
CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO

CASA JOÃO DIAS DE SALES

EiÍEYTÀ: Cria os orgãos de athai-

ni stração da Cânare Mu-

n:icipa1, Cria os Cargos

Efetivog dc Poder l.egig
'l ativo, estabeleee o I
Elano cle Cargos e Carrg

i:as e dá outras Provi-
dêneias.

0 kefeito âo Muni"cíplo de Yertep
te cto ldrlo.

laço saber que a Cânara üuniclpal
Dccretou e eu sarclono a segrrinte !eL:

Àrt. l-s - Sâo Orgãos de adminig

tração da Câ.rmara Irtunicipal de Yertente do l6rio:

T -- Seeretária Dxeeutiva.

Íf - Procuradoria Jurídica.
TIf - Galinete da Presidência.

Parás?afo Único - Para ateniler
á titul-aridad e tlos orgâos de atlnini stração fi esrn eriadcs os seguin-
tes Cargos cle provinento Coúisslonaalo: UD cargo de Seeretário tr'xeeg

tivo, sínbolo CC-1, IIm Cargo Ce Proeurador .TuríCieo, áüo1o CC-T'r

e un cargo de Cfieia] de Gabinete, símbo1o CC-1.

Ârt. 2§ - 0s orgão= eriad.os por
esta lei tên as su.as atribuições definidas pelas seg:-:-:rtes :ltiv-iCa-
des básieas:

l
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Estâdo do PoErmbuoo

CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO

CASA JOÃO DIA§ DE SALES

f - Secretária ExecutÍva

a) Âs s es so::a.urento á t'te-

sa Diretora d.a Cârnara na progranação execução, avaliação e coo-l

trole d.os Planos cle trabalho;
b) Elaborações de 1ieí-

taçães e eontratos, eono integra$te tla Coro:-ssão de licitação;
e) Sup errisão clas ações

adlni ni strativas .

A) it,dministração de nra-

teríal, protocclo , arqtr-ivo e zelacloria.

e ) Relação cte atos adrni

aistrativos
f) tr'laloração da Folhar

cte Paga.mento ae Serrridores e menbros da CÂmara Munieipal;
t g) Registro d.a novimen-

tação do pessoal.

h) Reg-i 51"o Coatábeis;

i) Real-ização de ?aga-

DeÍrtos;

i) Prestação de Contas

ra MuJLic ipal en "Tui zo;
-f
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BrtÀdo de PôrÀaDtuoo

CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO

CÀSA JOÃO DIAS DE SALES

IIl - G.I^PN'TIME NÂ ?RESTDfu{CTA

a) Àssessora^nento Br:.roerá-

u'!uv' 
b) controle dos projetos r

de lei, de rÊodo gerel-.

Àrt. 3q - 0s venei-Eentos dos I

Cargo s CorsÍssionâdos obetlecenilo a seguinte Tabela:

Lâ.BELÀ DE Vtr{Cn1xSTo DoS CÂRGOS C0}[SSr0]lÂDCtS

sfi[Boto UEI[c]r,iEsTTos

cc-I 159.166,00

cc-3 39.450100

Àrt. 49 - Às atribuições espel

cífieas das rrniclad.es eriarlas por esta l.eÍ , serão d.efinidas em Re- I

giment o Interno, aprovado por Resolução tia lrlesa Diretora, no pra-i
zo d.e 6C (sessenta) dias, contad.os da publicação desta trei.

Art' 59 - São de ca*eirâ' os r

Cargos Êfetivos do Poder legislativo, agrupâd.os, nivelados ê quan-
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CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO

CASA JOÃO DIA§ DE §ALE§

Àrt. 5c'- Sica assegerado aos

Ss:vidores Estatutários, a partÍr do Íníc1o da Careira d.a clesse

eo:responclente, at6 atingir-)-he o topo, promoção por tempo de Se1

viço á cada ej-neo (5) anos, autonatieanente.

larágrafo ríni"o - Para efeitol
d.e pronoçãô contabilizar-se-á, o terpo ale Sen:iço anterior'prestg
ato ao lvhrnieipio em qua,l quer dos ?6cleres.

Àrt. 79 - A1áB cta gratificaçãor
de fl para eada eineo anos dle efetivo exereício prestado ao Muni-

cípio , ç 611si gnada autoroaticaraente, potierd ser atribuitla ao S erwi-
tlor, de raotlo geral, as segulntes gratificações:

I - ?e1a prestação de SerrJ-ços I

Ertraordinários, eo;uivalentes a aOO/"i

ff - Pela prestação de Serviçosr

en legirae de tenpo conplementar ou integra1 con declieação exelusi
va, e qu:ival errt e a 5Ú,.

Art. 8s - À partir tla vigêneia r

desta lei, os Venelmentos dos Serrid.ores Estatutários obedecerãot

a seguinte [abela, nela já incluitto o Reajuste fixado para o mês'

ale }'Í.eio d.o eoEente ano.

'fr- - 24

Tr? a1

TT"

DT ô.I
-L! - -_t

4 3.153,00

41. C96, oo

'a r

37..?_74,o0

-:T

-'T

lr

4

25.t42,AO

23.942,O0

22.804,OO
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CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO

CASA JOÃO DIAS DE §ALE§

1-'l - l9

-.1 aa\t ^-

-^ .^a ^^

Art. 9e - Bsta Xei entrará ero

rrigor na tlata ila sua publicação, pelo que fi.cam revogadas as dis-
posi ções em eontrário.

Gabinete êo lefe do ürnieípio eV
enr16 de naio de l-994.
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