos de 

especialização. 
 
Requisitos para Provimento: 
c) Idade mínima: 18 anos; 
d) Escolaridade: a nível de segundo (2º) grau completo; 
e) Outros: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 
 
Recrutamento: 
Edital para Concurso Público. 
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Quadro:  Provimento Permanente 
 
Classe:  Auxiliar Legislativo 
 
Nível:   Simples  
 
Padrão:  3 
 
Código:  3.1.5.4. 
 
Atribuições: 

Descrição Sintética: Executar trabalhos de escritório, geralmente de rotina, que requeiram 
alguma capacidade de julgamento. 
 

Descrição Analítica: Redigir informações simples, ofícios, cartas, memorandos, telegramas; 
executar trabalhos de datilografia em geral; secretariar reuniões, lavrar atas e fazer quaisquer 
expedientes a respeito; fazer registros relativos a dotações orçamentárias; elaborar e conferir folhas de 
pagamento; classificar expediente e documentos, fazer mapas, boletins e demonstrativos; fazer 
anotações em fichas e manusear fichários; providenciar a expedição de correspondência; conferir 
materiais e suprimentos em geral com faturas, conhecimentos ou notas de entrega; levantar a 
frequência de servidores; executar outras tarefas correlatas.  
 
Condições de Trabalho: 
a) Horário: Período normal de trinta e seis horas (36 h.) semanais;  
b) Outras: A realização de viagens para fora da Sede do Município; frequência a cursos de 

especialização. 
 
Requisitos para Provimento: 
a) Idade mínima: 18 anos; 
b) Escolaridade: a nível de primeiro (1º) grau completo; 
c)  Outros: conforme as instruções reguladoras do processo seletivo. 
 
Recrutamento: 
Edital para Concurso Público. 
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Quadro:  Provimento Permanente 
 
Classe:  Telefonista 
 
Nível:   Simples  
 
Padrão:  2 
 
Código:  3.2.6.2 
 
Atribuições: 

Descrição Sintética: Executar os trabalhos relacionados com operações em aparelhos e mesas 
de ligações telefônicas da Câmara Municipal. 
 

Descrição Analítica: Operar com aparelhos telefônicas e mesas de ligação; efetuar ligações 
pedidas; receber e transmitir mensagens; zelar pela conservação e limpeza dos parelhos; fazer reparos 
em aparelhos telefônicos e mesas de ligação; relacionar as ligações diárias solicitadas pela Câmara 
Municipal; executar outras tarefas correlatas. 
 
Condições de Trabalho: 
a) Horário: Período normal de trinta e seis horas (36 h.) semanais;  
b) Outras: O exercício do cargo poderá determinar o trabalho aos sábados, domingos e feriados; a 

realização de viagens para fora da Sede do Município; frequência em cursos de especialização. 
 
Requisitos para Provimento: 
a) Idade mínima: 18 anos; 
b) Escolaridade: a nível de primeiro (1º) grau completo; 
c) Habilitação profissional: Experiência em serviços de telefonia; 
d) Outros: conforme as instruções reguladoras do processo seletivo. 
 
Recrutamento: 
Edital para Concurso Público. 
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Quadro:  Provimento Permanente 
 
Classe:  Vigia 
 
Nível:   Simples  
 
Padrão:  1 
 
Código:  3.2.7.1 
 
Atribuições: 

Descrição Sintética: Realizar serviços de vigilância em prédios e logradouros da Câmara 
Municipal. 
 

Descrição Analítica: Exercer vigilância nas dependências da Câmara Municipal; prestar 
auxílio às pessoas cegas e aleijadas para atravessar ruas; prestar informações; realizar ronda de 
inspeção em intervalos fixados, adotando providências tendentes a evitar roubos, incêndios e 
danificações nos prédios e materiais sob sua guarda; fiscalizar a entrada e saída de pessoas e veículos 
pelos portões sob sua guarda; vedar a entrada de pessoas não autorizadas e verificar as autorizações 
para ingresso nos referidos locais; zelar pelas condições de ordem e asseio nas áreas sob sua 
responsabilidade; verificar se as portas e janelas estão devidamente fechadas; investigar irregularidades 
em quaisquer das autoridades competentes; executar outras tarefas correlatas. 
 
Condições de Trabalho: 
a)  Horário: Período normal de trinta e seis horas (36 h.) semanais;  
b) Outras: O exercício do cargo poderá determinar o trabalho aos sábados, domingos e feriados, 

sujeitando-se ao uso de uniforme a ser fornecido pela Câmara Municipal; a realização de viagens 
para fora da Sede do Município; frequência em cursos de especialização. 

 
Requisitos para Provimento: 
a) Idade mínima: 18 anos; 
b) Escolaridade: a nível de primeiro (1º) grau completo; 
c) Habilitação profissional com experiência em serviços de vigilância; 
d) Outros: conforme as instruções reguladoras do processo seletivo. 
 
Recrutamento: 
Edital para Concurso Público. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
           

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE 
Rio Grande do Sul - Brasil 

 
 

Quadro:  Provimento Permanente 
 
Classe:  Servente 
 
Nível:   Simples  
 
Padrão:  1 
 
Código:  3.2.8.1 
 
Atribuições: 

Descrição Sintética: Proceder a limpeza e conservação dos locais de trabalho; fazer arrumação 
e remoção de móveis, máquinas e materiais. 
 

Descrição Analítica: Fazer trabalhos de limpeza nas diversas dependências do prédio da 
Câmara Municipal; proceder á limpeza de pisos, vidros, lustres, móveis e instalações sanitárias; 
remover lixos e detritos; lavar e encerar assoalhos; retirar o pó de livros e estantes de armários; fazer 
arrumação. Conservação e remoção de móveis, máquinas e materiais; atender telefones; anotar e 
transmitir recados; preparar café e servi-lo, transportar volume; executar outras tarefas correlatas.  
 
Condições de Trabalho: 
a) Horário: Período normal de trinta e seis horas (36 h.) semanais; 
b) Outras: O exercício do cargo poderá determinar o trabalho aos sábados, domingos e feriados, 

sujeitando-se ao uso de uniforme a ser fornecido pela Câmara Municipal; a realização de viagens 
para fora da Sede do Município; frequência em cursos de especialização. 

  
Requisitos para Provimento: 
a) Idade mínima: 18 anos; 
b) Escolaridade: a nível de primeiro (1º) grau incompleto; 
c) Habilitação profissional em serviços de limpeza; 
d) Outros: conforme as instruções reguladoras do processo seletivo. 
 
Recrutamento: 
Edital para Concurso Público. 
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DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO 
 
Quadro:   Provimento de Cargo em Comissão 
 
Classe:   Diretor Geral 
 
Padrão:  CC5/FC5 
 
Código:   
 
Atribuições: 
 Descrições Sintética: Superintender os serviços e a realização das tarefas de direção no 
desempenho das atividades de Administração Geral da Câmara Municipal de Vereadores de São José 
do Norte, sob orientação da Presidência. 
 
 Descrição Analítica: Supervisar, planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as ações 
Legislativas e Administrativas da Câmara Municipal de Vereadores, de maneira a garantir a execução 
das tarefas incumbidas ao Poder Legislativo; representar o Presidente, quando para isto for designado; 
prestar informações e assessoramento à Presidência, à Mesa Diretora, às Comissões e aos Vereadores; 
coordenar a proposta orçamentária e a prestação de contas; ser responsável pela Guarda das 
Declarações de Bens dos Vereadores e Servidores, assinar correspondências e certidões; examinar o 
empenho e o pagamento das contas, satisfeitas as exigências legais; encaminhar determinações da 
Presidência aos demais setores da Câmara Municipal de Vereadores, interpretar e auxiliar na aplicação 
do Regimento Interno e da Lei Orgânica, executar outras tarefas correlatas. 
 
Condições de Trabalho: 
a) Horário: A disposição da Mesa Diretora da Câmara; 
b) Outras: O exercício de cargo e/ou função poderá exigir a prestação de serviços à noite e aos 

sábados, domingos e feriados; a realização de viagens para fora da Sede do Município; frequência 
em cursos de especialização. 

 
Requisito para Provimento: 
a) Idade mínima: 18 anos; 
b) scolaridade: a nível de terceiro (3º) grau completo.  
ALTERADO PELA LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 290-2002  
b) Escolaridade: a nível de segundo (2º) grau completo. 
 
Recrutamento: 
O cargo é de livre nomeação e exoneração, a critério da Presidência da Câmara Municipal, dentre 
pessoas que preencham os requisitos para o provimento. 
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Quadro:  Provimento de Cargo em Comissão 
 
Classe:  Assessor Jurídico 
 
Padrão:  CC4/FC4 
 
Código:   
 
Atribuições: 
 Descrição Sintética: Prestar assessoria jurídica ampla para o pleno exercício das funções 
Legislativas pela Câmara Municipal. 
 
 Descrição Analítica: Prestar assessoramento de ordem jurídica em geral ao Presidente, à Mesa 
Diretora, às Comissões, aos Vereadores e ao Diretor Geral, emitindo pareceres e estudos técnicos, 
quando solicitado, a respeito de proposições que tramitam na Câmara Municipal de Vereadores ou 
expedientes de ordem administrativa; examinar previamente sob o ponto jurídico os Projetos de Lei e 
demais atos legais que forem submetidos à apreciação do Plenário; dar informações de forma verbal ou 
escrita, instruir processos, assessorar os serviços administrativos, legislativos e financeiros, sob a 
ordem jurídica, participar de comissões permanentes ou especiais, realizar estudos e pesquisas nos 
campos da doutrina e jurisprudência; estudar assuntos de direito, de ordem geral ou específica, de 
modo a solucionar problemas jurídicos e com vistas a apresentar sugestões aos Vereadores para 
melhoramentos na legislação do Município; elaborar informações com vistas a mandados de 
segurança; executar outras tarefas correlatas. 
 
Condições de Trabalho: 
c) Horário: A disposição da Mesa Diretora da Câmara; 
d) Outras: O exercício de cargo e/ou função poderá exigir a prestação de serviços à noite e aos 

sábados, domingos e feriados; a realização de viagens para fora da Sede do Município; frequência 
em cursos de especialização. 

 
Requisito para Provimento: 
a) Idade mínima: 18 anos; 
b) Escolaridade: Formação profissional e habilitação para o exercício da profissão em curso superior 

de Ciências Jurídicas; inscrição no órgão de classe; prova de estar regularmente habilitado para o 
exercício da profissão. 

 
Recrutamento: 
O cargo é de livre nomeação e exoneração, a critério da  Presidência da Câmara Municipal, dentre 
pessoas que preencham os requisitos para o provimento. 
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Quadro:  Provimento de Cargo em Comissão 
 
Classe:   Diretor Administrativo e Legislativo 
 
Padrão:  CC3/FC3 
 
Código:   
 
Atribuições: 

Descrição Sintética: Executar as tarefas inerentes aos trabalhos Administrativos e Legislativos 
e fazer observar as disposições legais referentes à Diretoria. 
 

Descrição Analítica: Cumprir e fazer cumprir as determinações superiores; assessorar o 
Presidente, a Mesa Diretora, as Comissões, os Vereadores e o Diretor Geral; supervisar os serviços da 
Diretoria, orientando-os e coordenando-os; visar informações e documentos expedidos, opinando, 
quando necessário; desempenhar as atribuições que são conferidas à Diretoria; coordenar os trabalhos 
referente as preposições Legislativas solicitadas pelas Bancadas, tais como: Projetos de Lei, de 
Emenda Legislativa, Indicações, pedidos de informação e outras; coordenar e organizar os trabalhos 
das comissões Legislativas; chefiar os serviços Administrativos e Legislativos da Câmara; 
providenciar a organização e consolidação das Leis e demais Atos Normativos, exigir o cumprimento 
das Leis Orçamentárias, financeiras e de organização do pessoal da Câmara e de Cargos eletivos, 
organizar as comissões legais,  executar outras tarefas correlatas. 
 
 
Condições de Trabalho: 
a) Horário: A disposição da Mesa Diretora da Câmara; 
b) Outras: O exercício de cargo e/ou função poderá exigir a prestação de serviços a noite e aos 

sábados, domingos e feriados; a realização de viagens para fora da Sede do Município; frequência 
em cursos de especialização. 

 
Requisitos para Provimento: 
a) Idade mínima: 18 anos; 
b) Escolaridade: a nível de segundo (2º) grau completo. 
 
Recrutamento: 
O cargo é de livre nomeação e exoneração, da Presidência da Câmara Municipal, dentre pessoas que 
preencham os requisitos para o provimento. 
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Quadro:  Provimento de Cargo em Comissão 
 
Classe:   Diretor de Gabinete da Presidência 
 
Padrão:  CC2/FC2   
 
Código: 
 
Atribuições: 

Descrição Sintética: Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades ligadas ao Gabinete 
da Previdência da Câmara Municipal de Vereadores; exercer atividades de relações públicas na 
Câmara Municipal de Vereadores, junto à Presidência, à Mesa Diretora, às Comissões, aos Vereadores 
e à Direção Geral e prestar assessoramento. 
 

Descrição Analítica: Promover, organizar e orientar as atividades de apoio para o desempenho 
da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores, programas de relações públicas e divulgações de 
assuntos que concorram para esclarecimentos da opinião pública, no interesse do Legislativo; colher e 
redigir, segundo diretrizes e orientação superior, notas e informações de interesse da Câmara 
Municipal de Vereadores, prestar assessoramento direto à Presidência, à Mesa Diretora, às Comissões, 
aos Vereadores e à Direção Geral; organizar os compromissos da Presidência, coordenar os serviços de 
arquivamento e correspondências do gabinete do Presidente; executar outras tarefas correlatas. 
 
Condições de Trabalho: 
a) Horário: A disposição da Mesa Diretora da Câmara; 
b) Outras: O exercício de cargo e/ou função poderá exigir a prestação de serviços a noite e aos 

sábados, domingos e feriados; a realização de viagens para fora da Sede do Município; frequência 
em cursos de especialização. 

 
Requisitos para Provimento: 
a) Idade mínima: 18 anos; 
b) Escolaridade: a nível de primeiro (1º) grau completo. 
ALTERADO PELA LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 211-2001  
b) Escolaridade: a nível de primeiro (1º) grau incompleto.  
 
Recrutamento: 
O cargo é de livre nomeação e exoneração, a critério da Presidência da Câmara Municipal, dentre 
pessoas que preencham os requisitos para o provimento. 
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Quadro:  Provimento de Cargo em Comissão 
 
Classe:  Chefe da Equipe de Serviços Administrativos 
 
Padrão:  CC1/FC1 
 
Código: 
 
Atribuições: 

Descrição Sintética: Chefiar e examinar os processos relacionados com assuntos gerais da 
Câmara, supervisionar a elaboração de expediente e distribuição de tarefas.  
 

Descrição Analítica: Organizar a realização dos serviços administrativos e do pessoal; cumprir 
e fazer cumprir as disposições referentes ao serviço administrativo; desempenhar as atribuições que lhe 
são conferidas pela Direção Geral, pela Presidência, pela Mesa Diretora, pelas Comissões e pelos 
Vereadores; despachar processos de assuntos gerais de origem interna da Câmara Municipal de 
Vereadores; elaborar memorandos, redigir documentos e expedientes administrativos, inclusive atos 
oficiais; realizar serviços datilográficos; secretariar reuniões, comissões de inquérito e integrar grupos 
operacionais de trabalho; lavrar atas; executar outras tarefas correlatas. 
 
Condições de Trabalho: 
c) Horário: A disposição da Mesa Diretora da Câmara; 
d) Outras: O exercício de cargo e/ou função poderá exigir a prestação de serviços a noite e aos 

sábados, domingos e feriados; a realização de viagens para fora da Sede do Município; frequência 
em cursos de especialização. 

 
Requisitos para Provimento: 
a) Idade mínima: 18 anos; 
b) Escolaridade: a nível de primeiro (1º) grau completo. 
 
Recrutamento: 
O cargo é de livre nomeação e exoneração, a critério da Presidência da Câmara Municipal, dentre 
pessoas que preencham os requisitos para o provimento. 
 


