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LEI MUNICIAL Nº 4.440/2018.

DISPÕE  SOBRE  O  QUADRO  DE  CARGOS
FUNÇÕES DA CÂMARA DE VEREADORES DE
SEBERI,  ESTABELECE  O  PLANO  DE
CARREIRA DOS SERVIDORES, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CLEITON BONADIMAN, Prefeito Municipal de Seberi,  Estado do Rio
Grande  do  Sul,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  Lei
Orgânica do Município e Legislação vigente,

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º O serviço público centralizado no Poder Legislativo Municipal
é integrado pelos seguintes quadros:

I - quadro dos cargos de provimento efetivo;
II - quadro dos cargos em comissão.

Art. 2º Para efeito desta Lei, considera-se:
I - CARGO - O conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas

a  um  Servidor  Público,  mantidas  as  características  de  criação  por  Lei,
denominação própria, número certo e retribuição pecuniária padronizada; 

II -  CATEGORIA FUNCIONAL - O agrupamento de cargos da mesma
denominação,  com iguais  atribuições e responsabilidades,  constituídas  de
Padrões e Classes;

III - CARREIRA - O conjunto de cargos de provimento efetivo para os
quais  os  servidores  poderão  ascender  através  das  classes,  mediante
promoção;

IV -  PADRÃO  - A identificação numérica do valor do vencimento da
categoria funcional;

V  -  CLASSE  -  A  graduação  de  retribuição  pecuniária  dentro  da
categoria funcional, constituindo a linha de promoção;

VI -  PROMOÇÃO - A passagem de um servidor de uma determinada
classe para a imediatamente superior, de mesma categoria funcional.

http://www.pmseberi.com.br/


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI
Avenida General Flores da Cunha, 831 – Centro – CEP 
98380-000
Fones: 55.3746.1122 e 55.3746.1127
Site: www.pmseberi.com.br
CNPJ 87.613.196/0001-78

CAPÍTULO II – DO QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO 
EFETIVO

Seção I – Das Categorias Funcionais

Art. 3º O Quadro de Cargos de Provimento Efetivo é integrado pelas
seguintes  categorias  funcionais,  com  o  respectivo  número  de  cargos  e
padrões de vencimento:

Denominação da Categoria
Funcional

Número de
Cargos

Padrão de
Vencimentos

Servente Legislativo 01 01
Agente  Administrativo
Legislativo

01 06

Oficial Legislativo 01 09

Seção II – Das Especificações das Categorias Funcionais

Art. 4º  Especificações das categorias funcionais, para efeitos desta
Lei,  é  a  diferenciação  de  cada  uma  relativamente  às  atribuições,
responsabilidades  e  dificuldades  de  trabalho,  bem como às  qualificações
exigíveis para o provimento dos encargos que a integram.

Art. 5º As especificações de cada categoria funcional deverá conter:
I - denominação da categoria funcional;
II - padrão de vencimento;
IV - descrição das atribuições;
V  -  condições  de  trabalho,  incluindo  o  horário  semanal  e  outras

especificações;
VI -  requisitos para provimento, abrangendo o nível de instrução, a

idade e outros especiais de acordo com as atribuições do cargo.

Art.  6º  As especificações das categorias  funcionais  dos  cargos de
provimento efetivo e em comissão, criados pela presente Lei,  são as que
constituem respectivamente  os  Anexos I  e  II,  que são partes  integrantes
desta Lei.

Seção III – Do Recrutamento de Servidores
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Art.  7º  O  recrutamento  para  os  cargos  efetivos  far-se-á  para  a
classe  inicial  de  cada  categoria  funcional  mediante  concurso  público  de
provas ou de provas e títulos, nos termos disciplinados no Regime Jurídico
dos Servidores do Município.

Art. 8º O servidor que por força do Concurso Público for promovido
em cargo de outra categoria funcional  será enquadrado na classe "A" da
respectiva categoria, iniciando nova contagem de tempo de exercício para
fins de promoção.

Seção IV – Do Treinamento

Art. 9º O Poder Legislativo Municipal promoverá treinamentos para
os seus Servidores sempre que verificada a necessidade de melhor capacitá-
los para o desempenho de suas funções, visando dinamizar a execução das
atividades legislativas.

Art.  10.  O  treinamento  será  denominado  interno  quando
desenvolvido  pelo  próprio  Poder  Legislativo,  atendendo  as  necessidades
verificadas,  e  externo  quando  executado  por  órgão  ou  entidade
especializada.

Seção V – Da Promoção

Art.  11.  A promoção  será  realizada  dentro  da  mesma categoria
funcional mediante a passagem do servidor de uma determinada classe para
a imediatamente superior.

Art. 12.  Cada categoria funcional terá quatro classes, designadas
pelas letras A, B, C, e D, sendo esta última a final de carreira.

Art.  13.  Cada  cargo  se  situa  dentro  da  categoria  funcional,
inicialmente na Classe A e a ela retorna quando vago.

Art. 14. As promoções obedecerão ao critério de tempo de exercício
em cada classe e ao merecimento.
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Art.  15.  O tempo de exercício  na  classe  imediatamente  anterior
para fins de promoção para a seguinte será de:

I - quatro (4) anos para a classe "B"; 
II - cinco (5) anos para a classe "C"; 
III - seis (6) anos para a classe "D".

Art.  16.  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
promovido de classe.

§ 2º  Fica prejudicado o merecimento, acarretando o retardamento
da contagem do tempo de exercício para fins de promoção:

I - advertência por escrito, dez dias;
II - falta não justificada em décuplo;
III - penalidade de suspensão em décuplo;
IV - licenças para tratar de interesses particulares, pelo período que

perdurar a licença;
V - licença para tratamento em pessoa da família, que exceder a 60

(sessenta) dias;
VI  -  condenação  à  pena  privativa  de  liberdade,  por  sentença

definitiva, até 04 (quatro) anos;
VII - desempenho de mandado classista;
VIII - licença para tratamento de saúde superior a 90 (noventa) dias,

consecutivos  ou  não,  exceto  as  decorrentes  de  acidente  de  trabalho  ou
moléstia profissional, de gestante em perigo de aborto comprovado.

§ 3º O servidor quando condenado por sentença judicial transitada
em julgado à pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão, sem a perda de
cargo público, terá interrompido a contagem de tempo de serviço para fins
de promoção, iniciando nova contagem quando do retorno do servidor ao
serviço.

Art. 17. A promoção terá vigência a partir do mês seguinte àquele
em que o servidor completar o tempo de exercício exigido.

CAPÍTULO III – DO QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO

http://www.pmseberi.com.br/


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI
Avenida General Flores da Cunha, 831 – Centro – CEP 
98380-000
Fones: 55.3746.1122 e 55.3746.1127
Site: www.pmseberi.com.br
CNPJ 87.613.196/0001-78

Art. 18. É o seguinte o Quadro dos Cargos em Comissão da Câmara
Municipal de Vereadores:

Nº de Cargos Denominação Padrão
01 Assessor Jurídico CC – 5
01 Assessor Legislativo CC – 5

Art. 19.  As especificações e as atribuições dos titulares dos cargos
de provimento em comissão são as que constituem o Anexo II que é parte
integrante desta Lei. 

CAPÍTULO IV – DAS TABELAS DE PAGAMENTO DOS CARGOS DE
PROVIMENTO EFETIVO E DOS CARGOS EM COMISSÃO

Art.  20.  Os vencimentos  dos  cargos  de  provimento efetivo  e  dos
cargos em comissão ficam estabelecidos nos valores a seguir:

I – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO:

Padrã
o

CLASSE
A B C D

01 R$ 965,11 R$ 966,70 R$ 994,39 R$ 1023,40 
06 R$ 1.646,19 R$ 1.726,16 R$ 1.806,16 R$ 1.886,16
09 R$ 2.764,24 R$ 2.902,46 R$ 3.040,66 R$ 3.178,89

II – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO: 

PADRÃO VENCIMENTO EM R$
CC – 5 R$ 2.747,74

CAPÍTULO V – DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 21. Aplicam-se aos servidores ocupantes dos cargos criados por
esta lei, no que couber, as normas e disposições contidas no Regime Jurídico
Único Estatutário dos Servidores Públicos Municipais. 

Art. 22. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à
conta das dotações orçamentárias próprias. 
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Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a
Lei Municipal nº. 3.457/12 e todas as suas alterações posteriores. 

Art. 24. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, tendo
seus efeitos a partir do dia primeiro do mês seguinte ao de sua promulgação.

GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL
SEBERI -RS, 26 DE OUTUBRO DE 2018.

CLEITON BONADIMAN
 PREFEITO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DO LEGISLATIVO Nº. 06/2018

O  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Vereadores,  em  face  do
disposto no Regimento Interno da Casa Legislativa Seberiense, apresenta ao
Plenário  o  presente  Projeto  de  Lei,  por  meio  do  qual  “DISPÕE  SOBRE  O
QUADRO DE CARGOS FUNÇÕES DA CÂMARA DE VEREADORES DE SEBERI,
ESTABELECE  O  PLANO  DE  CARREIRA  DOS  SERVIDORES,  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”

Através da Lei nº 3.457, de 20 de agosto de 2012, ficou estabelecido
o plano de carreira dos servidores e os quadros de cargos e funções públicas
do Poder Legislativo do Município, dando cumprimento ao que dispunha, na
época, a legislação pertinente.

A  Legislação  pertinente  vem  sofrendo  seguidas  modificações,
através  da  edição  de novas  leis,  à  medida  que existe  a  necessidade  de
acompanhar as mudanças sociais, científicas, tecnologias e locais,  que se
impõe.
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Ressaltamos  que  a  Lei  Municipal,  durante  esse  período,  vem
sofrendo  adequações.  Com  a  presente  proposta  também  apresentamos
novas alterações que se fazem necessárias, uma vez que a mesma carece
de  atualização  de  diversos  de  seus  dispositivos,  a  fim  de  adaptá-la  à
realidade social, técnica, científica e profissional que hoje a sociedade como
um todo  vem enfrentando,  de  modo  particular  no  tocante  às  alterações
legais quanto à vida profissional dos envolvidos no serviço público municipal.

O Projeto de Lei que ora é apresentado tem a finalidade de introduzir
algumas  alterações  na  Lei  básica  dos  Servidores  municipais,  a  fim  de
adequá-la  às  novas  determinações  da  legislação  superior,  no  intuito  de
cumprir  as  exigências  da  legislação  geral  sobre  o  assunto  e  também
consolidar o plano de carreira dos servidores.

A alteração proposta se mostra necessária, ainda mais se levarmos
em consideração a intenção do Legislativo na realização de certame público
ainda no corrente ano. 

Deste norte, contamos com o apoio e aprovação dos demais pares,
renovamos protestos da mais elevada estima e consideração.

Câmara Municipal  de  Vereadores  de Seberi/RS,  11 de outubro  de
2018.

ADALBERTO PEGORARO
Presidente do Legislativo

ANEXO I
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

CATEGORIA FUNCIONAL: Servente Legislativo

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 01 (Um)

ATRIBUIÇÕES:
Realizar trabalhos de limpeza nas dependências e pátio da Câmara Municipal
e  nos  locais  de  uso  do  legislativo;  limpar  pisos,  vidros,  lustres,  móveis,
instalações  sanitárias,  etc;  remover  lixo  e  detritos;  lavar  e  encerrar
assoalhos;  organizar  os  locais  de  trabalho;  proceder  a  remoção  e
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conservação de móveis, máquinas e materiais em geral; preparar café, chás
e chimarrão e servi-los; e executar outras tarefas correlatas e pertinentes ao
cargo.

Condições de Trabalho: 
a) Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas;
b) Sujeito a uso de uniforme, cumprimento ao horário normal e atendimento
nos dias de sessão.

Requisitos para investidura no cargo:
a) Idade Mínima de 18 anos completos;
b) Recrutamento por concurso público de provas ou de provas e títulos;
c) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, e gozar das prerrogativas contidas no
artigo 12 da Constituição Federal;
d) Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais;
e) Instrução: Ensino Fundamental Incompleto;
f) Estar apto física e mentalmente para as atribuições do cargo;
g) Ter boa conduta pública e privada;
h) Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio;
i) Declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública. 

CATEGORIA FUNCIONAL: Agente Administrativo Legislativo

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 06 (Seis)

ATRIBUIÇÕES:
Examinar  processos;  redigir  pareceres  e  informações,  redigir  expediente
administrativo,  tais  como:  memorando,  ofício,  carta,  relatórios;  revisar
quando ao aspecto redacional, ordens de serviço, instruções, projetos de Iei,
decretos  e  resoluções  legislativas  e  demais  proposições,  elaboração  das
atas,  e  leitura  das  atas  das  sessões  legislativas,  leitura  das  proposições,
justificativas e pareceres e outros, quando a pedido do secretário da mesa,
pedido  esse  que  poderá  ser  verbal;  realizar  trabalhos  de  digitação  e
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datilógrafos, operar com terminais eletrônicos e equipamentos de gravação
e micro filmagem; organizar a Câmara para as sessões Legislativas, prestar
atendimento ao público, receber e distribuir correspondências aos edis, além
de  outras  tarefas  legislativas  afins,  realizar  atividades  no  controle  da
execução de recursos financeiros, orçamentários e prestações de contas do
Legislativo Municipal, bem como promover o controle dos bens patrimoniais.

Condições de Trabalho: 
a) Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas;

Requisitos para investidura no cargo:
a) Idade Mínima de 18 anos completos;
b) Recrutamento por concurso público de provas ou de provas e títulos;
c) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, e gozar das prerrogativas contidas no
artigo 12 da Constituição Federal;
d) Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais;
e) Instrução: Ensino Médio Completo;
f) Estar apto física e mentalmente para as atribuições do cargo;
g) Ter boa conduta pública e privada;
h) Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio;
i) Declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública.
  

CATEGORIA FUNCIONAL: Oficial Legislativo

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 09 (Nove)

ATRIBUIÇÕES:
Descrição  sintética: interpretar  leis  e  normas  administrativas;  redigir,
digitar, conferir, corrigir ofícios ou quaisquer outros tipos de correspondência
oficial; digitar, conferir e corrigir proposituras, projetos, emendas, relatórios,
contratos,  termos  aditivos,  planilhas,  tabelas,  encaminhados  por  seus
superiores hierárquicos; conferir, ordenar e arquivar processos, publicações
oficiais,  documentos,  livros,  periódicos,  prontuários,  documentos  fiscais  e
contábeis; atender a funcionários e público, fornecendo informações gerais

http://www.pmseberi.com.br/


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI
Avenida General Flores da Cunha, 831 – Centro – CEP 
98380-000
Fones: 55.3746.1122 e 55.3746.1127
Site: www.pmseberi.com.br
CNPJ 87.613.196/0001-78

atinentes  ao serviço  realizado,  pessoalmente,  por  meio  eletrônico  ou por
telefone.

Descrição analítica: Examinar processos relacionados aos assuntos gerais
da  Câmara  Municipal,  que  exijam  interpretação  de  textos  legais,
especialmente  na  Legislação  do  município;  atividade  de  execução
abrangendo  serviços  relativos  ao  expediente  da  Câmara,  auxiliando  a
Secretaria Executiva, bem como outras atividades correlatas, entre outras:
auxiliar na digitação de informações,  ofícios,  correspondências,  ordens de
serviços,  memorandos,  portarias,  Resoluções,  Decretos  Legislativos  e
Redações Finais dos projetos aprovados pelo Plenário;  organizar índices e
manter  atualizados  os  registros  necessários,  fichários  e  arquivos  de
documentação e legislação; auxiliar e acompanhar as sessões da Câmara,
principalmente  as  solenes,  especiais  e  audiências  públicas,  quando
solicitado; auxiliar os serviços da Secretaria Executiva, do Plenário e da Mesa
Diretora;  auxiliar  o  Protocolo  Geral  da  Câmara;  auxiliar  na  digitação  das
peças relativas ao Processo Legislativo, bem como de todos os documentos
da Câmara; elaborar e/ou verificar a exatidão de quaisquer documentos da
receita  e  despesa,  folha  de  pagamento,  balancetes,  demonstrativos  de
caixa; operar máquinas de contabilidade em geral;  organizar e orientar a
elaboração  de  fichários  e  arquivos  de  documentação  e  de  legislação;
secretariar reuniões, comissões de inquérito e integrar grupos operacionais:
fazer a chamada dos vereadores; lavrar as atas das sessões; executar outras
tarefas afins.

Condições de Trabalho: 
a) Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas;
b)  Prestação de serviço eventualmente em sábados, domingos, feriados e
nos  dias  de  sessões;  realização  de  viagens;  frequentar  cursos  e
especializações.

Requisitos para investidura no cargo:
a) Idade Mínima de 18 anos completos;
b) Recrutamento por concurso público de provas ou de provas e títulos;
c) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, e gozar das prerrogativas contidas no
artigo 12 da Constituição Federal;
d) Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais;
e)  Instrução:  Ensino  superior  completo  em  Administração,  Ciências
Contábeis, Ciências Jurídicas e Sociais (Direito) ou Gestão Pública;
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f) Estar apto física e mentalmente para as atribuições do cargo;
g) Ter boa conduta pública e privada;
h) Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio;
i) Declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública. 

ANEXO II
CARGOS EM COMISSÃO

CATEGORIA FUNCIONAL: Assessor Jurídico 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC - 5

ATRIBUIÇÕES:
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Prestar Assessoramento especializado em assuntos jurídicos ao presidente e
à  Câmara  Municipal  de  Vereadores;  elaborar  pareceres  sobre  consultas
formuladas  pelo  Presidente  e  pelos  vereadores  referente  a  assuntos  de
natureza jurídica;  fazer  exames prévios  nos Projetos  de Lei,  justificativas,
decretos, regulamentos, contratos e outros atos de natureza administrativa;
orientar  na  coletânea  da  Lei  Federal  ou  Estadual  aplicável  ao  Município,
assistir  e  assessorar  nas  licitações  e  contratos  de  qualquer  natureza;
participar em comissões de inquéritos administrativos; representar judicial e
extrajudicialmente  a  Câmara  de  Vereadores,  como  procurador,  quando
investido  do  necessário  mandato,  prestar  todo  o  assessoramento jurídico
necessário ao funcionamento da Câmara Municipal de Vereadores.

Condições de Trabalho: 
a) Carga horária semanal de 20 (vinte) horas;
b)  Prestação de serviço eventualmente em sábados, domingos, feriados e
nos  dias  de  sessões;  realização  de  viagens;  frequentar  cursos  e
especializações.

Requisitos para investidura no cargo:
a) Idade Mínima de 18 anos completos;
b) Recrutamento  Livre  Nomeação  e  Exoneração  pelo  Presidente  do
Legislativo;
c) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, e gozar das prerrogativas contidas no
artigo 12 da Constituição Federal;
d) Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais;
e)  Instrução:  Ensino  superior  completo  em  Ciências  Jurídicas  e  Sociais
(Direito), com a respectiva inscrição no órgão de classe;
f) Estar apto física e mentalmente para as atribuições do cargo;
g) Ter boa conduta pública e privada;
h) Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio;
i) Declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública.

CATEGORIA FUNCIONAL: Assessor Legislativo

PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC - 5

ATRIBUIÇÕES:

http://www.pmseberi.com.br/
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Comparecer  às  Sessões;  elaborar  as  atas;  assessorar  a  Mesa  Diretora
durante as Sessões;  auxiliar  na elaboração de requerimentos,  indicações,
Projetos de Lei,  etc;  assessorar as atividades do Legislativo nas reuniões,
encontros  simpósios,  similares  e  outros,  responsável  pela  gravação  das
Sessões, pela conservação de material de uso específico de suas funções,
como  aparelhagem  de  som,  gravador,  fitas,  etc.  auxiliar  no  exame  de
informações sobre processos existentes na Câmara, auxiliar na tomada de
preço, cartas-convites, elaboração de correspondência da Câmara.

Condições de Trabalho: 
a) Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas;
b)  Prestação de serviço eventualmente em sábados, domingos, feriados e
nos  dias  de  sessões;  realização  de  viagens;  frequentar  cursos  e
especializações.

Requisitos para investidura no cargo:
a) Idade Mínima de 18 anos completos;
b) Recrutamento  Livre  Nomeação  e  Exoneração  pelo  Presidente  do
Legislativo;
c) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, e gozar das prerrogativas contidas no
artigo 12 da Constituição Federal;
d) Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais;
e) Instrução: Ensino Médio Completo;
f) Estar apto física e mentalmente para as atribuições do cargo;
g) Ter boa conduta pública e privada;
h) Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio;
i) Declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública.
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