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LEI N° 487, DE 17 DE JANEIRO DE 2023 

Dispõe sobre a criação de cargos de provimento 
efetivo e comissionado no âmbito do Poder 
Legislativo Municipal e adota outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACARAÚ, Estado da Paraíba, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 41, VI da Lei Orgânica do Município, faz 
saber que o Poder Legislativo aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 12 Esta Lei trata da criação de cargos de provimento efetivo e 
comissionado, atinente ao desenvolvimento de serviços ligados à Administração Direta 
do Poder Legislativo Municipal, a serem providos, em razão de suas particularidades, 
por diplomados em curso técnico/profissionalizante, ensino médio e fundamental, estes 
os cargos efetivos e, os de livre nomeação e exoneração, os cargos comissionados. 

Art. 22 Os cargos, o número de vagas, a escolaridade, as atribuições, os 
requisitos mínimos para ingresso no serviço público e a remuneração, são os 
estabelecidos no anexo único desta Lei. 

§ 1° Fica autorizada a Presidência da Câmara, até que se dê procedimento 
para provimento dos cargos efetivos de que trata esta Lei, propor a adequação de seus 
dispositivos, obedecendo a critérios legais e visando o melhor interesse do serviço 
público. 

§ 2°- Os servidores exercerão, em regime de horas semanais de trabalho 
fixados no anexo único, os cargos a que se refere esta Lei, na Câmara Municipal de 
Jacaraú/PB, segundo critérios a serem definidos no interesse geral da Presidência da 
Câmara Municipal. 

Art. 32 O ingresso nos cargos efetivos constantes nesta Lei dar-se-á pelos 
procedimentos legais seguindo a tramitação de concurso público e seus respectivos 
parâmetros de qualificação e, os cargos comissionados, dar-se-ão por livre nomeação e 
exoneração pelo Presidente da Câmara Municipal. 

Art. 42 A remuneração dos servidores do Poder Legislativo Municipal da 
Câmara Municipal de Jacaraú/PB será atribuída de forma que atenda as suas 
necessidades fundamentais, de ordem econômica e social, e que seja compatível com 
os limites globais e individuais para gastos com pessoal na forma da Constituição Federal 
e suas modificações, e da Lei Orgânica do município, assegurando-se que nenhum 
servidor perceba salário inferior ao mínimo nacional. 

Parágrafo Único. A remuneração que trata o presente artigo, será devida 
proporcionalmente a jornada de trabalho a que seja submetido o servidor, constituindo-

se como base de cálculo o piso salarial atribuído ao respectivo cargo. 
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Art. 52 Todos os servidores efetivos do Poder Legislativo Municipal da 
Câmara Municipal de Jacaraú/PB, egressos desta Lei, submeter-se-ão ao Regime Jurídico 
Único do Município de Jacaraú/PB, vinculando-se aos ditames do seu Estatuto do 
Servidor Público Municipal. 

Parágrafo Único. As contribuições previdenciárias dos servidores do 
quadro efetivo da Câmara Municipal de Jacaraú deverão ser vertidas em favor do 
Regime Próprio do Município, conforme estatuído no Regime Jurídico Único, enquanto 
os servidores que exerçam cargos comissionados vincular-se-ão ao Regime Geral de 
Previdência Social. 

Art. 62 Fica criada a Gratificação de Atividade Especial (GAE) para os 
ocupantes dos cargos dispostos nesta Lei, de até 100% (cem por cento) do valor da 
remuneração do cargo, para ser concedida a servidores pelo desempenho de atividades 
excedentes e/ou estranhas das atribuições de cada cargo expressas no anexo único 
desta Lei, ou pela participação em comissões, grupos ou equipes de trabalhos 
específicos, instituídos por portaria da Presidência para a atribuição que exceda a do 
referido cargo e faça jus à gratificação. 

Art. 72 A gratificação de que trata o artigo anterior não incorporar-se-á 
aos vencimentos para nenhum efeito e sobre seu valor não incidirá a contribuição 
previdenciária. 

Art. 82 A gratificação de que trata esta Lei será computada no cálculo das 
férias e do décimo terceiro salário. 

Art. 92 Não haverá, para qualquer efeito, equivalência ou correlação 
entre os cargos, vencimento e vantagens a que se refere esta Lei e os já existentes na 
estrutura desta Câmara Municipal. 

Art. 10 As despesas decorrentes da criação dos cargos de que trata esta 
Lei, serão custeadas à conta do Orçamento desta Câmara Municipal. 

Art. 11 A implementação do disposto nesta Lei observará o previsto no 
art. 169 da Constituição Federal e as normas pertinentes da Lei complementar n2 101, 
de 4 de maio de 2000. 

Art.12 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 12 de janeiro de 2023, revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito de Jacaraú-PB, em 17 de janeiro de 2023. 

ELIAS COSTA 
Prefeit 
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ANEXO ÚNICO DA LEI N2 487, DE 17 DE JANEIRO DE 2023 

CARGOS 
EFETIVOS 

VAGAS REQUISITOS 
MÍNIMOS 

REMUNERAÇÃO R$ CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

Agente 
Administrativo 

02 
Ensino médio completo e 

curso de informática 
(mínimo de 80/h.a.) 

UM SALÁRIO 
MÍNIMO 40h 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

02 Ensino fundamental 
completo 

UM SALÁRIO 
MINIMO 40h 

CARGOS 
COMISSIONADOS 

VAGAS REQUISITOS 
MÍNIMOS 

REMUNERAÇÃO 
R$ 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

Assessor 
Especial Legislativo 08 Alfabetizado UM SALÁRIO 

MINIMO 40h 

Assessor 
Parlamenta 
r 

09 Alfabetizado UM SALÁRIO 
MINIMO 40h 

Assessor de 
Mesa Diretora 04 Ensino médio completo DOIS SALÁRIOS 

MÍNIMOS 40h 

Tesoureiro 01 Ensino médio completo DOIS SALÁRIOS 
MÍNIMOS 

40h 
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CARGOS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

A gente 
Administrativo 

Executar tarefas de apoio administrativo nas áreas de protocolo, arquivo, orçamento e 
finanças, pessoal, material e patrimônio, organização e métodos, coleta, classificação e registro 
de dados. Atender às chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados, para obter ou 
fornecer informações. Duplicar documentos diversos, operando máquina própria. Realizar 
serviços específicos de digitação de atas, ofícios, cartas, memorandos, minutas, tabelas e textos 
diversos e outras tarefas afins, necessárias ao desempenho eficiente do sistema administrativo 
legiferante,ou estabelecido pela chefia imediata em atividades correlatas. 

Auxiliar de 
Serviços 
Gerais 

Efetuar, sob orientação da chefia imediata, serviços auxiliares de copa e cozinha, jardinagem, 
lavanderia, banheiro, limpeza e conservação das dependências da CMJ. Realizar compras 
simples de materiais de expediente. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, 
qualidade e proteção ao meio ambiente. Abrir e fechar portas, janelas e outras vias de acesso 
quando necessárias. Executar outras atribuições afins que estejam vinculadas aos serviços 
gerais. 

Assessor 
Especial 

Legislativo 

Recepcionar o público e dar-lhe atendimento e encaminhamento; elaborar as proposições 
legislativas solicitadas pelos vereadores; assessorar no encaminhamento aos projetos de lei e 
outros atos normativos, pedidos de informação e outros; proceder ao arquivamento e 
organização e consolidação da legislação do município, organizar de forma eletrônica as leis e 
atos normativos do município; assessorar os trabalhos da câmara na sua transmissão, captação 
e reprodução de sons e imagens em meios eletrônicos e virtuais; realizar o controle de 
prazos previstos na legislação municipal a pedido de vereador; propor sugestões de 
melhoramento dosserviços e processo legislativo; e realizar tarefas afins para o bom 
desempenho dos trabalhos realizados na Câmara Municipal. 

Assessor 
Parlamentar 

Fazer entregas, nas áreas competentes da Câmara, de processos e expedientes em geral; 
atender e providenciar cópias reprográficas; prestar atendimento ao público; organizar a 
agenda de compromissos do vereador; atender a chamadas telefônicas internas e externas; 
providenciar a retirada de livros, periódicos, leis, decretos e outras publicações, quando 
solicitado pelo vereadore mediante autorização expressa; efetuar tarefas gerais externas e 
internas para o gabinete do vereador ao qual presta serviços; atender a audiências e reuniões, 
auxiliando o vereador no desempenho da função parlamentar; prestar assessoramento político 
ao vereador para o qual presta serviços; assessorar o referido vereador quando do 
encaminhamento de deliberações no Plenário; prestar assessoria ao vereador nas reuniões de 
bancada; acompanhar, junto às áreas competentes da câmara, ou órgãos da Prefeitura 
Municipal, ou, ainda, aos organismos públicos em geral, a tramitação de expedientes de 
interesse do vereador; elaborar esboços de procedimentos regimentais que lhe são 
pertinentes, mantendo-o atualizado sobre alterações na legislação municipal; auxiliar na 
elaboração de projetos, pedidos de informação, indicações e outras providências solicitadas 
pelo vereador; observar prazos e acompanhar procedimentos do processo legislativo; executar 
outras tarefas correlatas. 

Assessor de 
Mesa Diretora 

Assessoramento parlamentar, vinculada diretamente à Mesa diretora, que tem por finalidade 
prestar apoio político-parlamentar aos trabalhos desenvolvidos pelos membros da Mesa 
Diretora, no desempenho de suas funções institucionais, com a atribuição especifica de 
promover a execução das atividades regimentais e político-parlamentar, os serviços secretariais 
necessários à Mesa Diretora, o apoio às atividades plenárias e o cumprimento das 
determinações dos integrantes da Mesa Diretora. 
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Tesoureiro 

Executar atividades inerentes aos serviços de tesouraria da entidade Câmara Municipal; 
Efetuar as conferências, conciliações bancarias e assinar documentos pertinentes ao 
setor financeiro; Efetuar os registros de numerários, documentos fiscais e de 
desembolso; Controlar as movimentações bancarias e aplicações financeiras; Manter o 
controle de "contas a pagar" e "contas pagas"; Elaborar prestações de contas ou 
informações correlatas; Manter sob a sua guarda documentos e registros financeiros; 
Executar e controlar o sistema de patrimônio, mantendo-o atualizado com 
incorporações e alienações; Requerer o duodécimo junto ao poder executivo e atualizar 
os saldos financeiros; Emitir as ordens de pagamento; Manter a guarda de documentos 
de bens, direitos e haveres como: escrituras de propriedade, contratos de posse, 
comodatos, certificados, empréstimos e demais; Emitir ordens bancárias e outras 
atividades afins. 
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