
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 448, DE 31 DE JANEIRO DE 2017

DISPÕE SOBRE A ESTRUTURAÇÃO
ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE CAMPO REDONDO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

 
O Prefeito Municipal de Campo Redondo, Estado do Rio Grande do
Norte, no uso de suas atribuições legais, atendendo INICIATIVA DO
PODER LEGISLATIVO, faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e EU SANCIONO a seguinte Lei:
 
CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
 
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a estruturação administrativa; cria os
cargos em comissão, de Chefe de Gabinete, Diretor Geral, Secretário,
Contador, Assessor Jurídico e Agente legislativo; cria o organograma
e organiza o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Campo
Redondo.
 
Art. 2º A ação da Câmara Municipal dar-se-á no desenvolvimento das
atribuições que lhe são próprias, atinentes à gestão dos assuntos de sua
administração interna, e orientar-se-á para o cumprimento de suas
funções;
 
I – legislativa, nas matérias de competência do Município;
 
II – deliberativa, sobre atribuições de sua competência privativa;
III – fiscalizadora da Administração local; e
 
IV – julgadora dos atos político-administrativos dos agentes políticos
municipais.
 
Art. 3º A administração da Câmara Municipal de Campo Redondo
deve elevar a produtividade dos seus servidores, promovendo rigorosa
seleção, treinamento e aperfeiçoamento dos novos servidores e dos já
existentes, a fim de possibilitar o estabelecimento de níveis adequados
de remuneração e assegurar a qualidade dos serviços prestados à
comunidade.
 
Art. 4º Constituem Unidades Administrativas da Câmara Municipal
de Campo Redondo:
 
I – Gabinete da Presidência;
 
II – Departamento Jurídico;
III – Departamento Legislativo;
 
IV – Departamento Administrativo;
V – Departamento Financeiro;
 
Parágrafo único. As Unidades Administrativas da Câmara Municipal
de Campo Redondo são verticalmente hierarquizadas segundo a forma
disposta no organograma constante do anexo I.

 
CAPÍTULO II 
DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
Seção I
Do Gabinete da Presidência

 
Art. 5º Compete ao Gabinete da Presidência superintender os serviços
internos da Câmara Municipal de Campo Redondo, observando o
Regulamento, interpretando conclusivamente, em grau de recurso, os
seus dispositivos.
 



Seção II
Do Departamento Jurídico
 
Art. 6º Compete ao Departamento Jurídico às atividades de direção,
consultoria e assessoramento jurídicos ao Poder Legislativo
Municipal, visando à promoção, o planejamento, a coordenação, a
normatização, a orientação e a execução de procedimentos jurídicos
no âmbito da Câmara Municipal, frente às questões judiciais, jurídico-
administrativas e legislativas, e outros casos que lhe forem submetidos
e que demandem conhecimentos jurídicos.
 
Seção III 
Do Departamento Legislativo
 
Art. 7º Compete ao Departamento Legislativo o planejamento, a
organização, a supervisão, o acompanhamento, a execução e a
avaliação do processo legislativo desenvolvido na Câmara Municipal.
 
Seção IV 
Do Departamento Administrativo
 
Art. 8º Compete Departamento Administrativo o planejamento, a
organização, a supervisão, o acompanhamento e a avaliação das
atividades de gestão dos atos da economia interna da Câmara
Municipal.
 
Seção V
Do Departamento Financeiro
 
Art. 9º Compete ao Departamento Financeiro o planejamento, a
organização, a supervisão, o acompanhamento e a avaliação das
atividades financeiras, contábeis, orçamentárias e patrimoniais
exercidas no âmbito da Câmara Municipal.
 
Seção VI
Das Disposições Finais
 
Art. 10 A concretização das competências dos Departamentos
previstos neste Capítulo dar-se-á por intermédio dos servidores
ocupantes dos cargos que a elas estejam vinculados, conforme
designado pelo Presidente da Câmara Municipal de Campo Redondo.
 
Art. 11. Compõem o quadro de servidores da Câmara Municipal de
Campo Redondo:

 
I – Cargos efetivos:
 
01 (um) Agente Administrativo;
 
01 (um) Auxiliar de Serviços Gerais;
01 (um) Assistente Financeiro;
01 (um) Auxiliar de Secretaria;
02 (dois) Digitadores;
01 (um) vigia
 
– Cargo em Comissão:
 
01 (um) Chefe de Gabinete;
01 (um) Diretor Geral;
01 (um) Secretário;
01 (um) Assessor Jurídico;
01 (um) Contador;
01 (um) Tesoureiro;
03 (três) Agentes Legislativos;
 
Parágrafo único. Ficam criados a partir desta Lei os cargos descritos
no inciso II do caput deste artigo.
 
CAPÍTULO III
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
 
Art. 12 Os cargos de provimento efetivo, constantes do Anexo II,
desta Lei, são providos mediante nomeação efetiva, precedida de
aprovação em concurso público de provas ou de provas de títulos para



ingresso em vaga de nível inicial da classe das carreiras dos cargos do
quadro de provimento efetivo.
 
Art. 13 O ato de provimento, de competência do Presidente da
Câmara Municipal, deve conter, necessariamente, as seguintes
indicações, sob pena de nulidade da posse:
 
I. a denominação de cargo e demais elementos de sua identificação;
II. o fundamento legal e indicação do nível de vencimento do cargo; e
III. a indicação de que o cargo se faz cumulativamente com outro
cargo público, quando for o caso e nos termos da Lei.
 
§ 1º O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará
sujeito, durante os três primeiros anos de efetivo exercício no cargo, a
estágio probatório e avaliação especial de desempenho, por comissão,
especialmente instituída para esta finalidade.
 
§ 2º A mudança de carreira ou cargo somente pode ocorrer mediante
nomeação efetiva, precedida de concurso público de provas ou de
provas e títulos.
 
CAPÍTULO IV
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
 
Art. 14 Cargo de provimento em comissão é o cargo de confiança, de
livre nomeação e exoneração pelo Presidente da Câmara Municipal.
 
Art. 15 O servidor que for designado para o exercício de cargo de
provimento em comissão deverá optar:
 
I. pelo vencimento de seu cargo efetivo acrescido de 20% (vinte por
cento) de seu vencimento básico; ou
II. pelo vencimento do cargo em comissão.
 
Parágrafo Único. Fica vedado ao servidor, em qualquer hipótese,
acumular o vencimento dos dois cargos a que se refere o caput deste
artigo.
 
Art. 16 Os cargos de provimento em comissão da Câmara Municipal
passam a ser os constantes do Anexo III, desta Lei, acompanhado de
suas lotação numérica e remuneração.
 
CAPÍTULO V
DO REGIME JURÍDICO
 
Art. 17 As relações jurídico-administrativas dos servidores com a
Câmara Municipal de Campo Redondo serão regidas pelo mesmo
regime jurídico adotado pelo Poder Executivo, na relação com seus
servidores.
 
Parágrafo único. Além das vantagens previstas em Lei todos os
direitos e vantagens de ordem pecuniária previstos em legislação
própria, e que beneficiem os servidores públicos municipais da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações Municipais, serão
estendidos aos servidores da Câmara Municipal de Campo Redondo.
 
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

 
Art. 18 Integram esta Lei os seguintes Anexos:
 
a) Anexo I – Organograma das Unidades Administrativas da Câmara
Municipal de Campo Redondo;
b) Anexo II – Distribuição dos cargos por Unidade Administrativa;
b) Anexo III – Quadro dos cargos de provimento efetivo e em
comissão, com denominação do cargo, números de cargos e
vencimentos;
c) Anexo IV – Tabela de Carga Horária, Escolaridade e Outros
Requisitos do Anexo III;
d) Anexo V – Atribuições dos cargos efetivos;
e) Anexo VI – Atribuições dos cargos em comissão
 
Art. 19 As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se



necessário.
 
Art. 20 Ficam revogados todos os instrumentos normativos que
contenham disposições contrárias a presente Lei.
 
Art. 21 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 02 de janeiro de 2017.
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Redondo, Centro
Administrativo “JOSÉ ALBERANY DE SOUZA”, em 31 de janeiro
de 2017.

 
ALESSANDRU EMMANUEL PINHEIRO E ALVES
Prefeito 
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