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Lei Nf-1 336/2016 

Dispõe revisão da remuneração do quadro 

de pessoal da Camara Municipal de 

lacarau, e adota outras providências. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICiP10 DE IACARALI, ESTADO DA 

PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela 

Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 

seguinte Lei: 

POSIÇÕES ERA' 

Art, 1 . Ficam reajustados os vencimentos básicos dos servidores públicos do 

quadro de pessoal da Câmara Municipal de Jacaraú, dispostos no Anexo I da Lei rs 52 57, 

de 02 de fevereiro de 2002, para os seguintes valores: 

CARGO
E RITURARiA 
AUX. ESCRITA 
AUX. sERviço 

1 MENSA-WRO 

CARGOS EF(TIVOS 

cA R(..--(J c...i.SIVINS1CSINIADOS 
CARGO   "  RETRIBUIÇAO 

ASSESSOR ESPECIAL i R$ 945;00 
ASs.  PARLAMENTÃR 1 R$945,00 

SECRETARIO  R$ 945;00
: ASSTOA MESA DIRETORA  -RS 945,00 

 1'ÉsouREIR0   R$ 94S,00 
ASSESSOR1 ECNICO R$945,00 

RETRIBUIÇA0 
R$ 945,õã-

R$ 1500,00
R$ 945,00 
R$ 945;00 

CONTADOR  R$ 945,00 
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Art. 22. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de unidade 
orç amentária específica constante no Orçamento Municipal. 

Art. 32. As contribuições previdenciarias dos servidores do quadro efetivo da 
Câmara Municipal de Jacaraú deverão ser revertidas em favor do Regime Próprio 
do Município, conforme estatuído no Regime Jurídico Único. 

Art. 42. Fica instituído o dia 1' de janeiro de cada ano, a partir da data de publicação 
desta Lei, para a revisão geral anual da referência salarial inicial das tabelas de 
vencimento básico aos servidores efetivos do Poder Legislativo do Município de 
Jacaraú, em atendimento ao disposto no inciso 1 do artigo 105 da Lei Orgânica do 
Município. 

§12 - A revisão geral anual de que trata o coput deste artigo fica condicionada a 
disponibilidade orçamentária e financeira, ao comportamento da receita do Município 
de Jacaraú e a observâ ncia das disposições da Lei Complementar n" 101, de 04 de maio 
de 2000. 

§21.! - A revisão geral a que se refere "o caput será implantada, por ato expedido pelo 
Presidente da Câmara, em percentual equivalente ao 1PCA --- índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo acumulado entre os meses de janeiro e dezembro do ano 
anterior. 

Art. 52. Esta lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2017, revogando-se todas as 
disposições em contrário 

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JACARACI, ESTADO 

DA PARAÍBA, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2016 

'sJ 

RIBEIRO FILHO 
' PÉefeito; Constitutional 
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ANEXO I 
DO QUADRO DE CARGOS 

QUANTIDADE, DENOMINAÇÃO E RETRIBUIÇÃO 

CARGOS 1)n5ROVIMENTO EFETIVO 
QUANTIDADE CARGO SIMBOU - VENCIMENTO BASE 

01 AUXILIAR DE ESCRITA PI_ P-1 R$ 1.500 00 
>CIL AF-F--~71TNISTRATIVO PL-P-2' R$ 945,dp 

 CARGOS E FUNÇOÉS DE PROVIMENTO  EM COIVIISSAO 
 NTIDADE cARGo  sliVIBOLO VENCIMENTO BASE 
05 ASSESSOR PARLAMENTAR PL-C-2  R$ 945,0"0-
01  SECRETARIO PL-C-1   R$ 945,00 
01   TESOUREIRO   1-C-1 , R$ 945,00  
01 ASSESSOR DA PRESIDENCIA - P1-C-1 f R$ 94 )....
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AUXILIAR DE ESCIR1TA—

ATRIBUIÇÕES 

— executar serviços de natureza rotineira 
ligados a 
redação e registro de atos e documentos 
oficiais da Çã mara; 
II — digitar ofícios, cartas, memorandos, 
atas, pareceres, informações, leis, decretos, 
portarias, ordens de serviço e outros atos 
oficiais expedidos pela Ca mora, inclusive, 
copiando de outros documentos originais 
(digitados ou manuscritos); 
III — de modo eventual, utilizar redação 
própria de cará ter rotineiro; 
IV — conferir textos digitados com os 
respectivos originais; 
V — resumir em fichas o conteúdo de 
documentos oficiais; 
VI — preparar relatórios simples, boletins e 
levantamentos; 
VII — atender ao 
público; 
VIII —produzir certidões, quando 
solicitado; IX —executar outras 
atividades afins. 
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PALJIVIIINfl I ISM 1 I V,..) - Executar serviços de recebimento, 
classificação, 
trarnitação, registro, guarda, arquivamento e 
conservaç ãci de documentos em geral; 
II - Recepcionar pessoas e prestar 
informações ao pú blico em geral; 
III - Receber, efetuar e controlar ligações 
telefônicas; 
IV -- Executar serviços datilográficos e de 
digitação, segundo padrões estabelecidos 
V - Executar serviços de reprodução de 
documentos; 
VI - Executar serviços de entrega e 
remessa de correspondência e outros 
documentos da Câmara Municipal; 
VII - Redigir ofícios, ordens de serviços 
outros, segundo orientação de superiores; 
VIII - Preencher fichas, formulários, talões, 
mapas, requisições, tabelas e outros; 
IX - Auxiliar no controle dos bens móveis e 
imóveis da Câmara Municipal, efetuando 
Inventário, tombamento, registro e sua 
conservação; 
X - Auxiliar na execução de coleta de 
preços e no acompanhamento dos processos 
de compras; 
XII - Auxiliar na elaboração de relatórios de 
atividades 
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_11111111~11111.111~1111111~111111.111111._ 
ESSOR rAn.LAivi tisk AN Assessorar o Vereador na execução de 

atividades 
legislativas; 
II - Reunir legislação, projetos e propostas de 
interesse do Vereador, assessorando-o nas 
questões que sê fizerem necessárias; 
III - Preparar matérias relativas a 
pronunciamentos e 
proposições do Vereador; 
IV - Auxiliar na execução de atividades 
administrativas do gabinete; 

. V - Efetuar o atendimento de munícipes e 
¡ autoridades; VI - Redigir, a pedido do 
¡ Vereador, pronunciamentos a serem feitos 
¡em plenário; 

VII - Informar o Vereador sobre prazos e 
providências das proposições em 
tramitação na Câmara; 
VIII - Cumprir as determinações do vereador; 
IX - Representar o vereador no 
atendimento à comunidade, quando 
solicitado; 
X - Cumprir as normas legais, 
regulamentares e de 
controle interno; 
XI - Desempenhar outras atividades de 
asseSsoramento internas e externas da 
atividade parlamentar, 

Rua Augusto Luna, 45— centro — Jacarati (PB) Fone/Fax: (0xx83) 32951890 



ESTADO DA PARAÍBA 

Diário Oficial 
Criado pela Lei Municipal n. 03/75, de 20.1.1975, publicado no Diário 

Oficial do Estado da Paraíba. 

to(0) D)
Município de Jacaraú 

h2Z 

Data: segunda-feira 19 de dezembro de 2016 - EDIÇÃO ESPECIAL - 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAU 
GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL 

Ruo Augusto Luno, 45 -Centro - lacaran - PB - CEP: 55278-000 
Teleinnet 333295-1892 / wsbitterepreleinnureraurnirotnutiLeont

sEatErA" iFllO " 1" 11.11 - Assessorar a mesa da Câmara, em 
todos os trabalhos legislativos; 
li - Assessorar a:Presidência, no desempenho 
de suas atribuições regimentais, legais e 
constitucionais; 
III - acompanhar e assessorar as sessões 
plenárias e demais eventos de natureza 
técnico-política relacionados às atividades 
legislativas; 
IV - registrar e divulgar as informações 
sobre o processo legislativo e -a 
movimentação parlamentar; 
V - auxiliar a supervisão do 
comparecimento efetivo dos Srs. Vereadores 
as sessões plenárias; 
VI - Gerenciar e supervisionar todas as 
atividades administrativas subordinadas, 
zelando pelo patrimônio da Câmara 
Municipal, Manutenção dos serviços e pela 
correta aplicação dos recursos públicos, 
VII - Dirigir e assessorar os servidores 
sob sua subordinação, principalmente em 
questões legais, administrativas, financeiras 
e de comunicação social; VIII - Determinar e 
avaliar a execução das atividades 
administrativas, financeiras, 
comunicativas, relacionadas à 
expediente, recursos humanos, 
cerimonial, protocolo e arquivamento, 
zeladoria, folha de pagamento, 
contabilidade, serviços gerais e demais 
atividades inerentes aos trabalhos da 
Câmara Municipal; 

lx - Mediar conflitos administrativos internos 
e externos, com vistas à solução de 
problemas e a perfeita harmonia entre as 
unidades administrativas; 

Rua Augusto Luna, 45— centro —Jacarati (PB) Fone/Fax: (0xx83) 32951890 

'V70 



ESTADO DA PARAÍBA 

Diário Oficial 
Criado pela Lei Municipal n. 03/75, de 20.1.1975, publicado no Diário 

Oficial do Estado da Paraíba. 

ID)CD _PCP3 
Município de Jacaraú 

',1©UJUIWC9 

Data' segunda-feira 19 de dezembro de 2016 - EDIÇA0 ESPECIAL - 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ 
GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL 

Rua' Agtro Lue, 45— Centro —Jacoraii — PC — CEP: 5 .827g-000 
Telefome: Si 95-1892 / E-11,1111.,  

X - Fazer cumprir as determinações da 
Presidência e da Mesa da Câmara 
executar as tarefas por elas delegadas 
representá-las, sempre que para isso for 
designado; 
XI - Realizar pesquisas e propor medidas 
tendentes a aumentar a eficiência e 
produtividade dos trabalhos legislativos e 
administrativos da Câmara Municipal; 
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I - Responder pela Tesouraria, organizando as: 
todos os seus serviços, inclusive de direção 
e supervisão da 
contabilidade da Câmara, compreendendo 
os serviços de administração e supervisão de 
aimoxarifado e patrimônio; 
li - emitir e assinar 
cheques; 
III - coordenar ejou participar da realização 
de estudos e pesquisas voltadas para o 
desenvolvimento do Legislativo Municipal: 
IV - prestar assessoramento técnico.. 
especializado na sua área de formação: 
V ..... auxiliar na elaboração, coordenação, : 
supervisão do orçamento do Poder Legislativo 
de forma a dar total cumprimento às 
exigências legais; 
VI- distribuir tarefas conforme a competência 
de cada cargo e setor; 
VII - realizar a fiscalização dentro dos serviços 
de sua área de competência; 
VIII -. assinar e responder pelos atos de sua 
unidade junto à Presidência da Câmara, 
Tribunal de Contas e outros órgãos de 
fiscalização decorrente de Poderes 
devidamente constituídos e fiscalizar a 
realização da execução de outras tarefas 
afins pertencentes à Tesouraria; 
IX - fazer pagamentos e/ou 
recebimentos; 
X - zelar pelo cumprimento dos prazos de 
pagamento; XI - zelar pela guarda de 
documentos e processos em poder da 
tesouraria; 
XII - fazer conciliação bancária e fluxo de 
caixa; XIII - emitir, quando solicitado, 
boletim de caixa; XIV - fazer as 
escriturações necessárias; 
XV - analisar, sob orientação, eco sua área de 
com petê 
ncia, atividades, recursos disponíveis e 
rotinas de serviços e propor medidas que 
vii;eirin a sua melhoria; executar outras 
tarefas afins. 
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- ASSESSOR IDA PRESIOENCIA I Assessorar o Presidente em assuntos que 
lhe forem 
designad 
os; 
li - Assistir ao Presidente na organização e no 
funcionamento do Gabinete da Presidência; 
III - Auxiliar o Presidente em suas relações 
político- administrativas com a população, 
órgão e entidades pú blicas e privadas; 
IV - Assessorar na elaboração da pauta de 
assuntos a 
serem discutidos e deliberados nas reuniões 
em que participe o Presidente; 
V Auxiliar o preparo e recebimento de 
correspondê ncias do Presidente e do seu 
Ciábinete; 
VI - Assessorar o preparo dos expedientes 
a serem despachados ou assinados pelo 
Presidente; 
VII -, Auxiliar o Presidente na execução de 
contatos com órgão, entidades e 
autoridades, mantendo atualizada a agenda 
diária; 
VIII - Assessorar na manutenção e 
organização de arquivos de documentos, 
papéis e demais materiais de 
interesse da- Presidência da 
Câmara; 
IX - Assistir ao Presidente em viagens e 
visitas, promovendo as medidas necessárias 
para a sua realizaç ão; 
X - Realizar estudos e pesquisas de interesse 
da Presidie nela; 
XI - Receber munícipes, marcar audiências e 
assessorar o Presidente em suas reuniões e 
congêneres; 
XII - Controlar e assessorar a 
tramitação de documentos, projetos, 
processos e demandas de interesse do 
Presidente, bem como transmitir aos 
diretores e servidores da Câmara Municipal I 
as ordens e comunicados do Presidente: 
XIII - Organizar e manter arquivo de 
documentos e papéis de interesse da 
Presidência; 
XIV - Exercer outras atividades 
correlatas. 
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