
 

LEI Nº 604 de 08 de Junho de 2005. 
 

 

“Promove Alteração na Lei nº 575/2003, 

Que Dispõe Sobre o Plano de Cargos e 

Salários da Câmara Municipal de São 

Gonçalo do Rio Abaixo e Dá Outras 

Providências.” 

 
 

 

A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, por seus 

representantes aprova e o Prefeito Municipal em seu nome sanciona a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Ficam alterados os Anexos I,II,III,IV,VI e VII, 

constantes da Lei nº 575/2003, passando a viger com as redações constantes 

dos quadros anexos. 

 

Art. 2º - As alterações administrativas constantes dos anexos 

mencionados, prevalecerão a partir de 1º de junho do ano em curso, 

enquadrando-se os diversos setores do Legislativo Municipal. 

 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta 

Lei em vigor na data de sua publicação. 

 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 08 de junho de 2005. 

 

 

 

 

Raimundo Nonato Barcelos 

Prefeito Municipal 

 

 



 

ANEXO I  

 

 

Quadro de Cargos Efetivos 

 

 

Grupo de Atividade – Administração e Finanças 

 

 
DENOMINAÇÃO 

DOS CARGOS 

NÚMERO DE 

VAGAS 

NÍVEIS 

 

A B C 

Técnico em 

Contabilidade 

01 23 28 30 

Auxiliar 

Administrativo 

01 14 19 21 

Oficial 

Administrativo 

01 23 28 30 

 

 

 

 

Grupo de Atividade  -  Serviços   Gerais 

 

 

DENOMINAÇÃO 

DOS CARGOS 

NÚMERO 

DE VAGAS 

NÍVEIS 

  A B C 

Servente 01 03 08 13 

Auxiliar de 

Serviços Gerais 

02 05 10 15 

Vigia 01 05 10 15 

 



  

ANEXO II 

 

 

Descrição das Atividades dos Cargos de Provimento Efetivo 

 

Grupo de Atividade: Administração e Finanças 

 

 

Cargo: Auxiliar Administrativo 

 

Requisitos para Provimento: Ensino Médio 

 

Descrição Sintética: Os ocupantes do cargo têm como 

atribuições, a execução de tarefas simples de rotina 

administrativa, relacionadas com o cargo tais como: 

datilografia, digitação, arquivo, redação, controle de protocolo, 

atendimentos diversos e outras atividades afins. 

 

Atribuições Típicas: 
 

 Executar serviços de digitação e datilografia; 

 Executar serviços relacionados ao recebimento, separação e 

distribuição de correspondência e volumes; 

 Executar serviços de reprodução de documentos; 

 Atender e prestar informações ao público nos assuntos referentes à 

sua área de atuação; 

 Auxiliar na elaboração de balancetes orçamentários e financeiros; 

 Redigir ofícios, ordens de serviços, memorandos, atas e outros; 

 Executar outras tarefas correlatas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cargo: Oficial Administrativo   

 

Requisito para Provimento: Ensino Médio 

 

Descrição Sintética: Os ocupantes do cargo têm atribuições, a 

execução de atividades de assessoramento a autoridades 

superiores, bem como o controle de aplicações de leis, 

regulamento e normas de administração geral ou específica. 

  

Atribuições Típicas:  
 

 Organizar e manter atualizado cadastro de fornecedores; 

 Providenciar editais de tomada de preço e concorrência, publicando-

os em órgãos de grande circulação; 

 Organizar e controlar, em arquivo próprio, toda documentação de 

licitação; 

 Efetuar compras, obedecida a legislação específica, efetuando o 

acompanhamento dos processos das mesmas; 

 Prestar assessoramento a autoridades superiores quando 

solicitado; 

 Dar parecer em processos; 

 Redigir ofício, ordens de serviços, memorandos e outros; 

 Elaborar relatórios e/ou mapas estatísticos das atividades 

desenvolvidas pelo órgão; 

 Preencher fichas, formulários, talões, mapas, tabelas, requisições e 

outros; 

 Auxiliar na recepção ao público, efetuando a triagem para 

encaminhamento ao Presidente ou vereadores; 

 Executar outras tarefas correlatas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de Atividade: Serviços Gerais 

 

Cargo: Vigia 

 

Requisito para provimento: Alfabetizado 

 

Descrição Sintética: Compreende as atribuições que se destinam a 

zelar pela segurança do patrimônio municipal e de bens sob a 

responsabilidade da Câmara. 

 

Atribuições Típicas: 
 

 Fiscalizar a entrada e saída de pessoas nos locais sob sua vigilância, 

de acordo com as instruções que lhe forem dadas; 

 Verificar o fechamento de portões, portas e janelas; 

 Fazer ronda diurno e noturno, conforme escala de serviço; 

 Zelar pela segurança de autoridades e servidores; 

 Zelar pela segurança do patrimônio municipal e de bens sob a 

responsabilidade da Câmara; 

 Prestar informações, orientar e encaminhar pessoas a repartições 

municipais; 

 Anotar, segundo normas estabelecidas, dados sobre condições de 

segurança e estado de conservação dos próprios sob sua vigilância; 

 Comunicar à chefia incidentes ocorridos durante o trabalho; 

 Zelar pela limpeza e conservação dos locais sob sua vigilância; 

 Conservar os instrumentos de trabalho; 

 Executar outras tarefas afins. 

 



 

 

 

ANEXO III 

 

Descrição das Atividades dos Cargos de Provimento em Comissão 

 

 

Cargo: Consultor Jurídico 

 

Descrição Sintética: Compreende as atribuições que se 

destinam as atividades de nível superior relacionadas com 

assessoramento, pesquisas, estudos e trabalhos na área de 

Direito, visando ao eficiente desenvolvimento das atividades da 

Câmara Municipal. 

 

Atribuições Típicas: 

 Assessorar as comissões, os vereadores e a Diretoria da Câmara, nos 

assuntos jurídico-legislativos; 

 Elaborar e analisar atos oficiais, convênios, contratos, decretos, projetos 

de lei, portarias, resoluções e demais atos pertinentes, orientando 

quanto às implicações legais, verificando a formulação e a interpretação 

correta dos textos; 

 Emitir pareceres, elaborar projetos de lei e proposituras legislativas, 

quando solicitadas pelas comissões e pelos vereadores; 

 Representar em juízo o legislativo nas questões de ordem civil, fiscal, 

trabalhista, criminal, mandado de segurança e ação popular, na 

interposição de recursos, apresentação de contestação e todos os demais 

atos da prática advocatícia tendentes a defender os interesses do Poder 

Legislativo; 

 Orientar o desenvolvimento de sindicâncias e inquéritos 

administrativos, sugerindo as soluções cabíveis, nos moldes do direito 

aplicável; 

 Assessorar as comissões de licitação; 



 Proceder estudos de interesse ou destinados a subsidiar a elaboração de 

matéria legislativa, por solicitação dos vereadores ou comissões. 

 Assistir e assessorar o Presidente em todas as sessões ordinárias e 

extraordinárias realizadas pela Câmara Municipal. 

 Executar outras tarefas afins que sejam determinadas pela Presidência 

da Câmara. 

 

 

Cargo: Assessor de Controle Interno 

 

Descrição Sintética: Compreende as atribuições que se destinam a 

realizar a fiscalização e as auditorias necessárias para avaliar as 

atividades de controle interno, com o fim de assegurar-lhe eficácia 

e eficiência, promover o seu aperfeiçoamento e oferecer subsídios à 

Administração do Poder Legislativo. 

 

Atribuições Típicas: 

 
 Promover a orientação operacional do Sistema de Controle; 

 Manter o fluxo e o refluxo de informações para o aproveitamento de todo 

o Sistema de Controle; 

 Verificar e avaliar a adoção de medidas para assegurar o cumprimento 

dos limites e procedimentos estabelecidos pela Lei Complementar nº 

101/00; 

 Avaliar a execução dos planos de governo, o cumprimento das metas e 

dos objetivos estabelecidos e a qualidade do gerenciamento; 

 Acompanhar a prática de atos e a ocorrência de fatos da 

responsabilidade de agentes públicos, com vistas a assegurar sua 

legalidade e regularidade ou a responsabilização dos agentes; 

 Propor a instauração de sindicância ou de inquérito, quando 

recomendável face à natureza da irregularidade apurada. 

 Organizar e manter atualizado, o cadastro dos responsáveis por 

dinheiro, valores e bens públicos, assim como dos órgãos e entidades 

sujeitos à auditoria pelo Tribunal de Contas do Estado; 



 Supervisionar a Divisão de Licitação e todas as suas atividades, 

orientando e emitindo sugestões e orientações no sentido de atender 

com precisão à Lei 8.666 de 21.06.93; 

 Coordenar as atividades relativas à informatização das diversas áreas 

da Administração. 

 

 

 

Cargo: Assessor Contábil 

 

Atribuições Típicas: 

 
 Efetuar e controlar todos os pagamentos previamente ordenados 

pelo Presidente da Câmara; 

 Efetuar e controlar pagamentos devidos pela Câmara, conferindo 

documentos, emitindo cheques, numerando e classificando ordens 

de pagamento, providenciando o lançamento da despesa; 

 Receber as importâncias da Câmara provenientes de repasses do 

Poder Executivo; 

 Guardar e promover a conservação de valores; 

 Providenciar o recolhimento em bancos dos valores recebidos pela 

tesouraria; 

 Controlar os saldos das contas movimentadas pela Câmara em 

estabelecimentos bancários; 

 Elaborar boletins de movimento financeiro diário, enviando cópias 

ao Presidente da Câmara; 

 Escriturar o livro de caixa e ou conta correntes; 

 Executar outras tarefas correlatas. 

 

 

Cargo: Chefe Geral Secretaria 

 

Atribuições Típicas: 

 
 Prestar assessoramento direto e apoio legislativo ao Presidente da 

Câmara Municipal; 



 Assessorar o Presidente no exame, encaminhamento e solução de 

assuntos políticos e legislativos; 

 Desenvolver as atividades de atendimento e informação ao público 

e autoridade; 

 Receber, despachar, preparar e expedir as correspondências do 

Presidente da Câmara; 

 Secretarias o Presidente da Câmara nas reuniões internas e 

externas, quando convocado; 

 Coordenar e executar a programação de audiências, entrevistas, 

conferências, solenidades e outras atividades de representação do 

interesse da Presidência da Câmara; 

 Veicular os trabalhos e realizações da Câmara no sentido de 

repassá-los à sociedade; 

 Estimular e facilitar a comunicação interna; 

 Manter o Presidente da Câmara informado sobre os eventos sociais, 

públicos e privado, dos quais a participação do mesmo seja 

necessária; 

 Promover o relacionamento da Câmara com os veículos de 

comunicação social; 

 Gerenciar todas as atividades, concentrando as atribuições em 

geral, através de sua ação junto aos setores de controle interno da 

Câmara; 

 Executar outras tarefas afins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IV 

 

 

Quadro Sinóptico de Variação Salarial 

 
 

 

CARGO SALÁRIO INICIAL 

EM R$ 

NÚMERO DE 

VAGAS 

JORNADA DE 

TRABALHO 

SEMANAL/HORAS 

Técnico em 

Contabilidade 

929,14 01 40 

Oficial 

Administrativo 

929,14 01 40 

Auxiliar 

Administrativo 

546,73 01 40 

Servente 361,79 01 40 

Auxiliar de Serviços 

Gerais 

407,00 02 40 

Vigia 407,00 01 40 

 

 
                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO VI 

 

 

Quadro de Cargos em Comissão 

 

 

DENOMINAÇÃO DOS 

CARGOS 

NÚMERO DE 

VAGAS 

SIMBOLOGIA 

Assessor Jurídico 01 CLC – 1  

Assessor Técnico 01 CLC – 2  

Secretária 01 CLC – 3  

Consultor Jurídico 01 CLC – 4  

Assessor de Controle 

Interno 

01 CLC – 5  

Assessor Contábil 01 CLC – 6  

Chefe Geral Secretaria 01 CLC – 7  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO VII 

 

 

 

Tabela de Vencimentos dos cargos em Comissão 

 
 

 

SÍMBOLO VALOR R$ 

CLC – 1  R$ 1.391,50 

CLC – 2  R$    946,22    

CLC – 3  R$    936,10 

CLC – 4  R$ 1.800,00 

CLC – 5  R$ 1.100,00 

CLC – 6  R$ 1.200,00 

CLC – 7  R$ 1.500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


