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TABELA DE CARGOS E SALÁRIOS 

ORD CARGOS ATRIBUIÇÕES 
SALÁRIO 

BASE 

1 
AGENTE POLITICO 

(VEREADOR) 

Função Legislativa: consiste em elaborar as leis que 

são de competência do Município, discutir e votar os 

projetos que serão transformados em Leis, 

buscando organizar a vida da comunidade. 

Função Fiscalizadora: o Vereador tem o poder e o 

dever de fiscalizar a administração, cuidar da 

aplicação dos recursos, a observância do orçamento. 

Também fiscaliza através do pedido de informações. 

Função de Assessoramento ao Executivo: esta 

função é aplicada às atividades parlamentares de 

apoio e de discussão das políticas públicas a serem 

implantadas por programas governamentais, via 

plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei 

orçamentária anual (poder de emendar, participação 

da sociedade e a realização de audiências públicas). 

Função Julgadora: a Câmara tem a função de 

apreciação das contas públicas dos administradores e 

da apuração de infrações político-administrativas por 

parte do Prefeito e dos Vereadores. 

 

R$ 4.500,00 

2 
ASSESSOR 

JURÍDICO 

Subordinado diretamente à Presidência da Câmara. 

Cargo Comissionado. Pesquisar questões jurídico-

legais, incluindo doutrina, jurisprudências e direito 

aplicado à administração pública, analisar e emitir 

pareceres sobre questões de natureza jurídico-legal; 

emitir parecer sobre os Projetos de Lei e atos 

administrativos de competência da Câmara 

Municipal, prestar assessoria jurídica às diretorias e 

departamentos da Câmara Municipal, assessorar na 

analise e elaboração de legislação em geral, analisar e 

emitir parecer para aprovar minutas de editais de 

licitação, contratos, acordos e convênios, acompanhar 

publicações do judiciário, controlar os prazos 

Judiciais a serem cumpridos, participar e atuar em 

audiências publicas, comissões e conselhos, 

representar a Câmara quando devidamente 

autorizado. Formalização de processos 

administrativos disciplinar, elaborar defesas 

administrativas junto aos Ministérios e Tribunais e 

exercer outras atividade correlatos do cargo.  

R$ 2.584,91 

3 
DIRETOR GERAL 

ADMINISTRATIVO 

Subordinado diretamente à Presidência da Câmara. 

Cargo Comissionado. Tarefas típicas: Direcionar as 

atividades administrativas e pessoal da Câmara, 

gerenciar, supervisionar e acompanhar o trabalho dos 

demais servidores, controlar e acompanhar a 

organização do arquivo geral de legislação municipal, 

dirigir e controlar as atividades administrativas 

internas de atendimento, protocolo, comunicação, 

serviços gerais, segurança, almoxarifado, 

contabilidade, recursos humanos, informática e 

acompanhar os procedimentos dos processos de 

pagamentos, contabilidade, prestações de contas da 

Câmara e demais atividades que lhes sejam 

R$ 2.513,11 
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subordinadas, assessorar a Presidência no registro e 

controle das fases do Processo Legislativo; executar 

outras tarefas afins, sob determinação da Presidência.    

4 TESOUREIRO 

Subordinado diretamente à Presidência da Câmara. 

Cargo Comissionado. Compete fazer pagamentos, 

emitir cheques, fazer recibos, conferir, reter e 

recolher impostos e contribuições, analisar e 

processar documentos de pagamentos, acompanhar 

saldos bancários, fazer conciliações bancarias das 

contas, solicitar extratos, fazer pagamentos de 

servidores, fornecedores e pagamento em geral, 

fornecer relatórios financeiro do Presidente e aos 

demais setores, executar demais atividades inerentes 

ao cargo.  

R$ 2.470,03 

5 
CONTROLADOR 

INTERNO 

Subordinado diretamente à Presidência da Câmara. 

Cargo Comissionado. Fazer relatório anual do 

Controle Interno, emitir parecer, controlar e fiscalizar 

os documentos de contabilidade para o fechamento 

da prestação de contas para entrega ao Tribunal de 

Conta do Município, acompanhamento e o controle, 

cabendo-lhe analisar e avaliar, quanto à legalidade, 

eficiência e eficácia e economicidade, os registros 

contábeis, os atos de gestão, quanto aos aspectos da 

legalidade, legitimidade e eficiência na gestão 

financeira e patrimonial, examinar os processos 

licitatórios, a execução de contratos, convênios e 

similares, o controle e guarda de bens patrimoniais da 

Câmara, o almoxarifado, os atos de pessoal incluindo 

os procedimentos de controle de frequência, 

concessão de pagamentos de diárias e vantagens, 

elaboração da folha de pagamento, servidores ativos 

e inativos (se for o caso), serviços de terceiros, 

controle de uso, abastecimento e manutenção de 

veículos oficiais; e uso de telefone fixo e móvel, 

execução da despesa pública em todas as suas fases 

(empenhamento, liquidação e pagamento), a 

observância dos limites constitucionais do s 

pagamentos dos vereadores e servidores da Câmara, 

assinatura do relatório de gestão fiscal, junto com o 

Presidente da Câmara (art. 54 da LRF), assim como, 

a fiscalização prevista no art. 59 da LRF, fiscalizar e 

acompanhar as retenções, recolhimento de impostos e 

as remessas de declarações fiscais da Câmara; alertar 

a autoridade administrativa sobre imprecisões e erros 

de procedimentos, assim como sobre a necessidade 

de medidas corretivas. As irregularidades ou 

ilegalidades  de que tenha conhecimento, acerca dos 

quais não foram adotadas quaisquer providencias 

pela autoridade administrativa, sob pena de 

responsabilidade solidaria ( art. 74, § 1º, CF), fazer a 

remessa ao Poder Executivo das informações 

necessárias as consolidações das contas, relatórios da 

Lei de Responsabilidade Fiscal e Créditos 

Adicionais, na forma, prazo e condições 

estabelecidas pela legislação vigente, auxiliar os 

R$ 1.723,28 
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órgão públicos de fiscalização externa quando em 

auditorias na Câmara e executar outras tarefas afins. 

6 
CHEFE DE 

SECRETARIA 

Subordinado administrativamente á Presidência da 

Câmara e operacionalmente à Diretoria Geral 

Administrativa, cargo comissionado, chefiar a 

Secretaria da Câmara Municipal, supervisionar e 

acompanhar os trabalhos da Secretaria 

compreendendo os serviços de atas, publicações de 

documentos, confecções de redações oficiais, 

portarias, fornecimento de cópias de documentos 

solicitados e executar outras tarefas afins.  

R$ 1.895,60 

7 
SECRETÁRIA DE 

PLENÁRIO 

Subordinado administrativamente á Presidência da 

Câmara, cargo comissionado, redação, transcrição 

manuscrita ou digitação eletrônica dos livros de atas 

do Plenário e demais setores da Câmara. Organização 

de arquivos de atas, serviços de autenticação e cópia 

de atas. Redação de correspondência oficiais em 

geral e serviços correlatos. 

R$ 1.608,39 

8 
AUXILIAR DE 

PROTOCOLO 

Subordinado administrativamente á Presidência da 

Câmara, cargo comissionado, auxiliar diretamente o 

chefe de protocolo em suas tarefas, bem como 

execução de protocolo geral de documentos da 

Câmara Municipal e demais serviços correlatos. 

R$ 1.608,39 

9 
AUXILIAR DE 

SECRETARIA 

Servidor efetivo, subordinado administrativamente à 

Diretoria Geral Administrativa e operacionalmente à 

Presidência da Câmara. Tarefas típicas: Auxiliar na 

execução dos trabalhos da 

Secretaria compreendendo os serviços de atas, 

publicações de documentos, confecções de redações 

oficiais, Portarias, fornecimentos de cópias de 

documentos solicitados ao legislativo e execução de 

outras tarefas afins, sob determinação do Diretor 

Geral. 

R$ 1.608,39 

10 
ASSESSOR DE 

GABINETE 

Subordinado administrativamente á Presidência da 

Câmara, cargo comissionado. Atribuições: auxiliar o 

chefe de gabinete e assessorar diretamente os 

Senhores Vereadores nos seus respectivos gabinete e 

nos serviços gerais do gabinete. Atendimento externo 

junto aos munícipes ligados ao gabinete do vereador, 

além de todos os demais serviços externos no 

mandato dos respectivos vereadores. 

R$ 1.105,66 

11 
TÉCNICO EM 

INFORMATICA 

Servidor efetivo, subordinado administrativamente à 

Diretoria Geral Administrativa. Acompanhar e 

monitorar o funcionamento dos equipamentos e 

sistemas de informática utilizados; observar os 

procedimentos operacionais de segurança dos 

equipamentos; operar os sistemas e atividades 

informatizados, 

executar a manutenção corretiva e preventiva dos 

equipamentos; solicitar e acompanhar a assistência 

técnica e consertos dos equipamentos; executar as 

atividades de geração de cópias de seguranças, 

manutenção de antivírus, 

redes, sistemas de Internet e correios eletrônicos; 

monitorar sistemas e aplicativos nas diversas 

R$ 1.005,24 
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unidades administrativas da Câmara; operacionalizar 

sistemas, programas e assistir os servidores em suas 

atividades e rotinas de serviços de informática. 

12 OPERADOR DE SOM 

Servidor efetivo, subordinado administrativamente à 

Diretoria Geral Administrativa. Atividades de 

serviços de comunicação sonoros do prédio do Poder 

Legislativo. 

R$ 983,53 

13 MOTORISTA 

Servidor efetivo, subordinado administrativamente à 

Diretoria Geral Administrativa e operacionalmente à 

Presidência da Câmara. Conduzir veículos em serviço 

exclusivo da Câmara, dentro e fora do Município; 

cuidar da limpeza, conservação e manutenção de 

veículo; manter fichas de controle de roteiros, 

percursos e quilometragem percorrida, gastos de 

combustível, lubrificantes e serviços mecânicos; 

realizar outras tarefas que digam respeito à natureza 

do cargo. 

R$ 983,53 

14 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

Servidor efetivo, subordinado administrativamente à 

Chefia imediata e à Diretoria Geral Administrativa. 

Serviços 

administrativos gerais, internos, subordinado à 

Diretoria Geral. Tarefas típicas: realizar serviços 

administrativos internos; atividades auxiliares de 

recursos humanos, almoxarifado, executar serviços 

auxiliares nas demais unidades administrativas; 

realizar tarefas externas em bancos e 

estabelecimentos comerciais locais, sob determinação 

da 

Diretoria Geral ou da Presidência; realizar outras 

tarefas administrativas auxiliares. 

R$ 937,00 

15 
GUARDA 

LEGISLATIVO 

Servidor efetivo, subordinado administrativamente à 

Diretoria Geral 

Administrativa. Assistir direta e indiretamente na 

segurança da Câmara; manter a ordem e zelar pela 

segurança de todos os vereadores e funcionários do 

Poder Legislativo; zelar pela integridade 

física dos vereadores, servidores e das pessoas que 

estiverem no prédio da Câmara; tomar as decisões 

necessárias para manter a ordem e segurança no local 

e nas áreas sob sua responsabilidade. Executar a 

vigilância noturna e diurna fora do expediente, e zelar 

pela integridade do Prédio da Câmara municipal em 

toda sua dimensão e dependências; Verificar a 

regularidade do fechamento de todas as entradas do 

prédio, ao entrar em serviço; vigiar e zelar por todos 

os bens pertencentes ao Legislativo; permanecer na 

sede da Câmara Municipal nos horários atribuídos; 

inspecionar regularmente as 

dependências do seu local de trabalho; tomar as 

decisões necessárias para manter a ordem e segurança 

no local e nas áreas sob sua responsabilidade; 

percorrer sistematicamente seu local de 

trabalho para evitar incêndios, roubos, entradas de 

pessoas estranhas e outras anormalidades; fazer 

manutenção simples de seu lugar de trabalho; manter-

R$ 937,00 
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se em seu posto de serviço nos horário a si atribuídos; 

desempenhar a função com zelo, presteza, 

competência, 

assiduidade, pontualidade, senso de responsabilidade, 

discrição e honestidade; comunicar de forma 

imediata à autoridade competente, toda e qualquer 

anormalidade, fora do alcance de suas prerrogativas, 

que possa ocorrer no recinto de seu trabalho; executar 

sua tarefa apenas com os equipamentos autorizados 

pelo responsável da 

Câmara Municipal. 

16 JARDINEIRO 

Servidor efetivo, subordinado administrativamente à 

Diretoria Geral Administrativa. Zelar pela limpeza do 

jardim coletando lixo e papéis; efetuar 

periodicamente o corte da grama; molhar o jardim, 

cuidar da conservação das folhagens das árvores; 

fazer mudas e plantio no jardim, capinar e podar 

constantemente as árvores em redor do prédio; 

efetuar limpeza das lajotas e calçadas em redor do 

prédio; efetuar limpeza dos sumidouros de água e 

esgoto da área; e executar outras atribuições 

correlatas. 

R$ 937,00 

17 
AGENTE DE 

SERVIÇOES GERAIS 

Servidor efetivo, subordinado administrativamente à 

Diretoria Geral Administrativa. Atividade de Serviço 

de limpeza de todas as áreas interna e externa do 

prédio da Câmara, exercer 

atividades de servente, cafezinho, bem como 

desempenhar outras atividades correlatas conforme as 

necessidades do 

serviço da Câmara Municipal. 

R$ 937,00 


