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Altera dispositivos das Resoluções nºs. 48/2009, 36/2007 e 37/2007, desta Câmara Municipal.
Art. 1º O Plano de Cargos desta Câmara Municipal passa a contar com 01 (uma) Função
Gratificada de Contador Geral - FC-CG, compreendendo a responsabilidade técnica pelo registro
da Contabilidade da Câmara Municipal, pelo Relatório de Gestão Fiscal perante a Secretaria do
Tesouro Nacional e pela Prestação de Contas perante o Tribunal de Contas do Estado do
Paraná.
Art. 2º O Plano de Cargos desta Câmara Municipal passa a contar com mais 01 (uma) Função
Gratificada de Assessor Técnico das Comissões Permanentes - FG-01, totalizando 03 (três),
cujas atribuições são o assessoramento técnico às Comissões Permanentes formadas pelos
Vereadores da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, englobando a elaboração de
pareceres, a participação em reuniões e a realização de estudos e pesquisas, dentre outras
atividades correlatas, no âmbito de atuação de cada Comissão Permanente Temática.
Art. 3º O Plano de Cargos desta Câmara Municipal passa a contar com 01 (uma) Função
Gratificada de Gestor de Contratos - FG-02, com as atribuições de acompanhar e monitorar o
andamento dos contratos celebrados pela Câmara Municipal; estabelecer e fazer cumprir
normas, procedimentos e instruções quanto à gestão dos contratos; exercer o acompanhamento,
junto aos demais departamentos, dos contratos em execução, verificando o cumprimento das
cláusulas pactuadas; verificar se a execução obedece às especificações, ao projeto, aos prazos
estabelecidos e demais obrigações previstas; emitir notificações em face das irregularidades
apontadas, registradas e encaminhadas pelos unidades executoras dos contratos; exercer
avaliação do desempenho da execução dos contratos; propor acordos, ações corretivas e outras
sugestões e/ou recomendações decorrentes do acompanhamento, inclusive métodos para
redução de custos e melhor uso dos serviços; conferir a existência de empenho prévio à
realização da despesa; providenciar a publicação tempestiva do extrato do contrato na imprensa
oficial; conferir a existência de designação de fiscal para cada contrato celebrado pela
Administração e da indicação formal de preposto pelo contratado; controlar os prazos de
vencimentos dos contratos dos serviços de caráter continuado, sugerindo à autoridade superior o
aditamento do ajuste ou a abertura de nova licitação, com antecedência mínima de 60 (sessenta)
dias do término da vigência; controlar os limites de acréscimo e de supressão nas obras,
serviços ou compras, em conformidade com a lei; adotar as providências para a confecção
tempestiva dos termos aditivos, quando for o caso; analisar ou formular os pedidos de
reequilíbrio econômico-financeiro, conforme o caso, submetendo-os à autoridade superior;
deliberar sobre o pedido de substituição do responsável técnico, desde que este detenha
experiência e qualificação equivalente ou superior ao substituído, a ser verificada de acordo com
as regras do edital da licitação que deu origem à contratação; examinar, periodicamente, a
atualização e a adequação da documentação do contratado em relação às obrigações
trabalhistas, previdenciárias e fiscais, notificando-o em caso de irregularidade, dando ciência à
autoridade superior, sugerindo a aplicação de sanção e a rescisão contratual no caso de
manutenção do descumprimento, observando a ampla defesa e o contraditório; solicitar à
autoridade superior as medidas necessárias para o adequado desempenho de sua função;
executar outras atividades correlatas.
Art. 4° As funções gratificadas dispostas nos artigos anteriores serão destinadas exclusivamente
para os ocupantes de cargos efetivos do Quadro de Pessoal desta Câmara Municipal.
Parágrafo Único. As funções gratificadas deste Poder Legislativo poderão ser concedidas a
servidores que exercem jornada parcial de trabalho, os quais, no ato da concessão, passarão a
exercer jornada integral, com os direitos e deveres a ela inerentes.
Art. 5° As despesas decorrentes da criação e preenchimento das Funções Gratificadas correrão
por conta de dotações próprias fixadas no Orçamento do Poder Legislativo.
Art. 6º A Função Gratificada de Controlador Interno, cujas atribuições estão descritas na
Resolução nº 36/2007, também poderá ser exercida por meio de Cargo em Comissão - CC-02.
§1º O Cargo em Comissão de que trata o caput deste artigo será destinado exclusivamente para
ocupante de cargo efetivo do Quadro de Pessoal desta Câmara Municipal, o qual optará pelo
exercício do Cargo em Comissão ou da Função Gratificada de Controlador Interno.
§2º É vedada a nomeação simultânea para o Cargo em Comissão previsto neste artigo e a
Função Gratificada de Controlador Interno, mesmo que recaiam sobre servidores distintos.
Art. 7º O artigo 1º da Resolução nº 48/2009 passa a vigorar com a seguinte redação:
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Art. 1º O Regime Jurídico Único Estatutário instituído pela Resolução nº 08/89 passa a ter Plano
de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Poder Legislativo Municipal, sendo
composto de cargos efetivos, cargos em comissão e funções gratificadas, de acordo com o
estabelecido nesta Resolução.
Art. 8º O artigo 4º da Resolução nº 48/2009 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 4º As funções gratificadas serão exercidas exclusivamente por servidores efetivos
pertencentes ao Quadro Único de Pessoal do Poder Legislativo Municipal.
Art. 9º O inciso III do parágrafo 6º do artigo 9º da Resolução nº 48/2009 passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 9º(...)
§6º(...)
III - 06 (seis) níveis quando concluído curso superior, ou 08 (oito) níveis se o curso for das áreas
de Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Secretariado ou Direito.
Art. 10 O caput do artigo 12 da Resolução nº 48/2009 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 12 O servidor efetivo do Quadro Único de Pessoal, ocupante de cargo de direção, chefia ou
assessoramento, de qualquer grupo ocupacional, perceberá o valor atribuído à simbologia do
cargo comissionado ou o valor da remuneração do cargo efetivo mais o valor da função
gratificada, nos termos da Lei nº 525, de 25 de março de 2004, e suas alterações (Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais).
Art. 11 O inciso V do artigo 20 da Resolução nº 48/2009 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 20 (...)
V - Tabela de Cargos em Comissão, Funções Gratificadas, quantidade de vagas e respectivos
valores.
Art. 12 O caput do artigo 21 da Resolução nº 48/2009 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 21 O Anexo V da presente Resolução, que passará a vigorar a partir de sua publicação,
preserva, altera, extingue e acrescenta cargos em Comissão, com suas respectivas vagas,
constantes do Anexo I da Resolução nº 42, de 22 de abril de 2008, e da Resolução nº 45, de 04
de dezembro de 2008, e resguarda a Função Gratificada de Controlador Interno, conforme
Resolução nº 39, de 18 de dezembro de 2007, da seguinte forma:
Art. 13 O parágrafo 2º do artigo 23 da Resolução nº 48/2009 passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 23 (...)
§2º As atribuições da Função Gratificada de Controlador Interno são as descritas na Resolução
nº 36, de 27 de Fevereiro de 2007, e suas alterações, sendo o valor de tal gratificação aquele
definido na Tabela "B", do Anexo V desta Resolução.
Art. 14 O Cargo em Comissão de Chefe da Divisão de Escrituração Contábil e Patrimonial - CC-3
fica transformado para o Cargo em Comissão de Chefe da Divisão Orçamentária e Financeira CC-4, com as atribuições de chefiar e coordenar a emissão dos empenhos e controlar o saldo
das dotações orçamentárias e bancário; efetuar o lançamento e exercer o controle contábil das
variações de dotações orçamentárias, das despesas e dos demais atos sujeitos à contabilização;
elaborar e exercer o controle da execução da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO; elaborar os demonstrativos mensais, os balancetes e os balanços; efetuar estudos para
elaboração da proposta orçamentária; efetuar o controle da despesa realizada, elaborando o
demonstrativo correspondente; outras atividades correlatas.
Parágrafo Único. Ficam revogadas as atribuições do cargo de Chefe da Divisão de Escrituração
Contábil e Patrimonial constantes no Anexo IV da Resolução nº 48/2009.
Art. 15 O Anexo IV da Resolução nº 48/2009, passa a vigorar acrescido das atribuições do Cargo
de Chefe da Divisão Orçamentária e Financeira com a seguinte redação:
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ANEXO V
TABELA DE CARGOS EM COMISSÃO, FUNÇÕES GRATIFICADAS, QUANTIDADE DE VAGAS E RESPECTIVO
S VALORES
CARGOS EM COMISSÃO
________________________________________________________________
|
CARGO
|QUANTIDADE|SÍMBOLO|
|=============================================|==========|=======|
|Diretor Geral
|
01|CC 1
|
|---------------------------------------------|----------|------ |
|Diretor Jurídico
|
01|CC 1
|
|---------------------------------------------|----------|-------|
|Controlador Interno
|
01|CC 2
|
|---------------------------------------------|----------|-------|
|Chefe do Departamento de Administração
|
01|CC 2
|
|---------------------------------------------|----------|-------|
|Chefe do Departamento de Processo Legislativo|
01|CC 2
|
|---------------------------------------------|----------|-------|
|Chefe da Divisão de Recursos Humanos
|
01|CC 2
|
|---------------------------------------------|----------|-------|
|Chefe do Departamento Financeiro e Contábil |
01|CC 2
|
|---------------------------------------------|----------|-------|
|Chefe da Divisão Orçamentária e Financeira
|
01|CC 4
|
|---------------------------------------------|----------|-------|
|Chefe da Divisão de Comunicação
|
01|CC 3
|
|---------------------------------------------|----------|-------|
|Chefe da Divisão de Serviços Auxiliares
|
01|CC 3
|
|---------------------------------------------|----------|-------|
|Chefe da Divisão de Compras e Materiais
|
01|CC 3
|
|---------------------------------------------|----------|-------|
|Chefe de Gabinete da Presidência
|
01|CC 2
|
|---------------------------------------------|----------|-------|
|Assessor para Assuntos de Cidadania
|
01|CC 4
|
|---------------------------------------------|----------|-------|
|Chefe da Divisão de Apoio às Comissões
|
01|CC 4
|
|---------------------------------------------|----------|-------|
|Chefe da Divisão de Expediente e Tramitação |
01|CC 4
|
|---------------------------------------------|----------|-------|
|Chefe da Divisão de Informática
|
01|CC 3
|
|---------------------------------------------|----------|-------|
|Chefe da Divisão de Transportes
|
01|CC 4
|
|---------------------------------------------|----------|-------|
|Chefe de Gabinete Parlamentar
|
21|CC 2
|
|---------------------------------------------|----------|-------|
|Chefe da Divisão de Protocolo
|
01|CC 5
|
|---------------------------------------------|----------|-------|
|Chefe
da
Div. de Redação, Registros e|
01|CC 5
|
|Reprodução Sonora
|
|
|
|---------------------------------------------|----------|------|
|Assessor Parlamentar
|
147|CC 5
|
|---------------------------------------------|----------|------|
|Assessor Legislativo I
|
30|CC 6
|
|---------------------------------------------|----------|------|Assessor Legislativo II
|
22|CC 7
|
|_____________________________________________|__________|_______
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ANEXO IV
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO VINCULADOS AOS
GABINETES PARLAMENTARES, AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NÃO VINCULADOS
AOS GABINETES PARLAMENTARES
CHEFE DA DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Chefiar e coordenar a emissão dos empenhos e controlar o saldo das dotações orçamentárias e
bancário; efetuar o lançamento e exercer o controle contábil das variações de dotações
orçamentárias, das despesas e dos demais atos sujeitos à contabilização; elaborar e exercer o
controle da execução da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO; elaborar os
demonstrativos mensais, os balancetes e os balanços; efetuar estudos para elaboração da
proposta orçamentária; efetuar o controle da despesa realizada, elaborando o demonstrativo
correspondente; outras atividades correlatas.
Art. 16 O Anexo V da Resolução n° 48/2009, passa a vigorar com a seguinte configuração:
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FUNÇÕES GRATIFICADAS - FG
__________________________________________________________________________
|
FUNÇÃO
| QUANTIDADE | SÍMBOLO |
|===============================================|==============|===========|
|Controlador Interno
|
01|FG-CI
|
|-----------------------------------------------|--------------|-----------|
|Contador Geral
|
01|FG-CG
|
|-----------------------------------------------|--------------|-----------|
|Assessor Técnico das Comissões Permanentes
|
03|FG–01
|
|-----------------------------------------------|--------------|-----------|
|Gestor de Contratos
|
01|FG–02
|
|_______________________________________________|______________|___________|
o

Art. 17 O caput e o Parágrafo 2º do artigo 2 da Resolução 36/2007 passam a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 2º As atribuições da CONTROLADORIA serão exercidas por um Controlador Interno,
designado para a Função Gratificada, símbolo FG-CI, com remuneração equivalente ao nível 70
da Tabela de Vencimentos desta Câmara Municipal, ou designado para o Cargo em Comissão
de Controlador Interno, com remuneração equivalente ao nível CC2 da Tabela de Vencimentos
desta Câmara Municipal.
(...)
§ 2º A designação para a Função Gratificada ou Cargo em Comissão de Controlador Interno, por
parte do Presidente da Câmara, deverá recair em servidor efetivo pertencente ao Quadro de
Pessoal desta Câmara Municipal que tenha formação em Contabilidade, Economia, Direito,
Administração ou Tecnologia em Gestão Pública.
Art. 18 Fica revogado o inciso III do parágrafo 3º do artigo 2º da Resolução nº 36/2007.
Art. 19 O caput e o inciso III do art. 3º da Resolução nº 36/2007 passam a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 3º Constituem-se garantias do ocupante do cargo em comissão ou função gratificada de
Controlador Interno, e dos servidores que integrarem a Controladoria:
(...)
III - mandato de 02 (dois) anos, permitida uma recondução por igual período.
Art. 20 O artigo 11 da Resolução nº 37/2007 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 11 Os cargos comissionados e as funções gratificadas que integram a estrutura dos órgãos
de apoio são os definidos no Plano de Classificação de Cargos e Salários desta Câmara.
Art. 21 Esta Resolução entra em vigor da data de sua publicação.
Art. 22 Ficam revogadas a Resolução nº 25/2004, Resolução nº 35/2007, Resolução nº 39/2007
e demais disposições em contrário.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, 18 de Dezembro
de 2018.
Assis Manoel Pereira
Ubiratan Pedroso
Presidente
1º Secretário

Resolução 108, de 18 de dezembro de 2018
Altera dispositivos da Resolução nº 48, de 10 de fevereiro de 2009, que dispõe sobre o Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Poder Legislativo Municipal.
Art. 1º O cargo efetivo de Pedagogo, carga horária 40 horas, criado pela Resolução nº 79/2014,
passa a ter nível inicial 70; o cargo efetivo de Operador de Som, carga horária 40 horas, criado
pela Resolução nº 79/2014, passa a ter nível inicial 46; e o cargo efetivo de Técnico de
Informática Júnior, carga horária 40 horas, criado pela Resolução 79/2014, passa a ter nível
inicial 46.
Art. 2º O quadro dos cargos efetivos constante do Anexo II da Resolução nº 48, de 10 de
Fevereiro de 2009, passa a vigorar com a seguinte estrutura:
Anexo II
Quadro de vagas dos cargos efetivos

Assistente Técnico Legislativo

NÍVEL
INICIAL
-

VAGAS
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I – Cargos existentes
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II – Cargos para os quais não haverá mais concurso
CARGO
Assistente Técnico Legislativo

NÍVEL
INICIAL
-

VAGAS

NÍVEL
INICIAL
70

VAGAS

OBS.

-

III – Cargos criados
CARGO
Administrador

OBS.

2

Assessor de Imprensa

70

1

Advogado

60

Contador

70

02 cargos criados pela Resolução nº
79/2014
01 cargo criado pela Resolução nº
79/2014

Técnico em Contabilidade

46

4
2
3
2
2

Agente Administrativo

5

Motorista

40
35
34

Técnologo em Gestão Legislativa

21
20
46

2

Engenheiro Civil

60

1

Redação dada pela Resolução nº
66/2012
Redação dada pela Resolução nº
66/2012
Redação dada pela Resolução nº
57/2010
Cargo criado pela Resolução nº
79/2014
Revogado pela Resolução nº 90/2015
Cargo criado pela Resolução nº
79/2014

Técnico de Informática

46

2

33

2

Analista de sistemas Jr

70

1

Pedagogo

70
60

Operador de som

Tradutor e intérprete de Libras/Língua
Portuguesa - TILS

2

Cargo criado pela Resolução nº
79/2014
Cargo criado pela Resolução nº
79/2014
Cargo criado pela Resolução nº
79/2014

46
40

Nível alterado pela Resolução nº
91/2015

60

Cargo criado pela Resolução nº
79/2014

60

1

Cargo criado pela Resolução nº
90/2015
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Art. 3º Esta Resolução entra em vigor da data de sua publicação.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, 18 de Dezembro
de 2018.
Assis Manoel Pereira
Ubiratan Pedroso
Presidente
1º Secretário
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