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LEI COMPLEMENTARN°. 007/2017. 

"DISPÕE SOBRE A REORGANIZAÇÃO_ DA ESTRUTURA 
ADMINISTRATIVA COM REESTRUTURAÇAO DOS NÍVEIS DE 
VENCIMENTOS E SALÁRIOS, REGULAMENTAÇÃO DAS 
ATRIBUIÇÕES, DESCRIÇÕES, JORNADAS DE TRABALHO, 
REQUISITOS INERENTES AOS CARGOS EFETIVOS E DE 
PROVIMENTO EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E 
EXONERAÇÃO, DA CÂMARA MUNICIPAL DE URÂNIA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS." 

Mareio Arjol Domingues, Prefeito do Município de Urânia, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte 
Lei: 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Artigo- 1 o- a Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Urânia é definida 
de conformidade com o previsto nesta Lei. 

Artigo - 2° - Para efeito desta Lei considera-se: 

I- SERVIDOR PÚBLICO- a pessoa legalmente investida no cargo 
público e regida pela legislação pertinente conforme previsto na Legislação 
em v1gor. 

II -CARGO PÚBLICO E EMPREGO PÚBLICO -a posição instituída na organização do 
Legislativo, criada por Lei Complementar, com denominação própria, atribuições específicas, 
requisitos e provimento, podendo ter caráter efetivo ou em comissão. 

III - QUADRO DE PESSOAL - o conjunto de cargos e empregos efetivos e em comissão que 
integram a estrutura administrativa da Câmara Municipal; 

IV -ATRIBUIÇÃO- a descrição sumária das atividades cometidas ao servidor; 

V - REFERÊNCIA - o número ou símbolo indicativo da posição do cargo ou emprego na escala 
básica de vencimentos; 

VI - PADRÃO -o conjunto da referência e grau indicativo do vencimento do servidor; 

VII - VENCIMENTO - a retribuição pecuniária básica relativa à referência fixada em lei, paga 
mensalmente ao servidor público pelo exercício das atribuições inerentes ao seu cargo ou emprego; 
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VIII -REMUNERAÇÃO- o valor do vencimento acrescido das vantagens funcionais e pessoais, 
incorporadas ou não, percebido pelo servidor; 

IX - FUNÇÃO GRATIFICADA - atividade com atribuições correspondentes e retribuição 
pecuniária; 

CAPÍTULO 11 
DO PESSOAL 

SEÇÃO I 
DAS NORMAS BÁSICAS 

Artigo - 3° - Aplicam-se aos servidores da Câmara Municipal os direitos 
específicos previstos na Constituição Federal, Legislação Federal e Municipal. 

Artigo - 4° - Nos termos do inciso XIII do art. 37 da Constituição Federal, 
com a nova redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 04/0611998, ítem XIII, é vedada a 
vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de 
pessoal do serviço público; 

Parágrafo único. A Câmara terá duas categorias de Servidores: 

I- Efetivos (Concursados) 
li- Comissionados (de livre nomeação e exoneração) 

SEÇÃO li 
DOS CARGOS E EMPREGOS 

Artigo - 5° - O cargo e empregos que constituem o quadro de Pessoal da 
Câmara Municipal de Urânia são os constantes do ANEXO I, "A - CARGO DE PROVIMENTO 
EFETIVO", e "B - CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO", e a Referência e os 
Vencimentos estão estabelecidos no ANEXO li, da presente Lei. 

§ 1 o - O cargo e empregos efetivos e em comissão têm como referência: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 22, 23, 24 e 25, conforme ANEXO li, da 
presente lei. 

§ 2°- Fixar, o gozo de férias, sem permitir acúmulo de períodos; 

§ 3°- Os empregos de provimento em comissão não indicados por Vereador, 
responderão diretamente ao responsável pelo setor a que pertençam e à Presidência da Câmara. 

Artigo - 6°- Todos os servidores estão sujeitos às normas gerais de trabalho, 
devendo obediências aos Regulamentos, Memorandos, Portarias, Resoluções e outros Atos de efeito 
interno expedidos pelo Presidente da Câmara ou pela Mesa Diretora. 

~k 7-
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Artigo - 7° - Os empregos efetivos serão preenchidos mediante concurso 
público de provas ou provas e títulos. 

Artigo- 8°- Para efetivação de Concurso Público, a Mesa da Câmara através 
de Ato nomeará uma Comissão para acompanhamento, podendo ser contratada empresa 
especializada em organização e realização de Concursos. 

Artigo - 9° - Ficam pela presente Lei, regulamentadas as atribuições, 
responsabilidades, requisitos e jornadas de trabalho inerentes aos cargos constantes do quadro de 
servidores públicos da Câmara Municipal, 

Parágrafo Único - Regulamentam as atribuições e responsabilidades dos cargos 
em regime estatutário, de provimento efetivo e em comissão, deste Poder Legislativo Municipal, 
conforme segue: 

CAPÍTULO 111 
DOS CARGOS DO QUADRO DO PESSOAL DE PROVIMENTO EFETIVO 

SEÇÃO I 
ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

CARGO: ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS 

I- Preparar e servir café, chá, suco, água e lanches rápidos, para atender os funcionários e os 
visitantes da Câmara Municipal; 
II- Providenciar a lavagem e guarda dos utensílios, para assegurar sua posterior utilização; 
III- Efetuar a limpeza e higienização da cozinha, lavando pisos, peças, azulejos e outros, para 
manter um bom aspecto de higiene e limpeza, bem como dos banheiros do órgão, mantendo-os 
limpos e em condições de uso dentro da higienização normal e cabível; 
IV- Receber, armazenar e controlar estoque de produtos alimentícios e material de limpeza, 
requisitando a sua reposição sempre que necessário, a fim de atender expediente da unidade; 
V- Proceder à abertura e fechamento da repartição em horários determinados, zelando pela limpeza 
e conservação do prédio, móveis e objetos nele existentes; 
VI- Zelar e cuidar da área de jardinagem da Câmara Municipal; 
VII- Receber e expedir correspondências; 
VIII- Receber e transmitir recados; 
IX- Fazer conduzir os papéis do expediente ao seu destino; 
XI- Providenciar xérox e reconhecimento de firma e autenticação de documentos da repartição; 
XII- Controlar os locais de entrada e saída do prédio e dependências do local que está designado; 
XIII- Efetuar o registro de ocorrências extraordinárias; 
XIV- Comunicar ao órgão policial e ao seu superior imediato a ocorrência de qualquer dano 
causado ao Patrimônio Público; 
XV- Orientar os visitantes conduzindo-os às repartições competentes; 
XVI- Obedecer às escalas de serviços estabelecidos e atender a convocação para execução de 
tarefas compatíveis com sua habilidade; 
XVII- Hastear as Bandeiras; 
XV!ll- Executar outras tarefas correlatas, determinadas pelo superior imedi~ 7--
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CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
REQUISITOS: Ensino Fundamental Incompleto 

Cargo Efetivo Estatutário 

CARGO: ESCRITURÁRIO(A) 

I- Elaborar ofícios, reivindicações, cartas e trabalhos similares; 
li- Encaminhar aos setores competentes da Câmara e do Executivo, cópias de Atas, Atos e 
documentos conforme determinação superior; 
III- Executar serviços solicitados pelos setores administrativo e jurídico; 
IV- Acatar as determinações da Presidência e setores Administrativo e Jurídico e cumprir as 
medidas administrativas da Presidência e de Administração, comuns a todos os servidores; 
V- Executar serviços externos conforme solicitação e orientação; 
VI- Acompanhar as sessões da Câmara quando determinado. 
VII- Atender outras determinações funcionais . 
VIII- Elaborar trabalhos Legislativos referentes a requerimentos, pedidos de informações e 
indicações; 
IX- Elaboração de emendas e subemendas; 
X- Minutar certidões requeridas por terceiros, após autorização da Presidência e da Direção da 
Câmara; 
XI- Minutar Atos, Portarias e regulamentos solicitados; 
XII- Elaborar e digitar ou datilografar ofícios, cartas e proposições em geral, inclusive as relativas à 
remessa do Expediente Plenário; 
XIII- Arquivo de correspondências encaminhadas ao Executivo e Diversos; 
XIV- Acompanhar as reuniões das Comissões Permanentes com a elaboração das respectivas atas e 
pareceres; 
XV- Acompanhar e digitar as Atas das reuniões das comissões temporárias, quando designado; 
XVI- Digitar Atas das Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Solenes bem como de outras reuniões 
realizadas na Câmara para as quais seja determinada a gravação e digitação de Atas. 
XVII- Executar outras tarefas correlatas ao emprego, determinadas pelo superior imediato, 
considerando sempre o Prédio principal e o Anexo aprovação em Concurso Público, cursos de 
informática e de digitação. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITO: Ensino Médio Completo, 

Aprovação em concurso público, 
Cursos de Informática e Digitação 
Cargo Efetivo Estatutário 

CARGO: DIRETOR(A) ADMINISTRA TIVO(A) 

I - Dirigir os serviços das dependências da Câmara; 
li - Acompanhar nas repartições da Câmara o andamento dos serviços ordenados; 
III- Elaborar em conjunto com o Departamento Jurídico: 
a) Projetos de Leis; 
b) Decretos, portarias, contratos e outros atos oficiais; 
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c) Controlar os prazos facultados pela Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno do 
Legislativo para sanção ou veto das leis aprovadas pela Câmara Municipal; 
d) Promover a elaboração de informações que devem ser prestadas pela Câmara; 
e) Promover a publicação de arquivos e recortes de jornais relativos a assuntos de interesse da 
Câmara Municipal; 
f) Proceder à elaboração de relatórios para informação ao público; 
g) Providenciar a publicação das leis, Decretos, Portarias, Contratos e dos demais atos; 
h)Fazer colecionar e manter sob sua guarda os Autógrafos das Leis e outros atos emanados a 
Câmara Municipal; 
i) Promover a organização e manutenção atualizada do arquivo e respectivo fichário de Leis 
Decretos, Portarias, Projetos de leis, Contratos e outros atos de interesse da administração; 
j) Prestar informações à administração sobre Leis, Decretos, Contratos, Portarias, Regulamentos, 
Editais, Instruções e outros atos oficiais; 
k) Promover a organização de coletâneas de Leis, Decretos, Portarias, Regulamentos e outros 
documentos do Legislativo Municipal; 
1) Promover a numeração e expedição da correspondência oficial; 
m) Providenciar junto à imprensa, as retificações de textos dos atos publicados e revê-los antes da 
publicação; 
n) Providenciar a remessa das cópias das Leis, Decretos e demais atos normativos aos órgãos 
interessados; 
o) Promover a transcrição de leis, decretos, portarias, contratos e outros atos oficiais em livros 
próprios; 
p) Promover as buscas para fornecimento de Certidões e informações quando regularmente 
requeridas por outros órgãos externos e internos, após autorizadas pelo Presidente do Legislativo; 
q) Elaborar Atas em livros próprios, quando de transmissão de posse do cargo eletivo de Prefeito 
Municipal e Vereadores; 
r) Supervisionar as atividades de informações solicitadas sobre o andamento e despachos nos 
processos; 
s) Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do seu setor; 
t) Executar outras tarefas correlatas, determinadas pelo superior imediato. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITO: Ensino Superior Completo 

Aprovação em concurso público 
Cursos de Informática e Digitação 
Cargo Efetivo Estatutário 

CARGO: CONTADOR(A) 

I- Proceder à escrituração sintética e analítica da contabilização orçamentária, financeira e 
patrimonial do legislativo; 
II- Proceder à classificação dos documentos e preparar os elementos necessários aos registros e 
controle contábeis nos livros diversos ou fichas apropriadas; 
III- Registrar as operações de Contabilidade, da Câmara Municipal relativas às contas do 
patrimônio, do orçamento e da géstão financeira, balancetes e balanço anual; 
IV- Colaborar e participar nas tomadas de contas dos agentes J~sáveis pelo dinheiro público 

~~; ~ . ~ 
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V- Controlar a execução do orçamento do legislativo; 
VI- Promover a anulação de empenhos quando autorizados; 
VII- Manter sob sua guarda os livros contábeis e fichas de lançamentos; 
VIII- Emitir notas de empenho e respectivas anulações; 
IX- Informar os processos que lhe forem encaminhados pelo Diretor de Secretaria da Câmara; 
X- Examinar e instruir processos relativos a: 
a) Registro, distribuição e redistribuição de créditos orçamentários e adicionais; 
b) Contratos, ajustes, acordos e outros instrumentos de que resultem despesas para o Legislativo, 
assim como os de levantamento de respectivas cauções; 
XI- Examinar e instruir processos relativos a: 
a) Registro, distribuição e redistribuição de créditos orçamentários e adicionais; 
b) Contratos, ajustes, acordos e outros instrumentos de que resultem despesas para o Legislativo, 
assim como os de levantamento de respectivas cauções; 
c) Ordens de pagamento; 
d) Liquidação de despesas de dívidas relacionadas e de "restos a pagar"; 
e) Requisições de adiantamento 
XII- Providenciar as requisições dos duodécimos pertencentes ao Legislativo, submetendo-se à 
consideração da Presidência da Câmara; 
XIII- Escriturar, nas fichas próprias, os créditos orçamentários e adicionais, bem como sua 
movimentação; 
XIV- Anotar nas contas correntes, a responsabilidade de funcionários e Vereadores por 
adiantamentos registrados; 
XV- Coligir e sistematizar elementos para o relatório das contas da Câmara Municipal; 
XVI- Examinar os documentos comprobatórios relativos às despesas da Câmara Municipal; 
XVII- Elaborar anualmente o Ante-Projeto do Orçamento do Legislativo, assim como o expediente 
relativo à abertura de créditos adicionais, submetendo-os à consideração da Presidência da Câmara; 
XVIII- Atender aos funcionários do Tribunal de Contas, quando em diligencias junto às repartições 
e demais verificações in loco; 
XIX- Sugerir as transferências de recursos orçamentários, bem como as suplementações 
necessárias, durante o exercício financeiro; 
XX- Dar cumprimento integral às determinações regulamentadas do Tribunal de Contas, 
notadamente de suas Resoluções, pareceres normativos e demais instruções; 
XXI- Elaborar estimativas de impacto orçamentário-financeiro, nos casos de geração de despesas, 
conforme exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal; 
XXII- Zelar no sentido de que a prestação de contas anual da Câmara Municipal seja encaminhada, 
dentro do prazo legal, assim como todos os relatórios e documentos que devam ser encaminhados 
ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 
XXIII- Guardar, conservar, e, quando devidamente autorizado, devolver valores pertencentes à 
Prefeitura; 
XXIV- Manter e regular entrega dos balancetes mensais e demais balancetes e documentos ao 
Tribunal de Contas do Estado via AUDESP; 
XXV- Manter e conservar todo o arquivo financeiro da Câmara, compreendendo os processos de 
pagamento, orçamentos, balancetes mensais, balanço anual, livros e demais documentos pertinentes 
à sua competência; 
XXVI- Efetuar, mediante adiantamento, as despesas miúdas e de pronto pagamento, prestando 
contas na forma da Lei; 
XXVII- disponibilizar saldos bancários e instruções recebid~ f--
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XXVIII- incumbir-se dos contatos com estabelecimentos bancários em assuntos de sua 
competência; 
XXIV- Receber notas fiscais provenientes de contratos e controlar os saldos contratuais; 
XXV- Preparar, diariamente, os empenhos, o Boletim de movimento financeiro com elementos 
necessários à escrituração do movimento de Caixa; 
XXVI- Executar outras tarefas correlatas ao emprego, determinadas pelo superior imediato, 
XXVII- Preparar e disponibilizar as informações sobre a execução orçamentária e financeira, 
conforme determina a Lei; 
XXVIII- Examinar processos de prestação de contas. 
XXIX- Promover a liquidação de despesa, conferência dos extratos das contas bancárias do 
Legislativo; 
XXXI- Manter um cadastro centralizado dos bens móveis, imóveis e veículos do legislativo; 
XXXII- Controlar as aquisições, alienações e concessões de imóveis; 
XXXIII- Executar todos os documentos relacionadas a folha de pagamento mensal; 
XXXIV- Executar outras tarefas correlatas, determinadas pelo seu superior imediato. 

CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais 
REQUISITO: Ensino Superior Completo e Registro no Órgão de Classe (CRC) 

Cargo efetivo estatutário 

CAPÍTULO IV 
DOS CARGOS EM COMISSÃO DO QUADRO DO PESSOAL 

SEÇÃO I 
ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

CARGO: ASSESSOR(A) JURÍDICO(A) 

I- Representar a Câmara Municipal em juízo ou fora dele, nas ações em que esta for autora ou 
interessada, acompanhando o processo, redigindo petições e outros documentos, para assegurar os 
direitos pertinentes ou defender seus interesses; 
II- Prestar assistência Jurídica interna ao Presidente, Mesa Diretora e Vereadores; 
III- Assessorar tecnicamente todas as áreas de atividade do Poder Legislativo no tocante às questões 
jurídicas; 
IV- Apurar ou completar informações levantadas, acompanhando o processo em todas as suas fases 
e representando o legislativo, para obter os elementos necessários à defesa; 
V- Orientar o departamento pessoal quando solicitado; 
VI- Participar de inquéritos e processos administrativos e dar-lhes as orientações jurídicas 
convenientes; 
VII- Responsabilizar-se pela correta documentação dos imóveis da Administração da Câmara 
Municipal, verificando documentos existentes, regularização e/ou complementação dos mesmos, 
para evitar e prevenir possíveis danos; 
VIII- Acompanhar o trabalho do responsável pelo setor do patrimônio na organização e controle dos 
bens móveis e imóveis do Legislativo; 
IX- Exarar pareceres em Projetos, Emendas, Requerimentos e demais documentos da Câmara 
Municipal; 
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X- Redigir documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações sobre questões de 
natureza administrativa e pertinentes a litígios oriundos de todos os ramos do Direito, aplicando a 
legislação em questão, para utilizá-los na defesa da Administração da Câmara Municipal; 
XI- Manter contatos com consultoria técnica especializada e participar de eventos específicos da 
área, para se atualizar nas questões jurídicas pertinentes à Administração Pública Municipal; 
XII- Consultar junto ao Tribunal de Contas do Estado, quanto à relativos processos; 
XIII- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 
REQUISITO: Ensino Superior Completo 

Inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil- OAB 

CARGO: ASSESSOR(A) PARLAMENTAR 

I- Realizar, a pedido do vereador, estudos e pesquisas, bem como assessorá-lo amplamente no 
exame de preposições de origem legislativa, efetuar serviços de atendimento e recepção aos 
vereadores. 
II- Revisar os pronunciamentos e proposições legislativas do vereador; 
Elaborar os projetos de leis e outros expedientes sujeitos à deliberação legislativa de iniciativa do 
vereador; 
III- Examinar processos relacionados com assuntos gerais de interesse do vereador, preparando 
informações ou expedientes que se fizerem necessários; 
prestar e Visar informações relativas às atividades da Presidência; 
IV- Elaborar os requerimentos e indicações, pedidos de informações, bem como outras proposições, 
elaborando as justificativas das mesmas; 
V- Assessorar amplamente o vereador na apreciação, tanto de origem legislativa, como executiva; 
VI- Cumprir as determinações de ordem superior; 
responsabilizar-se pelas informações prestadas à Câmara e aos vereadores municipais. 
VII- Prestar assessoramento à Mesa Diretora da Câmara Municipal de. Vereadores, cumprimento 
das funções que são inerentes à mesma; 
VIII- Assessorar a Mesa Diretora no agendamento e organização das reuniões da mesma, na 
comunicação aos vereadores e no acompanhamento da execução das deliberações havidas; 
IX- Participar das reuniões da Mesa Diretora, quando convocado; receber e encaminhar documentos 
relativos à Mesa Diretora; 
X- Acompanhar e Assessorar o Presidente ou integrante da Mesa Diretora em reuniões, eventos, 
solenidades, etc., sempre que solicitado pelos mesmos; 
XI- Assessorar a Mesa Diretora no agendamento e organização de atos e eventos em geral, dentro 
ou fora do recinto da Câmara, em que a mesma seja promotora ou participe de alguma forma; 
XII- Assessorar a Mesa Diretora na promoção e realização de debates, encontros, seminários e 
fóruns sobre políticas e programas de interesse da Câmara; 
XIII- Manter o cadastro de autoridades atualizado; 
Contatar e Recepcionar autoridades e convidados da Câmara, quando determinado pela Mesa da 
Câmara; 
XIV- Assessorar a Mesa Diretora na marcação de audiências e visitas para integrantes da mesma; 
Assessorar a Mesa Diretora na redação das proposições originárias da mesma; 
XV- Assessorar a Mesa Diretora sobre assuntos legislativos, notadamente, sobre as proposições 
submetidas à consideração da Mesa Diretora; 
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XVI- Requisitar e Controlar o material de expediente da Mesa Diretora; 
XV- Executar outras atividades afins que lhe foram determinadas pela Mesa Diretora. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
REQUISITO: Ensino médio completo 

Cursos de Informática e Digitação 

CARGO: DIRETOR(A) DE SECRETARIA 

1- Elaborar projetos de Resoluções e Decretos Legislativos solicitados pela Presidência, pela Mesa 
ou pelos Vereadores; 
II- Requisitar aos setores competentes os dados necessários à elaboração dos projetos; 
III- Manter arquivo provisório das proposições, papeis e processos que aguardem informações; 
IV- Prestar informações sobre o andamento de proposições, papeis e processos; 
V- Manter sigilo sobre processos; 
VI- Despachar papéis relativos aos serviços internos da Secretaria; 
VII- Elaborar requerimentos de maior complexidade; 

VIII- Providenciar a feitura dos termos do Livro das Sessões; 
IX- Receber, arquivar e conservar: 
a) Em armários convenientemente instalados todos os processos referentes a leis, Resoluções, 
Decretos Legislativos e Comissões Temporárias, por ordem numérica; 
b) Cópias de Certidões, Convocações, Portarias, Ordens de Serviço, Regulamentos, Atos, Avisos, 
Circulares, Memorandos e demais atos oficiais em pastas, por exercício; 
c) Atas, devidamente encadernadas, por ordem numérica; 
d) Trabalhos de Vereadores; 
e) Papéis e demais documentos que transitarem pelo Legislativo e que, por ordem superior, seja 
determinada tal providencia; 
X- Prestar informações relativas à localização de processos e demais documentos existentes no 
arqmvo; 
XI- Atender a requisições de processos, papéis, livros e documentos arquivados, mediante 
autorização do Presidente da Câmara; 
XII- Fornecer dados para expedição de certidões relativas a documentos; 
XIII- Supervisionar a elaboração de projetos de leis; 

XIV- Verificar, junto à Consultoria Jurídica, a legalidade e constitucionalidade das matérias 
apresentadas para feitura dos projetos de lei; 
XV- Registrar em livro próprio os procedentes regimentais; 
XVI- Assistência à Direção Administrativa e Consultoria Jurídica da Câmara, quando solicitada; 
XVII- Assistir à Presidência e aos Vereadores durante as Sessões da Câmara; 
XVIII- Elaboração de substitutivos, emendas, subemendas e certidões; 
XIX- Prestar assistência, mediante orientação do Consultor Jurídico às Comissões, quando 
solicitada, no que se refere à redação, constitucionalidade, legalidade, conveniência e oportunidade 
de proposições em geral; 
XX- Apresentar aos membros da Mesa e à presidência, mensagens, autógrafos e demais papéis que 

devam ser expedidos com sua assinatura; 
XXI- Manter correspondência com as demais repartições ou órgãos públicos em matéria pertinente 
ao serviço, quando a correspondência, por sua natureza, não requerer a assinatura do Presidente ou 
de qualquer membro da Mesa; 
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XXII- Zelar, durante a sessão, mediante orientação da Presidência pela guarda dos papéis 
submetidos à decisão da Câmara; 
XXIII- Elaborar, quando solicitado, ofícios dirigidos aos órgãos da Administração Pública Federal, 
Estadual, Municipal; 
XXIV- Providenciar as transferências de móveis e equipamentos quando autorizadas pela 
Presidência, do prédio principal; 
XXV- Fiscalizar e supervisionar a execução dos serviços de limpeza e manutenção do prédio; 
XXVI- Propor a realização de contrato para a manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos, 
bem como comunicar a necessidade de contratação de serviços e materiais que se façam 
necessários; 
XXVII- Fiscalizar o cumprimento das atribuições dos auxiliares de copa, almoxarifado e 

manutenção; 
XXVIII- Submete à Presidência a matéria a ser discutida e votada, promovendo o encaminhamento 
dos papéis que pela Câmara transitarem; 
XXIX- Convocar servidores para prestação de serviços extraordinários, de acordo com as 
necessidades existentes; 
XXX- Coordenar e preparar cerimonial de atividades e eventos oficiais; 

XXXI- Coordenar eventos internos com o objetivo de valorização dos servidores; 
XXXII- Desempenhar todas as demais atividades afins determinadas pelo Presidente. 

CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 
REQUISITO: Ensino Médio Completo 

Cursos de Informática e Digitação 

Artigo - 1 Ü0 
- As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pelas dotações do 

orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

Artigo - 11 o - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Prefeitura Municipal de Urânia 
Urânia SP, 16 de maio de 2.017. 

Registrada e publicada na forma da Lei 
Data supra. 
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ANEXO I 

CÂMARA MUNICIPAL DE URANIA 

ESCALA DE VENCIMENTOS E PROMOÇÕES (EM REAIS)- A PARTIR DE MARÇO DE 2017 

~EF. A B (5 ANOS) C (10 ANOS} D (15 ANOS) E (20 ANOS) F (25 ANOS} G (30ANOS} H (35 ANOS} 

1 939,74 986,72 1.033,71 1.080,70 1.127,68 1.174,67 1.221,65 1.268,64 

2 958,18 1.006,08 1.053,99 1.101,90 1.149,81 1.197,71 1.245,62 1.293,53 
3• 996,77 1.046,60 1.096,44 1.146,28 1.196,12 1.245,95 1.295,80 1.345,64 

4 1.016,91 1.067,75 1.118,60 1.169,45 1.220,29 1.271,14 1.321,99 1.372,83 .-..._ 

_j 1.037,66 1.089,55 1.141,43 1.193,31 1.245,20 1.297,08 1.348,96 1.400,84 

6 1.059,05 1.112,00 1.164,95 1.217,90 1.270,86 1.323,81 1.376,76 1.429,72 

7 1.108,21 1.163,62 1.219,02 1.274,43 1.329,84 1.385,25 1.440,66 1.496,07 

8 1.115,22 1.170,98 1.226,75 1.282,50 1.338,26 1.394,02 1.449,79 1.505,55 

9 1.131,71 1.188,30 1.244,89 1.301,47 1.358,05 1.414,65 1.471,23 1.527,81 

10 1.155,93 1.213,73 1.271,53 1.329,33 1.387,12 1.444,92 1.502,71 1.560,51 

11 1.180,93 1.239,97 1.299,02 1.358,06 1.417,11 1.476,15 1.535,20 1.594,24 

11.1 1.227,25 1.288,61 1.349,97 1.411,33 1.472,69 1.534,06 1.595,42 1.656,79 

12 1.260,31 1.323,33 1.386,34 1.449,36 1.512,38 1.575,39 1.638,41 1.701,42 

13 1.367,06 1.435,42 1.503,77 1.572,12 1.640,48 1.708,83 1.777,18 1.845,54 

14 1.464,54 1.537,77 1.610,99 1.684,22 1.757,44 1.830,67 1.903,90 1.977,12 

15 1.710,01 1.795,51 1.881,01 1.966,51 2.052,01 2.137,52 2.223,01 2.308,51 

16 1.880,23 1.974,23 2.068,25 2.162,26 2.256,28 2.350,28 2.444,30 2.538,31 

17 2.114,02 2.219,73 2.325,44 2.431,13 2.536,84 2.642,53 2.748,24 2.853,94 
.-----1 8 2.537,25 2.664,12 2.790,98 2.917,84 3.044,70 3.171,57 3.298,44 3.425,30 

..L9 2.671,07 2.804,62 2.938,17 3.071,72 3.205,28 3.338,83 3.472,39 3.605,93 

20 2.703,33 2.838,49 2.973,66 3.108,83 3.244,00 3.379,16 3.514,33 3.649,49 

21 2.825,83 2.967,12 3.108,41 3.249,70 3.390,99 3.532,29 3.673,58 3.814,87 

22 3.210,58 3.371,11 3.531,65 3.692,18 3.852,71 4.013,23 4.173,76 4.334,29 

23 3.499,17 3.674,12 3.849,08 4.024,05 4.199,01 4.373,96 4.548,92 4.723,88 

24 5.058,28 5.311,19 5.564,10 5.817,02 6.069,93 6.322,85 6.575,76 6.828,68 

25 6.761,88 7.099,98 7.438,07 7.776,16 8.114,26 8.452,35 8.790,44 9.128,53 

SUBSÍDIOS 

PRESIDENTE R$ 2.887,63 

VEREADOR R$ 2.286,04 
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