
ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

GABINETE DA PREFEITA
CNPJ 09.070.400/0001 -48

LEI MUNICIPAL r`"' 400/2023. Borborema. 01  de marco de 2023.

Disp6e    sobre    a    reestrutLiracao
organizacional e administrativa da Camara
Municipal de Borborema - PB e da outras
providencias.

A   PREFEITA   CONSTITUCIONAL   DO   WIUNICIPIO   DE   BORBOREMA,
Estado  da  Paraiba,  no  uso  de  suas  atribuie6es,  faz  saber que  o  Poder  Legislativo
aprovou e  aprovou e ELA sanciona a seguinte Lei:

CAPITULO I
DISPOSIC6ES CERAIS

Art.    1°.Esta    Lei    disp6e    sobre    a    reestruturagao    organizacional    e
administrativa, e organiza o quadro de pessoal da Camara Municipal de Borborema.

CApiTULO 11

DA ESTRUTURA ADIvllNISTRATIVA E ORGANIZACAO FUNcloNAL
Secao I

Das Unidades Administrativas e Suas Competencias

Art.   2°.Constituem   unidades   administrativas   da   Camara   Municipal   de
Borborema:

I - Presidencia;
11  -Mesa Diretora;

Ill  -Controladoria;

lv - Gabinetes dos Vereadores;
V - Comiss6es.

§  1°  As  competencias  e  atribuic6es  da  Presidencia  e  da  Mesa  Diretora,
encontram=se definidas no F3egimento lntemo da Camara.

§ 2°  Compete a Controladoria lntema a fiscalieaeao e o controle dos atos
administrativos da Camara Municipal,  a avaliagao da aeao governamental e da gestao
fiscal da casa,  mediante o acompanhamento das ae6es de ordem contabil, financeira,
or?amentaria,  operacional  e  patrimonial,  em  rela?ao  a  sua  legalidade,  legitimidade,
economicidade  e  a  prevencao  a  rentlncja  de  receitas,  nos  termos  de  normatizagao
especifica.

§  3°.  Compete  aos  Gabinetes  dos  Vereadores  o  exercicio  das  fun¢6es
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legislativas,  garantindo  a  atuaeao  dos  vereadores  em  todas  as  fases  e  esferas  do
processo legislativo,  hem como a funcao de fiscalizar os trabalhos do Poder Executivo
em consonancia com a ordem juridica vigente,

Secao 11
Do Quadro de Cargos e Func6es

Art. 3°. Comp6em o quadro de cargos e fune6es da Camara Municipal de
Borborema:

I -para provimento efetivo:
a)  1  (urn) cargo de Tecnico Administrativo;
b) 1  (urn) cargo de Motorista Legislativo;
c) 2 (dois) cargos de Auxiliar de Servigos Gerais;
d) 1  (urn) cargo de Porteiro;
e)  1  (urn)  Recepcionista

11 -para provimento em comissao:

a)  1  (urn) Secretario Geral;
b) 1  (urn)  Diretor Legislativo:

c)  1  (urn)  DiretorAdministrativo;
d) 1  (urn) Tesoureiro(a)
e)  1  (iim) Chefe de Gabinete da Presidencia;
f)  9 (nove) Assessores T6cnicos Pariamentares
g) 1  (urn)  Diretor de Comunicagao lnstitucional;
li) 1  (urn) Diretor de Recursos Humanos.

Secao Ill
Das Atribuie6es, Forma de Provimento, Requisites pare lnvestidura, Carga

Horaria, Lota¢ao e Substitui§ao dos Servidores da Camara Municipal

Art.  4°.   As  atribuig6es  dos  cargos  sao  aquelas  constantes  do  anexo  I,

parte integrante desta Lei.

Art.   5°.   Os   cargos   pdblicos   sao   acessiveis   a   todos   os   brasileiros,
observados os requisitos que a lei estabelecer.

Art. 6°. As nomeae6es serao feitas:
I  -  em  carater efetivo,  quando  se tratar de  cargo  de  carreira  que,  por lei,

assim deva ser provido;
11 -em comissao, quando se tratar de cargo isolado que, em virtude da lei,

assim deva ser provido.
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Secao IV
Da Remuneracao

Art.   7°.    Os  servidores  ocupantes  de  cargo  de   provimento  efetivo  da
Camara   Municipal   de   Borborema   percebefao   as   remunerag6es   equivalentes   as
refefencias de vencimentos dispostas no Anexo 11.

§ 1°. 0 valor do vencimento basico tern como parametro as variag6es entre
niveis, estao expressos em Reais (RS)e mantem os seguintes parametros:

I.        de  urn  nivel  para  outro tomando  como  base  o  inicial  sera  de  5%  (cinco  por
cento),10%  (dez  por cento),15%  (quinze)  por cento,  20%  (vinte  por cento) e
25%  (vinte e cinco por cento),  30% (trinta  por cento) e 35°/o (trinta e cinco por
cento)  para  o  periodo  de  05  (cinco)  anos  completados  de  efetivo  servigo
ptlblico.

§  2°.   Todos  os  direitos  e  vantagens  de  ordem  pecuniaria  previstos  no
Estatuto dos Servidores Pdblicos do Municipio ou em Lei pr6pria, e que beneficiem os
servidores    pbblicos    Municipais    da    Administracao    Diretaserao    estendidos    aos
servidores da Camara Municipal de Borborema.

Art. 8°.   Os servidores ocupantes de cargo de provimento em comissaoda
Camara    Municipal    de    Borborema    perceberao    as    remuneraedes    equivalentes
aosvencimentos dispostos Anexo Ill.

§ Unico.O servidor que venha a exercer cargo em comissao podera optar
por manter a remunera?ao do cargo de que seja titular.

CApiTULO 111

DO REGIME JURiDICO

Art.  9°. As  relae6es juridico-administrativas dos servidores com a Camara
Municipal  de  Borborema  serao   regidas  pelo  Estatuto  dos  Servidores   Pdblicos  do
Municipio.

CApiTULO IV
DAS DISPOSICOES TRANSIT6RIAS E FINAIS

Art.10. 0 servidor ocupante de cargo efetivo pedefa ser cedido para outro
setor  do  Poder  Legislativo,   de  acordo  com  a  necessidade  do  servigo  pdblico  e,
excepcionalmente, para o Poder Executivo, suas Autarquias e Fundae6es, desde que,
neste caso, seja firmado acordo especifico de coopera?ao entre os Poderes cedente e
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cessionario.

Art. 11. Esta lei entrafa em vigor na data de sua publicagao

Art.12. Revogam-se as disposi?6es em contrario.
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ANEXO I
DESCRICAO DOS CARGOS

1  - CARGOS EFETIVOS

I.         SINTESE      DAS      ATIVIDADES      PARA      0      CARGO      DETECNICO
ADMINISTRATIVO:    Executar   servigos   administrativos   nas   areas   de    recursos
humanos,  finangas,  logistica e de  administragao geral;  atender ao  pdblico  interno e
externo,     fazer     e     atender    chamadas     telefonicas     obtendo     e     fornecendo
informag6es;Preparar    relat6rios    e    planilhas    de    calculos    diversos,     elaborar
documentos   administrativos,   tais   como   oficio,    informacao   ou   parecer   tecnico,
memorandos,     atas    etc;Secretariaras    sess6es    quando    necessario,     elaborar
levantamentos   de   dados   e   informag6es,   assessorar   comiss6es   e   grupos   de
trabalhos,  quando designado;Manter organizado e/ou  atualizar arquivos,  ficharios  e
outros,  promovendo  medidas  de  preservagao  do  patrim6nio  documental;Receber,
conferir,   armazenar,  controlar  e  entregar  produtos,   materiais  e  equipamentos  no
almoxarifado                            ou                             em                            outro                            local I
zelarpelaconservagao,Iimpezaemanutengaodosequipamentoseambientedetrabalho.E
xecutar outras tare fas compativeis com as exigencias para o exercicio da funcao.

11.          SINTESE     DAS     ATIVIDADES     PARA     0     CARGO     DE     IVIOTORISTA
LEGISLATIVO:    Conduzir   veiculos   automotores   no   transporte   de   pessoas   e
materials,  zelando por sua seguranea  e integridade;  Responder pela  integridade do
veiculo  sob  a  sua  guarda  e  diregao;   Comunicar  ao  superior  imediato  quaisquer
acidentes,  avarias  ou  defeitos  e  a  necessidade  de  conserto  de  manutengao  do
velculo;   Registrar  as   informag6es   necessarias  nos  controles  apropriados;   Dirigir
veiculos,  manipulando  os  comandos  com  rigorosa  observancia  das  condig6es  de
transito   e   das   normas   do   C6digo   de   Transito   Brasilejro   (CTB),   podendo   ser
responsabilizado   pelo   descumprimento   das   mesmas,    Executar   outras   tare fas
compatl'veis com a natureza da fungao.

Ill.        SINTESE    DAS    ATIVIDADES    PARA    0    CARGO    DE    AUXILIAR    DE
SERVICOS  GERAIS:  Executa servigos de  limpeza em  geral  (pisos,  paredes,  tetos,
sanitarios,  pias,  vidragas,  jardins);  Requisita  e  retira  no  almoxarifado  o  material  de
limpeza  que  necessita  para  consumo,  informando  quando  o  estoque  esta  baixo.
Executa outras tare fas correlatas determinadas pelo superior imediato;Transporte de
m6veis e objetos em geral;  Servicos de carga e descarga de materiais;  Servi9os de
copa  e  cozinha  (preparar  e  servir  cafe,  lanches,  hjgienizar  utensilios  de  cozinha,
etc.);   Servigos  de  lavanderia  (lavar  e  passar  roupas  de  mesa);  executar  outras
tarefas compativeis com a natureza da fun9ao.
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lv.     SINTESE  DAS  ATIVIDADES  PARA  0  CARGO  DE  PORTEIRO:  Atende  o

pdblico  em   geral,   identificando  e  averiguando  suas   pretens6es  para   prestar-lhe
informa?6es e/ou  encaminha-lo  as  pessoas ou  unidades administrativas solicitadas;
Registra   as   visitas   e   os   telefonemas   atendidos,   anotando   dados   pessoais   e
comerciais do  municipe e/ou visitante,  para  possibilitar o controle dos atendimentos
diarios;   Atende  a   solicitagao  do  superior  imediato   para  a   realizagao  de  servigo
interno e externo quanto a entrega de documentos em repartig6es pdblicas.Executa
outras tarefas correlatas determinadas pelos superiores imediatos.

V.       SINTESE   DAS   ATIVIDADES   PARA   0   CARGO   DE   RECEPCIONISTA:

profissional responsavel   pelo  atendimento  ao  pdblico,   seja   recebendo  a   pessoa
presencialmente  na recepgao  de  urn  estabelecimento ou  pelo  telefone  e  e-mail.  0
recepcionista  realiza  agendamentos,  fornece  informae6es e  orienta  a  circulacao  de
pessoas e visitantes.  E responsavel por gerenciar a comunicagao entre os visitantes
e a Camara.  Possui  boas habilidades de comunicagao,  pois e essencial  para ajudar
os municipes a sentirem-se bern-vindos e acolhidos.  Ele deve ter boa capacidade de
escuta    para    entender    bern    as    necessidades    dos    visitantes.Alem    disso,    o
recepcionista deve ter conhecimento sobre a area em que trabalha para responder a
qualquer pergunta que possa surgir.

2 - CARGOS COMISSIONADOS

I.   SINTESE DAS ATIVIDADES PARA 0 CARGO DESECRETARIO GERAL:Ao
Secretario  Geral  compete  planejar,  coordenar,  orientar,  dirigir  e  controlar  todas  as
atividades   administrativas   da   Casa,   de   acordo   com   as   deliberag6es   da   Mesa;
Planeja,  orienta e controla os servieos do departamento administrativo,  dotando-o de
recursos  materials  e   humanos  necessarios  e  exercendo  sua  coordenagao  para
alcangar  os  objetivos  e  os  resultados  estabelecidos  pelo  Presidente  e  Mesa  da
Camara Municipal:  Delimita os campos de agao dos departamentos e colaboradores
sob    sua    diregao,    determinando    objetivos    em    consonancia    com    a    politica
governamental    e   as    diretrizes   do    poder   decis6rio    superior,    possibilitando    o
desempenho  correto  das  fung6es  pertinentes  dos  departamentos:Estabelece  as
normas de servigos e procedimentos de agao examinando e determinando as rotinas
de trabalho e as formas de execugao,  para obter melhor produtividade dos recursos
disponiveis:Faz  cumprir  decis6es  tomadas  em  assuntos  de  sua  competencia  legal
ou  regimental,  baixando  instrug6es  de  servicos,  expedindo  ordens  e  controlando  o
cumprimento   das   mesmas,   para   Possibilitar   a   plena   realizagao   dos   objetivos

previstos:Prop6e  as  autoridades  solug6es  para  assuntos  que  escapam  a  sua  area
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de   competencia,   elaborando   pareceres,   formulando   consultas   e   apresentando
sugest6es,   a   tim   de   contribuir  para  a   resolu9ao  de  quest6es  dependentes   de
deliberagao   superior;Submete   a   aprovagao   superior   pedidos   de   aquisigao   de
material  e equipamentos,  justificando a  necessidade de sua aquisicao  para que,  se
necessario,  sejam  observadas  as  normas  de  licita?ao  e/ou  outras  vigentes;Pode
desempenhar fung6es delegadas por ordem superior,  como se articular com 6rgaos
da  administracao  pdblica  ou  com  outras  entidades  sobre  problemas  de  interesse
comum.,Executa outras tare fas correlatas que  lhe forem  determinadas pelo  superior
imediato.

11.   SINTESE DAS ATIVIDADES PARA 0 CARGO DEDIRETOR LEGISLATIVO:
Executa  servieos  de  escrit6rios  que  envolvam  raciocinio,   interpretagao  de  Leis  e
normas  administrativas  em  especial;Elabora,  orienta  e  executa  planos  de  trabalho,
referente   ao    setor   que    esta    designado,    respondendo    para    a    ger6ncia    ou
coordenadoria   a   que   esta   subordinado;Executa   ou   auxilia   tare fas   ou   trabalhos
relacionados     com     as    atividades     meio    e    fim     do     Legislativo,     nas    areas
destinadas;Revisa os textos das  proposituras  que  integram  o  processo  legislativo e
alimenta os sistemas legislativos da Casa;Auxilia na elaboraeao de atas das sess6es
ordinarias,  extraordinarias e solenes;Controla a presenga dos vereadores e votagao
dos  projetos,  nas  sess6es  da  Camara;Colhe  assinaturas  de documentos  diversos
dos vereadores em sessao ou fora dela;Efetua o  protocolo de proposituras junto ao
sistema   informatizado,   organiza   e   mantem   o  arquivo   do   departamento,   para   a

guarda de documentos e facilidade de consulta.

Ill.   SINTESE       DAS       ATIVIDADES       PARA       0       CARGO       DEDIRETOR
ADMINISTRATIVO:   Dirige,   planeja,   organiza  e  controla  as  atlvidades7   pianos  e

prcigramas das areas  administrativas da  Camara.  Fixa  as  politicas estrategicas  de
gestac> dos  recursos financeiros,  administrativos e adequagao de processos,  tendo
em  vista  os  objetivos  da  aeao  do  Poder  Legislativo:  e  o  responsavel  pela  gestao
da equipe,  elaboragao de relat6rios gerencjais, condugao de reuni6es de recursos
materiais  e  financeiros.   sendo  responsavel  pelas  contas  a   pagar  e  receber  e
departamento pessoal.

Iv.    slNTESE   DAs   ATiviDADEs   PARA   0   CARGO   DE   TEsOuREiRO:e   0
profissional  responsavel  par efetuar todos  os  lancamentos  e  baixas  referentes  ao
sistema   integrado   de   gesfao.   Realiza   pagamento   de  fornecedores,   alimenta   o
sistema  com  entradas  e  saidas,  atua  com  rotinas  administrativas  e  financeiras  de
tesouraria,    langamentos   contabeis   e   conciliag6es   banedrias,    emite   notas   de
empenhos,  despesas realizadas e demais tributos, conferir e lanear boletos relativos
a despesas,  calculos e recebimentos de receitas, efetuar confetencia do movimento
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financeiro,   acompanhar  orgamentos  e  o  fluxo  de  caixa,   se  responsabilizar  pela
contabilidade,   pelas   contas   e   cobrancas   a   receber   ou   a   pagar,   controle   dos
ongamentos,  o  fluxo  financeiro  e  pela  organiza9ao  da  caixa  da  instituicao.  Planeja,
organiza, dirige e controla os servi9os da tesouraria.

V.   SINTESE  DAS  ATIVIDADES  PARA  0  CARGO  DECHEFE  DE  GABINETE
DA PRESIDENCIA:E responsavel pela coordenaeao de atividades de toda a equipe
formada  pelo  Presidente,  mantendo  a  ordem  e  a  organizae5o  em  varios  tipos  de
processos.   Assim,   de   maneira   mais   especifica,   a   este   cargo   de   chefia,   sao
atribuidas as seguintes fung6es:  o controle,  a dire9ao,  a orientagao,  o planejamento
e  a  supervisao  de  atividades  de  assessoramento.   Dirige,   controla,   supervisiona,
coordena,  planeja e orienta a execueao das atividades de assessoria,  assistencia e
apoio ao exercicio do mandato parlamentar.  Sua competencia abrange as atividades
legislativas,   administrativas,  operacionais,  estrategicas  e  de  diviilga9ao.Responde

pela  organizacao  e  reprodueao  dos  documentos  que  sao  gerados  nas  sess6es,
reproduz na quantidade dos endere?amentos,  conforme o despacho do  Presidente,
e tamb6m  distribui  aos  vereadores  e  Diretor  Legislativo;Mantem  contato  diario  com
os  vereadores  para  verificar  pendencias  e  providencias;  ldentifica  proposituras  em
duplicidade   no   periodo   legislativo   e   comunica   aos   autores   das   proposituras,
Comissao   Permanente  de  Constituigao,   Justiga  e  Redaeao;Prepara  o  roteiro  da
pauta da sessao,  com informag6es que auxiliam o Presidente na direeao da sess5o.

VI.   SINTESE    DAS    ATIVIDADES    PARA    0    CARGO    DE    DIRETOR    DE
RECURSOS HUMANOS:Responsavel pela administragao dos recursos humanos da
Camara:Formaliza  processo  de  contratagao  de  servidores  e  processa  a  folha  de
pagamento  mensal  da  Camara;Organiza  as  rotinas  de  trabalho,  o  movimento  de
ferias,  licengas.  faltas  e  etc;Cuida  da  manutengao  do  banco  de  dados  de  pessoal;
Organiza,    na   forma   que   disp6e   a    legislagao,    o    processo   de   avaliaeao   de
desempenho  dos  servidores  da  Camara;Cuida  da   manuteneao  dos  documentos
funcionais    dos    servidores    do    Camara;Assessora    e    presta    informac6es    e
esclarecimentos sobre assuntos relacionados a aplicagao da  legislagao de  pessoal,
quando     necessarias;Promover    a     geraeao.     a     organizagao,     manutengao     e
conservagao,    fisica   e/ou   eletfonica,   dos   documentos   pertencentes   ao   Setor;
Diagnostica   necessidades   de  treinamento   e   capacitaeao;Executa   outras   tare fas
compativeis com as exigencias para o exercicio da fun?ao.

VII.   SINTESE    DAS    ATIVIDADES    PARA    0    CARGO    DE    DIRETOR    DE
COMUNICACAO INSTITUCIONAL:  Planeja e executa as tare fas de divulgacao dos
trabalhos legislativos e a realiza?5o dos eventos solenes;Produz,  de modo tecnico e
sob  supervisao,  conteddos  informativos  e  institucionais  pertinentes  para  os  canals
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de    comunicagao,    inclusive    televisao    e    plataforma    de    compartilhamento    de
videos;Acompanha  a   divulgagao  em  jornais,   revistas,   radios,   televisao   e  outros
meios de comunicagao dos trabalhos  do  Poder Legislativo:Opera  os  protocolos  em
eventos,  solenidades  e  audiencias  pdblicas;Assiste  a  Mesa  Diretora  na  formulagao
do    plano   de    comunicaGao   da    Camara;Mantem    contato   com    os   6rgaos   de
comunicagao;Executa   ag6es   em   eventos   e   demais   atividades   de   comunica¢ao
social;Realiza a atualizagao do arquivo de noticias do  Poder Legislativo Municipal,  a

guarda do acervo audiovisual das sess6es plenarias e demais eventos realizados na
Camara    Municipal;Promove   o   cadastro   dos   6rgaos   da    administraeao   ptlblica
Federal,   Estadual  e  Municipal  e  de  seus  respectivos  titulares,  alem  de  todos  os
dados   necessarios   a   comunicagao   da   Camara   com   os   mesmos;Executa   a
manutengao  e  atualiza9ao  do  site  da  Camara,  operacionalizando  e  controlando  a
natureza  das  noticias  da  Camara  Municipal  e  atlvidades  dos  Vereadores;Divulga  a
alimenta   conteudo    relacionado   ao    portal    da    transparencia    e    site    oficial    da
Camara; Executa outra atividades correlatas.

Vlll.  SINTESE    DAS    ATIVIDADES    PARA    0    CARGO    DE    ASSESSORES
TECNICOS   PARLAMENTARES:   Assegura   que   o   regimento   seja   lntegralmente
cumprido  nos  trabalhos  legislativos:  Atende  aos  vereadores  para  a  elaboragao  de
proposituras    (requerimentos,    indicag6es,    mog6es,    projetos,    emendas,    oficios,
pareceres,   etc.):   realiza   pesquisa,   levanta   necessidades,   redige,   digita,   sugere
solug6es e submete a aprovacao e assinatura dos mesmos;  Participa das  reuni6es,
anota os pareceres emitidos, organiza documentos,  registra o que e discutido,  redige
a   ata   e   documentos   pertinentes.    Secretaria   as   audiencias   pdblicas   fazendo
anota?6es  e  apoiando  os  participantes:  Assessora  a   Mesa  Diretora  durante  as
sess6es,  prepara a  pasta  com os assuntos a  serem tratados e  permanece durante
as  sess6es  para  apoio  diante das  necessidades  que  surgem;  Reproduz  material  e
monta as pastas dos vereadores,  reunindo os assuntos que serao tratados durante
as sess6es.
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ESTADO DA PARAIBA
CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA

Casa "Severino Leite Ramalho"

ANEXO  11

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

I  CARGO I 11                      i                    Ill IV V vl          1         vll

TECNICO i.-F79,99 2.078.99  . 2.182,94 2.292,08 2.406,68 2.527,02 2.653,37
ADMINISTRATIVO (

'  AUX. SERVICOSIGERAIS
1.320,00 1,386,00 1.455,30 1.528,06  i  1.604,47 1.684,69 1.768,92

I

I i(

MOTORISTA)LEGISLATIVO 1.320,00 1.386,00 1.455,3o    1T-iz8T56- 1.604,47 1.684,69 1.768,92

PORTEIRO
-RTE5EPT5i5TNTSTa

111111111

1.386,00 1.455,30 1.528,06  i   1.604,47

1.320,00 1.386,00 1.455,30 1.528,06 1.604,47

1.684,69 1.768,92

1.684,69 1.768,92   1;

ANEXO Ill

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSAO

CARGO
r§EFR-ETTRiti`-GIRTH

DIRETOR LEGISLATIVO
ETOR ADMINISTRATIVO
OUREIRO(A)

VAGAS suBffl_01
2.200,00
1.600,00
1.600,00
2.200,00

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA 1.600,00
IRETOR DE RECURSOS HUMANOS

DIRETOR DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL
ASSESSOR TECNICO PARLAMENTAR

01             ,           1.600.00

1.320.00

01


