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LEI  COMPLEMENTAR N° 11/2020, DE 24 DE .JANEIRO DE 2020

AIlel.a  disposilivo`5  dil  Lei  C()mplernenlur  n°

() 3/ 2 () 17 .

0  PRESIDENTE  DA  CAMARA  MUNICIPAL  DE  MONTH  ALEGRE  DO  SUL`

nos termos do all.  43`  §  7°. da 1,ei  Organica Muiiicipal, faz saber qiic' a Camara aprovou

e ele promi[lga a seguinte  I.ei Complementai.:

Art.  I `` A  I,ei  Complemciitar n° 03/2017 passa a vjgorar com as seguintes alterat6es:

"Art.  8" Os emprcgos de provimento em comissao  constituem  o Quadro  Supll`mentai. da

Municipalidade.    e    destinam-se    exclusivamente    as    fung6es    de    dire€ao.    chefia    e

assessoramento.

§1°  Os  empregos  de  provimento  em  comissao  sao  providos  mediante  livrc  escolha  do

Prcfeito   Municipal`   respeitada   a   I.eserva   de   15%   dessl`s   emprcgos   a   scrvidores   de

iirov imeiito efetivo da Munic`ipalidade.

§4``  0  Quadro  Siiplemcntar  contem  a  denominacao  dos  empreg(is  dc  prtj\'imcntti  cm

i`omiss€~`o (lo  Poder  E7`ecuti\o  Municipal`..

''AI1.1().

Paragrafo  unico.  Coiisiderando  a  natureza juridica  do  municl'pio`  os  servidores  lotados

nos  empregos  di-  Diretores  de\'em  obi.igatoriamente  possuir  n{vel  superi()r  compll`to`  e

nao detem poder de decisao rele\'ante sobi-e intercsse de terceiro para todos os fins. sendo
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que  suas  atividades  sao  vinculadas  a  autoridade  municipal   superior.  respoiidendo  os

mesmos` todavia, de forma solidaria ao Prefeito Municipal pelos atos por eles praticados...

•.Art.   I 09.  Fica  assegurado  ao  servidor  efetivo  com  mais  de  05  (cinco)  anos  de  el`etivo

exercicio  inintei.rupto  que  \'enha  a  exercer,  a  partir  de   1°  de  janeiro  de  2020.  cargo

comissionado.  de  coiifian¢a  ou  fun¢ao  que  lhe  proporcione  I.emunera¢ao  superior  a  do

cargo  que  seja titular ou  fun€ao  que  exer¢a`  a incorporacao  das diferen¢as  por  pet.i'odos

ate o limite de dez d6cimos.

§3° Ao servidor efetivo com mais de 02 (dois) altos dc efetivo exerc]'cio  ininterrupto quc

teliha  exercido,  em  periodo  anterior  a  1°  de janeiro  de  2020,  cargo  comissionado`  de

confianga ou funcao que ]he proporcione remunera¢ao superior a do cargo que seja titular

ou  fun¢ao  que  exer€a`  fica assegurada a  incorporacao  das  dif`erengas  por  periodos  ate  o

limite de dez d6cimos...

Art.  2°  Os  Anexos  11.  V  e  VII  da  Lei  Complementar  n°  03/2017  passam  a  vigorar

confomie os anexos desta Lc`i.

Art.  3°  Esta Lei entra elm vigor em  I ° de janeiro de 2020.
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Publicada e registrada na Secretaria da Camara Municipal da Estancia Turistica
de Monte Alegre do Sul ao vig6simo quarto dia do mss de janeiro de dois nil e

vinte.
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RAFAEL DOMINGUES  DE LIMA
SUPERVISOR LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA

TURisTICA DE MONTH ALEGRE DO SUL
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ANExo 11 DA LEI COMPLHMENTAR r`To o3/2oi7 -QUADRo

SUPLEMENTAR DA MUNICIPALIDADE

I                                  EMPREGOS HM COMISSAO QTD
Chefe de Gabinete I

Diretor de Planejamento e Desenvo[vimento Econ6mico I

Diretor de Fazenda Ptiblica e Finan¢as 1

Diretor de Administracao e Govemo Municipal I

Dii.etor de Compras e Patrim6nio 1

Diretor de Obras I

Diretor de  Servicos Ptiblicos 1

Diretor de cultura, Esportes e Turismo I

Diretor de Agricultura e Meio Ambiente 1

Diretor de Educacao I

Diretor de  Saride 1

Diretor de Assistencia e Desenvolvimento Social I

Chefe de Departanento 4

Assessor de Departamento 3
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ANEX0 V DA LEI COMPLEMENTAR N° 03/2017 -TABELA I)E SALARIOS

EMPREGOS EM COMISSAOI QTD VENC`IMI]NTO

Chefe de Gabinete I R$ 3.744`05

Diretor de Planejaniento e Desenvolvimento Econ6mico I R$ 3.744.05

Diretor de Fazenda Ptit)lica e Financas 1 R$ 3.744.05

Diretor de Administragao e Governo Municipal 1 R$  3.744.05

Diretor de Compras e Patrim6nio 1 R$  3.744.05

Diretor de Obras 1 R$ 3.744.05

Dire[or de Servieos Ptiblicos I R$  3.744,05

Diretor de Cultura, Esportes e Turismo 1 R$3.744.05          ,

Diretor de Agricu[tura e Meio Ambiente I R$  3.744,05

Diretor de Educacao 1 R$ 3.744.05

Dii-etor de  Saude I R$  3.744,05

Diretor de Assistc.ncia e Desenvolvimento Social 1 R$ 3.744.05

Chefe de Departamento 4 R$2.343.25           I

Assessor de Departamento 3 R$  1.622,25
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ANHX0 VII DA LHI COMPLEMENTAR N° 03/2017 -ATRIBUIC6ES E

REQUISITOS MiNIMOS DOS EMPREGOS EM COMISSAO CONSTANTES

D0 QUADRO SUPLEMENTAR

CHEFEDFjGA8INF.TE

ATRIBUIC6ES:

a)  Descricao  sint6tica:   chefiar  e  coordenar  a  parte  administrati\'a  e  operaciona[  do

Gabinete Civil do Prefeito Municipal;

b)   Descri¢ao   analitica:   apresentar   ao   Gabinete   do   Pi.efeito   propostas   refercntes   a

legislagao,  oi.€amento  e  aperfei¢oamento  dos  servidores  subordinados.  bern  como  dos

programas`  projetos e  ap6es  a serem  desenvolvidos;  chefiar a distribui¢ao  dos recursos

humanos e materiais` tendo por objetivo a otimizacao e aprimoramento das atividades a

serem desenvolvidas;  assinar documentos ou tomar  providencias de carali.r urgente`  na

ausencia  ou  impedimento  ocasional  do  superior  hiei.arquico.  dando-lhe  conhecimento.

posteriormente;  elaborar  correspondencias  em  geral;  solicitar  a  compra  de  matcriais  e

equipamentos; a assistencia direta e imediata ao Prefeito Municipal na sua representa¢ao

I`uncional  e  social;  a  recep¢ao,  a  triagem  e  o  estudo  dos  cxpedientes  encaminhados  ao

Prefeito Municipal. bern como o acompanhamento da tramita?ao e o controle da execu¢ao

das  ordens  dele  emanadas;  a  execuq;ao  e  a  coordenacao  das  atividades  do  cerimonial

pulblico e das rela¢6es ptlblicas com autoridades e a sociedade. bern como a coordena¢ao

das  atividades  de  articulapao  com  os  outros  Poderes  municipais:  a  coordenaqao  das

I.e]ac6es  com  os  Vereadores  e o  acompanhamento  da c`xecucao de  pi`ogramas  e  projetos

municipais; coordenar a atua?ao dos conselhos municipais; o assessoramc`nto ao Prefeito

Municipal`   aos   Diretores   Municipais   e   aos   dirigentes   superiores   de   entidades   da

administra¢ao    indireta.    no    re[acionaniento    com    a    imprensa    e   outros    mcios   de

comunicacao; o apoio tecnico e administrativo as unidades de coordenacao, consultorias

e assessorias vinculadas diretamente ao Prefeito Municipal  e ao Vice-Prefeito;  promover

atualiza¢ao   das   normas   internas;   atendel.   as   pondera€6es  justas   de   todos   os   seus

subordinados.  quando  feitas  a termo e desde que  sejam  de  sua competencia;  zc]ar pelo
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aproveitamento integral do efetivo lotado em seu respectivo I)epartamento;  imprimir em

todos os seus atos, como exemplo. a maxima corregao, pontualidade cjusti¢a: promover

e  presidir  as  reuni6es  peri6dicas,  de  cunho  educativo  e  informativo  com   o  pessoal

diretamente   subordinado,   no   intuito   de   debater   quest6es   relati\'as   a   melhoi.ia   do

desempenho   das   tare fas   atribuidas   a   respectiva   Diretoria.   participando   ao   Prefeito

Municipal os assuntos para api.eciacao superior; manter o relacionamento de coopera¢ao

mutua  com   todos   os   6rgaos   ptiblicos   de   atendimento   a   populacao,   respeitando   as

limita¢6es  e  atribuic6es  da  mesma;  atender ao  pdblico  em  geral:  realizar outi.as  tare fas

aflns.

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO:

a) Idade minima de  18 anos;

b)  Instru?ao em iiivel  superior completo.

DIRF.TOR DE DEPARTAMENTO

ATRIBUIC6ES:

a)  descricao  sint6tica:  chefiar,  dirigir`  planejar,  orientar  e  coordeiiar  o  Departamento

para a qual foi designado pelo Prefeito Municipal;

I))   descri¢ao   analitica:   apresentar   ao   Gabinete   do   Prefeito   propostas   rcfei.entes   a

legislacao.  or¢amento  e  aperfei€oamento  dos  scrvidores  subordinados,  hem  comt)  dos

programas,  projetos  e  ag6es  a  serem  desenvolvidos:  chefiai.  a  distribui¢ao  dos  recursos

humanos e lnateriais, tendo por objetivo a otimizacao e aprimoramc`nto das atividades a

serem desenvolvidas: manifestar-se em processos que versem sobre assuntos de interesse

do   Departamento   de   que   e   titular;   receber  toda   a   doi`umc.iitacao   oriunda   de   seus

suboi`dinados  e  cncaminha-la  a  unidade  administrativa  competente.  decidindo  as  que

forem   de   sua   competencia   e   opinando   nas   que   dependem   de   decisdes   supcriores;

riscalizar  os  servi¢os  a  seu  encargo;  solicitar  compras  de  matei.iais  e  equjpamentos:

observar  e  cumprir  leis,  decretos  e  regulamentos:  elaborar  a  efetividade  e  planilhas  de

horas exti.as dos servidores do Departamento de que for o titular; determinar a escala de
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ferias;   responsabilizar-se  pelo  patrim6nio  do   Departamento;  realizar  a  avalia9ao  do

estagio  probat6rio  dos  servidores  do  Departanento;  coordenar  projetos;  representar  o

Departamento  nas  solenidades e  comemora¢6es  oficiais  do  Munic]'pio;  pi.()curar,  com  o

maximo  crit6rio,  conhecer  seus  subordinados.  promovendo  o  clima  de  coopei.apao  c`

respcito  mtituo  entre  todos;  estabelecer  as  normas  intemas`  respcitando  os  principios

administrativos; promover atualizacao das normas internas; atclider as pondei.ac6es j ustas

de  todos   os   seus   subordinados.   quando   feitas  a  termo   e   desde   que   sejam   de   sua

competencia;  zelar  pelo  aproveitamento  integral  do  efetivo  lotado  em  seu  I.espectjvo

Departamento;  imprimir  em  todos  os  seus  alos,  como  exemplo.  a  maxima  corre¢ao.

pontualidade e justica; promover e prcsidir as reuni6es peri6dicas. dc c`unho educativo e

informativo  com  o  pessoal  diretamente  subordinado.  no  intuito  de  debater  quest6cs

relativas   a   melhoria   do   desempenho   das   tare fas   atribuidas   a   respectiva   Diretoria,

participando   ao   Prefeito   Municipal   os   assuntos   para  apreciacao   superior:   manter  o

relacionameiito  de  cooperapao  mdtua  com  todos  os  6rgaos  pdblicos  de  atendimento  a

popu]apao.  respeitando  as  limita¢6es  e  atribuic6cs  da  mesma;  atender  ao  pi'`blico  em

gcral;  I.ealizar  outras  tare fas  afins.  Os  Diretores  nao  detem  poder de  decisao  relevante

sobre in{cressc de terceiro para todos os fins, sendo que suas atividades  sao vinculadas a

autoridade municipal  superior,  respondendo  os mesmos,  todavia`  de forma  solidaria ao

Pre]`eito  Municipal pelos atos por eles praticados.

c)    Lota¢ao:    Incluem-se   nas   atribuig6es   especificas   destes   cargos   -   Diretor   de

Planejamento  e  Desenvolvimento  Econ6mico.  Diretor  de  Fazenda  Pdblica  c  Finan€as`

Diretor  de  Administi-acao  e  Govemo   Municipal,  Djretor  de  Compras  e   Patrim6nio,

Diretor de Obras. Diretor de Servi¢os "blicos, Diretor de Cultura.  Esportes e Turismo,

Diretor de Agricul[ura e Meio Ambientc. Diretor de F,ducacao. Diretor de Satide, Diretor

de Assistencia c Desenvolvimento  Social.

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO:

a) Idade minima de  18  anos;

b)  Instmcao em ni\el superior completo.
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REQUISITOS ESPECIAIS PARA PROVIMENTO:

Diretor de Obras -Instrugao em Nivel Superior na area de Engenharia Civil.

CHEFE DE DEPARTAMF,NTO

ATRIBUICOES:

a) Descricao sint6tica: coordenar e orientar as atividades do Departamento na respectjva

area de competencia;

b) Descricao Analitica:

I) orientar e coordenar a atuagao de seus subordinados na execueao de suas atividades;

11) coordenar os trabalhos afetos a competencia do setor no qual estiver lotado;

Iil) preparar demonstrativo das necessidades materiais e de  servicos do  setor.

REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO:

a) ldade mi'nima de  18 anos;

b)  Instru€5o em nivel medio completo ou equivalente.

ASSESSOR DE DEPARTAMENTO

ATRIBUIC6ES:

a)  Dcscri€ao sint6tica:  assessorar as atividades do  Departamento  na respectiva drea de

competencia;

b) Descri¢ao Analitica:

I) pesquisar, analisar, planejar e propor a implantacao de servi¢os dentro da sua drca de

atuacao;

11) prestar assessoria aos seus supel.iores;
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REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO:

a) Idade minima de  18  anos;

b) Instrucao em ni'vel medio completo ou equivalente.
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