
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO 
CNPJ: 18.303.255/0001-99 

LEI N° 1.397 DE 08 DE JUNHO DE 2022. 

Altera o Plano de Cargos, Carreiras e Salários e a 

Estrutura Administrava dos Servidores Públicos da 

Câmara Municipal de Rio Vermelho, alterando a Lei 

Municipal 1.09312009 e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de Rio Vermelho aprova, e eu, Prefeito Municipal sanciono a 
seguinte Lei. 

Art. 1 0 . Fica autorizada a criação de novos Cargos, alterando o Plano de 

Cargos e Carreiras da Câmara Municipal de Rio Vermelho: 

- cria o cargo de Diretor Geral do Legislativo com atribuições financeiras, 

compras, almoxarifado, licitações e patrimônio; 

II- cria o cargo de Controle Interno. 

III - cria o cargo de Diretor Geral de Comunicação; 

Parágrafo primeiro - A forma de investidura no cargo será em 

conformidade com os artigos 36 e seguintes da Lei Municipal 1.093/2009, que trata dos 

Cargos em Comissão. 

Parágrafo segundo - A descrição das atribuições dos cargos, requisitos de 

instrução para provimentos, grau de escolaridade, nível de vencimento e carga horária 

constarão dos anexos desta Lei. 

Art. 20 . Fica alterado o Anexo III da Lei 1.150/2012, que dispõe sobre a 

tabela de Vencimentos dos Cargos de Assessor Jurídico e Assessor Contábil (CPC 1 e 

CPC II). 

' 
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Art. 30• 

As despesas decorrentes da implantação deste Plano correrão por 

conta das dotações próprias do orçamento da Câmara Municipal. 

Art. 40• 

Integram a presente Lei os seguintes anexos: 

Anexo l - Quadro de Cargos de Provimento em Comissão 

Anexo II - Tabela de Vencimentos e Carga Horária 

Anexo III - Descrição das atribuições e requisitos dos cargos 

Art. 5°. Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 6°. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

Art. 7 1 . Publique-se, registre-se, cumpra-se. 

Rio Vermelho/MG, 08 de junho de 2022. 	' 

(.. 

Marcus ViníciuIl de Oliveira 

Prefeito Municipal 
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GABINETE DO PREFEITO 

PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE RIO VERMELHO/MG. 

C8N  O Prefeito Muni cipá,  ZIRio Vermelho, nô uso de suas atribuições 
legais SANCIONA, nesta data, a Lei n. °  1.397, de 08 de junho de 2.022, oriunda do 
Projeto de Lei n.° 015/2.022, aprovada na Reunião Ordinária do dia 07 de junho de 
2.022. Íi 

' 

Assim sendo, determinN16B6presentante  do Poder Executivo 
que REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE a Lei n.° 1.397/2.022. 

2k? 
Determina ainda, para que se dê publicidade do seu teor, que 

referida Leieja afixada nos quadros de avisos da Prefeitura e da amara Municipal. 

Cumpra-se 

r MINA'S 	, 

Ri) Vermelho-MG, 08 de junho de 2.022k 

Marcus Viníciu»!1  de Oliveira 
Prefeito 	ni ipal 
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ANEXO 1 

QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

CÓD. DENOMINAÇÃO SÍMBOLO VA FORMA DE NÍVEL 

DE VENC. GA RECRUTAM ESCOLARIDA 

S ENTO DE 

CPC III Diretor Geral 	do CPC 03 01 Amplo Nível 

Legislativo 	com - .. Superior 	em 

atribuições J \ Direito, 

financeiras, / \ Administraçã 

compras, 
 

o, 	Economia 

almoxerifado, . 	/ III ou 

licitações 	e '---- Contabilidade 

patrimônio 1 
CPC IV Controle Interno CPC 0 01 Amplo 

7 
Nível 

Superior 	em 
INL Direito, 

Administraçã 

o, 	Economia 

ou 

Contabilidade 

CPCV ------Diretor 	de CPCO5 01 Amplo Ensino médio 

Comunicação 

Ii 
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ANEXO II 

TABELA DE VENCIMENTOS E CARGA HORÁRIA 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

SÍMBOLO DE 

VENCIMENTO 

VENCIMENTO MENSAL EM 

R$ 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

CPC 1 R$ 4.000,00 

CPC II R$ 3.000,00 

CPC III R$ 2.400,00 30h 

CPC IV R$ 1.400,00 30h 

CPC V R$ 1.300,00 30h 

a a 
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ANEXO III 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO: 

CARGO: DIRETOR GERAL DO LEGISLATIVO COM ATRIBUIÇÕES FINANCEIRAS, 

COMPRAS, ALMOXARIFADO, LICITAÇÕES E PATRIMÔNIO. 

Atribuições: 

• Coordenar os serviços internos do Poder Legislativo, sendo responsável pela 

Administração Geral da Casa Legislativa. 

• Elaborar relatório de frequência dos servidores e funcionários terceirizados; 

• Prestar informações em requerimentos dos servidores de acordo com os dados 

extraídos das fichas funcionais e a legislação pertinente; 

• Elaborar os roteiros das sessões solenes e especiais e das Audiências Públicas; 

• Manter estreita Comunicação com os Representantes dos Poderes e 

Autoridades do Município, Estado e União. 

• Caberá ainda ao Diretor, juntamente com o Tesoureiro, efetuar os pagamentos 

dos Servidores, Vereadores, prestadores de serviços, compras de materiais e 

serviços e de todas as demais despesas da Câmara Municipal, conforme 

determinação do Presidente; 

• Executar outras atividades correlatas às acima descritas, a critério do Presidente 

da Mesa Diretora. 	 nç 

• Administrar patrimônio e material da Câmara, zelando pela sua guarda e 

conservação; 

• Promover as licitações para compras, obras, serviços e alienações que esteja 

sujeita a Câmara, responsabilizando-se pela regularização dos respectivQ 

contratos; 

• Promover o registro e controle de entrada e saída de material em estoque; 

• Cadastrar fornecedores de bens e materiais; 

• Dirigir, controlar e executar as atividades de aquisição e alienação de material 

permanente, de consumo e equipamentos; 
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. Promover as atividades de promoção, tombamento, baixa e inventário dos bens 

móveis e imóveis da Câmara; 

o Desempenhar e acompanhar os procedimentos licitatórios, certificando sua 

regularidade e necessidade, atendendo as solicitações das respectivas 

secretarias; 

o Desempenhar as atividades referentes ao almoxarifado, dirigir todo o serviço 

como aquisição e recebimento dos artigos, guarda, fiscalização e entrega dos 

mesmos, seguindo as aquisições que lhe são apresentadas; 

. Manter controle de estoque, entrada e saída de materiais; 

• Controlar a execução de contratos e convênios firmados pelo Poder Legislativo; 

• 	•. 
CARGO: CONTROLE INTERNO 	 7 
Atribuições: 	 •- • 

• Proteger o patrimônio, aumentar a confiabilidade dos relatórios contábeis e 

gerenciais, estimular a eficiência nas atividades operacionais e assegurar o 

seguimento das políticas administrativas prescritas; 

• 	Elaborar o relatório de controle interno que deverá conter pronunciamento 

expresso e indelegávet do gestor responsável pela execução financeira e 

orçamentária da unidade administrativa na qual confirmará haver tomado 

conhecimento das conclusões nele contidas; 

• Acompanhamento do planejamento e controle orçamentários da Câmara 

Municipal;M  

• Acompanhamento das disposições do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual; 

• Acompanhamento das ações desenvolvidas pela tesouraria da Câmara; 

• Controle do sistema de compras de materiais e serviços; 

• Controle e auditoria nas licitações realizadas; 

• Acompanhamento da execução das obras e serviços de engenharia; 

• Acompanhamento e controle da administração de pessoal; 

• Controle das contas a pagar e restos a pagar; 
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• Acompanhamento e controle patrimonial de bens móveis, bens imóveis e bens 

de natureza industrial; 

• Acompanhamento do Controle de Almoxarifado; 

• Acompanhamento e controle das despesas com transporte e manutenção; 

• Executar outras atividades correlatas às acima descritas a critério do Presidente 

da Mesa Diretora. 

CARGO: DIRETOR DE COMUNICAÇÃO 

Atribuições: 

• Planejar, coordenar e executar a política de comunicação social da Câmara 

Municipal de acordo com as diretrizes definidas pela Mesa Diretora; 

• Zelar pela transparência na transmissão das informações de caráter público; 

• Planejar, supervisionar, orientar, executar e avaliar as atividades relacionadas 

com assessoria de imprensa e comunicação da Câmara; 

• Gerenciar os trabalhos sob sua responsabilidade, coordenando, assessorando e 

determinando a realização das atividades de comunicação institucional e legal, 

de criação e produção de notícias e redações jornalísticas, de acesso à 

informação e transparência, de áudio, vídeo e das demais atividades 

relacionadas com comunicação social; 

• Assessorar a disponibilização ao público das informações e publicações legais e 

institucionais da Câmara, além de propor meios para a melhoria do processo de 

disponibilização e acesso à informação, conforme legislação vigente; 

• Divulgar as atividades desenvolvidas nas sessões plenárias, nas Comissões, 

pelos Vereadores, Mesa Diretora e Presidência da Casa, junto aos veículos de 

comunicação; 

• Organizar e manter cadastro de veículos de comunicação e de profissionais da 

imprensa; 

• Redigir textos para confecção de impressos institucionais e elaborar informativos 

internos; 

• Realizar serviços de fotografia, filmagens gravações e edições de áudio e vídeo; 

organizar o acervo das fotografias, áudios e vídeos da Câmara; 
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• Execução e manutenção de arquivos de notícias relativas à Câmara Municipal e 

Vereadores; 

• Manter atualizado o módulo de notícias do Site da Câmara; 

• Elaborar e conduzir cerimoniais e executar tarefas afins, por determinação 

superior. 

Irá~ 	L 


