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LEI MUNICIPAL Nº 2.031 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013 

 

"Dispõe sobre a estrutura interna da 

administração da Câmara Municipal de 

Brumadinho e institui o Plano de Cargos, 

Carreiras e Vencimentos e dá outras 

providências". 

 

 

A Câmara Municipal de Brumadinho aprovou e eu, Prefeito do Município de Brumadinho, 

sanciono a seguinte Lei: 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de 

Brumadinho. 

 

Parágrafo Único: É parte integrante da presente Lei os seguintes anexos: 

 

I. Anexo I - Organograma da Estrutura Administrativa interna;  

II. Anexo II - Quadro de Cargos Comissionados; 

III. Anexo Ill - Quadro Permanente de Pessoal. 

 

TITULO I 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 

Art. 2º - A organização administrativa da Câmara Municipal de Brumadinho é a que 

demonstra o Anexo I desta Lei. 

 

Art. 3º - A Mesa Diretora é o Órgão diretivo e de administração da Câmara Municipal de 

Brumadinho, assistida e assessorada pelos seguintes órgãos: 
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I — MESA DIRETORA  

1.1 - Controladoria Interna  

1.2— Fiscalização Externa  

 

II- DIRETORIA GERAL 

2.1 - Assessoria Jurídica Legislativa 

2.2 - Assessoria Contábil, Administrativa e Financeira 

 

III- GERENCIA ADMINISTRATIVA 

 

3.1 - Contabilidade e Finanças 

3.1.1. Contabilidade e Orçamento  

3.1.2. Tesouraria 

 

3.2—Transportes e Serviços Gerais 

3.2.1. Serviços Gerais, Vigia e Manutenção 

3.2.2. Recepção, Reprografia e Telefonia 

3.2.3. Agentes Condutores  

 

3.3— Recursos Humanos 

3.3.1. Departamento De Pessoal  

3.3.2. Desenvolvimento de Pessoas 

 

3.4— Compras, Almoxarifado, Patrimônio e informática. 

3.4.1. Compras e Almoxarifado  

3.4.2. Patrimônio e Informática 

 

3.5— Comunicação e Cerimonial 

3.5.1. Comunicação Institucional 3.5.2. Cerimonial 

 

IV - GERENCIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

4.1. Apolo a Comissões Parlamentares 
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4.2. Controle Processual e Elaborações Legislativas 

4.3. Arquivo, Registro Processual Informatizado e Reprografia 

 

V - GERENCIA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 

5.1. Atendimento e Apoio ao Cidadão  

5.2. Pesquisa Legislativa 

5.3. Procon 

 

5.1.1. Atendimento ao Consumidor 

 

5.4. Núcleo de Prática Jurídica 

 

 

CAPÍTULO I 

DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS 

 

Art. 4º - A Controladoria Interna, Órgão autônomo de titularidade de servidor efetivo com 

formação superior na área correlata, compete o exercício de controle, em caráter 

preventivo, concomitante, subsequente e corretivo, sobre os atos administrativos dos 

Órgãos da Câmara Municipal, com elaboração de rotinas e relatórios, reportando-se a 

Mesa Diretora. 

 

§ 1° - No exercício de suas atribuições poderá a Controladoria requisitar documentos e 

processos, bem como solicitar o auxílio de servidores com a finalidade de auxiliar no 

exame de procedimentos. 

 

§ 2º - A Fiscalização Externa compete a execução da fiscalização dos atos administrativos 

e gerências do Executivo através do acompanhamento das Licitações e contratos da 

Prefeitura e da Câmara Municipal, quando solicitado. 
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Art. 5º - A Diretoria Geral compete gerir as ações das áreas Legislativa, Administrativa e 

de Serviços ao Cidadão, Assessoria e Apoio, bem como a coordenação das Gerências 

constantes da Estrutura Administrativa e Assessoria Jurídica e Contábil. 

 

Art. 6° - A Assessoria Administrativa, Contábil e Financeira será prestada por empresa ou 

profissional liberal com atuação na área, que assessorará a execução dos serviços 

administrativos disponibilizando as ferramentas e softwares para o desenvolvimento dos 

trabalhos.  

 

Art. 7º - A Assessoria Técnica, Consultiva e Jurídica do Legislativo será prestada por 

empresa ou profissional liberal com atuação na área, que assessorará a tomada de 

decisão e execução de serviços pela Mesa Diretora, Diretoria Geral do Legislativo e 

Vereadores. 

 

Parágrafo Único: As assessorias técnicas descritas no caput deste artigo somente serão 

estendidas ao Vereador quando estiverem no exercício de sua função parlamentar e ainda 

que não seja contrário a posicionamento da Mesa Diretora. 

 

Art. 8º - A Gerência Administrativa compete o planejamento e a gestão dos serviços 

administrativos, financeiro e contábil, licitações, compras, almoxarifado, patrimônio, 

informática, cerimonial, comunicação, recepção, protocolo, arquivo, frota, manutenção, 

conservação e limpeza, serviços gerais, jardins e outros afins a sua área de atuação. 

 

Art. 9º - A Gerência do Processo Legislativo compete as ações de planejamento, gestão 

e controle do processo legislativo, com a regular assistência aos serviços dos Gabinetes 

dos Vereadores, as Comissões Parlamentares, emissão de pareceres de sua alçada, 

assistência a Diretoria Geral e outras tarefas afins a sua área de atuação. 

 

Art. 10 - A Gerência de Atendimento ao Cidadão compete o planejamento, gestão e 

controle dos serviços institucionais de atendimento e apoio ao cidadão, bem como 

gerência dos serviços de Pesquisa, Procon e do Núcleo de Prática Jurídica. 
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Art. 11 - Ao Setor de Contabilidade, Finanças e Orçamento compete a execução da 

contabilidade pública e orçamento do Legislativo, bem corno as ações de controle 

financeiro e movimentação de numerário, dentre outras tarefas afins a sua a área de 

atuação. 

 

Art. 12 - Ao Setor de Transporte e Serviços Gerais compete as ações de supervisão e 

controle dos serviços gerais de limpeza e conservação, jardinagem, manutenção, vigia, 

bem como recepção, telefonia, cantina, arquivo, frota de veículos e agentes condutores. 

 

Art. 13 - Ao Setor de Recursos Humanos e Pessoal compete as ações pertinentes ao 

departamento de pessoal, folhas de pagamento e elaboração de atos relativos a recursos 

humanos e desenvolvimento de pessoas do legislativo, dentre outras tarefas afins a sua 

área de atuação. 

 

Art. 14 - Ao Setor de Compras, Almoxarifado, Patrimônio e Informática compete a 

execução de procedimentos de cotações, compras, organização de almoxarifado e 

patrimônio, bem como atividades relacionadas a informática do Legislativo, dentre outras 

tarefas afins a sua área de atuação. 

 

Art. 15 - Ao Setor de Comunicação e Cerimonial compete a execução de atividades 

relacionadas a comunicação institucional interna e externa da Câmara Municipal, bem 

corno a execução de atividades relacionadas aos eventos internos e externos, dentre 

outras tarefas afins a sua área de atuação. 

 

Art. 16 - Ao setor de Apoio a Comissões Parlamentares compete a execução de atividades 

que conferem apoio e suporte na tornada de decisão dos membros das Comissões 

Parlamentares, dentre outras tarefas afins a sua área de atuação. 

 

Art. 17 - Ao setor de Elaborações Legislativa e Controle Processual compete a execução 

de atividades de assistência a Gerencia do Legislativo, na elaboração e formalização dos 

atos do setor, bem como o controle processual dos documentos em trânsito, dentre outras 

tarefas afins a sua área de atuação. 
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Art. 18 - Ao Setor de Registro e Reprografia compete a execução da organização e 

controle dos processos legislativos finalizados, bem como a digitalização dos mesmos 

para disponibilização ao cidadão, além de ações de movimentação reprográfica, dentre 

outras tarefas afins a sua área de atuação.  

 

Art. 19 - Ao Setor de Atendimento e Apoio ao Cidadão compete a execução de atividades 

de atendimento e solução das demandas do cidadão, dentre outras tarefas afins a sua 

área de atuação. 

 

Art. 20 - Ao Setor de Pesquisa Legislativa compete a organização da biblioteca, bem como 

o atendimento ao cidadão relativo a demandas vinculadas as ações do Legislativo, dentre 

outras tarefas afins a sua área de atuação. 

 

Art. 21 - A Supervisão Jurídica do PROCON compete a gestão e execução dos serviços 

jurídicos do Procon, dentre outras tarefas afins a sua área de atuação. 

 

Art. 22 - Ao Setor de Serviços Gerais, Vigia, Cantina e Manutenção compete a execução 

de atividades de limpeza e conservação, vigilância, cantina, jardinagem e manutenção 

das dependências do Legislativo, dentre outras tarefas afins a sua área de atuação. 

 

Art. 23 - Ao Setor de Recepção, Telefonia, Protocolo e Arquivo compete a execução de 

atividades de telefonia, bem como recepção principal e protocolo, além de atividades 

relacionadas ao arquivo integrado do Legislativo, dentre outras tarefas afins a sua área de 

atuação. 

 

Art. 24 - Ac Setor de Transporte compete as atividades de condução dos veículos do 

Legislativo para atender as demandas administrativas e de Assessoria de Gabinete, 

dentre outras tarefas afins a sua área de atuação. 

 

Art. 25 - Ao Setor de Atendimento ao Cidadão compete as atividades de atendimento as 

demandas do consumidor, dentre outras tarefas afins a sua área de atuação. 
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CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

Art. 26 - As atribuições dos cargos do Legislativo era aquelas estabelecidas, 

sumariamente, nos Anexos II e Ill desta Lei, e as tarefas específicas, a serem cumpridas 

por cargo e servidor, serão descritas, detalhadamente, através de Portaria da Presidência 

da Câmara. 

 

Art. 27 - A qualificação profissional é pressuposto da carreira e da melhoria da qualificação 

do servidor e será planejada, organizada e executada de forma integrada ao sistema, 

objetivando o aprimoramento da sua prestação de serviços. 

 

TÍTULO II 

DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS 

 

CAPITULO III 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 28 - O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos que se institui nesta Lei tem por 

objetivo a eficácia e a continuidade das ações do Legislativo, a valorização e a 

profissionalização do servidor mediante a adoção: 

 

I. do critério de merecimento para ingresso e desenvolvimento na carreira; 

 

II. de uma sistemática de remuneração harmônica, justa e com relação estabelecida 

entre o menor e o major vencimento base, nos termos da Constituição Federal, de 

modo a permitir a contribuição qualificada do servidor na prestação de seus 

serviços; 

 

III. da possibilidade de ascensão por escolaridade e profissionalização, 

cumulativamente a avaliação de desempenho e tempo de serviço. 
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Art. 29 - Para fins desta Lei, ficam estabelecidas as seguintes definições: 

 

I. Servidor: pessoa legalmente investida em cargo ou função pública, vinculada a 

administração pública municipal pelo estatuto funcional, com relação de trabalho 

de natureza profissional e caráter não eventual sob vínculo de dependência; 

 

II. Cargo Público: Unidade de atribuições dentro da organização funcional da 

Câmara, ocupado por servidor não exercente de função pública, com tarefas 

especificas e remuneração fixada em lei. 

 

III. Função Pública: conjunto de atribuições, atividades e encargos não vinculados a 

cargos públicos, providos em caráter transitório e nos termos do inciso IX do artigo 

37 da Constituição Federal;  

 

IV. Classe: subdivisão de um cargo no sentido vertical, identificada por algarismos 

romanos, e que permite a promoção do servidor nos termos desta Lei, pelo critério 

de formação profissional,  escolaridade e merecimento apurado em avaliação de 

desempenho;  

 

V. Carreira: conjunto de classes funcionais escalonadas em que seus integrantes vão 

percorrendo os diversos patamares de que se constitui a progressão funcional 

segundo o grau de complexidade, com denominação própria dentro de cada cargo;

  

 

VI. Quadro de Pessoal: Conjunto de carreiras, cargos isolados e funções públicas 

renumeradas integrantes de uma mesma pessoa federativa ou de seus Órgãos 

internos. 

 

VII. Nível: posicionamento de cargo na carreira, conjugando classe e referência para 

definição de vencimentos;  
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VIII. Referência: cada urna das posições na faixa de vencimento de cada classe, e que, 

correspondendo ao posicionamento horizontal, constitui a linha natural de 

progresso no serviço público municipal, mediante o critério de tempo de serviço e 

avaliação de desempenho nos termos desta Lei, identificada por letras do alfabeto 

de "A" a "P”;  

 

IX. Progressão Horizontal: é o percurso do servidor em cada classe do seu cargo 

através da conjugação do tempo de serviço público prestado ao Município de 

Brumadinho e o seu desempenho funcional; 

 

X. Ascensão: é a possibilidade de desenvolvimento do servidor efetivo dentro da 

carreira, de acordo com sua habilitação profissional e escolaridade, tempo de 

serviço e merecimento dentro do mesmo cargo e carreira; 

 

XI. Promoção: É a elevação para cargo de nível mais alto dentro da própria carreira. 

 

XII. Função Gratificada ou de Confiança: É a execução, por servidor efetivo, de 

atribuições especificamente designadas conforme sua formação técnica, 

correspondente ao pagamento de vantagem pecuniária, cujo percentual incidente 

sobre o vencimento será de acordo com o disposto nesta lei. 

 

CAPÍTULO IV 

DO PROVIMENTO DE CARGOS 

 

Art. 30 - O provimento dos cargos far-se-á em caráter efetivo ou em comissão. 

 

Art. 31 - O provimento de cargo efetivo obriga a prévia aprovação em concurso público e 

a apuração dos resultados do estágio probatório para o servidor e ao processamento ou 

não de sua estabilidade no serviço público, dentro de três anos de efetivo exercício, nos 

termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Brumadinho. 
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Parágrafo Único: O afastamento do cargo efetivo em que se der a admissão suspende o 

estágio probatório. 

 

Art. 32 - Nos concursos públicos será destinada ao deficiente físico, nos termos do Edital, 

a preferência nos casos de empate, sem prejuízo da reserva de vagas nos termos da 

legislação municipal aplicável. 

 

Art. 33 - Os concursos públicos serão realizados através dos serviços de instituições, 

empresas ou pessoal técnico especializado, sob supervisão de Comissão Especial, 

composta em sua maioria por servidores efetivos, designada através de portaria da 

Presidência da Câmara. 

 

SEÇÃO I 

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

 

Art. 34 - Os cargos de chefia, assessoria e direção, constantes do Anexo II desta Lei, são 

de recrutamento amplo e provimento em comissão. 

Parágrafo Único: Número não inferior a 15% (quinze por cento) dos cargos em comissão, 

será ocupado por servidores do Quadro Permanente de Pessoal. 

 

Art. 35 - O provimento dos cargos em comissão e de funções de confiança, todos 

demissíveis "ad nutum", é de competência da Presidência Câmara. 

 

Parágrafo Único: Os atos administrativos serão assinados pelo Presidente da Câmara e 

pela Gerência responsável a que se referir o ato, sendo visados pela Diretoria Geral do 

Legislativo. 

 

Art. 36 - Os cargos de Assessor Parlamentar são de livre nomeação e exonerada pela 

Presidência, na forma da portaria regulamentadora, após indicação a Presidência da 

Câmara pelos Vereadores. 
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§ 1º. Cada Gabinete disporá de 152 (cento e cinquenta e duas) UPV's - Unidade Padrão 

de Vencimento, para remuneração da Assessoria Parlamentar, de acordo com as 

seguintes opções:  

 

COMPOSIÇÃO CARGO VALOR EM UPV 
VALOR EMM 

R$ 

a) 1 Assessor Parlamentar VIII 152 3.496,00 

b) 
1 Assessor Parlamentar VII 123,5 2.840,50 

1 Assessor Parlamentar I 28,5    655,50 

c) 
1 Assessor Parlamentar VII 95  2.185,00 

2 Assessor Parlamentar I 28,5     655,50 

d) 2 Assessor Parlamentar V 76 1.748,00 

e) 
2 Assessor Parlamentar IV 61,75 1.420,25 

1 Assessor Parlamentar I 28,5   655,50 

f) 
1 Assessor Parlamentar V 76 UPV's       1.748,00 

2 Assessor Parlamentar II 38 UPV's    874,00 

g) 

1 Assessor Parlamentar III 50,6 UPV's 1.116,33 

1 Assessor Parlamentar III 50,6 UPV's 1.116,33 

1 Assessor Parlamentar III 50,6 UPV's 1.116,33 

   

   

§ 2º - A critério do titular do Gabinete será o seu corpo de servidores organizado mediante 

as possibilidades de composição relacionadas nas alíneas do parágrafo do parágrafo 

anterior. 

 

§ 3° - A composição da Assessoria Parlamentar de gabinete será comunicada a da 

Presidência da Câmara para os atos necessários de nomeação e exoneração, reservado 

a mesma, independentemente de manifestação do Vereador, exonerar de ofício o 

Assessor Parlamentar cuja permanência nos Quadros do Legislativo seja considerada 

inconveniente a administração, conforme dispõe o Estatuto do Servidor Público Municipal. 
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SEÇAO II 

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

 

Art. 38 - Os cargos de provimento efetivo são os constantes no Anexo Ill da presente Lei 

e a investidura nos mesmos depende de previa aprovação em concurso público. 

 

Art. 39 - A carreira do servidor no serviço público da Câmara Municipal efetiva-se pela sua 

progressão horizontal que, a cada biênio de efetivo exercício, garante progressão a 

referência imediatamente superior, conforme dispõe o Anexo Ill, desde que atingido a 

média de 70% (setenta pontos percentuais) do total de pontos referentes aos dois Últimos 

anos, que graduam a avaliação de desempenho conforme o Art. 44 desta Lei. 

 

§ 1º - A primeira referenda, "A", será concedida após 03 (três) anos de serviço público, e 

implicará em adicional de 5,5% (cinco vírgula cinco pontos percentuais) sobre o 

vencimento inicial da classe. Da mesma forma, sucessivamente, a cada biênio de serviço 

prestado a Câmara Municipal, o servidor fará jus ao recebimento do mesmo adicional, 

sempre calculado sobre o vencimento da classe a qual o servidor está inserido, 

ocasionando a progressão de sua carreira na forma e termos do Anexo Ill. 

 

§ 2º - A progressão horizontal constitui o adicional por tempo de serviço e só se aplica ao 

servidor do Quadro Permanente, o qual terá considerado, para fins de seu 

enquadramento, o vencimento e Os adicionais já percebidos na data desta Lei. 

 

§ 3º - A Comissão de Avaliação de Desempenho avaliará o mérito para a progressão 

horizontal, e sua conclusão será levada a decisão da Presidência, prevalecendo esta 

conclusão, se recorrida não for revista. 

 

§ 4º - Após a aquisição da estabilidade no serviço público, incorporar-se-á ao período de 

carência, para efeito de progressão horizontal, o tempo de serviço público municipal 

prestado, sob qualquer vínculo, no âmbito do Município de Brumadinho 
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§ 5º - O servidor, cujo tempo de serviço ultrapasse de 91-inta e cinco) anos, continuará a 

perceber a progressão de 5,5% (cinco vírgula cinco percentuais) a cada biênio completado 

em serviço público exercido no Município. 

 

Art. 40 - A avaliação de desempenho anual é o instrumento utilizado na aferição do 

desempenho do servidor no cumprimento de suas atribuições, permitindo o seu 

desenvolvimento profissional no serviço público por progressão horizontal e ascensão, 

observados Os requisitos de cada caso, conforme artigo 41 desta Lei. 

 

§ 1º - Para fins de aferição de estágio probatório a avaliação de desempenho será feita 

semestralmente. 

 

§ 2º - Para a aferição de suficiência de desempenho pós-estágio probatório, a avaliação 

de desempenho será realizada anualmente e concluída até 30 de dezembro, dentro do 

ciclo de 2 (dois) anos previstos para a progressão horizontal. 

 

Art. 41 - Na avaliação de desempenho será adotado método que venha atender a natureza 

das atividades desempenhadas pelo servidor e as condições em que forem exercidas 

observados os princípios a serem regulamentados por Ato da Mesa Diretora, no prazo de 

60 (sessenta) dias contados da vigência desta Lei, que considerará Os seguintes critérios: 

 

I. objetividade; 

 

II. periodicidade anual em ciclo de dois anos; 

 

III. comportamento observável do servidor em: 

a. assiduidade - 25 pontos 

b. produtividade - 35 pontos 

c. disciplina - 30 pontos 

 

IV. conhecimento prévio dos quesitos da avaliação por parte de servidor e, 

posteriormente, dos resultados; 
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V. capacitação dos avaliados. 

 

Art. 42 - A avaliação para progressão horizontal e ascensão considerará relatórios escritos 

das chefias imediatas, auto avaliação e Os Boletins de Ocorrência, e abrangera o período 

de permanência do servidor na referência anterior a pretendida, sendo procedida por 

Comissão designada em Portaria. 

 

Art. 43 - O Serviço de Pessoal anotará em fichas individuais, anualmente, as ocorrências 

da vida funcional de cada servidor, conforme Processo de Avaliação de Desempenho a 

ser regulamentado pela Presidência da Câmara através de Portaria. 

 

Parágrafo Único: As pastas funcionais de cada servidor serão atualizadas anualmente 

com anexação de títulos, certidões de contagem de tempo e averbações. 

 

SUBSEÇÃO II 

DA ASCENSÃO 

 

Art. 44- A ascensão é a passagem do servidor de uma classe para outra superior do 

mesmo cargo, exigível o cumprimento do estágio probatório. Para o próximo 

enquadramento será necessário mais 02 (dois) anos de exercício efetivo nas funções para 

a classe onde for atacado, sendo que para tanto, deve ser comprovada a escolaridade, 

pré-requisito da classe, o alcance de 70% na última avaliação de desempenho e a 

possibilidade financeira e orçamentária para o aumento da despesa. Ascensão e 

automática, desde que provocada formalmente pelo servidor, o qual deve estar no efetivo 

exercício do cargo. 

 

Art. 45 - O servidor terá direito a ascensão a classe superior do cargo, atendidos os 

requisitos do parágrafo anterior, mantendo, na nova situação, a progressão horizontal já 

alcançada na classe de onde será alçado, conforme as escalas por carreira, constantes 

do Anexo III. 
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Art. 46 - Os servidores que se enquadrem na antiga norma prevista no artigo 34 da Lei n° 

1.763/2009 quando do início da vigência da presente Lei, continuarão recebendo pela 

antiga regra, desde que mantida aquela situação de ascensão. 

 

 

SUBSEÇAO III 

DA PROMOÇÃO 

 

Art. 47 - O servidor investido, por concurso público, em outro cargo efetivo distinto do que 

ocupava, tem garantia do aproveitamento do tempo de serviço público prestado ao 

Município de Brumadinho, para fins de progressão e ascensão, depois de vencido o 

estágio probatório na função respectiva. 

 

CAPITULO V 

DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 

 

Art. 48 - A gratificação de função, criada nos termos do inciso V do artigo 37 da 

Constituição Federal e do inciso IV do artigo 96 do Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Brumadinho (Lei Complementar no 39/04), se destina a atender a encargos 

de direção, chefia e assessoramento, quando não justificar a criação de um cargo em 

comissão. 

 

Art. 49 - A gratificação de função tem origem na atribuição dada a servidores efetivos pela 

execução de atividades técnicas, condizentes com seu grau de escolaridade, com o 

objetivo de prestar auxílio e assistência, quando necessário, a agentes públicos 

detentores de competências decisórias nas seguintes áreas do Poder Legislativo: 

 

I. Controle Interno e Administração Pública; 

II. Manutenção de Serviços Internos, Arquivo e Atendimento; 

III. Jurídico; 

IV. Orçamento e Finanças; 

V. Comunicação; 
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VI. Atendimento ao Cidadão e Consumidor; 

VII. Desenvolvimento de Pessoas. 

 

Parágrafo Único: Nenhuma função gratificada poderá ser paga sem justificativa expressa 

da sua necessidade para a Administração da Câmara, conforme as áreas previstas no 

caput, e sem que haja recurso orçamentário próprio. 

 

Art. 50 - A função gratificada constitui vantagem pecuniária acessória ao vencimento base 

do cargo efetivo, e a importância a ser paga pelo seu desempenho corresponderá a 

diferença entre o valor estabelecido no artigo seguinte e o vencimento do cargo efetivo do 

servidor designado para exercê-la. - 

 

Art. 51 - A função gratificada obedecerá aos princípios de hierarquia funcional, 

importância, vulto e complexidade das respectivas atribuições outorgadas ao servidor e o 

valor correspondente a gratificação de função obedecerá aos seguintes percentuais: 

 

I. Execução de atribuições que demandem conhecimentos técnicos pacíficos de 

curso de pós-graduação lato e stricto sensu: 100% do vencimento do cargo e IV 

 

II. Execução de atribuições que demandem conhecimentos técnicos específicos de 

curso de graduação em ensino superior: 70% do vencimento do cargo efetivo. 

 

III. Execução de atribuições que demandem conhecimentos técnicos especializados 

em administração pública compatíveis com ensino médio, técnico ou cientifico: 50% 

do vencimento do cargo efetivo. 

 

Art. 52 - Em caso de necessidade de apenas um servidor executor de determinada 

atribuição nas áreas mencionadas no artigo 49 e havendo mais de um servidor com a 

qualificação técnica correlata, a escolha obedecerá aos seguintes parâmetros: 

 

I. maior tempo de serviço exercendo a atribuição que a Administração necessita; 
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II. maior número de cursos na área; 

 

III. maior idade. 

CAPÍTULO VI 

DA FUNÇÃO PÚBLICA 

 

Art. 53 - A função pública, definida no inciso III do Art. 29 desta Lei, caracteriza-se nas 

seguintes situações: 

 

I. substituição de servidor afastado temporariamente, exceto para tratar de interesses 

particulares, quando não será admitida a substituição; 

 

II. designação para atender necessidade de realização de serviço em caráter 

excepcional, quando não se tratar de serviços técnicos especializados; 

 

III. designação de servidor para vaga a ser preenchida por concurso público; 

 

IV. admissão temporária para atender necessidades urgentes e eventuais, que não 

justifiquem a criação de cargos. 

 

Art. 54 - A designação Para função pública, nos casos dos incisos I, II, III e IV, terá os 

seus fundamentos explicitados no ato administrativo que a formalizar, o qual especificará 

a remuneração e a período de duração, não superior a 180 (cento e oitenta) dias, exceto 

quando se tratar de substituição de servidor designado Para cargo em comissão ou função 

de confiança, quando a designação terá a duração necessária. 

 

CAPITULO VII 

DA REMUNERACAO 

 

Art. 55 - Vencimento Mensal é a retribuição pecuniária devida ao servidor pelo efetivo 

exercício de cargo ou função pública correspondentes aos padrões fixados nesta Lei, ou 
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proporcional a jornada semanal cumprida Se, de acordo com o interesse da 

administração, for deferida ao servidor redução ou ampliação de jornada. 

 

Parágrafo Único: Para a remuneração de servidor admitido para exercício de função 

pública, fica estabelecido o vencimento inicial do cargo em que se enquadre o substituído. 

 

Art. 56 - Remuneração e o vencimento acrescido das vantagens de caráter pessoal a que 

faça jus o servidor. 

 

Art. 57 - O décimo terceiro vencimento e o pagamento de férias e adicional tem por base 

a remuneração mensal do servidor a época do pagamento desse benefício, incluídas as 

médias das horas extraordinárias, consideradas ainda a variação de vencimentos e 

gratificações, proporcionalmente aos meses em que estas ocorrerem, prevalecendo o 

critério de mais vantagem Para o servidor. 

 

Parágrafo Único: Tendo o servidor, durante o período aquisitivo dos benefícios de que 

trata o caput, ocupado cargos de diferentes níveis, far-se-á media entre os valores 

percebidos para definição de critério que favoreça o servidor. 

 

Art. 58 - Aplicam-se aos servidores do Legislativo as garantias constitucionais quanto a 

sua remuneração e, bem assim, aquelas garantias previstas na Lei Orgânica e no Estatuto 

dos Servidores Públicos do Município de Brumadinho.  

 

Art. 59 - O servidor que, a serviço de caráter excepcional, se afastar da Sede, fará jus as 

passagens e diárias, as quais deverão cobrir despesas de hospedagem, alimentação e 

transporte local a serem regulamentadas em Portaria. 

 

Art. 60 - O servidor ocupante do cargo efetivo ou em comissão, que for exonerado a pedido 

ou a critério do Legislativo, fará jus ao recebimento de férias anuais e a 13º vencimento 

proporcionais. 
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Art. 61 - O vale refeição, que fica instituído a favor de todos os servidores, terá seus 

números, quantitativos e valores financeiros per capita fixados por Portaria da Presidência. 

Parágrafo Único: Para o Assessor Parlamentar I, o vale refeição será pago no valor de 

50% (cinquenta por cento) daquele fixado na forma do artigo anterior, em função de sua 

jornada de trabalho peculiar. 

 

Art. 62 - O abono familiar será devido ao servidor na forma como dispõe o Estatuto do 

Servidor Público do Município de Brumadinho e o Regime Geral da Previdência Social. 

 

Art. 63 - As horas de serviço que excederem a jornada semanal de servidor do Quadro 

Permanente, Anexo Ill, sempre eventuais, serão remuneradas pelo valor do vencimento 

mensal dividido por 220 (duzentos e vinte) horas-mês, acrescidas de 50% (cinquenta por 

cento) e não excederão de 60 (sessenta) horas prestadas por mês. 

 

SEÇÃO I 

DA COMPOSIÇÃO DOS VENCIMENTOS 

 

Art. 64 - Os vencimentos dos cargos de que trata esta Lei, são modulados em U.P.V. 

(Unidade Padrão de Vencimento), de modo a garantir a manutenção da relação entre o 

maior e o menor vencimento, e serão pagos em parcela única. 

 

Art. 65 - O valor do módulo U.P.V. de que trata o caput do artigo anterior, é de R$ 23,00 

(vinte e três reais) na data da publicação desta Lei, o qual será revisto anualmente, através 

de Lei e em mesmo índice e data em que o forem, de forma geral, os dos demais 

servidores municipais. 

 

CAPITULO VIII 

DA CESSAO DO SERVIDOR DO LEGISLATIVO 

SEÇAOI 

CONSIDERACÔES GERAIS 
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Art. 66 - O servidor público estável da Câmara Municipal de Brumadinho poderá ser 

cedido, sem ônus para a Câmara, para ter exercício em outro órgão ou entidade dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios ou de outro Poder do 

Município, nas seguintes hipóteses: 

 

I. para exercício de cargo em comissão ou função de confiança; 

 

II. para atender a termos de convenio de cooperação mútua firmado com Órgão ou 

entidade dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, de outros 

Municípios ou de outro Poder do Município; 

 

III. em casos previstos em leis especificas. 

 

Art. 67 - Para fins desta Lei considera-se: 

 

I. Cessão: Ato autorizativo para atendimento de uma das situações previstas no art. 

1º, em que o servidor público municipal presta serviço em órgão diverso, sem 

alteração da lotação no órgão de origem; 

 

II. Cessionário: O Órgão ou entidade onde o servidor ira exercer suas atividades;   

 

III. Cedente: O Órgão ou entidade de origem e lotação do servidor cedido. 

 

Art.68 - Não será permitida a cessão de servidor: 

 

Investido exclusivamente em cargo de provimento em comissão, salvo se para prestar 

suas atividades em Órgão público diverso do qual pertence, por força de disposição em 

instrumento de cooperação técnica, com a finalidade de executar o objeto pactuado, 

mantendo a integralidade do vínculo com o seu Órgão de origem. 

 

Investido em função pública temporária; 
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Que ainda não cumpriu o período de estágio probatório; 

 

Contra o qual tramita processo administrativo disciplinar ou sindicância administrativa; 

Com ônus para a Câmara Municipal. 

 

Art. 69 - O Convênio de Cooperação que vier a ser firmado será por prazo certo e para 

fim determinado, e deverá prever, entre outros, necessariamente: 

 

A responsabilidade, observado o interesse público e a legislação pertinente, pelo ônus da 

remuneração do servidor cedido e dos respectivos encargos sociais definidos em lei; 

 

O prazo de vigência da cessão e a possibilidade ou não de sua prorrogação ou renovação; 

 

O número de servidores objeto da cessão; 

 

A descrição das funções que se pretende que sejam exercidas por servidor cedido no 

órgão cessionário; 

 

A responsabilidade do cessionário, no caso de cessão com ônus para o Órgão cedente, 

por zelar pela assiduidade e pelo cumprimento da jornada de trabalho do servidor, 

informando eventuais faltas injustificadas; 

 

A possibilidade de ser requisitada a devolução de servidores cuja cessão fora autorizada 

quando assim o exigir o interesse público e, especialmente, por motivo de reduzido quadro 

de pessoal do Órgão ou entidade cedente ou de indisponibilidade financeira e 

orçamentária. 

 

§ 1º - Salvo disposição em contrário, incluem-se no conceito de remuneração a que se 

refere o caput deste artigo, vantagens corno adicional por tempo de serviço, gratificação 

natalina, auxílio-alimentação, férias e seu respectivo adicional, dentre outras fixadas em 

lei. 
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§ 2º - Para os fins da licença para tratamento de saúde e por acidente de serviço, somente 

produzirão efeitos válidos os atestados médicos submetidos, em até 02 (dois) dias Citeis, 

a análise do médico revisor do serviço de segurança e medicina do trabalho oficial do 

Município, sob pena de não serem aceitos fora es e prazo e serem consideradas corno 

faltas injustificadas as ausências ao trabalho. 

 

§ 3º - O descumprimento das hipóteses previstas nos incisos V e VI deste artigo será 

causa para extinção da cessão, devendo o servidor cedido apresentar-se ao seu Órgão 

de origem apôs notificação. 

 

§ 4º - O não atendimento da notificação de que trata o § 3º provocará a suspensão do 

pagamento da remuneração. 

 

§ 5º - Fica o setor competente das entidades referidas no art.1º, responsável pelo 

cumprimento das determinações contidas nos §§ 2º a 4º deste artigo. 

 

Art. 70 - A cessão de servidor municipal não será autorizada quando for contrária ao 

interesse público ou por razões de indisponibilidade financeira e orçamentária. 

 

SECAO II 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

Art. 71 - A cessão para atender a termos de convênio de cooperação mutua firmados com 

órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, de outros 

Municípios ou entre os poderes Legislativo e Executivo municipais deverá ser formalizada 

mediante requerimento devidamente protocolado. 

 

§ 1º - O requerimento seguirá para o Órgão de pessoal, a fim de que seja efetuado o 

levantamento da situação funcional do servidor e ainda: 

 

I. a quantidade de férias não gozadas ou suspensas do servidor, se for o caso;  
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II. a jornada do cargo de que o servidor for titular; 

 

III. se o servidor se encontra ou não em gozo de alguma licença, bem como outras 

informações pertinentes. 

 

§ 2º - Efetuado o levantamento de que trata o § 10 deste artigo, Órgão de pessoal emitirá 

parecer sobre o atendimento ou não dos requisitos de: 

 

I. previa existência de convênio e se este se encontra em vigor; 

II. cumprimento do estágio probatório; 

III. trâmite ou não de eventual processo administrativo disciplinar ou sindicância em 

face do servidor;  

IV. compatibilidade entre as atribuições do cargo de que o servidor é titular e as 

funções que serão exercidas no Órgão cessionário, bem como compatibilidade da 

jornada de trabalho; 

V. eventuais pendências de consignação em folha de pagamento. 

 

§ 3º - Após parecer do Órgão de pessoal, o órgão de lotação do servidor se manifestará 

sobre a conveniência ou não da cessão e se há disponibilidade orçamentária e financeira. 

 

Art. 72 - A cessão dar-se-á mediante decisão final do chefe do Poder Legislativo e 

respectiva publicação de Portaria no Órgão de imprensa oficial do Município. 

 

Art. 73 - O período de afastamento correspondente a cessão será considerado para efeitos 

de aposentadoria e desenvolvimento funcional na carreira. 

 

CAPITULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 74 - Os atuais servidores em efetivo exercício serão imediatamente enquadrados ou 

nomeados no cargo efetivo correlato ou comissionado, com a consideração do conjunto 

das tarefas desempenhadas e seu vencimento na data de aprovação da presente Lei. 
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Parágrafo Único: Para o posicionamento do servidor na progressão horizontal, será 

considerado o tempo de serviço público municipal prestado ao Município de Brumadinho, 

na proporção de urna referência para cada biênio, na forma do Anexo Ill desta Lei, exigível 

o cumprimento do estágio probatório. 

 

Art.75 - O provimento de vagas II, Ill, IV, V e VI em cada cargo/carreira estima-se tão 

somente a ascensão dos servidores, vedada a admissão nesses níveis. 

 

Art.. 76 - Fica criado no âmbito da administração interna da Câmara Municipal de 

Brumadinho o Banco de Horas Extras e instituído o Vale Alimentação, que será liberado 

conforme regulamentação através de Portaria. 

 

§ 1º - As horas extras serão realizadas para atender necessidade dos serviços e 

certificadas pela Chefia imediata do servidor do quadro permanente, cabendo ao Setor de 

Recursos Humanos verificar o cumprimento das jornadas, conforme relatório apresentado 

pela chefia do servidor. 

 

§ 2º - A liberação e utilização de vales, e o cumprimento de horas extras, irregularmente, 

será de responsabilidade de quem autorizou, cumpriu, certificou ou utilizou em 

discordância ao disposto nesta lei e regulamento. 

 

Art. 77 - O tempo de serviço na Câmara Municipal, anteriormente ao concurso público, 

não será contado para efeito de apuração do estágio probatório, mesmo que sejam 

correlatas as funções. 

 

Art. 78 - As disposições desta Lei prevalecem sobre as do Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Brumadinho, com relação aos servidores da Câmara Municipal, 

quando conflitantes. 
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Art. 79 - As publicações dos atos oficiais do Legislativo serão feitas na imprensa oficial do 

município e serão efetuadas na entrada do seu edifício sede, em local de fácil visualização 

pelos interessados e pela população em geral. 

Art. 80 - As despesas decorrentes desta Lei correrão a conta das dotações próprias do 

orçamento em execução na Câmara Municipal, permitido o remanejamento de dotações 

para cobertura das despesas. 

 

Art. 81 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Art. 82 - Fica revogada a Lei Municipal n° 1.763/2009. 

  

Brumadinho, em 27 de dezembro de 2013 

 

Antônio Brandão 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

(Este texto não substitui o publicado no DOM em 28.01.2014) 
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