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LEI MUNICIPAL No 3141 DE 13 DE JUNHO 2019 

EMENTA: ALTERA A REDAcAO DO ARTIGO 10  E DO 

ARTIGO 12 DA LET 25 92/20 15 E DA OUTRAS PRO VIDENCIAS 

A Cârnara Municipal de Barra do PiraI, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuicôes legais, aprova e 

o Chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte lei: 

Art. 1° 0 artigo 10  da Lei no 2592/2015 possui a seguinte redacâo: 

Art. J O  Ficam JIxadas as definiçOes, valores e critérios pertinentes as parcelas de 

natureza remuneratória dos cargos e fun cOes dos Servidores Páblicos do Poder 

Legislativo do MunicIpio de Barra do PiraI, constantes das resoluçOes 0812004, 

09112004, 1112004. 

Passará a vigorar corn a seguinte redacao: 

Art. 1° Ficam fixadas as definicOes, valores e critérios pertinentes as parcelas de 

natureza remuneratOria dos cargos e funçOes dos Servidores Püblicos do Poder 

Legislativo do MunicIpio de Barra do Piral, nos exatos termos do ANEXO I. 

Art. 2° 0 artigo 11 da Lei 2592/2015 possui a seguinte redacão: 

Art. 11 Além dos vencimentos previstos nesta Lei poderão, a critério exciusivo do 

Presidente do Poder Legislativo, ser deferidas a servidores as gratificacôes e 

adicionais descritos nos incisos abaixo: 

I - GratzjIcaçao de Fun çäo; 

II - Gratflcaçao Naralina; 

III - Adicional por tempo de serviço; 

IV— Adicionalpelo exercIcio c/c atividades insalubres, perigosos oupenosas; 

V -- Adicional de horas-extras; 

VI - GratfIcaçao por servicos exrraordinOrios; 
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VII - Adicional Not ama. 

Passará a vigorar corn a seguinte redacao: 

Art. 11 Além dos vencimentos previstos nesta Lei poderao, a critério exciusivo do 

Presidente do Poder Legislativo, ser deferidas a servidores as gratificacOes e adicionais descritos nos incisos 

abaixo: 

I - Gratificaçao de Funçao 

II - Gratificaçâo Natalina; 

III - Adicional por tempo de servico; 

IV - Adicional pelo exercIcio de atividades insalubres, perigosos ou penosas; 

V - Adicional de horas-extras; 

VI - Gratificação por servicos extraordinários; 

VII - Adicional Noturno; 

VIII - Gratificação Especial. 

Art. 3° 0 artigo 12 da Lei 2592/2015 possui a seguinte redacao: 

Art. 12 Ao servidor, investido em fun cao de chefia é devido gratfIca cáo pelo seu 

exercIcio. 

§1° Os percentuais de gratijIca cáo poderão ser dejèridos nos percentuais de 25%, 

50%, 75% e 100% do vencimenlo do servidor. 

§2° Os critérios para auferir OS valores acima descritos, apreciados pela Presidenie 

da Cámara Municipal do Pode.r Legislativo de Barra do PiraI, devem observar a 

assiduidade, a pontualidade, a eJiciencia, a produtividade e a importáncia dafuncáo, 

considerando-se, parq tanto, o exercIcio do mister do Poder Legislativo disposto no 

artigo 31 da Carta da. Repáblica, podendo ser deferido em seu patamar maxima 

somente àqueles que con/ ugarem todos os critérios mencionados. 
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Passará a vigorar corn a seguinte redação: 

Art. 12 Ao servidor estável investido em função de direcão, chefia ou assessoramento, 

por Ato do Presidente da Câmara de Vereadores de Barra do Piral, será devido ou a Funçâo Gratificada de 

Chefia ou Funcão Gratificada de Direcao, desde que respeitadas as vagas descritas no ANEXO II: 

I - Para o desempenho de funçao de chefia, com atribuicOes de exercer direcào e 

organizacào de setor, orientar, fiscalizar trabaihos, desenhar as poilticas e processos, 

criando os fluxos da area, elaborar e implantar procedimentos e poilticas 

administrativas junto ao setor sob sua chefia para garantir a realizacão de todas as 

atividades e operacôes dos servicos sob sua responsabilidade, será concedida 

gratificacAo no percentual de 100% (cem por cento); 

II - Para o desempenho de função de direcao, com atribuicOes de dirigir as rotinas 

administrativas, planejamento estrategico de trabaiho e atividades a serem 

desenvolvidas pelo setor ou equipamento püblico, será concedida gratificacão no 

percentual de 50% (cinquenta por cento); 

Art. 30  Acresce-se o artigo 20-A na Lei 2592/2015, que terá a seguinte redacào: 

Art. 20-A - Ao servidor será concedida a gratificacao especial de ate 25% (vinte e 

cinco por cento), desde que atendidos os requisitos abaixo: 

I. 5% Assiduidade: consiste na presenca sem faltas e ao comparecimento 

no expediente do dia, de maneira geral; 

II. 5% Pontualidade: consiste no comprometimento do servidor corn os 

horãrios pré-estabelecidos; 

III. 5% Eficiência e produtividade: consiste na boa prestacão do serviço 

piThlico; 

IV. 5% Participayão em Cursos: consiste na realizacão de cursos püblicos 

ou privados, dentro da area de atuacão do servidor, para sua meihor 

capacitacão; 
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V. 	5% Graduação: consiste na bonificacao de servidor que tenha, em sua 

area de atuacào, especializacâo para seu exercIcio. 

Parágrafo ünico: Para que seja concedido a gratificacão acima descrita, deverá ser 

certificado pelo Chefe do Departamento Pessoal da Câmara Municipal de Barra do 

Piral o cumprimento dos requisitos. 

Art. 4° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicacão, revogando-se os art. 12, art. 21 e art. 22 da Lei 

2592/2015. 

GABINETE DO PREFEITO, 13 DE JUNHO DE 2019. 

Projeto de lei n2099/2019 

Autor: Mesa Diretora 
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JUSTIFICATIVA 

Justifica-se a presente para atendimerito das determinacOes do TCE/RJ, referendadas no 

processo registrado sob o n° 208.778-1/2014, em trâmite perante o Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro. 

ANEXO I 

NIvel de Escolaridade Cargo Remuneraçâo base 

Superior Completo Advogado R$ 5.000,00 

Superior Completo Contador R$ 5.000,00 

Médio Agente Legislativo R$ 2.953,67 

Médio Especializado Técnico em Contabilidade R$ 3.422,10 

Médio Especializado Técnico em Programaçâo R$ 3.422,10 

Fundamental Completo Motorista Parlamentar R$ 2.854,12 

Fundamental Completo Atendente Legi slativo R$ 2.697,30 

Fundamental Incompleto Auxiliar Legislativo R$ 2.481,88 

Fundamental Incompleto Auxiliar de Limpeza R$ 1.481,88 

Fundamental Incompleto Guardiâo de Patrimônio R$ 2.110,42 
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ANEW II 

Funcao Gratificada Vagas 

Chefe da Divisão de Patrimônio 1 

Chefe da Divisão de Pessoal 

Chefe da Divisão de Contabilidade 1 

Chefe da Divisâo de Expediente 1 

Chefe da Divisão de Transportes 1 

Chefe da Divisão da Secretaria Geral de Administracâo 1 

Chefe do Setor de Licitacão 1 

Diretor de Servicos de Limpeza e de Manutencão 1 

Diretor de Almoxarifado 1 

Diretor de Comunicacão, Imprensa e Expediente 1 

Diretor de Portaria e Zeladoria do Edificio Sede 1 

Diretor de Cerimonial 1 

Diretor da Divisão de Arquivo 1 

Diretor da Divisâo de Processamento de Dados 1 

Chefe da Divisão de Pessoal - Responsável pelo controle da foiha de ponto de todos os servidores 

efetivos e comissionados, controlar e confecciona a foiha de pagamento (faltas, horas extras, licença 

médica e maternidade e beneficios), arquivar as correspondências e ajudar a manter o born 

desenvolvimento dos trabaihos, manusear os prograrnas necessários a adrninistracào e pagamentos dos 

funcionários desta Casa de Leis, elaborar memorandos e oficios pertinentes ao departamento. 

Chefe da divisão de contabilidade - desenvolver a proposta orcamentária do Legislativo; 

Acompanhar, controlar e avaliar a execução dos recursos orçamentários. Organizar, processar e 

examinar os documentos de despesas empenhadas; Requisitar e controlar as parcelas de duodécimos; 

Elaborar e encaminhar balancetes e o balanco anual; Efetuar prestacão de contas ao Tribunal de Contas 
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e ao Controle Interno; Prestar informacOes quando solicitado ao Controle Interno; Controlar o 

movirnento bancário; Emitir e assinar cheques e Efetuar pagarnentos. 

• Chefe da Divisão de Expediente -For meio do servico de elaboraçâo do expediente Legisiativo 

preparar os papéis e proposituras de expediente das sessOes; Preparar os despachos ao expediente das 

SessOes; guarda e rnanutencão dos originais de todas as proposicOes em trarnitacAo no legislativo e 

efetuar o registro e controle de processos. 

• Chefe da DivisAo de Transportes - Desenvolver o piano de atuacão dos veIculos da Câmara; 

acompanhar, controlar e fiscalizar as despesas com o transporte; fazer o controle, em respectivo livro 

ou sisterna eletrônico de todos os veicuios e todos os trajetos. 

• Chefe da Divisão da Secretaria Gerai de Administrayäo - Administrar rnateriais, informaçOes, gerir 

recursos tecnoiOgicos; administrar sisternas, processos, organizacão e métodos; arbitrar em decisOes 

administrativas e organizacionais. Estabeiecer metodologia de avaliacão; definir indicadores e padrOes 

de desempenho; preparar relatórios; executar outras tarefas de mesma natureza e nIvel de complexidade 

associadas ao ambiente organizacional 

Chefe do Setor de Licitação - Estabelecer relaçOes com o mercado fornecedor de bens, servicos e 

obras: pianejar e elaborar, em conj unto corn ao Chefe da Contabilidade o cronograma de compras para 

aquisicão de materiais, para reposicão de estoque corn poiltica de estoque mInimo; analisar e realizar 

os processos de licitaçAo; proceder ao acompanhamento dos processos de cornpras de bens, servicos e 

obras; elaborar e submeter minutas de edicais de licitacão e de termos de contrato e seus aditivos a 
Diretoria Administrativa; elaborar e acornpanhar a execucâo de contratos de cornpras de bens, servicos 

e obras; preparar o arquivarnento dos processos licitatórios, identificando-os por nümero e ano, sejam 

eies dispensas de licitacao, convite, tomada de preco, concorrência e pregAo; triagem e irnpressão das 

soiicitaçoes de cornpras, montagem dos processos de compras, iancarnento dos processos no Sisterna, 

eiaboracâo de editais de compras e publicacão dos processos e acompanhamento de contratos; 

acompanhar a abertura, classificaçäo e julgamento das licitacOes, independente da rnodaiidade em que 

as rnesrnas se reaiizarem; rnanter o cadastro por linha de fornecimento de fornecedores, por meio de 

sistema. 

cPraça 5Vilo cPeçanña n° 07— Centro - Barra do cPiraI-V CEP 27123-020 
'iècr.: (24)24439650 'Fax, (24) 24439673 

7 



cEST)4w W RIO  DE jVEIO 
C1XPICIL qm V1fi W (PIcRfiI 
ga6inete do cPresi4Tente 

. Diretor de Servicos de Limpeza e de Manutenão - Solicitar assistência técnica de reparos, quando 

necessário; controlar a manutencao da higiene e da limpeza das dependências do Legislativo; 

supervisionar a execuçAo do serviço de copa e cozinha. 

Diretor de Patrimônio - compete por rneio do Servico de Patrimônio e Compras: solicitar ao 

Secretário Geral da Cãmara os expedientes de licitacAo para efetuar aquisicâo de material e contratacAo 

de servicos; providenciar e manter registros de fabricantes, fomecedores e clientes; Controlar prazos, 

condicôes e documentos referentes as compras efetuadas. Receber, armazenar e controlar os materiais 

adquiridos, registrando a saIda dos mesmos; proceder aos cadastramentos dos bens de uso do 

Legislativo. 

I)iretor de Comunicayão, Imprensa e Expediente - Planejar e desenvolver pecas publicitarias, 

definindo seu contetdo e püblico-alvo, visando a transrnissão de mensagens especIficas; Planejar e 

supervisionar a elaboraçâo e execucão de campanhas publicitárias, em conjunto corn agência de 

publicidade, definindo os velculos de comunicaçâo; Planejar e supervisionar os trabaihos que 

envolvem cornunicaçAo; Planejar e organizar visitas de pessoas externas (imprensa, clientes, estudantes 

etc.) a Cãmara; planejar e organizar a ata de todas as sessôes e auxiliar o Chefe da DivisAo de 

Expediente no que ihe couber. 

. Diretor de Portaria e Zeladona do Edificio Sede - Zelar pelo born funcionamento da Cârnara, 

obedecendo os horários estabelecidos pelo Presidente; fiscalizar a entrada de pessoas e cornunicar, 

sempre que Ihe for conveniente, ao Presidente. 

Diretor de Cerimonial - coordenar. os eventos .sendo responsável pelo planejamento, coordenacAo e 

organizacão do evento, em todas as suas fases, alérn do protocolo de implantacAo corn as precedências 

e tratamentos, planejando o roteiro das solenidades 

. Diretor da Divisão de Arguivo - dirigir o arquivo central, elaborar o planejamento de arquivo para 

cada proposicão, auxiliar sempre lhe for solicitado auxIlio ao Chefe da DivisAo da Secretaria Geral da 

Cãmara. 

. Diretor da Divisão de Processamento de Dados - Prestar auxIlio de informática e afins a todos os 

servidores desta Casa de Lei, elaborar rnemorando e oficios necessários ao born funcionamento sistêrnico, 

solicitar, ao Presidente, aquisicAo de equipamentos necessários. 
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