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LEI COMPLEMENTAR N° 43, DE 30 DE JUNHO DE 2011. 
 

 
Dispõe sobre Quadros de Cargos Públicos e estabelece o 
Plano de Carreira dos Servidores do Poder Legislativo 
Municipal. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL. Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1o Fica criado o quadro de cargos do Poder Legislativo Municipal de Nova Ramada e o plano de 
carreira dos seus servidores efetivos, que passam a ser regidos por esta Lei. 

Art. 2o Os cargos do Poder Legislativo constantes desta Lei ficam organizados nos seguintes quadros 
de pessoal: 
 I – Quadro de Cargos de Provimento Efetivo; 
 II – Quadro de Cargos e Comissão. 
 § 1o O Quadro de Cargos de Provimento Efetivo é constituído por cargos de provimento efetivo. 
 § 2o O Quadro de Cargos em Comissão é integrado por todos os cargos de provimento de confiança 
criadas por esta Lei. 
 § 3o Os servidores providos nos cargos e funções dos quadros definidos neste artigo sujeitam-se ao 
Regime Jurídico Estatutário, previsto em Lei Municipal. 

Art. 3o Para efeitos desta Lei considera-se: 
 I – Quadro: conjunto de cargos identificadas pela natureza de seu provimento; 

II – Cargo: é o criado em Lei, em número certo, com denominação própria, com vencimento 
padronizado, remunerado pelos cofres municipais, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e 
responsabilidades cometidas ao servidor público; 
 III – Categoria Funcional: é o agrupamento de cargos da mesma denominação, com iguais 
atribuições, constituída de classes; 
 IV – Classes: a graduação de retribuição pecuniária dentro da Categoria, constituindo a faixa de 
promoção; 
 V – Padrão: é a identificação numérica do valor do vencimento ou gratificação do cargo ou função, 
estabelecido pelo Padrão Referencial; 
 VI – Promoção: é a passagem do servidor de uma determinada classe para a imediatamente superior 
da mesma categoria funcional. 

CAPÍTULO II 
DO QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

Seção I 
Da Estrutura e Composição 

Art. 4o O Quadro de Cargos de Provimento Efetivo, composto de cargos estruturados em carreira, 
destina-se ao atendimento das atividades de caráter permanente da Câmara de Vereadores, relativas aos 
serviços internos administrativos, técnicos, operacionais e legislativos auxiliares. 

Art. 5o O Quadro de Cargos de provimento Efetivo e o respectivo Plano de Carreira dos Servidores 
da Câmara Municipal de Vereadores constitui-se de Categorias Funcionais compostas dos seguintes Cargos, 
Número de Cargos e Padrões: 

Categoria Funcional Número de Cargos Padrão 
Agente Legislativo 01 03 

Servente 01 01 
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Seção II 
Das Especificações 

Art. 6o As especificações das Categorias Funcionais compostas de cargos de provimento efetivo 
criados no artigo 5o, são as constantes do Anexo I, que integra esta Lei. 
 § 1o Entende-se por especificações das Categorias Funcionais, para efeitos da presente Lei, a 
caracterização e diferenciação de cada uma, relativamente às atribuições, responsabilidades, complexidade 
do trabalho, requisitos para investidura e demais peculiaridades dos cargos. 

§ 2o A especificação de cada categoria funcional deverá conter: 
I – Denominação da Categoria Funcional; 
II – Padrão de vencimento; 
III – Descrição sintética e analítica das atribuições; 
IV – Condições de trabalho, incluindo o horário semanal e outras especificações; 
V – Requisitos para provimento, abrangendo o nível de instrução, a idade e a forma de recrutamento 

para o cargo. 
Seção III 

Do Recrutamento e Seleção 
Art. 7o O recrutamento e seleção de pessoal para os cargos de provimento efetivo se dará para a 

Classe inicial de cada Categoria Funcional mediante Concurso Público de provas ou de provas e títulos e 
proceder-se-á sempre que for necessário o preenchimento de cargos criados por lei. 

Seção IV 
Das Classes 

 Art. 8o As Classes constituem a faixa de promoção dos servidores na Categoria Funcional. 
 § 1o As Classes são designadas pelas letras “A”, “B”, “C” e “D”, sendo esta última a final da 
carreira. 
 § 2o Todo o cargo se situa inicialmente na Classe “A” e a ela retorna quando vago. 

Seção V 
Da Promoção 

Art. 9o O desenvolvimento do servidor na carreira da respectiva Categoria Funcional dar-se-á por 
promoção, mediante a passagem do servidor de uma determinada classe para a imediatamente superior. 

Art. 10. As promoções obedecerão ao critério conjunto de tempo de exercício em cada classe e ao 
merecimento. 

Art. 11. O tempo de exercício na classe imediatamente anterior, para fins de promoção para a 
seguinte será de: 

I – quatro anos para a classe “B”; 
II – cinco anos para a classe “C”; 
III – seis anos para a classe “D”. 
Art. 12. Merecimento é a demonstração positiva do servidor no exercício do seu cargo e se evidencia 

pelo desempenho de forma eficiente, dedicada e leal das atribuições que lhe são cometidas, bem como pela 
sua assiduidade, pontualidade e disciplina. 

§ 1o Em princípio, todo servidor tem merecimento para ser provido de classe. 
§ 2o Fica prejudicado o merecimento, acarretando a interrupção da contagem do tempo de exercício 

para fins de promoção, sempre que o servidor: 
I – somar duas penalidades de advertência; 
II – sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que convertida em multa; 
III – completar três faltas injustificadas ao serviço; 
IV – somar dez atrasos de comparecimento ao serviço e ou saídas antes do horário marcado para o 

término da jornada. 
§ 3o Sempre que ocorrer qualquer das hipóteses previstas no parágrafo anterior iniciar-se-á nova 

contagem para fins do tempo exigido para a promoção. 
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Art. 13. Suspendem a contagem do tempo para fins de promoção: 
I – as licenças e afastamentos sem direito a remuneração; 
II – as licenças para tratamento de saúde no que excederem de noventa dias, mesmo quando em 

prorrogação, exceto as decorrentes de acidente em serviço; 
III – as licenças para tratamento de saúde em pessoa da família. 
Art. 14. A promoção terá vigência a partir do mês seguinte aquele em que o servidor completar o 

tempo de exercício exigido. 
Seção VI 

Do Adicional de Escolaridade 
Art. 15. O Servidor Público, em observância a sua escolaridade, faz jus a um Adicional conforme 

segue em consonância aos critérios: 
I – Ensino Fundamental Completo; 
II – Ensino Médio; 
III – Ensino Superior. 
§ 1o Nos cargos onde se exige habilitação no Ensino Fundamental Incompleto serão concedidos os 

seguintes adicionais: 
I – Ensino Fundamental Completo adicional de 10% (dez pontos percentuais); 
II – Ensino Médio Completo adicional de 15% (quinze pontos percentuais); 
III – Ensino Superior Completo Adicional de 20% (vinte pontos percentuais). 
§ 2o Nos cargos onde se exige a habilitação no Ensino Fundamental Completo serão concedidos os 

seguintes adicionais: 
I – Ensino Médio Completo adicional de 10% (dez pontos percentuais); 
II – Ensino Superior Completo adicional de 15% (quinze pontos percentuais); 
III – Especialização ou Curso de Capacitação Técnica com no mínimo 300 (trezentas) horas/aula, 

adicional de 20% (vinte pontos percentuais). 
§ 3o Nos cargos onde se exige a habilitação no Ensino Médio serão concedidos os seguintes 

adicionais: 
I – Ensino Superior Completo adicional de 10% (dez pontos percentuais); 
II – Especialização ou Curso de Capacitação Técnica com no mínimo 300 (trezentas) horas/aula 

adicional de 15% (quinze pontos percentuais); 
III – Mestrado adicional de 20% (vinte pontos percentuais). 
§ 4o Nos cargos onde se exige habilitação no Ensino Superior serão concedidos os seguintes 

adicionais: 
I – Especialização ou Curso de Capacitação Técnica com no mínimo 300 horas/aula adicional de 

10% (dez pontos percentuais); 
II – Mestrado adicional de 15% (quinze pontos percentuais); 
III – Doutorado adicional 20% (vinte pontos percentuais). 
§ 5o Para fazer jus ao Adicional o servidor deve obrigatoriamente, apresentar o comprovante de 

escolaridade exigido, expedido por Instituição de Ensino legalmente reconhecida. 
§ 6o Não será considerada como adicional a escolaridade aquele inerente a habilitação para o Cargo. 
§ 7o O Adicional de Escolaridade será calculado com o devido percentual sob o vencimento básico 

do cargo em que o servidor estiver instituído, sendo que o percentual não é cumulativo. 
§ 8o O direito ao Adicional de Especialização ou Curso de Capacitação Técnica de no mínimo 

300horas/aula, será concedido ao servidor que o fizer na área em que estiver investido. 
 

CAPÍTULO II 
DO QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO 
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 Art. 16. O Quadro de Cargos em Comissão destina-se ao atendimento dos encargos de direção, 
chefia e assessoramento, na condução dos serviços técnicos, administrativos, operacionais e legislativos 
auxiliares da Câmara Municipal de Vereadores. 
 Art. 17. O Quadro de Cargos em Comissão do Poder Legislativo Municipal constitui-se na seguinte 
Denominação, Número de Cargos e Padrões: 

Denominação Número de Cargos Padrão 
Diretor Geral da Câmara 01 CC03 

 Parágrafo único. As atribuições dos titulares dos Cargos em Comissão são as previstas no Anexo II 
desta Lei. 
 Art. 18. Os Cargos em Comissão são de livre nomeação e exoneração, por ato da Presidência da 
Câmara de Vereadores, respeitados os requisitos legais exigidos para o ingresso no serviço público e as 
condições específicas previstas para o exercício do cargo a ser provido. 
 Art. 19. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de Cargo em Comissão, aplica-se o Regime Geral de 
Previdência Social. 

CAPÍTULO III 
DO APERFEIÇOAMENTO 

 Art. 20. A Administração da Câmara de Vereadores promoverá treinamento, interno e externo, para 
seus servidores, quando do ingresso e sempre que se verificar a necessidade de atualização e capacitação 
para o desempenho de suas funções, visando o aperfeiçoamento de seus servidores, no sentido de melhor 
prepará-lo para as funções que lhe são afetas, com o objetivo de promover o aprimoramento dos serviços 
públicos. 

CAPÍTULO IV 
DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO 

 Art. 21. Para efeito desta Lei, considera-se vencimento a retribuição pecuniária básica devida ao 
servidor, pela efetiva prestação de seus serviços no exercício do cargo. 
 Parágrafo único. O vencimento básico será referenciado pelo padrão e classe do cargo do servidor. 
 Art. 22. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou 
temporárias, estabelecidas em Lei. 
 § 1o Aplica-se aos servidores da Câmara de Vereadores a revisão geral anual da remuneração dos 
servidores públicos municipais, nas mesmas datas e índices, fixada em Lei municipal específica. 

§ 2o A irredutibilidade de vencimento e os limites de remuneração são disciplinados pela Lei 
Estatutária Municipal, de acordo com o disposto na Constituição Federal e demais legislação aplicável. 
 Art. 23. A definição dos padrões e do plano de vencimento e remunerações, previsto nesta Lei, 
baseia-se na natureza, no grau de responsabilidade e na complexidade dos cargos componentes das 
Categorias Funcionais, bem como nos requisitos para investidura e demais peculiaridades dos cargos. 
 Art. 24. Os vencimentos dos cargos integrantes do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo, obtidos 
pela multiplicação dos respectivos coeficientes pelo valor atribuído ao Padrão Referência fixado no artigo 
28, são os seguintes: 

Padrão Classe/Coeficiente 
  A B C D 

01 2,00 2,12 2,28 2,56 
03 3,52 3,72 4,03 4,53 

 Art. 25. Os vencimentos dos cargos em comissão do Quadro de Cargos em Comissão, obtidos pela 
multiplicação dos respectivos coeficientes pelo valor atribuído ao Padrão Referência fixado no artigo 28, 
são os seguintes: 

Denominação/Padrão Coeficiente 
Diretor Geral da Câmara/CC03 3,6 
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 Art. 26. Os direitos e demais vantagens pecuniárias, a que fazem jus os servidores da Câmara de 
Vereadores, são as previstas e disciplinadas pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e demais 
legislação específica aplicável. 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 Art. 27. A Carga Horária dos Cargos de Provimento Efetivo e dos Cargos em Comissão dispostos na 
presente Lei, à critério do Poder Legislativo, em concordância com o servidor, e de acordo com a 
necessidade dos serviços legislativos, sem os prejudicar, poderá ser reduzida, sendo que nesta hipótese a 
remuneração também deverá ser reduzida no mesmo percentual. 

Art. 28. O valor do Padrão Referência é fixado em R$ 317,55 (trezentos e dezessete reais e cinqüenta 
e cinco centavos), e sempre será reajustado nas mesmas datas e índices da revisão geral anual dos servidores 
públicos municipais, sendo que o seu valor reajustado fará parte da Lei municipal que autorizar a revisão 
geral anual dos servidores públicos do Poder Legislativo. 
 Art. 29. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias 
específicas. 
 Art. 30. Fica revogada a Lei Municipal no 403, de 05 de março de 2002, e o Decreto Legislativo no 
03/97, de 06 de janeiro de 1997. 

Art. 31. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul em 30 de Junho de 

2011. 
Elton Rehfeld 

Prefeito Municipal  
Registre-se e Publique-se 
        
            Alfredo Höring 
Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO I 
EXPECIFICAÇÕES DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS 

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

CARGO: AGENTE LEGISLATIVO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 03 (três) 
ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: redigir e digitar documentos; auxiliar nas atividades administrativas de 

recursos humanos, de comunicações, de cerimonial, de informática e de finanças. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: redigir, digitar e realizar, sob orientação, a coleta de informações dos 

trabalhos legislativos para fins de elaboração de material de divulgação; operar equipamentos de som, 
fotografia, informática, e outros pertinentes ao desenvolvimento de suas atividades; manter arquivos e banco 
de dados organizados e atualizados; redigir e digitar expedientes administrativos, tais como: ofícios, 
informações, relatórios, boletins, pronunciamentos, encaminhamentos e outros de mesma natureza; auxiliar 
na organização de reuniões solenes, elaborando convites, sistematizações, relações de convidados, 
certificados e honrarias; auxiliar no levantamento e controle patrimonial; efetuar registros relativos às áreas 
tributária, patrimonial, financeira e de pessoal; elaborar a folha de pagamento dos vereadores e servidores 
quando a mesma for processada no Poder Legislativo; elaborar documentos referentes a assentamentos 
funcionais; substituir funcionários em situações de emergência e em caráter temporário, mediante 
designação do Presidente; cumprir e fazer cumprir as determinações superiores; quando por exigência das 
atribuições do cargo, legalmente habilitado, dirigir veículos de locomoção; e executar outras tarefas 
correlatas. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 Carga Horária: 40 horas semanais; 
 Outros: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços em horário diverso da carga 
horária estabelecida, inclusive à noite e aos sábados, domingos e feriados. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
Instrução: ensino médio completo; 

 Idade: mínima de 18 anos. 
 RECRUTAMENTO: 
 Concurso público. 
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CARGO: SERVENTE 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 01 (um) 
ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: proceder à limpeza e conservação dos locais de trabalho; fazer a 

arrumação e remoção de móveis, máquinas e materiais. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: realizar o trabalho de limpeza geral das dependências da Câmara, 

cuidando sempre para deixar as dependências em ótimas condições higiênicas; limpar e zelar pela boa 
conservação dos móveis, utensílios e outros materiais pertencentes à Câmara Municipal; proceder a 
arrumação, conservação e remoção de móveis, máquinas e materiais; dispor, adequadamente, dos resíduos e 
lixo; prepara café, chá e assemelhados e servi-los; atender telefones, anotar e transmitir recados; 
eventualmente efetuar a entrega e o recebimento de expedientes ou correspondências; solicitar, com 
antecedência, a quem de direito, a aquisição dos produtos necessários à execução das atribuições 
estabelecidas, a fim de atender aos requisitos de conservação e higiene; anotar em formulário próprio, a 
quantidade recebida e a consumida dos produtos recebidos, para subsidiar controles e levantamentos 
estatísticos; atender com presteza aos vereadores, funcionários e outras pessoas que comparecerem à 
Câmara, no que diz respeito às suas atribuições; cumprir e fazer cumprir as determinações superiores; e 
executar outras tarefas correlatas. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 Carga Horária: 40 horas semanais; 
 Outros: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços em horário diverso da carga 
horária estabelecida, inclusive à noite e aos sábados, domingos e feriados. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
Instrução: 4ª série do Ensino Fundamental; 

 Idade: mínima de 18 anos. 
 RECRUTAMENTO: 
 Concurso público. 
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ANEXO II 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO 

 
DENOMINAÇÃO: Diretor Geral da Câmara 

 PADRÃO DE VENCIMENTO: CC03 
 ATRIBUIÇÕES: 
 DESCRIÇÃO SINTÉTICA: exercer o poder hierárquico sobre os demais funcionários do Poder 
Legislativo; determinar a execução dos serviços administrativos. 
 DESCRIÇÃO ANALÍTICA: realizar ou determinar o controle da efetividade dos funcionários do 
Poder Legislativo; receber autoridades; determinar e fiscalizar a execução das atividades administrativas; 
transmitir determinações do Presidente aos demais funcionários; realizar atendimento ao público; indicar 
alterações na estrutura administrativa; autorizar a realização de serviços extraordinários; estabelecer 
medidas para o bom funcionamento dos serviços do Poder Legislativo; prestar assessoramento direto à 
Mesa da Câmara, às Comissões e aos Vereadores; realizar trabalhos da Secretaria; executar trabalhos de 
datilografia, lavrar atas, secretariar às Comissões e aos Vereadores; comunicar anormalidades que estejam 
ocorrendo; apresentar relatórios de atividades; elaborar calendário de serviços; redigir expedientes do 
Legislativo, tais como: pareceres, informações, memorandos, cartas, ofícios, relatórios; quando por 
exigência das atribuições do cargo, legalmente habilitado, dirigir veículos de locomoção; e executar outras 
tarefas correlatas. 
 CONDIÇÕES DE TRABALHO 
 Carga Horária: 25 horas semanais; 
 Outros: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços em horário diverso da carga 
horária estabelecida, inclusive à noite e aos sábados, domingos e feriados. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
Instrução: ensino médio completo; 

 Idade: mínima de 18 anos. 
 RECRUTAMENTO: 
 Livre nomeação e exoneração do Presidente do Poder Legislativo. 

 


