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Prefeitura do Município de Aguas da Prata

(EstânciaHidromineral)

LEI N° 2.042 DE 14 DE ABRIL DE 2014

"Dispõe sobre a reestruturação de cargos e salários, descrição de
atividades, plano de carreira dos servidores da Câmara Municipal da
Estância Hidromineral de Águas da Prata Estado de São Paulo e dá

outras providências".

SAMUEL DA SILVA BINATI,
Prefeito do Município de Águas da Prata - (Estância Hidromineral), Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais

FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL, aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte:

LEI:
CAPÍTULO I

DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL

Art. 1° - O quadro de servidores da Câmara Municipal da
Estância Hidromineral de Águas da Prata será formado pelos seguintes cargos:

I - Diretor Administrativo
11 - Diretor Contábil/Financeiro
111 - Diretor Legislativo
IV- Supervisor de Serviços Gerais
V - Servente de Serviços Gerais
VI - Auxiliar Contábil/Financeiro

Art. 2° - Os cargos que compõem o artigo 10 são denominados
"cargos efetivos" cujo provimento dar-se-á mediante concurso público de
provas ou de provas e títulos.

Art. 3° - Os servidores da Câmara Municipal ocupantes de cargos
efetivos em curso e retroativos a presente lei, serão enquadrados nos cargos
constantes no artigo 10, respeitando os critérios de concursos e contratações
passadas, mediante formalização do presidente.

Art. 4° - O presidente do poder legislativo nomeará no inicio de
suas atividades mediante portaria um assessor jurídico que ocupará o cargo em
comissão.

Art. 5° - O assessor jurídico deverá ser advogado inscrito na
OAB (ordem dos advogados do Brasil), ser idôneo, brasileiro, possuir
experiência comprovada na área Pública de no mínimo um (1) ano e manter
escritório profissional fixo no município da Estância Hidromineral de Águas da / -
Prata. ~ ~
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Art. 60 - Fica criado o or,9anograma funcional da Câmara dos
vereadores da Estância Hidromineral de Aguas da Prata, conforme ANEXO I da
presente Lei.

Art. 70 - A nomeação, o exercício, a vacância, a perda do cargo
dos servidores da Câmara dos Vereadores da Estância Hidromineral de Águas
da Prata, reger-se-ão segundo normas do Estatuto dos servidores Públicos da
Estância Hidromineral de Águas da Prata e da CLT quando aplicável.

Seção I
Das Atividades

Art. 80 - As atividades de cada cargo atribuídas aos servidores
efetivos ou em comissão da Câmara dos Vereadores da Estância Hidromineral
de Águas da Prata devem ser cumpridas em sua totalidade no curso do
desenvolvimento diário de suas funções. As atividades pertinentes a cada cargo
estão expostas no ANEXO II da presente Lei.

Art. 90 - As atividades pertinentes a cada cargo poderão ser
revisadas mediante ato próprio da Mesa Diretora, lido em plenário e aprovado
pela maioria.

Seção II
Da Remuneração

Art. 10 - Fica criada a tabela de salário base para cada cargo:

Diretor Salário Base
Administrativo 2.25000

Diretor 2.250,00Contábil/Financeiro

Diretor Legislativo
2.250,00

Supervisor de
1.100,00Serviços Gerais

Servente de Serviços 810,00Gerais

Assessor Jurídico 3.000,00

Auxiliar 1.500,00
Contábil/ Financeiro
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Art. 11 - Os benefícios, premiações e bonificações já existentes
oriundas de outras leis não perdem seu efeito.

CAPÍTULO 11
DA EVOLUCÃO FUNCIONAL

Art. 12 - A evolução do servidor da Câmara dos Vereadores da
Estância Hidromineral de Águas da Prata dar-se-á através da promoção e da
progressão.

Seção I
Da Promocão

Art. 13 - Promoção é a passagem do servidor de uma referência
para outra imediatamente superior.

fi 10 - A promoção funcional dar-se-á somente nos cargos de
efetivos e que possuem semelhança quanto aos critérios de ingresso,
complexidade e atribuições.

fi 20 - O presidente do legislativo através de ato próprio é
competente a propor ao plenário em votação a promoção do servidor.

Art. 14 - Promoção é a elevação do servidor ao grau
imediatamente superior àquele em que se encontrar, dentro da respectiva
classe.

Art. 15 - Somente será submetida ao plenário a votação de
promoção de qualquer servidor publico da Câmara dos Vereadores quando o
cargo imediatamente superior estiver em vacância, por perda de direito,
aposentadoria ou morte.

Art. 16 - Os critérios para a promoção é fundamental para
ocupar o cargo imediatamente superior. O servidor deverá ter competência
qualificada, deverá cumprir com todos os requisitos constantes na descrição de
cargo de que trata o ANEXO rI da presente lei e deverá ter tempo mínimo de 3
(três) anos na função originária, ainda serão observados:

I - conhecimentos técnicos, considerando a capacidade do
servidor em englobar' a base de conhecimentos teóricos e a capacidade de
aplicação prática dos mesmos;

11- capacitação e
l

conhecimento do servidor no exercício da~ _
funções atribuídas; <C"

111 - atenção, qualidade e empenho no trabalho executado;
IV - agilidade de raciocínio, na percepção dos elementos-chave

para resolução dos problemas que venham surgir na área pela qual o servidor é
responsável ou em que trabalha;
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v - capacidade de chefia, considerando a facilidade de liderança,
mantendo naturalmente a sua autoridade com conhecimento das matérias do
setor e interessando-se pelos seus subordinados; ,

VI - responsabilidade, considerando a maneira pela qual o
servidor executa os trabalhos e a confiança que inspira quando uma tarefa ou
atribuição lhe é determinada;

VII - assiduidade, considerando a frequência e a pontualidade
do servidor no cumprimento dos horários estabelecidos para prestação de seus
serviços;

VIII - iniciativa do servidor, considerando a vivacidade em
perceber os pontos importantes e agir assertiva mente, quando necessário;

IX - colaboração com o grupo, considerando a boa vontade do
funcionário para com as pessoas que o cercam e com ele trabalham;

X - o desempenho do servidor em atribuições ou tarefas
diferentes das atinentes ao seu cargo.

ti 10 - Para a aplicação dos critérios acima adotados serão
utilizados os conceitos: ótimo, satisfatório, pouco satisfatório e ruim, sendo
considerado apto o servidor que obtiver, 70% (setenta por cento) de conceito
"satisfatório" no total dos fatores que foi avaliado.

ti 20 - O presidente da Câmara nomeará comissão especial
composta por 3 (três) vereadores para efetuar a avaliação e submeter a
apreciação do plenário.

Art. 17 - Havendo a promoção imediatamente o cargo de origem
ao qual pertencia o servidor promovido se torna vago, devendo a Mesa Diretora
propor projeto de resolução para concurso publico e posterior preenchimento
do cargo em vacância.

CAPITULO 111
DAS DISPOSICÕES GERAIS

Art. 18 - As despesas decorrentes da presente lei correrão por
conta de dotações próprias, consignadas no orçamento vigente,
suplementadas, se necessário.

Art. 19 - A presente lei entra em vigor na data de 1° de abril de
2014, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Águas da Prata (Estância
Hidromineral), aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e quatorze.

Samuel d Silva 8inati
Prefeito
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DESCRiÇÃO DO CARGO
CARGO: ASSESSOR JURíDICO CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:\!J UNIDADE: Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Águas da Prata
ÁREA: SETOR:: ""8"
ELABORADO EM: REVISADO EM:

DESCRiÇÃO SUMÁRIA:

Responsável pela assessoria e consultoria juridica da Cãmara Municipal, tendo as seguintes incumbências:

ATIVIDADES / RESPONSABILIDADES

a) Representar, judicial e administrativamente, a Cãmara Municipal nos processos em que esta for parte ou
tiver interesse, só, ou em conjunto com outros profissionais;

b) Prestar assessoria e consultoria aos Vereadores, ás Comissões e demais órgãos da casa em quaisquer
atividades realizadas no Poder Legislativo Municipal, naquilo que lhe for SOlicitado;

c) Emitir pareceres sobre documentos e proposições legislativas;
d) Assessorar e dar pareceres nas questões levantadas pelos Vereadores;
e) Elaborar minutas de proposituras de leis e suas justificativas;
f) Acompanhar licitações e avaliar contratos futuros e em andamento;
g) Atualizar e modernizar a legislação municipal, bem como capacitá-los a utilizarem-se de metodologia e

técnica legislativa atualizada, quando for necessário para a boa execução da gestão ou dos trabalhos
legislativos municipais;

h) Orientar, juridicamente, nas questões relacionadas aos servidores da Cãmara Municipal;
i) Executar outras tarefas juridicas, atendendo ás necessidades do Poder Legislativo, mediante solicitação

da Presidência;
j) Elaborar portarias, atos, editais, avisos, mediante determinação da Presidência;
k) Atender a consultas dos Vereadores sobre interpretação de textos legais de interesse do Município, por

intermédio de solicitação do Presidente;
I) Orientar os demais órgãos da Cãmara, nas questões legais pertinentes;
m) Elaborar os contratos e respectivos aditamentos, os quais figura como parte a Cãmara Municipal.

REQUISITOS
Escolaridade: Superior completo em direito

Experiência: Desejável 2 anos de experiência na área
Idioma: Português

Informática: Ambiente Windows, Pacote Office.

CONDiÇÕES DE TRABALHO

Ambiente de trabalho: Administrativo Jurldico

COMPET£NCIAS ORGANIZACIONAIS

Foco no Atendimento ao Cliente, Foco em Resultados.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS OU COMPORTAMENTAIS

Conforme definido acima e no mapa de competência comportamental

APROVAÇÕESNALlDAÇÃO

RESPONSÁ VEL PELA ÁREA RECURSOS HUMANOS / Consultor

~

DATA

ASSINATURA

Saffi2013



I DESCRiÇÃO DO CARGO

I
I

CARGO: DIRETOR ADMINISTRATIVO CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:

UNIDADE: Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Aguas da Prata
AREA: SETOR:.,. fI'-
ELABORADO EM: REVISADO EM:

DESCRiÇÃO SUMARIA:

A Diretoria Administrativa é responsável pela organização e desenvolvimento dos diversos serviços administrativos da
Câmara, supervisionando e coordenando os Setores que a integram, zelando peio cumprimento das atribuições especificas de
cada Setor.

ATIVIDADES / RESPONSABILIDADES
a. coordenar o expediente do corpo legislativo;
b. receber, distribuir e controlar a tramitação dos documentos e demais papéis oficiais que circulam na Câmara;
c. revisar periodicamente os processos e demais documentos arquivados. propondo à Presidência, quando necessário, a destinação

conveniente;
d. autorizar a expedição de cópias autênticas dos documentos existentes na Câmara;
e. promover reuniêO mensal com os responsáveis pelos órgãos da Câmara a fim de avaliar e aperfeiçoar as atividades requisitar aos

órgãos da Câmara Municipal, dentro de suas atribuiçOes. documentos e infonnaçOes, que deverão ser fornecidos no prazo
determinado:

f. coordenar e organizar todo material de divulgação da Câmara Municipal:
g. coordenar e organizar a formalização das relações funcionais dos servidores, inclusive em relação a abertura de processos de

sindicância e administrativos, controle de jornada de trabalho e demais atividades inerentes a servidores.
h. fiscalizar o cumprimento da legalidade, moralidade, eficácia. eficiência, economicidade e oportunidade dos atos de gestão financeira.

patrimonial e orçamentaria da Cãmara;
i. acompanhar o cumprimento dos programas e metas administrativas e, com base nesse acompanhamento,
j. requisitar informações e documentos de quaisquer dos órgãos administrativos da Câmara;
k. informar ao Presidente e ao Vice.Presidente toda irregularidade, ilegalidade ou abuso de poder que apurar ou que tiver

conhecimento, para apuração de responsabilidade que couber;
I. acompanhar, junto ao Tribunal de Contas, a tramitação dos assuntos de interesse da Câmara;
m. orientar os órgãos da Câmara nos assuntos pertinentes ao Controle Interno, mediante solicitação do interessado e determinação do

Presidente da Câmara;
n. assistir o Presidente da Câmara na verificação das prestações de contas e no atendimento às diligências ou inspeções do Tribunal de

Contas;
o. desempenhar. por determinação do Presidente. outras atribuiçOes compativeis com o objeto do ContrOle Interno;
p. elaborar e organizar os cronogramas de viagens e demais transcursos percorridos pelos veículos da Câmara, no exercicio de suas

atividades institucionais;
q. receber. distribuir e controlar a tramitação dos documentos e demais papéis oficiais que circular na Cflmara;
r. estudar e analisar o funcionamento e organização dos serviços da Câmara Municipal. promovendo a execução de medidas para sua

simplificação, racionalização e aprimoramento de suas atividades:
s. Efetivar os meios necessários à locomoção dos integrantes do Poder Legislativo, quando em viagens realizadas a serviço da Casa.
I. Redigir as atas das sessões, ordin~rias, extraordinárias e solenes conforme regimento interno;
u. Inserir no site da Câmara Municipal após publicada, todas as leis. decretos. resoluções, atos da Presidência e da Mesa. portarias e

todos assuntos em conformidade com a LEI DE TRANSPARENCIA.

REQUISITOS- . _. .__ .. - - ._.

Escolaridade: Ensino Superior Experiência: Desejável na área administrativa
Idioma: NlJo se aplica Informática: Ambiente Windows, Pacote Oflice.

CONDiÇÕES DE TRABALHO .
.,

- -
Ambiente de trabalho: Administrativo

COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS

Foco no Atendimento ao Cliente e Foco em Resultados e Gestâo de Pessoas

COMPETÊNCIAS TÉC"!IC/iS. OU C~J'1PqRTAMENr:AiS)J;j'<;'~~:[i'; íj;~;;~\;,,,r,
Conforme definido acima e no mapa de competência comporta mental

APROVAÇÕESNALlDAÇÃO

RESPONSA VEL PELA AREA RECURSOS HUMANOS / Consultor
DATA

ASSINATURA

SaFri2013



b.
c.
d.

y.
z.
aa.
bb.
cc.
dd.

I I ... DESCRIÇÃO DO CARGO

CARGO: Supervisor de Serviços Gerais CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:

UNIDADE: Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Aguas da Prata
AREA: SETOR:: .et",-
ELABORADO EM: REVISADO EM:

DESCRIÇAO SUMARIA:
Auxiliar as atividades administrativas e operacionais quanto aos serviços de apoio internos inerentes à função.

ATIVIDADES / RESPONSABILIDADES

a. Promover o arquivamento de cópias de leis promulgadas pelo Legislativo, autógrafos de leis, portarias, decretos
legislativos, decretos do Poder Executivo, resoluções, atos, avisos, indicações, requerimentos, moções, pedidos de
informações e demais documentos que se fizerem necessários, adotando medidas para garantia de sua segurança e
preservação;
Expedir mediante autorização, cópias autênticas dos documentos existentes na Câmara;
Compras (sempre com três cotações);
Elaborar requisição de compras e serviços com as devidas especificações dos produtos a serem adquiridos,
reformados, consertados, instalados;

e. Efetuar três cotações de fornecedores de produtos/serviços;
f. Auxiliar administrativo no controle de manutenção de arquivos de processos:
g. Arquivo de leis e resoluções;
h. Controle de entrada e salda de correspondências;
i. Alguns serviços de digitação; (exceto atas e proposições);
j. Atendimento aos serviços de telefonia;
k. Controle de arquivo e protocoio;
I. Controle de serviços de protocolo;
m. Controle de serviços de classificação e registro de documentos;
n. Organização, registro e controle da biblioteca;
o. Registros de documentos diversos:
p. Controle de cotas para fotocópias;
q. Exercer quaisquer atividades compatíveis com as atribuições do cargo;
r. Instalar e preparar equipamentos de som;
s. Alimentar o sistema de documentos;
t. Inserir gravação de sessões da Câmara no site oficial;
u. Tirar foto das sessões realizadas na Câmara dos Vereadores;
v. Enviar e.mails para cotação de publicação de Leis;
w. Atender telefone, dando informações as pessoas e anotando recados;
x. Montar processos no programa e com etiquetas nas pastas, numerando-as e organizando-as;

Recolhimento de assinatura em documentos;
Confecção de livro de presença nas sessões da Câmara (vereadores e participantes);
Organizar materiais para Vereadores (materiais de escritório, documentaçâo e pastas);
Controle de oficios de Verbas recebidas das Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social;
Atendimento em geral para verificação de legislação no Programa de Leis;
Arquivar notícias sobre municipio e publicação de Leis;

ee. Manutenção de material de escritório.
fi. Auxiliar o servente de serviços gerais quando necessário.

REQUISITOS
.. -

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto Experiência: Nilo se aplica

Idioma: Nilo se aplica Informática: Nilo se aplica

CONDIÇÕES DE TRABALHO

Ambiente de trabalho: Administrativo

SaFfi2013



B ~~SCRIÇÃO DO CARGO.
CARGO: Servente de Serviços Gerais CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:\!} UNIDADE: Câmara Municipal da Estância Hldromineral de Aguas da Prata
AREA: SETOR:1:, ,i .••

ELABORADO EM: REVISADO EM:

DESCRIÇAO SUMARIA:
Atua nas áreas de copa, estoque de alimentos, almoxarifado, manutenção, limpeza e organização do
estabelecimento.

A TIVIDADES I RESPONSABILIDADES

a) Serviços de aditamento aos gabinetes para manutenção de lanChe, café, água, atendimento ao
plenário;

b) Promover limpeza e conservação de todo o prédio da Cãmara Municipal, inclusive gabinete dos
Vereadores e Plenário;

c) Fechar e abrir portas, janelas e portões, acender e apagar luzes, ligar e desligar bombas e aparelhos
elétricos em geral;

d) Controlar o estoque e requisitar, quando necessário, café, chá, leite, açúcar e material de limpeza,
indispensável ao desempenho de suas atribuições;

e) Limpar, lavar e arrumar áreas internas e externas das dependências da Cãmara;
f)Manter limpos os vidros das janelas do prédio da Cãmara;
g) Varrer, espanar e recolher o lixo gerado nas dependências da Cãmara, depositando e acondicionando

os detritos em sacos plásticos ou em latões;
h) Auxiliar, quando necessário, no transporte de mesas, arquivos, armários, utensllios e outros materiais

usados nas instalações da Cãmara;
i)Manter arrumado e em boas condições de conservação o material sob sua guarda;
j) Executar, quando necessário, serviços externos, apanhando e entregando correspondências, realizando

depósitos e retiradas bancárias e pagamentos de pequena monta;
k) Conservar os instrumentos e utensllios de trabalho;
I)Auxiliar nos equipamentos de som quando necessário, ligando e desligando nas Sessões da Cãmara

Municipal;
m) Executar outras atribuições afins.

REQUISITOS
.

Escolaridade: Ensino fundamental incompleto Experiência: Desejável

Idioma: Não se Aplica Informática: Não se Aplica

.

Ambiente de trabalho: Operacional

CONDiÇÕES DE TRABALHO

COMPET£NCIAS ORGANIZACIONAIS
.

Foco no Atendimento ao Cliente, Organizacional e Limpeza 11

/
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS OU COMPORTAMENTAIS !'J...

o .. _ ...

Conforme definido acima e no mapa de competência comportamental
,

APROVAÇÕESNALlDAÇÃO

RESPONSA VEL PELA AREA RECURSOS HUMANOS I Consultor
DATA

ASSINATURA

Saffl2013
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I
DESCRIÇÃO DO CARGO

CARGO: DIRETOR CONTÁBIL/FINANCEIRO I CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:

UNIDADE: Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Águas da Prata

ÁREA: I SETOR:A pi __

ELABORADO EM: I REVISADO EM:

DESCRIÇAO SUMARIA:
Supervisionar e coordenar as atividades desenvolvidas na Seção pela qual responde, zelando pela fiel e oportuna consecução das finalidades
da Contabilidade.

ATIVIDADES / RESPONSABILIDADES
a)

b)
c)
d)
e)
~
9)
h)
,)
JI
k)
I)
m)
n)

o)
p)
q)
.)
si
t)

ui
vi
w)
xl
Y)
z)
aal
bbl

cc)
ddl
eel

ff)
991
hhl
ji)
j)
kkl

li)
mml

nn)
00)
pp)
qql
cr)
SSI
11)
uu)
vv)
ww)
xx)
YYI
zz)
aaa)
bbb)
ccc)
ddd)
eee)
fff)
999)
hhh)
iii)
ji)

Saffi2013

Responsabilizar-se pela guarda e conservação dos bens patrimoniais locados nas respectivas seções para uso das atividades desenvolvidas pela
Contabilidade;
Cadastro de bens móveis adquiridos, emplacamento, alteração de lista onde consta o novo bem;
Conferencia periódica das listas com salas e confecção de alterações necessárias conforme as alterações executadas:
Elaboração de Inventário anual;
Zelar pelo desenvolvimento dos trabalhos da Contabilidade, em permanente sintonia com os desenvolvidos pelas unidades administrativas;
Registrar, distribuir e redistribuir os créditos orçamentários adicionais;
Movimentação das contas bancárias;
Movimentação das aplicações no mercado financeiro;
Formalização dos processos de Movimento de Caixa, Balancetes da Despesa e Receita e Boletim de Caixa:
Execução de serviços bancários;
Fazer os lançamentos e registros dos fatos contábeis (compensado, patrimoniai e transferência financeira);
Montar as pastas de prestações de contas anuais;
Auxiliar no controle dos recursos utilizados sob o regime de adiantamento;
Solicitar pareceres sobre a legalidade de abertura de créditos adicionais, utilização de elementos orçamentários, e outros que gerarem duvidas na
execução de seus serviços:
Emitir e liquidar Notas de Empenho das despesas autorizadas e extraorçamentário;
Controlar a validade dos documentos comprobatórios das despesas realizadas pela Câmara;
Elaborar os balancetes mensais e balanços anuais da Câmara, para arquivamento e apreciação em plenário e encaminhamento ao Executivo;
Elaboração do resumo mensal simplificado das despesas realizadas, constando data, fornecedor e valor pago para conhecimento dos vereadores:
Encerramento do Balanço com envio ao Audesp do mês 12, 13 e 14 de acordo com o cronograma do Tribunal de Contas:SIM
Elaborar proposta orçamentária da Câmara; (PARTICIPAR DA ELABORAÇAO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA JUNTAMENTE COM A DlREÇAO E
PRESIDENCIA)
Guardar os livros contábeis e demais documentos relacionados com a efetivação das despesas realizadas:
Executar outras tarefas inerentes ao serviço de contabilidade;
Emitir as respectivas ordens de pagamento das despesas já empenhadas e liquidadas, a serem efetivadas através de cheques ou ordens bancárias;
Emitir cheques para efetivar os pagamentos feitos pela Cêmara;
Controlar e registrar o movimento das contas bancárias do Legislativo;
Realizar a conciliação bancária dos valores sob a responsabilidade da Câmara em formulários:
Envio mensal de conciliação bancária pelo sistema Audesp de acordo com o calendário de obrigações do Tribunal de Contas;
Executar a tomada de contas dos recursos liberados sob o regime de adiantamento, conferindo a validade dos documentos que Integram os respectivos
processos;
Executar os serviços de escrituração do Caixa;
Executar outros serviços correlatos ás atividades de tesouraria,
Executar atividades relativas aos direitos e deveres, aos registros e controles funcionais, ao controle de frequência e aos demais assuntos relacionados
aos prontuários dos servidores públicos municipais e elaboração das folhas de pagamento:
Confecção mensal de folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal;(SERV1DORES E AGENTES POLlTICOS)
Controle e elaboração de relatório de frequência dos servidores da Câmara através de registro eletrônico;
Emissão e distribuição do recibo de pagamento aos servidores e vereadores da Câmara;
Elaboração e emissão de guias para recolhimento SEFIP.FGTS, INSS e Fundo de PrevidênCia:
Elaboração de requerimentos de faltas, férias e licença; (ELABORAÇAO DAS PORTARIAS SOBRE OS ASSUNTOS)
Envio anual ao Sistema Audesp dos arquivos com a Remuneração de Agentes Politicos, Fixação da Remuneração dos Agentes Políticos, Concessão de
reajuste de Agentes Politicos, sendo que a partir de 2014 será mensal, incluindo as informações do servidores;
Executar o envio das informações previdenciárias mensal e anual da folha de pagamento aos competentes órgãos federais;
Env!ar publicação para o Diário Oficiai de Extratos de Contratos obedecendo aos prazos legais através do PUBNET, cujo certificado Digital foi emitido
sob minha responsabilidade
Publicação dos Comunicados de Audiência Pública das peças orçamentárias.
Organização e participação nas audiências públicas da LDO, PPA e LOA
Encaminhar no prazo legal as Atas das Audiências Públicas ao Tribunal de Contas pelo Sistema Audesp
Publicar no final de cada exercicio a relação de cargos e salários
Publicação diária dos Empenhos emitidos no site da Câmara em atenção a LC 131/09
Publicação no Slte da Câmara: Balancetes da Despesa e Extraorçamentário, Contratos e Aditivos de Contrato, Relatórios de Gestão Fiscal
Elaborar mensal da Atualização do Cadastro geral da entidade pelo sistema Audesp.
Enviar anualmente Dados do Balanço e Relatório de Atividades pelo sistema Audesp.
Gestora do plano de telefonia móvel
Gestora do Contrato com o Cepam.
Atender o Tribunal de Contas in.loco e por telefone ou e-mail ~
Organizar e controlar os trabalhos inerentes à contabilidade
Planejar os sistemas de registros e operações contábeis atendendo as necessidades administrativas e as exigências legais
Proceder e ou orientar a classificação e avaliação das receitas e despesas
Acompanhar a formalização de contratos no aspecto contábil.
Analisar, acompanhar e fiscalizar a implantação e a execução de sistemas financeiros e contábeis
Realizar serviços de auditoria, emitir pareceres e mformações sobre sua área de atuação, quando necessário.
Desenvolver e gerenciar controles auxiliares, quando necessário.
Coordenar, orientar, quando necessáriO, as atividades de elaboração do orçamento do Legislativo.
Elaborar e assinar relatórios, balancetes, balanços e demonstrativos econômicos, patrimoniaiS e financeiros.
Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática.
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função
Emissão de Oficios relacionados a Contabilidade e Serviços de Pessoal



...•,-;:;:;:;-<.:=.:::-::::::::7.:=====:-::=====================::-----------,kkk) Executar todas as rotinas trabalhistas, desde a admissao do colaborador até seu desligamento do quadro de servidores.
til) Executar todas as rotinas para etaboraçao da folha de pagamento, e posteriormente o pagamento do salário mensal de cada servidor e demais tarefas

decorrentes de exigências trabalhistas e legais,

,

REQUISITOS
.,. __ o - - --

Escolaridade: Ensino Superior em Conlabifidade Experiência: Não se aplica
(Regislro no CRC)

Idioma: Não se aplica Informática: Ambiente Windows, Pacote Office,

CONDIÇÓES DE TRABALHO

Ambiente de trabalho: Administrativo financeiro

COMPETÊNciAS ORGANIZACIONAIS

Foco no Atendimento ao Cliente

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS OU COMPORTAMENTAIS

Conforme definido acima e mapa de competência comporta mental

,
,APROVAÇÓESNALlDAÇÃO

"
,

, , . " ,
.:. '.

RESPONSA VEL PELA AREA RECURSOS HUMANOS / Consultor

DATA

ASSINATURA

Sarn2013



I DESCRiÇÃO DO CARGO

• I. ,

\li
CARGO: AUX. CONTÁBIUFINANCEIRO CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:

UNIDADE: Câmara Municipal da Estância Hldromineral de Aguas da Prata

AREA: SETOR:
wC. '4-- ELABORADO EM: REVISADO EM:

DESCRIÇAO SUMARIA:
Auxiliar as atividades desenvolvidas na Seção pela qual responde, zelando pela fiel e oportuna consecução das finalidades da Contabilidade.

ATIVIDADES I RESPONSABILIDADES
a) Auxiliar pela guarda e conservação dos bens patrimoniais locados nas respectivas seçOes para uso das atividades desenvolvidas pela Contabilidade;
b) Auxiliar na elaboraçao de Inventario anual;
c) Zelar pelo desenvolvimento dos trabalhos da Contabilidade, em permanente sintonia com os desenvolvidos pelas unidades administrativas;
d) Auxiliar na execuçâo de serviços bancârios;
e) Fazer os lançamentos e registros dos fatos contábeis (compensado. patrimonial e transferência financeira):
f) Montar as pastas de prestaçOes de contas anuais;
g) Auxiliar no controle dos recursos utilizados sob o regime de adiantamento;
h) Controlar a validade dos documentos comprobat6rios das despesas realizadas pela Câmara;
i) Guardar os livros contábeis e demais documentos relacionados com a efetivaçao das despesas realizadas;
j) Executar outras tarefas inerentes ao serviço de contabilidade;
k) Realizar a conciliaçao bancária dos valores sob a responsabilidade da Câmara em formulários;
I) Auxiliar nos serviços de escrituração do Caixa:
m) Auxiliar em outros serviços correlatos és atividades de tesouraria;
n) Auxiliar na confecção mensal de folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal;(SERVIDORES E AGENTES POLlTICOS)
o) Conlrole e elabOraçao de relat6rio de frequência dos servidores da Câmara através de registro eletrOnico:
p) Auxiliar em todas as rotinas trabalhistas, desde a admissâo do colabOrador até seu desligamento do quadro de servidores.

q) Auxiliar em todas as rotinas para elaboração da folha de pagamento. e posteriormente o pagamento do salMo mensal de cada servidor e demais tarefas

decorrentes de exigências trabalhistas e legais.

r) Substituir o Diretor Contábil/Financeiro em casos de férias e afastamentos

REQUISITOS
.".' ,. ' ..

"

Escolaridade: Ensino Superior em Contabilidade Experiência: Nâo se aplica
(Registro no CRC)

Idioma: Nâo se aplica Informática: Ambiente Windows, Pacote Olfice.

CONDiÇÕES DE TRABALHO

Ambiente de trabalho: Administrativo financeiro

COMPET~NCIAS ORGANIZACIONAIS

Foco no Atendimento ao Cliente

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS OU COMPORTA MENTAIS

Conforme definido acima e mapa de competência comportamental

APROVAÇÕESNALlDAÇÃO
,

RESPONSA VEL PELA AREA RECURSOS HUMANOS I Consultor

DATA

ASSINATURA

Saffi2013
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I DESCRIÇÃO DO CARGO.-

-
CARGO: DIRETOR LEGISLATIVO CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:\!J UNIDADE: Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Aguas da Prata
AREA: SETOR:C £I" ••
ELABORADO EM: REVISADO EM:

DESCRIÇAO SUMARIA:
Assessorar tecnicamente a Presidência da Cãmara, ás Comissões Parlamentares e unidades da Cãmara na
elaboração de pareceres, projetos de leis, resoluções e afins.

ATIVIDADES / RESPONSABILIDADES

a) Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de projetos de
leis, resoluções e de outras atividades em sua área de atuação;

b) Consultar matérias relativas aos termos das proposições e indicações dos Vereadores, para deliberação
do Plenário;

c) Elaborar proposições e requerimentos para os Vereadores solicitando informação a órgãos públicos;
d) Redigir pareceres das diversas comissões permanentes sobre projetos de lei, para atender ao que

estabelece o regimento interno e legalizar a matéria;
e) Secretariar comissões temporárias elaborando atos, oficios e outros documentos;
f) Proceder a pesquisas da legislação federal, estadual e municipal;
g) Preparar proposições administrativas da Cãmara;
h) Assessorar, visando o aperfeiçoamento técnico, na redação das Leis, Resoluções, Decretos-Legislativos e

outros atos de competência da Cãmara;
i) Acompanhamento de prazos de processos, promulgação, publicação;
j) Acompanhamento do tramite do processo do Tribunal de Contas;
k) Verificação e providencias dos casos de vacãncia, renúncia, substituição e faltas de vereadores;
I) Convocação e fundamentação regimental e legislação eleitoral nos casos de suplentes.
m) Responsabilidade pelas providencias, tramite e roteiro das Sessões de Posse de legislatura e Sessões

solenes em geral.
n) Auxiliar na digitalização das Atas das Sessões, Ordinárias, Extraordinárias e Solenes.

REQUISITOS
Escolaridade: Ensino Médio Experiência: Não se aplica
Idioma: Não se aplica Informática: Não se aplica

CONDIÇÓES DE TRABALHO

Ambiente de trabalho: Legislativo

r------------.-c:-o:-M:-:P':'E:::T=Ê;-:N~C::IA"':'.':'S-:O:-:R:-:G~A:-:N':":'IZA:-:-C::I~O~N:-:A~/S:---;,----•••...•••, ------:-,

Foco no Atendimento ao Cliente

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS OU COMPORTAMENTAIS

Conforme definido acima e no mapa de competência comporta mental

APROVAÇÓESNALlDAÇÃO

RESPONSA VEL PELA AREA RECURSOS HUMANOS / Consultor
DATA

ASSINATURA

Saffi2013
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MAPA DE COMPETÊNCIAS

COMPET~NCIAS COMPORTAMENTAIS

OBS - ConSidera-se clientes: pessoas Internas e externas

PILAR COMPETÊNCIA DEFINiÇÃO
~- ..

PREDISPOSiÇÃO - Focar e alcançar resultados;
FOCO EM

PARA AÇÃO I - Persistir em face a obstácuios. correr riscos calculados e trabalhar pro-ativamente paraRESULTADOS SOlução de problemas;INICIATIVA
- Transmitir um senso de urgência quando necessário.

COLABORAÇÃO I - Cultivar redes de pessoas em uma variedade de funçoes e locaiizações dentro da Companhia;
FOCO NAS TRABALHO EM . Considerar e valorizar as contribuições de todos os membros da equipe;PESSOAS EQUIPE - Fomecer assistência aos outros quando precisarem.

; ,
COMUNICAÇÃO - Transmitir suas idéias de forma clara e inspiradora;

FOCO - Utilizar mêtodos e tons apropriados para comunicar-se com as partes interessadas (ex.: e-mail.
NO apresentação);

CLIENTE . Focar atividades na satisfação dos clientes sem desperdiçar esforços ou tempo.;

FOCO NO CLIENTE . Ouvir e buscar entender de forma pró-ativa as necessidades do cliente;
- Estabelecer e manter relacionamentos eficazes com os clientes para ganhar confiança e

respeito.

- Lidar com todos de maneira direita. profissional e honesta;
PROFISSIONALISMO . Assumir a responsabilidade por seus próprios erros; não culpar outros;

. Dar seguimento nos compromissos assumidos com os outros .
TREINAR (NO . Fornecer comentários sinceros. em tempo hábil e de maneira construtiva;SENTIDO DO .

Buscar e compartilhar pro-ativamente informações e melhores práticas que possam ajudar osFOCO NA COACHING) E
outros a obterem sucesso;GESTÃO DE DESENVOLVER OS

PESSOAS OUTROS . Fornecer um ambiente onde o funcionário é motivado a aprender e crescer.

- Assumir responsabilidade para seu próprio desempenho e o desempenho de seus funcionários
IMPULSIONAR com o estabelecimento de metas claras e agressivas para alcançar os objetivos da câmara;
DESEMPENHO .

Rastrear o progresso das metas e discutir os resultados com a equipe continuamente;
- Apoiar os funcionários nos seus esforços para alcançar os objetivos (ex.: fornecendo recursos,

removendo obstáculos, atuando como um facilitador.

-

Mapa Competências Comportamenlais_Cãmara A. Prata
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AVALlAÇAO DE DESEMPENHO

AVALIADO DATA DA AVALIAÇÃO , ,
CARGO TEMPO NO CARGO DE ORIGEM --'--'--

• ••• AVALIADOR

ÓTIMO SATISFATÓRIO
POUCO ,

RUIM
SATISFATÓRIO '.

ITEM COMPETÊNCIAS AVALIADAS atende parcial nDo atende cxpect.supera eKpect. atenda expect. expect.

10 7 4 O

Possui conhecimento prático e teórico necesséfios ao desempenho das atividades

t Conhecimento considerando a capaci1:ladedo servidor em englObar a base de conhecimentos teóricos e 7
a capacidade de aplicaçao prática doS mesmos

11. ~~~mento e ou preparo para nova 7
lo o CapilCllaçJo e conhecimento do servidor para novasluncôes seeste lor o caso

11I. Qualidade
Tem dênáa e cumpre os padr6es e procedImentos de qualidade estabelecidos nas 7
atividades excaJtadas

Agilid~e de raciocínio.considerando I facilidadede nttloclnar rapidamente. I partir da pertepçio

'V, Agilidade na sotuçao de problemas dos elemeotos,ha~ para resoluçjo dos problemasque venham surgir na árel pela qual o 7
servidor é responsivel ou em que lr.Jbalha
Capacidadede liderança, considerando a facilidade de tiderilr, mantendo nilluralmente ~ sua

V,
Gestao de Liderança (somente para autoridade com conhecimento das materias do Selor e Inleressando-sepe:101seussubordinados- 7
cargo de gestor) ClIpacidadede gerir equipe c.omefdcla - feecl~ct.. comuníalçjo assertiva,coachlng,desenvolve

a equipe.

V1. Senso de Responsabilidade Respons.abilidade.considerando a maneira j:)l!1aqUill o servidor e~ecuU os trabal~ e a conl~nça 7
que inspira quando uma l<lrelaou atribuiçjo lhe é determinada;

Vil. Assiduidade I Pontualidade
Assiduidade, considerando <I frequenda e I pontualidade do servidor no cumprimentO dos 7
horários estabelecidospara prestaç.iode seusservicos;

VIII. senso de Iniciativa
lnlc:latlva do servidor, considerando a vivacidade em j:)l!rceber os pontos importantes e agir 7
ilssertlvamente. quando neces""rio;

IX, Trabalho em Equipe f Re1adonamcnlO
Trabalha bem com outras pessoas e mantém atitudes positivas. cooperando com a 10
equipe de trabalho com boa vontade, lnt..,., e bem com o liocr,

X, Produtividade
Apresenta resultado positivo no trabalho, observando melas estabelecidas e prazos. sabe 10
quais são as melas,

XI. Desenvolvimento
Busca melhorar os conhecimentos participandO e envotvendo-se com as atividades da 4
empresa,

XII, Flexlbllidade I MuUifuncionalidade Realiza diferentes 8lividades e apresenta fàdl adaptaÇ1lo às novas situaçOes, 4

XIII. Motivaçao Realiza suas atividades com interesse, satlSfaçâo e comprometimento, O

XIV. MelhOria Continua Apresenta sugestoes para melhoria nas atividades e processos em que atua, O

XV Organlz.açAo e Umpeza (55)
Colabora com a organização e limpeza da ãrea, seguindo os procedimentos em seus O
postos de lrabalho. Conhece os ~imentos?

. 20 56 8 O~;,
Cargo de Uderança .Mfnimo 100 de 150 pontos Demais Funç6es - Minimo 80 de 150 pontos

" -~.
TOTAL DE PONTOS 84:

• I,

•

AOOOl (RH Avaliação de Desempenho)

0,



Comentários do Avaliador:

Comentários do Avaliado:

Plano de Ação se houver:

AVALlAÇAO DE DESEMPENHO

'.

.

'.~'

. '.
. ,.

ASSINATURA DO AVALIADOR
ASSINATURA DO AVALIADORAssinatura .~-

Assl,!1,atura
Data

• Dàíajf

AD001 (RH Avarl8ÇAo de Desempenho)
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COMPET£NCIAS ORGANIZACIONAIS

Foco no Atendimento ao Cliente

COMPET£NCIAS TÉCNICAS OU COMPORTAMENTAIS

Conforme definido acima e no mapa de competência comportamental

•

APROVAÇÓESNAUDAÇAO

RESPONSAvEL PELA AREA RECURSOS HUMANOS / Consultor
DATA

ASSINATURA

Saffi2013
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