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LEI Nº 06 /2015 
De 23 de agosto de 2015 

 
¨Dispõe sobre a reorganização do quadro de  pessoal da 

Câmara Municipal de Muniz Ferreira e dá outras providências.¨  
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA – ESTADO FEDERADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições conferidas na Lei Orgânica, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:  
 
 
Art. 1º - Este Projeto de Lei, reorganiza o quadro de pessoal efetivo e 
comissionado da Câmara Municipal de Muniz Ferreira, definido o número de 
cargos e empregos existentes, dando as respectivas referências e os requisitos 
para provimento, criados pela Lei Municipal nº. 01 de 16 de maio de 2005, 
conforme a legislação vigente e o dispositivo nesta Lei.  
 
Parágrafo único - O Quadro de pessoal é constituído por todos os servidores 
da Câmara Municipal, funcionários públicos regidos pelo Regime Jurídico 
Único, o Estatutário, ficando submetidos ao disposto na legislação pertinente, 
especialmente ao Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Muniz 
Ferreira e a Constituição da República Federativa do Brasil.    
 
Art. 2º - Fica instituído o plano de cargos e vencimentos que estabelece a 
politica e disciplina a administração e desenvolvimento dos recursos humanos 
da Câmara Municipal de Muniz Ferreira. 
 
Art. 3º - O plano de cargos e vencimentos é constituído de Cargos 
Permanentes e de Cargos em Comissão de provimento temporário.  
 
Paragrafo primeiro – Os cargos públicos Permanentes ficam classificados 
conforme as atividades operacionais, administrativas e técnicas, de acordo com 
a natureza e o grau de complexidade e de responsabilidade das tarefas a 
serem desenvolvidas, constante no Anexo I, com as suas respectivas 
denominações, símbolos, quantidades, e as atribuições de cada cargo, e no 
Anexo III, com os respectivos valores de remuneração mensal. 
 
Paragrafo segundo – Os cargos públicos em comissão, ficam classificados 
como cargos de direção, coordenação, chefia, supervisão e assessoramento, 
que far-se-á por livre e discricionária escolha do Presidente entre pessoas de 
sua confiança, através portaria em que fique evidenciada a natureza em  
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comissão do emprego e as atribuições de cada cargo, constante no Anexo II, e 
no Anexo IV, com os respectivos valores de remuneração mensal. 
  
Art. 4º - A jornada de trabalho dos servidores da Câmara Municipal de Muniz 
Ferreira é de 40 (quarenta) horas semanais, ressalvados os casos 
estabelecidos em legislação especifica. 
 
 
Parágrafo único – A critério do Presidente da Câmara, poderá ser instituída 
um ¨turnão¨ de seis horas corridas, diárias, neste caso, passará ter uma 
jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais.    
 
Art. 5º - O plano de cargos e vencimentos deverá ser periodicamente 
atualizado, visando acompanhar as mudanças dos cargos permanentes e dos 
cargos em comissão e reformulação da tabela de vencimentos.   
 
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a partir de 1º de setembro de 2015, revogando-se as deposições em 
contrário, especialmente a Lei Municipal nº 01 de 16 de maio de 2005.   
 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Muniz Ferreira, em 10 de setembro de 2015    
  
 
 
 
 

CLÓVIS DOS SANTOS PENINE 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 

 

 

 

 

Segunda-Feira 

14 de Setembro de 2015 

Ano II - N° 1261 

                                     

Diário Oficial do 
EXECUTIVO 

 

ASSINADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL 

 

 

ATOS OFICIAIS - LEI 

 

 

 

ANEXO I 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS PERMANENTES DA CÂMARA 

MUNICIPAL 
 

I - CHEFE DE GABINETE 
- Coordenar as atividades administrativas e legislativas dos Vereadores, 
realizando as tarefas pertinentes e distribuindo-as aos demais cargos do 
Gabinete; 
 - Supervisionar ou elaborar projetos, indicações, proposições, emendas e 
demais atos inerentes ao processo legislativo; 
- Coordenar o atendimento aos munícipes e reivindicações da sociedade em 
geral, prestando assessoria ao vereador na organização e funcionamento do 
gabinete; 
- Assessorar o Presidente da Câmara em suas relações político-administrativas 
com a população, órgãos e entidades públicas e privadas; 
- Assessorara elaboração da agenda de compromissos e obrigações do 
Presidente da Câmara; 
- Receber, preparar e expedir correspondências aos Vereadores; 
- Responsabilizar-se por documentos oficiais e pelo controle de arquivo do 
gabinete; 
- Organizar e manter atualizados os registros e controle pertinentes ao gabinete;  
- Controlar os gastos do gabinete e zelar pela otimização dos recursos 
fornecidos pela Câmara;  
- Solicitar e controlar os materiais e demais suprimentos fornecidos ao gabinete; 
- Realizar, a pedido do Presidente da Câmara, o relatório de atividades do 
gabinete; 
- Assessorar, cumprir e fazer cumprir as normas legais, regulamentares e de 
controle interno; 
- Cumprir as determinações do Presidente da Câmara; 
- Exercer outras atividades correlatas. 

 
II – ASSESSOR LEGISLATIVO 
- Elaborar atas das reuniões das comissões permanentes, temporárias, especiais, 
parlamentares de inquérito e processante; 
- Reunir legislação, projetos e propostas de interesse do Vereador, 
assessorando- o nas questões que se fizerem necessárias; 
- Preparar matérias relativas a pronunciamentos e proposições do Vereador; 
- Auxiliar na execução de atividades administrativas do gabinete; 
- Efetuar o atendimento de munícipes e autoridades; 
- Redigir, a pedido do Vereador, pronunciamentos a serem feitos em plenário; 
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- Informar o Vereador sobre prazos e providências das proposições em 
tramitação na Câmara; 
- Cumprir as determinações da respectiva chefia de gabinete e do Vereador; 
- Representar o vereador no atendimento à comunidade, quando solicitado; 
- Cumprir as normas legais, regulamentares e de controle interno; 
- Desempenhar outras atividades de assessoramento internas e externas da 
atividade parlamentar. 
 
 
 
 
III – TESOUREIRO 
- Assessorar o Diretor Geral e a Mesa Diretora em todas as questões que lhe 
competir; 
- Dirigir e assessorar os servidores sob sua subordinação, proporcionando o 
correto desenvolvimento dos trabalhos de administração geral; 
- Dirigir as gerências administrativas sob sua responsabilidade, coordenando, 
assessorando e determinando a realização das atividades de atos de pessoal e 
recursos humanos, compras, licitações, contratos, patrimônio, almoxarifado, 
telefonia, atendimento, recepção, copa, zeladoria, limpeza, vigilância, frota, 
manutenção e conservação e todas as demais atividades administrativas que se 
fizerem necessárias; 
- Dar cumprimento à legislação trabalhista, da saúde dos servidores, de 
licitações e contratos, de estágio de estudantes, de publicação legal e todas que 
se fizerem necessárias; 
- Determinar e autorizar aquisições e contratações de pequeno vulto ou solicitar 
autorização à presidência para realiza-las; 
- Analisar licitações e contratos em todas as suas fases, propondo alterações ou 
adequações que se fizerem necessárias; 
- Determinar os procedimentos de emissão das autorizações de empenho 
relativos aos bens adquiridos ou serviços contratados pela Câmara; 
- Determinar e/ou efetuar a conferência e o aceite das despesas de sua área de 
atuação, visando sua regular liquidação; 
- Determinar o controle das despesas gerais da Câmara e realizar análises com 
vistas a redução de gastos, sempre que possível; 
- Fazer cumprir os trabalhos de tecnologia da informação e determinar 
procedimentos de segurança e acesso a rede de dados; 
- Autorizar juntamente com o Presidente da Câmara o deslocamento do veículo 
da Câmara dentro do Município; 
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- Resolver questões, emitir pareceres e propor melhorias em sua área de 
atuação; 
- Determinar a manutenção dos arquivos gerais da Câmara, sua organização e  
disponibilização; 
- Organizar a escala de horários, compensações, férias e licenças de sua equipe 
de forma que não ocorra prejuízo aos serviços; 
- Avaliar, sempre que possível e coerente, as solicitações dos gabinetes 
parlamentares e demais unidades administrativas da Câmara, dando os 
encaminhamentos necessários; 
- Cumprir e fazer cumprir as determinações de superiores hierárquicos; 
- Assessorar os Vereadores e Servidores no cumprimento das normas relativas à  
administração geral; 
- Responder por todos os serviços de responsabilidade da respectiva diretoria; 
- Realizar outras tarefas administrativas e correlatas ao cargo por iniciativa 
própria ou que lhe forem atribuídas por superior. 
 

 
 
 
 
IV – CHEFE DE SECRETARIA 
- Executar os serviços de natureza administrativa e burocrática inerentes ao seu 
setor; 
- Executar, sob determinação superior, os trâmites necessários para licitações e 
compras, observando a legislação correlata; 
- Registrar a tramitação de papéis e documentos, prestando informações e 
orientações necessárias à eficaz solução das demandas sob sua 
responsabilidade; 
- Elaborar planilhas, textos, demonstrativos, controles, registros e realizar 
demais atividades em microcomputador; 
- Receber, classificar, conferir, protocolar, localizar, expedir e arquivar 
expedientes e outros documentos, além de colher assinaturas e encaminhar 
publicações legais; 
- Auxiliar os serviços de compras, contratos, licitações, controle patrimonial, 
controle interno, recursos humanos, contabilidade, orçamento público e 
finanças e outros serviços administrativos e burocráticos em geral; 
- Realizar serviços de recepção, entrega e controle de materiais de consumo e 
permanentes, além de elaborar demonstrativos de gastos e despesas das 
diversas unidades da Câmara Municipal; 
- Realizar pesquisas de preços e cotações de bens e serviços, além decontatar 
fornecedores e prestadores de serviços e terceiros, sempre que necessário; 
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- Efetuar o despacho de correspondências, requerimentos e documentos, 
inclusive com entrega pessoalmente aos diversos órgãos das esferas da 
administração pública ou entidades privadas; 
- Localizar, identificar, fotocopiar e fazer levantamento de documentos e 
congêneres nos arquivos gerais ou específicos, sempre que solicitado; 
- Elaborar documentos oficiais, submetendo-os aos superiores; 
- Acompanhar e avaliar serviços prestados por terceiros. 
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ANEXO II 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EFETIVOS DA CÂMARA 

MUNICIPAL 
 

I – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
- Executar as atividades de zeladoria e limpeza; 
- Abrir e fechar as instalações da Câmara Municipal; 
- Ligar ventiladores, condicionadores, luzes e demais aparelhos elétricos, 
instalados em áreas comuns da Câmara Municipal, e desliga-los no final do 
expediente; 
- Manter limpos os móveis e arrumados os locais de trabalho, inclusive o 
gabinetes da Presidência e salas de reuniões; 
- Manter arrumado o material sob sua guarda; 
- Fazer café, suco, água e servi-los; 
- Lavar louças e manter em adequado estado de higiene a cozinha; 
- Executar outras atividades inerentes ao cargo 
 
II – ASSISTENTE LEGISLATIVO 
- Auxiliar nos trabalhos de pesquisa legislativa; 
- Auxiliar na elaboração dos pareceres e demais atos das comissões 
permanentes; 
- Auxiliar nos trabalhos e reuniões das comissões permanentes, temporárias, 
especiais, parlamentares de inquérito e processante; 
- Manter-se informado a respeito das atividades desenvolvidas pelas comissões;  
- Conferir e coletar assinaturas dos membros nos documentos afetos às 
comissões; 
- Participar, quando solicitado, das sessões plenárias e congêneres; 
- Realizar operações básicas de microcomputador e atividades correlatas e 
alimentar o sistema de informática do departamento de suporte legislativo; 
- Operar aparelhos de reprografia, tais como scanner, máquina de xerox ou 
outros similares; 
- Realizar outras tarefas correlatas ao cargo por iniciativa própria ou que lhe 
forem atribuídas por superior. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Muniz Ferreira, em 10 de setembro de 2015    

  

 

CLÓVIS DOS SANTOS PENINE 
Prefeito Municipal 
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ANEXO III 
Cargos Permanentes 

 

Denominação Quant Carga 
Horaria 

Ref. 
Salarial 

Remun Escol 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

02 40 CCII 788,00 Ensino 
Médio 

Assistente 
Legislativo 

01 40 CCII 788,00 Ensino 
Médio 

 
 

Anexo IV 
Cargos de Provimento em Comissão 

 

Denominação Quant Carga 
Horaria 

Ref. 
Salarial 

Remun Escol 

Chefe de Gabinete 02 40 CCI 1021,40 Ensino 
Médio 

Assessor Legislativo 01 40 CCII 788,00 Ensino 
Médio 

Tesoureiro 01 40 CCI 1021,40 Ensino 
Médio 

Chefe de Secretaria 01 40 CCII 788,00 Ensino 
Médio 

 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Muniz Ferreira, em 10 de setembro de 2015    
  
 
 
 

CLÓVIS DOS SANTOS PENINE 
Prefeito Municipal 
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LICITAÇÕES E CONTRATOS – TERMO CONTRATUAL 

 

 

 
1º PRIMEIRO TERMO DO CONTRATO Nº 249/2015 

Dispensa nº 085/2015 - CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA ATRAVÉS 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADA: SR ANTONIO CARLOS CARDOSO, 
pessoa física inscrita sob o CPF nº 451.180.515-68. OBJETO: alteração ex officio do valor mensal 
da locação do CONTRATO Nº 249/2015 que tem por objeto locação de um imóvel situado na 
Rua Barão de Taitinga, S/N, Centro, Muniz Ferreira, Inscrição n° 01010010149038, para o 
funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde. O valor que era de R$ 500,00, passa a ser R$ 
600,00 mensal. 1) Fundamentos: CLÁUSULA QUINTA e no disposto § 1o do art. 57 da Lei nº 
8.666/93. 2) Ratificação das demais cláusulas. Data: 10/08/2015. Vigência: 05(cinco) meses. 
CLÓVIS SANTOS PENINE. Prefeito Municipal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


