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LEI COMPLEMENTAR N.º 083/2012 
 

“Dispõe sobre a reestruturação do Quadro de Pessoal Efetivo e Comissionado da Câmara Municipal de 
Rubinéia e da outras providências”. 
 

 APARECIDO GOULART, Prefeito Municipal de Rubineia, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais 
FAZ SABER que a Câmara Municipal de Rubineia APROVA 
e ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei 
Complementar. 

 
TÍTULO I 

DA REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º - Esta Lei Complementar reestrutura o Quadro de Pessoal Efetivo e Comissionado da 
Câmara Municipal de Rubinéia, bem como revê sua Política de Remuneração. 

Art. 2º - O regime jurídico, de direitos, vantagens, deveres e descontos legais, aplicáveis aos 
servidores públicos da Câmara Municipal de Rubinéia são o Estatutário e o Regime Celetista para 
aqueles que optaram por esse sistema, e toda legislação pertinente. 

§ 1º - Fica nos termos do Art. 37, inc. X, da Constituição Federal, Art. 3º, inc. X, da Emenda 
Constitucional nº 19ª, Art. 29-A, § 1º, da Constituição Federal, assegurada a revisão geral anual dos 
vencimentos, a ser realizada todo o mês de maio de cada exercício e será ajustada com base no índice 
anual do INPC devidamente aferido pelo IBGE, aplicando-se, automaticamente as alterações posteriores 
que entrarem em vigência. 

Art. 3º - Para efeito desta Lei Complementar considera-se: 

I - Cargo Público, como aquele criado por Lei Complementar, em número certo, com 
denominação própria, remunerado pelos cofres municipais, ao qual corresponde um conjunto de 
atribuições e responsabilidades cometidas ao funcionário público sob-regime Estatutário; 

Parágrafo Único - Exceção se faz aqueles que optaram pelo regime celetista quando da 
adoção do regime estatutário; 

II – Servidor Público é toda pessoa física vinculada ao poder público como funcionário ou 
empregado; 

III - Considera-se cargo técnico ou científico, nos termos do inciso XVI, alínea "b", do Art. 37 
da Constituição Federal, aquele para cujo exercício seja indispensável e predominante a aplicação de 
conhecimentos científicos obtidos em nível superior de ensino. 

IV - Também pode ser considerado como técnico ou científico o cargo para cujo exercício 
seja exigido a habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior 
de ensino. 

V - Os cargos e empregos públicos cujas atribuições detenham característica de "técnico ou 
cientifico", poderão ser acumulados com outro de magistério, na forma do inciso XVI, alínea "b", do Art. 
37 da Constituição Federal de 1988. 

VI – Vencimento é a retribuição mensal devida ao ocupante de Cargo público.  
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VII – Remuneração é o vencimento do Cargo, acrescido das vantagens pecuniárias 
estabelecidas em Lei Complementar; 

VIII – Tabela de Vencimentos é o instrumento de administração salarial que contém o 
conjunto de vencimentos em valores monetários; 

IX – Quadro de Pessoal é a expressão da estrutura organizacional, definida por Cargos, 
estabelecido com base na força de trabalho necessária à obtenção dos objetivos da Administração 
Municipal; 

X – Referência é o símbolo indicativo de nível de vencimento ou salário fixado para os 
Cargos. 

CAPÍTULO II 

DO QUADRO GERAL DE PESSOAL 

 

Art. 4º - O Quadro Geral de Pessoal Efetivo e Comissionado da Câmara Municipal de 
Rubinéia é integrado pelos Cargos públicos dos Anexos I, II, III, IV, V, VI e VII integrantes desta Lei 
Complementar: 

Anexo I – cargos de Provimento Efetivo, mantidos e transformados; 

Anexo II – cargos de Provimento efetivo, discriminados por quantidade, denominação e 
referência salarial; 

Anexo III – cargos de Provimento em Comissão, mantidos; 

Anexo IV – cargos de Provimento em Comissão, discriminados por quantidade , 
denominação e referência salarial; 

Anexo V – Manual da Descrição dos cargos públicos de Provimento Efetivo e Comissão; 

Anexo VI – Tabela com as referências atuais do Cargo de Provimento Efetivo; 

Anexo VII - Tabela com as referências atuais do Cargo de Provimento em Comissão; 

Art. 5º - Os cargos de provimento efetivo e comissão ficam com as denominações e 
referências de vencimento estabelecidos na conformidade dos Anexos I, II, III e IV, parte integrante 
desta Lei Complementar, observadas as seguintes normas: 

I – mantidos os Cargos, que figuram sem modificações nas duas situações; 

II – transformados, com as alterações previstas na coluna “Situação Nova”, os constantes 
nas duas situações; 

 

CAPÍTULO III 

DO PROVIMENTO DOS CARGOS 

 

Art. 6º - Os Cargos públicos constantes do Anexo I e II serão providos mediante concurso 
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, na forma 
prevista no anexo III desta Lei Complementar. 
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Parágrafo Único - Os concursos públicos realizados pelos órgãos da Administração Direta e 
Indireta do Município serão feitos por meio de provas ou de provas e títulos. 

Art. 7º - Os ocupantes dos Cargos transformados constantes da coluna “Situação Atual” do 
Anexo I ficam automaticamente enquadrados nos Cargos e referências constantes na coluna “Situação 
Nova”. 

Art. 8º - Os Cargos públicos constantes do Anexo III e IV são de livre nomeação e 
exoneração, nos termos da legislação em vigor. 

§ 1º – Para ocupação do cargo de Assessor Jurídico, será exigido nível superior completo 
em Direito, com registro na OAB/SP e experiência de 2 anos.  

§ 2º - Para ocupação do cargo de Diretor do Setor de Administração será exigido nível 
superior completo em Administração com registro junto ao CRA/SP ou superior completo em Direito 
com registro na OAB/SP e experiência de 2 anos.  

§ 3º - Para ocupação do cargo de Assessor da Presidência será exigido escolaridade mínima 
de ensino médio. 

CAPÍTULO IV 

DA CRIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE CARGOS 

 

 Art. 9º - As descrições das responsabilidades e atribuições dos Cargos discriminados nos 
anexos I, II, III e IV estão definidas em manual próprio – Anexo V. 

Parágrafo Único – A transformação dos Cargos foi elaborada levando-se em conta os 
requisitos comuns aos Cargos de origem, conforme Manual citado no caput deste artigo. 

Art. 10 - A criação de novos Cargos ou as transferências dos já existentes pode ocorrer nos 
casos em que houver alteração na estrutura organizacional da Câmara Municipal de Rubinéia, que 
determine mudanças nas atividades ou quando o emprego não estiver mais compatível com os 
trabalhos desenvolvidos. 

 

TÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 11 - O Quadro de Cargos e Salários poderá sofrer revisões periódicas na forma da Lei 
Complementar, tendo como parâmetros as variações de mercado e as alterações dos objetivos da 
Administração.  

Art. 12 - Os atuais ocupantes dos Cargos transformados, constantes no Anexo I e II, coluna 
“Situação Atual”, que não possuam o requisito de escolaridade previsto para o emprego 
correspondente, constante na coluna “Situação Nova”, ficam dispensados deste requisito para 
enquadramento, exceto aqueles Cargos cuja legislação específica estabeleça exigência e prazo para 
atender ao requisito de escolaridade. 

Art. 13 - Os Cargos e funções criados anteriormente a esta Lei Complementar e que 
expressamente não conste dela, não tendo ocupantes, ficam extintos. 
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Art. 14 – Os ocupantes de Cargos que foram transformados não terão nenhum prejuízo por 
ocasião da contagem de tempo para fins de aposentadoria e pensão, posto, que deverá ser contado o 
tempo do Cargo anterior como se fosse do transformado. 

Art. 15 - A gratificação que trata o art. 3º da Lei Municipal 536/1991, somente poderá ser 
concedida a servidores efetivos, não sendo permitido a servidores comissionados. 

Art. 16 – Serão deferidos aos servidores públicos de provimento efetivo e comissão as 
gratificações e adicionais previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais (Lei Complementar 
Municipal nº 14/98). 

Art. 17 - O adicional de nível universitário previsto no art. 106 do Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais (Lei Complementar Municipal nº14/98), somente será concedido quando o diploma 
apresentado não for requisito base de ingresso no cargo ao qual o servidor esta lotado e será concedido 
a cargos efetivos e comissionados. 

Art. 18 - Como incentivo ao aprimoramento da formação profissional, será concedido ao 
servidor que concluir:  

I - curso de especialização “latu sensu”, com carga horária de, no mínimo 360 horas, um 
acréscimo de 10% aos seus vencimentos. 

II - curso de mestrado, com carga horária de, no mínimo 550 horas, um acréscimo de 15% 
aos seus vencimentos. 

III - curso de doutorado, com carga horária de, no mínimo 550 horas, um acréscimo de 20% 
aos seus vencimentos. 

Parágrafo Único - Os Títulos acima citados poderão ser apresentados uma única vez. 

 

TÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 19 - As despesas decorrente da execução da presente Lei Complementar correrão à 
conta de dotações próprias consignadas no Orçamento, suplementadas se necessário. 

Art. 20 - Esta Lei Complementar retroagirá todos os seus efeitos até 1º de março de 2012. 

Art. 21 - Revogam-se as disposições em contrário.  

Prefeitura Municipal de Rubineia, em 30 de março de 2012. 

 

 

 

APARECIDO GOULART 
Prefeito Municipal 
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Anexo I 

 

Quantidade  Situação Atual  Quantidade Situação Nova 

1 Escriturário 1 Agente Administrativo 

1 Serviços gerais 1 Serviços Gerais 

 

 

Anexo II 
 

Nova Situação Referência Salário C/H 

Agente Administrativo 5 1.000,00 40 

Serviços Gerais 3 800,00 40 

 

Anexo III 
 

Quant.  Situação Atual  Quant. Situação Nova 

1 Assessor Jurídico 1 Assessor Jurídico 

1 Assessor da Presidente 1 Assessor da Presidente 

1 Diretor do Setor de 
Administração 

1 Diretor Departamento de 
Administração 

 

 

Anexo IV 
 

Nova Situação Referência Salário C/H 

Assessor Jurídico II 2.300,00 20 

Assessor da Presidente I 1.000,00 40 

Diretor Departamento de 
Administração 

III 3.000,00 20 
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Anexo V – Manual de atribuições de Cargos de Provimento Efetivo e Comissão 

 
Anexo V 

Atribuições de Cargos 
 

Cargo: Agente Administrativo Código:  

Descrição detalhada 

• Atender ao Público; 

• Protocolar documentos; 

• Digitar textos; 

• Atender telefone; 

• Trabalhar com planilhas eletrônicas; 

• Contatar fornecedores; 

• Inserir dados em sistemas informatizado; 

• Efetuar controles administrativos sistematizados ou não; 

• Arquivar documentos; 

• Elaborar gráficos e estatísticas; 

• Auxiliar na construção de indicadores para avaliação de resultados; 

• Elaborar pareceres quando necessário; 

• Redigir relatórios e correspondências; 

• Fazer o acompanhamento das metas estabelecidas; 

• Participar de estudos para otimizar processos e procedimentos; 

• Certificar as ações que se fizerem necessárias; 

• Conferir documentos e ou controles em geral;  

• Supervisionar determinados procedimentos; 

• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que utiliza; 

• Cumprir normas e padrões de comportamento estabelecidos pela Administração; 

• Dar suporte em eventos, reuniões e outras atividades; 

• Executar tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato. 
 

Especificações 

Escolaridade: Ensino Médio 

Experiência: Nenhuma 
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Anexo V 
Atribuições de Cargos 

 

Cargo: Serviços Gerais Código:  

Descrição detalhada 

•  abrir e fechar as dependências de prédios públicos;  

•  limpar as dependências dos prédios públicos, varrendo, lavando e encerando assoalhos, pisos, 
ladrilhos, vidraças e outros;  

• manter a higiene das instalações sanitárias e da cozinha;  

• manter a arrumação da cozinha, limpando recipientes e vasilhames; 

• remover, transportar e arrumar móveis, máquinas e materiais;  

• executar serviços de copa e cozinha;  

• cumprir mandados internos e externos, executando tarefas de coleta e entrega de 
documentos, mensagens e pequenos volumes;  

• coletar o lixo dos depósitos; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se 
incluam na sua esfera de competência; 

• Cumprir normas e padrões de comportamento estabelecidos pela Administração; 

• Dar suporte em eventos, reuniões e outras atividades; 

• Executar tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato. 
 

Especificações 

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto 

Experiência: Nenhuma 
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Anexo V 
Atribuições de Cargos 

 

Cargo: Assessor Jurídico Código:  

Descrição Sumária 

Representar a Câmara Municipal em Juízo, distribuir ações quando necessário, verificar a legalidade dos 
Projetos de Leis e redigir pareceres. 

Descrição detalhada 

• Prestar assessoria jurídica direta e imediata ao Presidente , aos vereadores e demais órgãos do 
Legislativo Municipal;  

• Examinar previamente a legalidade dos contratos que à Câmara interessem, fiscalizando sua 
execução, recomendando ao Presidente da Mesa Diretora sua respectiva rescisão ou 
declaração de caducidade, por via administrativa ou judicial;. 

• Elaborar minutas de contratos e convênios e representar a Câmara em Juízo, quando pra isso 
for credenciado.  

• Desenvolver estudos jurídicos das proposições em exame nas Comissões Permanentes e 
Especiais, unificando entendimentos quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade, 
regimentalidade, técnica legislativa, bem como sua compatibilidade com o plano plurianual, a 
lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual; 

• Comparecer a todas às reuniões para as quais foi convocado ou designado; 

• Apresentar semanalmente, em reunião convocada pelo Diretor Departamento de 
Administração, os estudos sobre as proposições que lhe foram distribuídas; exercer outras 
atividades correlatas.  

 
 

Especificações 

Escolaridade: Curso Superior em Direito com registro na OAB/SP 

Experiência: 2 anos 
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Anexo V 
Atribuições de Cargos 

 

Cargo: Assessor Presidente Código:  

Descrição Sumária 

Assessorar a Presidência da Câmara Municipal e Planejar, coordenar e controlar os serviços  referentes 
ao gabinete da Presidência da Câmara. 

Descrição detalhada 

• Assessorar a Presidência da Câmara em assuntos que lhe forem designados, bem como atender 
às pessoas por ela encaminhada, orientando-as ou marcando-lhes audiência; 

• Conferir, receber, guardar e utilizar corretamente os equipamentos e materiais de escritório 
colocados à disposição do gabinete; 

• Organizar e manter atualizado cadastro contendo nomes, telefones e endereços de autoridades 
e instituições de interesse da Presidência da Câmara;  

• Preparar a pauta de assuntos a serem discutidos nas reuniões em que deve participar a 
Presidência da Câmara;  

• receber e preparar a correspondência;  

• elaborar as proposições sob a orientação do Diretor Departamento de Administração;  

• Exercer outras atividades correlatas.   
 

 

Especificações 

Escolaridade: Ensino Médio 

Experiência:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   
 

PP  RR  EE  FF  EE  II  TT  UU  RR  AA  MM  UU  NN  II  CC  II  PP  AA  LL  DD  EE  RR  UU  BB  II  NN  ÉÉ  II  AA  
C.N.P.J 45.135.043/0001-12 

PRAÇA OSMAR NOVAES, Nº 700 – CENTRO – FONE:3661-9099 
EMAIL: gabinete@rubineia.sp.gov.br 

CEP: 15790-000 – RUBINÉIA – ESTADO DE SÃO PAULO 

Anexo V 
Atribuições de Cargos 

 

Cargo: Diretor do Departamento de Administração Código:  

Descrição Sumária 

Planejar, dirigir, coordenar e controlar os serviços de Administração 

Descrição detalhada 

• Assegurar o funcionamento dos setores administrativos da Câmara Municipal; 

• Planejar, coordenar e supervisionar ações, monitorando resultados e fomentando políticas de 
mudanças; 

• Coordenar procedimentos relativos à folha de pagamento, programação de férias e eventual 
afastamento de servidor; 

• Elaborar, rever, implantar e avaliar instruções, formulários e manuais de procedimentos; 

• Elaborar critérios e normas de padronização de compra, guarda, estocagem, controle e 
alienação de bens e materiais; 

• Propor, executar e supervisionar análises, pesquisas e estudos para implantação ou 
aperfeiçoamento de sistemas, métodos, instrumentos, rotinas e procedimentos 
administrativos; 

• Administrar os benefícios oferecidos pela câmara, orientando os servidores sobre o assunto; 

• Desenvolver programas de assistência e qualidade de vida para os servidores; 

• Orientar os setores da Câmara Municipal sobre aspectos da legislação que dispõe sobre as 
relações de trabalho; 

• Orientar as unidades da Câmara para a elaboração do orçamento anual da instituição, 
promovendo a organização de um efetivo sistema de acompanhamento e controle 
orçamentário.  

• Orientar os servidores que auxiliam na execução de tarefas relativas à administração; 

• Participar de projetos desenvolvidos, planejando, programando, coordenando, controlando, 
avaliando resultados e informando decisões para aperfeiçoar a qualidade do processo gerencial 
da Câmara Municipal; 

• Elaborar o planejamento organizacional, analisando, identificando problemas e definindo 
estratégias, bem como apresentando propostas de programas e projetos; 

• Auxiliar a implementação de programas e projetos nas diversas áreas de atuações da Câmara 
Municipal, traçando estratégia de implementação; 

• Interpretar leis, regulamentos e instruções relativos a assuntos de administração geral, para 
fins de aplicação e orientação; 

• Diagnosticar necessidade de treinamento e desenvolvimento de servidores; 

• Promover a integração dos funcionários da Câmara e reintegração de adaptação do servidor 
afastado. 

• Analisar a descrição do emprego a ser preenchido, definindo o perfil;  
 

Especificações 

Escolaridade: Curso Superior em Administração com registro junto ao CRA/SP ou Direito com registro 
na OAB/SP 

Experiência: 2 anos 
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Anexo VI – Tabela de Referências – Cargos de Provimento Efetivo 
 

Referência Valor 

1 700,00 

2 750,00 

3 800,00 

4 900,00 

5 1.000,00 

 
 
Anexo VII – Tabela de Referências – Cargos de Provimento em Comissão 
 

Referência Valor 

I 1.000,00 

II 2.300,00 

III 3.000,00 

 

Rubineia – SP, 30 de abril de 2012. 
 
 
 
 

APARECIDO GOULART 
Prefeito Municipal 

 


