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Lei Complementar Nº 165/2022. 
 

 

EXTINGUE E CRIA CARGOS, ALTERA 

VENCIMENTO BÁSICO DOS CARGOS DA 

CÂMARA DE VEREADORES DE FAXINAL DOS 

GUEDES/SC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Faxinal dos Guedes/SC, 

de acordo com a competência descrita no inciso VIII do Artigo 14, da Lei 

Orgânica inciso IX do Artigo 12, do Regimento Interno, vem propor o presente 

projeto de lei complementar, nos termos que segue: 

CAPÍTULO I  

–DOS CARGOS EFETIVOS – 

Suprimido pela Emenda n.1 

Art.  1º - Esta Lei dispõe sobre a criação de cargos de caráter efetivo, altera 

vencimento básico, exclui cargos em comissão e cria cargos efetivos na estrutura 

administrativa da Câmara de Vereadores de Faxinal dos Guedes-SC, conforme 

quadro abaixo: 

Art. 2º – Os cargos de Bibliotecário, Motorista e Telefonista são extintos do 

quadro efetivo da Câmara de Vereadores de Faxinal dos Guedes-SC. 

Art. 3º - Fica criado no quadro efetivo do Poder Legislativo, os seguintes cargos: 

DENOMINAÇÃO DO 

CARGO 
QUANTIDADE 

Agente Legislativo 01 

Assistente Administrativo 01 

Técnico em Informática 01 

Analista em Licitações e 

Contratos 
01 
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Parágrafo Único: Os requisitos para ingresso no quadro de cargo efetivo as 

atribuições, remuneração básica, horário e habilitação constam de forma expressa 

no Anexo I da presente Lei. 

Art. 4º – O provimento do cargo efetivo descrito nesse capítulo ocorrerá mediante 

concurso público de provas ou provas e títulos, nos termos da Lei Complementar 

n. 50/2006. 

 

CAPÍTULO II 

– DO VENCIMENTO – 

 

Art. 5º – Fica o Poder legislativo Municipal autorizado a conceder aumento 

salarial de 7,50% (sete virgula cinco por cento) no piso salarial dos servidores 

constante do Quadro de Cargos Permanentes, Comissionados e FG do Poder 

Legislativo. 

Art. 6º - Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a conceder revisão geral 

anual aos servidores do Poder Legislativo mediante aplicação do índice de 

14,37% (catorze virgula trinta e sete por cento), sendo aplicado o índice de 4,31 

sobre o vencimento sobre do mês de abril de 2020, e 10,06% sobre o vencimento 

de abril de 2021. 

 

CAPÍTULO III 

- DO TREINAMENTO - 

Suprimido pela Emenda n.1 

Art. 7º - O Poder Legislativo promoverá o treinamento à seus servidores e 

funcionários sempre que necessário a boa e célere prestação de serviço público. 

Art. 8º – O treinamento será interno quando desenvolvido nas dependências da 

Câmara e externo quando executado fora de suas dependências. 
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Paragrafo único: O servidor que apresentar cerificado de conclusão de curso de 

atualização será concedido uma gratificação de 3% (três por cento) em seus 

vencimentos. 

 

CAPÍTULO IV 

– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS – 

 

Art.9º - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações 

orçamentárias próprias. 

Suprimido pela Emenda n.1 

Art. 10 - Fica expressamente revogados os incisos IV, VI e VII do art. 10º, e inciso 

I e III do art. 11 e inciso II do art. 15 e parte final do inciso IV do artigo 16 todos 

da Lei Complementar n. 50/2006 e letra “b” do art. 5º e art. 8º e seção III do art. 

12, todos da Lei Complementar 148/2019 e alterado o anexo II e III da Lei 

Complementar 148/2019. 

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data da sua promulgação e publicação. 

Art. 12 - Revogam-se às disposições em contrário. 

 

 Faxinal dos Guedes/SC, 27 de Abril de 2022. 

 

 

 

 

JOÃO CARLOS ZANETTI 

Prefeito Municipal em Exercício 
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Suprimido pela Emenda n.1 

Anexo I 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS CARGOS,  REQUISITOS, 

PROVIMENTOS, JORNADA TRABALHO, VENCIMENTO e 

HABILITAÇÃO: 

 

AGENTE LEGISLATIVO 

Executar as tarefas determinadas pela Mesa Diretora com relação a técnica 

administrativa em processo legislativo na elaboração de projetos de lei, portaria, 

resoluções, decretos legislativos, bem como auxiliar a secretaria legislativa nos 

demais atos administrativos. 

Requisitos de provimento: cargo efetivo. 

Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

Padrão Vencimento: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

Habilitação: Bacharel em Direito 

 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Recepcionar documentos, conferindo-os e encaminhar para as providências 

necessárias, assegurando o cumprimento das normas e regras internas; 

Registrar e protocolar em sistemas, dados e informações, organizando-os de 

forma lógica, seguindo padrões e instruções vigentes; 

Efetuar agendamento e convocação para participação de eventos, orientando os 

participantes quanto aos procedimentos;  

Atender o público, orientando quanto aos procedimentos, normas, resoluções, 

registros profissionais e legislações pertinentes de interesse público; 

Registrar ocorrências em sistemas ou planilhas e providenciar as ações 

necessárias para resolução de problemas, monitorando pendencias e 

providências, seguindo as normas e procedimentos internos; 
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Auxiliar a realização e apresentações de eventos, como cursos, palestras, 

workshops, oficinas e outras atividades institucionais voltadas ao público interno 

e externo; 

Auxiliar os departamentos e unidades quanto aos procedimentos, regras e 

normas pertinentes às responsabilidades do setor; 

Realizar procedimentos para registro profissional e demais trâmites necessários 

para a emissão de carteira de registro profissional, como coleta de biometria, 

fotografia, dados e informações e demais procedimentos; 

Elaborar memorandos, atas, minutas e ofícios, relacionados às atribuições e 

responsabilidades de seu setor; 

Elaborar cronograma e programação de atividades relacionadas ao seu setor de 

atuação; 

Elaborar instrumentos de comunicação institucional, como ofícios, memorandos, 

minutas, atas, súmulas conforme necessidade da Administração. 

Requisitos Provimento: cargo efetivo 

Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais 

Padrão vencimento: R$ 3.000,00 (três mil reais) 

Habilitação: Terceiro Grau Completo. 

 

ANALISTA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS 

Executa e acompanha os processos de licitações e de e contratos contratações 

diretas, elabora minuta de editais, avisos, convênios, supervisionando licitações 

para montar processos e contratos e outros procedimentos administrativos 

pertinentes à licitação, analisando ou não a viabilidade econômica para abertura 

de licitação. Faz condução, organização e controle de processos licitatórios, 

gestão, fiscalização e acompanhamento da execução dos contratos, contatar 
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contratados para negociações e tratar de assuntos contratuais. Necessário 

conhecimento amplo em análise de documentação e proposta de licitação, 

acompanhar o cronograma de licitações e manter a ligação efetiva entre os 

departamentos da organização na qual faz parte. Atuar em pregões eletrônicos 

ou presenciais, acompanhamento a manutenção destes. E além de atuar com 

legislação e procedimentos administrativos, no que tange os projetos que 

utilizam recursos de fonte externa. 

Requisitos de provimento: cargo efetivo 

Jornada Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais 

Padrão vencimento: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) 

Habilitação: Bacharel em Direito e/ou Bacharel em Ciência Contábeis. 

 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

Prestar assistência à manutenção, desenvolvimento e elaboração de sistemas 

informatizados com conhecimento avançado em redes, servidores, firewall, 

segurança de dados e cabeamento estruturado; realizar instalação e manutenção 

de softwares e hardwares; realizar a orientação e instalação de certificados 

digitais necessários à administração do Poder Legislativo; programar em 

linguagens para web; realizar a manutenção do Site do Poder Legislativo e 

disponibilização de conteúdo em linguagens de programação para web, de 

acordo com as legislações pertinentes, disponibilizar no Site da Câmara de 

Vereadores conteúdos referentes à despesas, processos licitatórios, leis, notícias, 

relatórios de acordo com a Lei de Acesso à Informação e outros que a legislação 

obrigar; realizar cadastro de atos para publicação no site utilizando também 

programas; instalar, reinstalar e desinstalar programas; fazer a manutenção geral 

dos computadores e demais periféricos de informática do Município, atualizar 
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periodicamente antivírus e programas de computadores; atualizar versões e 

realizar manutenção em programas financeiros, contábeis, setor pessoal, 

patrimonial e outros que venham a ser utilizados para registro, realizar cópia de 

segurança de todos os bancos de dados dos programas utilizados pela 

administração Legislativa, mantendo atualizado o banco de dados 

periodicamente; garantir a guarda, a recuperação, a segurança e a 

confidencialidade das informações disponibilizadas pelos sistemas de 

informação; realizar guarda de cópia de segurança de todos os documentos e 

arquivos digitais do Legislativo; realizar acompanhamento do funcionamento 

dos sistemas em processamento, solucionando irregularidades ocorridas durante 

a operação; diagnosticar problemas de software, a partir de informações 

recebidas de servidores, buscando solução para os mesmos; disponibilizar acesso 

remoto quando necessário para melhor atualização de programas. 

Requisitos de provimento: cargo efetivo 

Jornada Trabalho: 20 (vinte) horas semanais 

Padrão vencimento: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

Habilitação: Curso Superior na área de Tecnologia da Informação 

 

 

______________________________________________________  

Emenda Supressiva nº 1: fica suprimido os artigos 1º, 2º, 3º, com parágrafo único e Anexo, os artigos 4º, 7º, 8º 

com parágrafo único, e artigo 10º. 

 
 


