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LEI COMPLEMENTAR N'97 DE 08 DE JANEIRO DE2022

Altera a Lei Complementar 65/2012 que "Dispõe
sobre o Plano de Cargos e Vencimentos dos
servidores do Poder Legislativo do Município de
Carmo da Mata, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providéncias""

A Câmara Municipal de Carmo da Mata (MG), por seus representantes

APROVA, e eu, Preleito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1" - Dá nova redação ao artigo 6" da Lei Complementar 65, de 12 de

dezembro de 2012, que passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 6'O Quadro PermanenÍe de Pessoal da Câmara é composto de classes e

cargos de provimento efetivo, com níveis, graus e número de vagas deJinidos
na conformidade dos Anexos 1,2,3 e 4 integraníes desta Lei Complementar,
compreendendo os seguintes cargos efetivos:

§ 2'A descrição dos corgos, suas atribuições e requisitos especílicos são os
consÍantes dos Anexos mencionados no caput desle uligo."

AÍt. 2" - Cria o inciso IV no art. l0 da Lei Complementar 65, de 12 de

dezembro de 2012, com a seguinte redação:

*4rt. 10..........
I

§ 1',...............

il -..................
ilI-
IV - ptra a carreira de Advogado do Legislativo (Anexo 4):

a) conclusão de curso superior, acumulada com as habiliíações às quais se
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I - Assistente do Legislativo;
II - Assistente Técnico do Legislativo;
III - Auxiliar de Serviços do Legislativo
IV - Advogado do Legislotivo
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reÍerem a alínea "a", retro, para ingresso no nível I;
b) conclusiio de pós-graduação, acumulada com as habilitações às quais se

referem as alíneas "ü" e "b", retro, para ingresso no nível II;
c) conclusão de meslrado, acumulada com as habilitações às quais se reÍerem as

alíneas "a" a "c", retro, para ingresso no nível III;
d) conclusiio de doutorado, acumulada com as habilitações às quais se referem

as alíneas "a" a "d", retro, para ingresso no nível IV;
e) qualiJicação obtida por formação continuada, específica para doutores, na

conformidade do que dispõe eslo Lei Complementar, além das hobilitações às quais se
reÍerem às alíneas de "a" a "e", retro, para ingresso no nível V; e,

fl qualiJicação obtida por formdção continuada, especíJica para doutores, na
conformidade do que dispõe esta Lei Complementar, além das atribuições às quais se
referem às alíneas de "a" a "9", retro, pard ingresso no nível VI."

AÍ. 3'- Os artigos 15 e 16 da Lei Complementar 65, de 12 de dezembro de

2012 passam a vigorar com a seguinte redação:

"Arl. 15. Os vencimentos dos servidores do Poder Legislotivo Municipal são os
consldntes na Tabelo de Vencimentos de n'I, 2,3,4 e 5 desta Lei Complementar.

AÍ. 16. Á remuneração dos Semidores da Câmara Municipal de Carmo
da Maía será reajusÍados monetariamente por lei, sendo os tabelas inseridas nos
anexos I, IL III , IV e V corrigidas anualmenle no mês de Janeiro de cada ano,
aplicando-se o índice acumulado do IPCA (ndice de Preço ao Consumidor
Amplo) calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas
Administrativas e Contdbeis (IPEAD) da Universidade Federal de Minas Gerais,
ou o índice que vier a suceder, através de Portoria, expedida pela Presidente da
Cômara.

AÍt. 4o - O art. 29 da Lei complementar 65, de 12 de dezembro de 2012

passa a ter a redação abaixo:

"Art.29- São de provimento em comissão os catgos constantes do Anexo 5
desta Lei Complementar, sendo de livre nomeação e exoneração ad nutum
pela Presidência da Cômara, sendo suas atribuições e requisitos especíJicos os

constantes do citado Anexo."

AÍ. 5o - O artigo 32 da Lei Complementar 65 de 12 de dezembro de 2012

passa a viger com a seguinte redação:
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4rt. 32. A avaliação de desempenho serd apurada u cada 02 (dois) anos, em

formulário próprio criado pela Comissão Permanente de Avaliação de
Desempenho e de Desenvolvimento Funcional - CPA.

Art. 6' - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na

data de sua publicação.

Carmo da Mata (MG),08 de janeiro de 2022.
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ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR NO 9712022
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ANEXO V DA LEI COMPLEMENAR N" 97, DE O8IOII2O22
CARGO PÚBLICO PROVIMENTO EM COMISSÃO _ VAGAS _ JORNADA - ATRIBUIÇÕES - REQUISIToS DE ACESSO -

REMUNERA Ão
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CARGO RECRU-
TAMENTO

VAGAS PROVI.
MENTO

JORNADA ATRIBU-
IÇÕES

RTMUNE-
RAÇÃO

ESCOLARIDADE

Assessor
Contábil Amplo 0l

Livre
nomeação e

exoneração

DedicaEão
Integral

Vide
Abaixo R$

2.851,00

Ensino superior; bacharelado em
Ciências Contábeis, com inscrição nos
quadros do Conselho Regional de
Contabilidade

Secretário
Geral

Amplo 01 Livre
nomeação

exoneração

Dedicação
Integral

Vide
Abaixo

R$
2.851,00

Ensino superior: bacharelado em
Direito ou bacharelado em ciências
contábeis ou administração de
empresa.

ATRTBUTÇOES DO CARGO EM COMTSSÃO DEASSESSSOR CONTÁBI
01- Prestar serviços técnicos na área de contabilidade em relação ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais -
TCE/MG, à Lei de Responsabilidade Fiscal, orientando a Mesa Diretora na elaboração do orçamento anual do Poder
Legislativo e confeccionar os balancetes mensais, balanço geral e respectivas prestações de contas;
02- Assessorar o Presidente da Câmara e executar suas ordens;
03- Empenhar as despesas da Câmara e processá-las de acordo com a lei;
04- Elaborar, bem como encaminhar as informações anuais, guias de recolhimento relativas ao INSS, lR, RAIS, DIRF,
GEFIPS, SEFIPS, dentre outras;
05- Orientar-se com assessoria contratada pela Câmara sempre que necessário, por telefone ou por escrito e outros
meios de comunicação;
06- Oferecer sempre que solicitado suporte à assessoria jurídica da Câmara;
07- Elaborar e encaminhar aos órgãos competentes todos os relatórios exigidos ou que venham a ser exigidos pela Lei
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de Responsabilidade Fiscal e pela Lei Federal 4.320164:
08- Encaminhar a prestaÇão de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, bem co o quaisquer
outros relatórios ou documentos exigidos ou que venham a ser exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais;
09- Encaminhar ao Poder Executivo local os documentos eventualmente solicitados;
10- Elaborar o orçamento anual da Câmara Municipal;
1'1- Elaborar parecer sobre a Lei Orçamentária Anual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual;
12-Atender, enfim, a todas as demais questões ligadas à contabilidade, não previstas no rol acima.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO: Curso Técnico de Contabilidade ou Curso Superior em Ciências
Contábeis, com registro no respectivo órgão de classe. Conhecimentos gerais em contabilidade pública. Conhecimentos
básicos de informática.

ATRTBUTÇÔES DO CARGO DE SECRETARTO GERAL
01-Dirigir, promover, coordenar, administrar as atividades administrativas e legislativas;
02 - assessorar a Mesa Diretora em suas atividades internas, organizando as relaçÕes de trabalho entre os membros da
Mesa Diretora, demais Vereadores e dirigentes dos órgãos administrativos;
03 - Elaborar atos inerentes ao processo legislativo;
04 - Redigir Correspondência Oficial;
05 - encarregado do Arquivo e protocolo geral da Câmara Municipal;
06 - Substituir o servidor ocupante do cargo de Assistente do legislativo em todos os seus impedimentos e licenças,
inclusive férias;
07 - Coordenar o setor de compras;
08 - Participar de comissôes internas;
09 - realizar tarefas administrativas e correlatas ao cargo;
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Carmo da Mata, 08 de janeiro de 2022

José

PARA INVESTIDURA NO CARGO: curso superior nas áreas de administração de empresas, ciências
contábeis ou direito. Conhecimentos básicos de informática
REQUISITOS
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