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Portaria 234/2022
O Presidente da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições regimentais e de acordo com o que estabelece a Lei nº. 525, de 25 de março de
2004, e alterações (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) e, ainda, em atendimento ao
protocolado nº 915 de 04/07/2022,
RESOLVE
Art. 1º Exonerar o(a) Servidor(a) FABIO DE MELO ABREU, do CARGO EM COMISSÃO de
ASSESSOR PARLAMENTAR, CC-05, do(a) GAB. VEREADOR ABILIO ARTHUR ALVES, deste
Poder Legislativo Municipal, a partir de 05/07/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos legais a partir
de 05/07/2022.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de São José dos Pinhais/PR, 08/07/2022.
Abilio Arthur Alves
Presidente

Portaria 235/2022
O Presidente da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições regimentais e de acordo com o que estabelece a Lei nº. 525, de 25 de março de
2004, e alterações (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), ainda em atendimento ao
protocolado nº 897 de 01/07/2022 e de acordo com a Suspensão de Sentença nº 1.642.238-7,
TJ/PR.
RESOLVE
Art. 1º Nomear, a partir de 01/07/2022, SALVIANA AMARA DE OLIVEIRA GONÇALVES,
portador(a) da CI/RG n° RG: X.XXX.859-8/PR e do CPF/MF nº XXX.339.569-04, para o CARGO
EM COMISSÃO de CHEFE DA DIVISAO DE PROTOCOLO, CC-05, ficando o(a) servidor(a)
desligado(a) do CARGO EM COMISSÃO de ASSESSOR ESPECIAL, CC-06, da DIRETORIA
GERAL, deste Poder Legislativo Municipal.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos legais a partir
de 01/07/2022.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de São José dos Pinhais/PR, de 08/07/2022.
Abilio Arthur Alves
Presidente
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Dispõe sobre Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Poder Legislativo
Municipal.
Faço saber que a Câmara Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, aprovou e
eu, Presidente, usando das atribuições que me confere a Lei Orgânica do Município, promulgo a
seguinte Resolução:
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Poder Legislativo
Municipal é composto de cargos efetivos, cargos em comissão e funções gratificadas, de acordo
com o estabelecido nesta Resolução.
Art. 2º As atribuições básicas e a quantidade de vagas dos cargos efetivos, cargos
comissionados e funções gratificadas estão consolidadas no anexo desta Resolução.
Parágrafo Único. O nível inicial de vencimento para os cargos efetivos e a indicação da
simbologia remuneratória para os cargos em comissão e funções gratificadas são os
estabelecidos no anexo desta Resolução.
DOS CARGOS EFETIVOS
Art. 3º Os cargos efetivos serão providos exclusivamente por meio de concurso público, nos
níveis de vencimento inicial previstos no Anexo desta Resolução.
Art. 4º Fica assegurado que a quantidade de vagas para cargos efetivos é de, no mínimo, 25%
das vagas de cargos em comissão.
Art. 5º Os cargos efetivos do Poder Legislativo Municipal estão distribuídos, de acordo com a
natureza das atribuições, em 04 (quatro) grupos ocupacionais: Operacional, Administrativo,
Técnico e Superior.
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Art. 6º O Grupo Ocupacional Operacional - GOP abrange o cargo de Motorista e Auxiliar de
Limpeza, cujas atribuições estão descritas no Anexo desta Resolução.
§ 1º A exigência de escolaridade para os cargos é ensino médio completo.
§ 2º Para o cargo de motorista, também será exigida a habilitação para conduzir veículos de
categoria B.
§ 3º O crescimento na carreira dar-se-á por meio de progressão simples e progressão
qualificada, sempre precedidas da obtenção da pontuação necessária em processo de avaliação
de desempenho estabelecido em regulamento.
§ 4º A progressão simples elevará o vencimento do servidor para o nível imediatamente superior
àquele em que se encontrar.
§ 5º A progressão qualificada elevará o vencimento para níveis superiores àquele em que o
servidor
se
encontra,
cumpridas
as
seguintes
exigências:
I – estar, no mínimo, há 02 (dois) anos sem ter obtido progressão qualificada;
II – cumprir os requisitos de qualificação profissional exigidos na legislação pertinente;
III – ter obtido resultado compatível nos dois últimos processos de avaliação de desempenho de
que participou, além da respectiva progressão simples, conforme regulamento;
§ 6º Atendidas as exigências citadas no parágrafo anterior, as necessidades da Administração e
a suportabilidade financeira para seu custeio, o servidor progredirá níveis de vencimento
conforme a qualificação que obtiver, na sequência:
I - 02 (dois) níveis quando concluídos um ou mais cursos complementares relacionados à área
de atuação da administração municipal, cujas cargas horárias somadas perfaçam, no mínimo,
180 (cento e oitenta) horas;
II - 02 (dois) níveis quando concluídos um ou mais cursos complementares relacionados à área
de atuação da administração municipal, cujas cargas horárias somadas perfaçam, no mínimo,
360 (trezentos e sessenta) horas;
III - 06 (seis) níveis quando concluído curso superior, ou habilitação na categoria C ou D para o
cargo de motorista, ou 08 (oito) níveis se o curso for das áreas de Administração, Ciências
Econômicas, Ciências Contábeis, Direito ou Secretariado, ou habilitação categoria E, para o
cargo de motorista;
IV - 04 (quatro) níveis quando concluído curso de especialização relacionado com a área de
Administração.
§ 7° A sequência de qualificações prevista no parágrafo anterior é de observância obrigatória,
sendo vedada a obtenção da progressão qualificada em ordem distinta da ali prevista, de modo
que, caso o servidor detenha unicamente qualificação prevista em inciso posterior, esta será tida
como fundamento para a concessão da progressão também pelos incisos anteriores;
§ 8° As elevações de nível previstas nos incisos do parágrafo 6º serão percebidas de forma
cumulada, uma após a outra, respeitado o período de tempo previsto no inciso I do parágrafo 5°,
vedada a obtenção de mais de uma progressão qualificada com base no mesmo inciso.
Art. 7º O Grupo Ocupacional Administrativo - GOA abrange o cargo de Agente Administrativo,
que exige o desempenho de funções nas quais predomina o trabalho intelectual administrativo, e
cujas atribuições estão descritas no Anexo desta Resolução.
§ 1º A exigência de escolaridade para o cargo é ensino médio completo.
§ 2º O crescimento na carreira dar-se-á conforme os incisos do §5º do artigo 6º.
§ 3º Atendidas as exigências citadas no parágrafo anterior, as necessidades da Administração e
a suportabilidade financeira para seu custeio, o servidor progredirá níveis de vencimento
conforme a qualificação que obtiver, na sequência:
I - 02 (dois) níveis quando concluídos um ou mais cursos complementares relacionados à área
de atuação da administração municipal, cujas cargas horárias somadas perfaçam, no mínimo,
180 (cento e oitenta) horas;
II - 02 (dois) níveis quando concluídos um ou mais cursos complementares relacionados à área
de atuação da administração municipal, cujas cargas horárias somadas perfaçam, no mínimo,
360 (trezentos e sessenta) horas;
III - 06 (seis) níveis quando concluído curso superior, ou 08 (oito) níveis se o curso for das áreas
de Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Direito ou Secretariado.
IV - 04 (quatro) níveis quando concluído curso de especialização relacionado com a área de
Administração.
§ 4º Aplica-se aos cargos do GOA o disposto nos parágrafos 7º e 8º do artigo 6º.
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Art. 10 A carga horária para os cargos efetivos é de 40 (quarenta) horas semanais, com 8 (oito)
horas diárias, salvo nos casos de compensação ou revezamento e dos cargos de 20 (vinte)
horas semanais, já existentes no quadro funcional.
Art. 11 O Quadro de vagas e o nível inicial dos cargos efetivos passa a vigorar conforme o
Anexo desta Resolução.
DOS CARGOS EM COMISSÃO
Art. 12 Os cargos em comissão, destinados exclusivamente para funções de direção, chefia e
assessoramento, são de livre nomeação e exoneração pelo Presidente do Poder Legislativo.

4

Art. 8º O Grupo Ocupacional Técnico - GOT abrange os cargos que exigem o desempenho de
funções nas quais predomina o trabalho intelectual técnico cujas atribuições restam descritas no
Anexo desta Resolução.
§1° Pertencem ao GOT os seguintes cargos:
I – Técnico em Contabilidade;
II – Técnico de Informática;
III – Operador de Som; e
IV – Arquivista.
§ 2º Para os cargos previstos no parágrafo anterior exige-se curso pós-médio completo na
respectiva área e registro no respectivo órgão de classe, quando houver.
§ 3º O crescimento na carreira dar-se-á conforme os incisos do §5º do Art. 6º.
§ 4º Atendidas as exigências citadas no parágrafo anterior, as necessidades da Administração e
a suportabilidade financeira para seu custeio, o servidor progredirá níveis de vencimento
conforme
a
qualificação
que
obtiver,
na
sequência:
I - 02 (dois) níveis quando concluídos um ou mais cursos complementares relacionados à área
de atuação da administração municipal, cujas cargas horárias somadas perfaçam, no mínimo,
180 (cento e oitenta) horas;
II - 02 (dois) níveis quando concluídos um ou mais cursos complementares relacionados à área
de atuação da administração municipal, cujas cargas horárias somadas perfaçam, no mínimo,
360 (trezentos e sessenta) horas;
III - 06 (seis) níveis quando concluído curso superior; ou 8 (oito) níveis, se o curso for na
respectiva área de atuação do servidor.
IV - 04 (quatro) níveis quando concluído curso de especialização relacionado à sua respectiva
área de atuação.
§ 5º Aplica-se aos cargos do GOT o disposto nos parágrafos 7º e 8º do artigo 6º.
Art. 9º O Grupo Ocupacional Superior - GOS abrange os cargos cujas funções relacionam-se à
proposição, análise, execução e avaliação de procedimentos inerentes a áreas de
conhecimentos específicos, que são obtidos em cursos superiores, e cujas atribuições restam
descritas no Anexo desta Resolução.
§ 1º Pertencem ao GOS os seguintes cargos:
I – Administrador;
II – Advogado;
III - Assessor de Imprensa;
IV – Contador;
V - Engenheiro Civil;
VI - Analista de Sistemas Júnior; e
VII – Pedagogo.
§ 2º A exigência de escolaridade para os cargos relacionados no parágrafo 1º é o curso superior
completo específico e o registro no respectivo órgão de classe, quando houver.
§ 3º No caso de denominação de curso diferente da exigida, para efeitos de concurso público
desse grupo ocupacional, são também aceitos os cursos que apresentem grade curricular com
disciplinas de conteúdos similares às do curso originalmente solicitado.
§ 4º O crescimento na carreira dar-se-á conforme os incisos do §5º do Art. 6º.
§ 5º Atendidas as exigências citadas no parágrafo anterior, as necessidades da Administração e
a suportabilidade financeira para seu custeio, o servidor progredirá níveis de vencimento
conforme
a
qualificação
que
obtiver,
na
sequência:
I - 04 (quatro) níveis quando concluído curso de especialização relacionado à área de atuação;
II - 06 (seis) níveis quando concluído curso de mestrado na área de atuação; e,
III - 06 (seis) níveis quando concluído curso de doutorado na área de atuação.
§ 6º Aplica-se aos cargos do GOS o disposto nos parágrafos 7º e 8º do artigo 6º.
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§1º Os cargos de Chefe de Gabinete e de Assessor Parlamentar serão providos mediante
exclusiva indicação do Parlamentar ao qual serão subordinados.
§ 2º Ficam destinados aos servidores efetivos, no mínimo, 5% (cinco por cento) das vagas dos
cargos de direção, chefia e assessoramento, excetuando-se do cômputo os cargos vinculados
diretamente
aos
gabinetes
parlamentares
e
da
Presidência.
§ 3º Havendo recusa expressa por parte de servidor efetivo em assumir cargo de provimento em
comissão, que inviabilize o cumprimento do disposto no parágrafo anterior, a autoridade
competente, desde que comprove tal impossibilidade, poderá ser dispensada da obrigação de
respeitar o percentual mínimo ali estabelecido.
Art. 13 O cargo de provimento em Comissão de Diretor Jurídico deverá ser ocupado
obrigatoriamente por profissional qualificado e inscrito na Ordem de Advogados do Brasil – OAB.
Art. 14 O cargo de provimento em Comissão de Diretor do Departamento de Comunicação
deverá ser ocupado obrigatoriamente por profissional inscrito no Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE.
Art. 15. Os cargos de provimento de Diretor Geral e Diretor de Departamento deverão ser
ocupados obrigatoriamente por profissionais com formação em nível superior.
Art. 16 Os cargos de provimento em Comissão Assessor da Mesa Diretiva e Assessor de
Comissão Permanente, deverão ser ocupados obrigatoriamente por profissionais com formação
em nível superior.
Art. 17 O Quadro de vagas e a simbologia remuneratória dos cargos em comissão passa a
vigorar conforme o Anexo desta Resolução.
DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS
Art. 18 As funções gratificadas serão exercidas exclusivamente por servidores efetivos
pertencentes ao Quadro Único de Pessoal do Poder Legislativo Municipal.
I – O servidor efetivo do Quadro Único, quando designado para exercer a função de direção,
chefia ou assessoramento, perceberá gratificação de 45% do símbolo do cargo em comissão
correspondente,
nos
termos
do
constante
no
Anexo
desta
Resolução;
II – O servidor poderá perceber sua remuneração na forma estabelecida no inciso I, ou o valor do
cargo comissionado correspondente constante na Tabela de Valores de Cargos em Comissão e
funções gratificadas;
III – É vedada a nomeação simultânea para os cargos em comissão previsto neste artigo e em
funções gratificadas, mesmo que recaiam sobre servidores distintos.
Parágrafo Único. É pré-requisito para exercer as funções gratificadas previstas neste artigo, o
servidor possuir formação em nível superior na área de atuação.
Art. 19 O Quadro de função gratificada e sua simbologia remuneratória passa a vigorar conforme
o Anexo desta Resolução.
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 20 A estrutura organizacional da Câmara Municipal de São José dos Pinhais está
estabelecida conforme quadro de cargos, vagas, atribuições dos servidores e organograma
anexos a esta Resolução.
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 21 Os cargos efetivos e suas respectivas vagas passam a vigorar conforme o constante do
Anexo da presente Resolução.
Art. 22 A primeira progressão simples prevista nesta Resolução, para o servidor do Quadro
Único de Pessoal, será efetivada no ano imediatamente posterior àquele em que for concluído o
respectivo estágio probatório.
Art. 23 A primeira progressão qualificada do servidor do Quadro Único de Pessoal dar-se-á no
ano imediatamente posterior àquele em que foi aplicada a primeira progressão simples, sendo
necessários à habilitação os seguintes requisitos:
I - Não ter participado dos acessos nos últimos 02 (dois) anos; e,
II - Ter sido promovido por merecimento no último certame do qual participou.
Art. 24 O servidor que concluir o estágio probatório até 31 de dezembro do ano imediatamente
anterior à progressão simples poderá participar do certame para progressão qualificada, e
utilizará as duas últimas avaliações do estágio probatório.
Art. 25 É parte integrante desta Resolução o anexo, onde consta:
- Atribuições dos Cargos Efetivos;
- Quadro de Vagas dos Cargos Efetivos;
- Atribuições dos Cargos em Comissão;
- Atribuições das Funções Gratificadas;
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- Quadro de Vagas dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas;
- Organograma.
Art. 26 O Quadro Único de Pessoal da Câmara Municipal de São José dos Pinhais fica
consolidado com as atribuições e quantitativos constantes nos anexos desta Resolução.
Art. 27 Ficam revogadas as Resoluções nº 08/1989, nº 37/2007, nº 48/2009 e demais
disposições que contrariem esta norma.
Art. 28 Esta Resolução entra em vigor em 01 de agosto de 2022.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, 14 de julho de
2022.
Abilio Arthur Alves
Ubiratan Pedroso
Presidente
1º Secretário
ANEXO
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EFETIVOS
GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL - GOP
MOTORISTA
Transportar pessoas e materiais em geral, em veículos leves e/ou furgões, conforme habilitação
específica para condução desses; registrar entrada e saída do veículo, quilometragem e
percurso; realizar manutenção de operação do veículo, verificando níveis de abastecimento de
combustível, lubrificação, condições dos pneus e outras, informando necessidades de
manutenções e promovendo respectivos abastecimentos; executar outras atividades correlatas.
AUXILIAR DE LIMPEZA
Limpeza com flanela e/ou desinfecção com pano úmido das mesas, balcões, armários, arquivos,
prateleiras, persianas, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis e utensílios
existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc.;
Varrição completa de todas as dependências prediais, tais como: corredores, banheiros, halls,
áreas contíguas de circulação, etc.; com a aplicação de pano úmido e de produto adequado ao
piso, duas vezes ao dia, ou mais vezes quando necessário;
Limpeza com lavagem e desinfecção com produtos adequados dos banheiros, louças sanitárias,
mictórios, espelhos, saboneteiras, metais em geral, etc., duas vezes ao dia, ou mais vezes
quando necessário, repondo toalhas, papel higiênico, sabonete líquido, etc.
Recolhimento do lixo dos coletores e cinzeiros, inclusive dos banheiros, duas vezes ao dia, ou
mais quando necessário, removendo-os para o local indicado pela Administração;
Limpeza e polimento com produto adequado para a remoção de eventuais manchas de qualquer
natureza em maçanetas, portas, paredes divisórias, etc.
Limpeza e desinfecção com produtos adequados da copa e do refeitório, sempre que
necessário;
Limpeza das salas de reunião, após o seu uso, ou quando necessário;
Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza, lavação e aspirando o pó;
Aspirar o pó em todo o piso acarpetado;
Limpeza do elevador com produtos adequados;
Limpeza de corrimãos;
Limpeza de portas de vidro com pano umedecido em álcool;
Limpeza de bebedouros;
Lavagem de panos, baldes e demais utensílios utilizados na limpeza, em tanques e locais
próprios para este fim;
Limpeza atrás dos móveis, armários e arquivos;
Varrição e lavagem das áreas externas às dependências prediais, sendo calçadas, pátio e
estacionamento coberto;
Limpeza completa da copa e do refeitório, inclusive lavar pisos e paredes;
Lavagem e higienização de bebedouros, geladeiras, forno de microondas e fogão;
Limpeza, com produto adequado, de portas, barras e batentes pintados com tinta à óleo ou
verniz sintético;
Lustrar com flanela todo o mobiliário envernizado;
Limpeza, com produtos adequados, as forrações de couro ou tecido em sofás, cadeiras e
poltronas;
Lavagem completa dos banheiros, corredores e escadas;
Limpeza e polimento de todos os metais, como válvulas, registros, torneiras, fechaduras, etc.;
Limpeza de espelhos com pano umedecido em álcool, duas vezes por semana;
Limpar, encerar e lustrar, com material e produtos apropriados, todo o piso em granito;
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Limpeza com pano úmido e produto adequado de todas as luminárias internas e externas, etc.
Remoção do pó de livros e de outros materiais armazenados em estantes e arquivos, e de
objetos de decoração, inclusive quadros, murais, persianas, etc.
Limpeza geral com produtos adequados de áreas envidraçadas internas das dependências
prediais.
Limpeza geral e completa, com produtos adequados, das paredes internas, portas, rodapés,
maçanetas e persianas;
Lavagem geral e completa, com produtos e equipamentos adequados, de pisos acarpetados.
GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO - GOA
AGENTE ADMINISTRATIVO
Digitar, arquivar, separar, distribuir e controlar documentos; preparar, calcular, lançar, conferir e
atualizar dados; elaborar e emitir relatórios, correspondências e expedientes administrativos em
geral; organizar, manter e manusear arquivos; controlar agendas; receber e realizar chamadas
telefônicas, transferindo-as internamente; atender ao público, prestar informações e orientações
e proceder ao encaminhamento conforme assunto; elaborar certidões, memorandos e outros
expedientes; efetuar pesquisa de mercado e contatar fornecedores para serviços e materiais;
receber, conferir, organizar, controlar, separar, carregar, entregar e manter registros de níveis de
estoque de materiais, bem como preparar pedidos de reposição de material; realizar inventários
de patrimônio; receber, protocolar, classificar, expedir, distribuir e arquivar documentos; operar e
controlar maquinário necessário ao desempenho das funções; auxiliar administrativamente os
agentes públicos em geral, executando outras atividades correlatas conforme solicitação e
disponibilidade.
GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO - GOT
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Analisar escrituração de livros contábeis; elaborar balancetes, balanços e outras demonstrações
contábeis; efetuar a conciliação de contas; examinar fluxo de caixa; organizar relatórios
contábeis; participar da elaboração de programas contábeis; elaborar planos de trabalho de
termos de cooperação técnica-financeira; prestar assessoramento na elaboração de prestação
de contas; contabilizar documentos; elaborar demonstrações mensais de receitas e despesas;
manter controles da execução orçamentária; outras atividades correlatas. Realizar
atividades pertinentes às atividades da área de Recursos Humanos/ Departamento
Pessoal; acompanhar e zelar pelo cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária e fiscal;
elaborar relatórios, declarações e memorandos, referentes a assuntos de pessoal; outras
atividades correlatas.
TÉCNICO DE INFORMÁTICA
Atividades de operação de sistemas de computadores e microcomputadores, monitorando os
recursos de infraestrutura de Tecnologia da Informação; identificação, registro e correção de
ocorrências de anormalidades na infraestrutura de tecnologia; atendimento das demandas dos
funcionários do Legislativo, orientando-os para a correta utilização de hardware e software;
capacitação dos usuários para o uso de aplicativos desenvolvidos internamente; tarefas de apoio
ao processo de desenvolvimento de sistemas, atuando em programação, testes e na elaboração
da documentação; acompanhar a instalação, desinstalação e remoção de equipamentos de
Tecnologia da Informação; participar na elaboração de manuais de consultas e treinamentos;
atuar no processo para o atendimento das normas relativas à segurança, proteção ao meio
ambiente, saúde, sistemas de gestão e responsabilidade social, prestar suporte na manutenção
de máquinas e equipamentos de trabalho, a fim de assegurar a boa operação nos gabinetes,
administração e espaços coletivos da câmara; Consertar e instalar aparelhos eletrônicos,
desenvolver dispositivos de circuitos eletrônicos, fazer manutenções corretivas, preventivas e
preditivas, sugerir mudanças no processo de produção, criar e implementar dispositivos de
automação. Treinar, orientar e avaliar o desempenho de operadores. Estabelecer comunicação
oral e escrita para agilizar o trabalho, redigir documentação técnica e organizar o local de
trabalho; propor, desenvolver e implantar ampliações na rede física; manter-se atualizado em
relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de atuação e das necessidades do
setor/departamento; executar outras tarefas correlatas.
OPERADOR DE SOM
Operar equipamentos de som de estúdio de gravação, central do ar, teatro, ou apresentação
externa; atuar em seus dispositivos e efetuar gravações e montagens, acompanhando o
andamento dos trabalhos legislativos; propor alterações necessárias para garantir a qualidade do
resultado, bem como adequação à atividade; efetuar gravação operando máquinas analógicas e

7

Edição 1148, Ano 5 – 18/07/2022

Diário Oficial Eletrônico

Câmara Municipal de São José dos Pinhais

Rua Veríssimo Marques, 699 - Centro - CEP 83005-410 - São José dos Pinhais – PR
Telefone: (41) 3299-6500
CNPJ: 78.173.648/0001-57

Página

digitais; colaborar na manutenção de máquinas e equipamentos de trabalho, para conservá-los
em bom estado de funcionamento; veicular programas, vinhetas e chamadas, de acordo com o
roteiro da programação; receber transmissão externa; realizar gravação de textos, músicas,
vinhetas e programas jornalísticos; zelar pela manutenção dos níveis de áudio, equalização e
qualidade do som; auxiliar na organização de arquivos e envio e recebimento de documentos
pertinentes a sua área de atuação, para assegurar a pronta localização de dados; zelar pela
segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da
execução dos serviços; zelar pela guarda, limpeza e conservação dos equipamentos da área,
bem como pela manipulação correta de discos, fitas, cartuchos etc., e de outros materiais, bem
como dos locais de trabalho; manter-se atualizado em relação às tendências e inovações
tecnológicas de sua área de atuação e das necessidades do setor/departamento; executar
outras tarefas correlatas.
GRUPO OCUPACIONAL SUPERIOR - GOS
ADMINISTRADOR
Planejar, organizar, controlar e assessorar a organização nas áreas de recursos humanos,
patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras; implementar programas
e projetos; elaborar o planejamento organizacional; promover estudos de racionalização e
controlar o desempenho organizacional. Racionalizar procedimentos administrativos em geral e
os relativos a operacionalização do planejamento econômico; analisar e propor alternativas para
problemas de origem econômico-financeira; elaborar pareceres, relatórios, planos e projetos
técnicos, bem como realizar pesquisas e análises pertinentes ao campo da administração;
realizar levantamento de sistemas existentes, métodos e rotinas de trabalho; executar projetos
voltados à simplificação de rotinas e procedimentos administrativos; elaborar impressos,
formulários, organogramas, fluxogramas e diagramas; elaborar atos administrativos; revisar
documentos de empresas e profissionais autônomos que prestem serviços para a Administração;
montar e promover divulgação de editais e convites para processos licitatórios e concursos
públicos; elaborar atas, minutas de contratos, distratos, rescisões de contratos e aditivos
contratuais; outras atividades correlatas.
ADVOGADO
Pesquisar sobre questões jurídico-legais, incluindo doutrina, jurisprudência e direito aplicado à
realidade administrativa local; analisar e emitir pareceres sobre questões de natureza jurídicolegal; prestar assessoria jurídica ao Diretor Jurídico e às demais Diretorias e Departamentos da
Câmara Municipal; assessorar na análise e elaboração de legislações em geral; emitir pareceres
em expedientes administrativos; analisar e aprovar minutas de editais de licitação, contratos,
acordos e convênios; efetuar levantamento de processos judiciais; controlar e acompanhar
ações em andamento; acompanhar publicações do Poder Judiciário; controlar os prazos judiciais
a serem cumpridos; elaborar peças processuais; participar e atuar em audiências e conselhos;
representar a Câmara Municipal judicial e extrajudicialmente; outras atividades correlatas.
ASSESSOR DE IMPRENSA
Selecionar manuscritos, propostas de comunicação e matérias; cobrir eventos realizados pela
Câmara Municipal para montagem de textos, revisando-os e submetendo-os à aprovação para
divulgação; acompanhar notícias na imprensa, selecionando-as e divulgando-as aos
interessados, e efetuar sinopses de notícias do dia, anotando assuntos de relevância; participar
e/ou organizar entrevistas individuais e coletivas de interesse da Administração com a imprensa;
redigir e revisar matérias, textos, artigos e "releases" acerca de programações da Câmara
Municipal, selecionando mídia para divulgação e providenciando sua publicação; participar na
realização de reportagens fotográficas, como coberturas de solenidades, encontros, festividades,
visitas; executar programas de divulgação interna, como boletins, "house-organs", jornais, etc.;
interagir com entidades públicas e privadas na realização de eventos realizados pela Câmara
Municipal e de interesse desta; elaborar e controlar calendários de promoções, eventos e datas
comemorativas; organizar e manter atualizado cadastro de autoridades municipais, estaduais e
federais, além de mala direta do público alvo de interesse da Câmara Municipal; elaborar
quadros de aviso, exposições e mostras que envolvem a imagem da Câmara Municipal e política
de atuação da administração desta; recepcionar, analisar, enviar, controlar e elaborar notas e
matérias para publicação em jornais do Estado e portal da Câmara Municipal na Internet;
elaborar textos para publicação nos veículos de comunicação social utilizados pela Câmara
Municipal; elaborar ou acompanhar elaboração de material de publicidade de ações da Câmara
Municipal, controlar sua divulgação e analisar resposta do público visado; outras atividades
correlatas.
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CONTADOR
Analisar escrituração dos livros contábeis; elaborar balancetes, balanços e outras
demonstrações contábeis, apresentando resultados parciais e totais da situação patrimonial;
efetuar a conciliação de contas; examinar o fluxo de caixa; organizar relatórios contábeis;
participar da elaboração de programas contábeis; efetuar a programação orçamentária e
financeira e proceder ao acompanhamento da execução dos programas realizados; zelar pela
aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000); elaborar projeções e análises sobre
a capacidade de pagamento e endividamento da Câmara Municipal; prestar assessoria em
procedimentos relativos a prestações de contas; controlar retenções de IRRF, ISS e INSS na
fonte pagadora; elaborar atos administrativos; outras atividades correlatas.
ENGENHEIRO CIVIL
Elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia; estudar características, preparar planos,
métodos de trabalho e demais dados requeridos; possibilitar e orientar a construção,
manutenção e reparo em obras e assegurar padrões técnicos exigidos nas dependências do
Legislativo; analisar processos de solicitações diversas; proporcionar suporte para as Comissões
Temáticas relacionadas; outras atividades correlatas.
ANALISTA DE SISTEMAS JÚNIOR
Desenvolver, implementar e manter soluções de infra-estrutura e sistemas de Tecnologia da
Informação, de acordo com padrões e procedimentos do Legislativo; avaliar o ambiente físico,
otimizar o desempenho e garantir o funcionamento das soluções de Tecnologia da Informação;
monitorar servidores, serviços e sistemas; dar suporte especializado na solução de problemas de
Tecnologia da Informação; definir, implantar, monitorar e auditar as diretrizes de Segurança da
Informação; desenvolver, validar, documentar e manter aplicações de apoio à decisão que utilize
técnicas de pesquisa operacional e modelagem matemática; apoiar os gabinetes dos Vereadores
bem como o setor administrativo da Casa; ministrar treinamento, palestras e cursos de
Tecnologia da Informação e pesquisa operacional, disseminando o conhecimento e provendo a
capacitação dos usuários no uso de aplicativos; outras atividades correlatas.
PEDAGOGO
Planejar e coordenar a orientação da Escola da Cidadania e do Parlamento Jovem; proporcionar
reuniões com alunos, pais e professores; realizar intercâmbio de informações; sistematizar o
acompanhamento pedagógico dos alunos; zelar pelo bom relacionamento de todos os
envolvidos no processo ensino-aprendizagem; coordenar o acompanhamento de egressos;
participar, de forma multidisciplinar, dos projetos desenvolvidos na escola; oferecer atividades de
enriquecimento do processo educativo; estimular o desenvolvimento do autoconceito positivo e
aumento da auto-estima do educando; assistir os alunos que apresentem dificuldades de
ajustamento à escola e problemas de rendimento escolar; promover a articulação com as
famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; elaborar
estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do
sistema ou rede de ensino ou escola; outras atividades correlatas.
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÃO GRATIFICADA
40HRS.
CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Assessorar a Presidência em todas as atribuições de representação política e parlamentares
atinentes ao cargo; assessorar a Presidência na escolha da matéria para elaboração da ordem
do dia das Sessões Plenárias, na forma regimental; assessorar e acompanhar o Presidente em
assuntos referentes ao cerimonial em solenidades na Câmara ou fora dela; acompanhar o
Presidente ou representante indicado, quando solicitado, em solenidades e visitas oficiais a
outros órgãos públicos ou autoridades; elaborar e manter atualizado o cadastro de autoridades e
personalidades; agendar solenidades e visitas oficiais a outros órgãos públicos ou autoridades;
organizar as atividades de apoio política e parlamentar à Presidência; manter contato
permanente com os serviços de cerimonial da Prefeitura e de outras esferas de governo e
órgãos públicos, para troca e atualização de informações; outras atividades correlatas.
CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR
Chefiar as atividades administrativas e parlamentares do gabinete do vereador, realizar
assessoramento pessoal ao Vereador em suas atividades político parlamentar; acompanhar o
Vereador ou representá-lo, quando solicitado, em solenidades e visitas oficiais.
ASSESSOR PARLAMENTAR
Assessorar os Vereadores nas atividades parlamentares, tanto interna como externa, destinadas
à realização da fiscalização dos convênios mantidos pelo Município, com a União, o Estado,
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outra pessoa jurídica de direito público ou entidades assistenciais e culturais; assessorar na
função de fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo, através dos serviços públicos;
realizar pesquisas, estudos e demais tarefas necessárias à elaboração de leis referentes a todos
os assuntos de competência do vereador; exercer a função de assessoramento ao Poder
Legislativo, no sentido de ouvir as reivindicações da comunidade e transformá-las em
proposições; atender a população pessoalmente no gabinete ou no bairro, por telefone ou por email e dirigir-se aos locais indicados para verificação "in loco" de situações levantadas pelos
munícipes; participar no acompanhamento das políticas públicas desenvolvidas pelo Município,
propondo medidas legislativas para o seu devido aperfeiçoamento nas diversas áreas: saúde,
educação, saneamento básico, iluminação pública, transporte, segurança, proteção ao meio
ambiente, proteção ao patrimônio histórico, artístico e cultural, habitação, e demais atividades de
assistência social; divulgação, para acompanhamento pela comunidade, via mídias sociais, dos
trabalhos parlamentares desenvolvidos pelo Vereador. exercer as suas atribuições junto à
sociedade, considerando-se estas atividades como extensões dos respectivos gabinetes
parlamentares (projeção destes fora das dependências da Câmara Municipal), a fim de
proporcionar a otimização do trabalho parlamentar, especialmente quanto ao atendimento da
população interessada; outras atividades correlatas.
ASSESSOR DA MESA DIRETIVA – VICE-PRESIDENCIA
Assessorar e executar serviços pertinentes às atribuições legais e regimentais da VicePresidência; Assessorar a condução dos trabalhos em plenário inerentes à função do VicePresidente durante as sessões; Auxiliar na correta aplicação e observação dos atos da Mesa
Diretiva, das resoluções pertinentes à Mesa; Auxiliar na elaboração de atos de competência
exclusiva da Mesa Diretiva; desempenhar outras atividades correlatas.
ASSESSOR DA MESA DIRETIVA – PRIMEIRO SECRETÁRIO
Assessorar e executar serviços pertinentes às atribuições legais e regimentais do Primeiro
Secretário; assessorar a condução dos trabalhos em plenário inerentes à função do Primeiro
Secretário durante as sessões; auxiliar na correta aplicação e observação dos atos da Mesa
Diretiva, das resoluções pertinentes à Mesa; auxiliar na elaboração de atos de competência
exclusiva da Mesa Diretiva; desempenhar outras atividades correlatas.
ASSESSOR DA MESA DIRETIVA – SEGUNDO SECRETÁRIO
Assessorar e executar serviços pertinentes às atribuições legais e regimentais do Segundo
Secretário; assessorar a condução dos trabalhos em plenário inerentes à função do Segundo
Secretário durante as sessões; auxiliar na correta aplicação e observação dos atos da Mesa
Diretiva, das resoluções pertinentes à Mesa; auxiliar na elaboração de atos de competência
exclusiva da Mesa Diretiva; desempenhar outras atividades correlatas.
ASSESSOR DE COMISSÃO PERMANENTE
Realizar projetos de pesquisa técnica e executar serviços pertinentes às atribuições legais e
regimentais nas atividades relacionadas à Comissão Permanente, tanto interna quanto
externamente; organizar as reuniões da comissão permanente; proferir pauta e ata das reuniões;
orientar o Vereador na elaboração de projetos, pareceres e relatórios; realizar análise de laudo
de avaliação de bens municipais objetos de propostas de alienação ou aquisição, nos termos da
lei; secretariar as reuniões da Comissão Permanente, anotando as deliberações e fornecendo
material de apoio, como Leis, Doutrina, Jurisprudência e estudos de assuntos inerentes ao tema
da Comissão, buscando informações sobre o mérito e o interesse público dos projetos em
trâmite e outros que se fizerem necessários para atender as solicitações dos Vereadores
membros de Comissão Permanente; acompanhar o andamento dos expedientes e tramitação
interna dos atos da respectiva a Comissão Permanente; receber documentos, elaborar
calendário das reuniões da Comissão Permanente; zelando pelos prazos regimentais; planejar e
organizar audiências públicas quando deliberado pela comissão permanente; desempenhar
outras atividades correlatas.
CONTROLADOR INTERNO – FG-CI
Avaliar a ação administrativa e a gestão fiscal dos administradores da Câmara Municipal,
incluídas as fiscalizações contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à
legalidade, legitimidade e economicidade dos atos; verificar a regularidade da programação
orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a
execução das metas do orçamento da Câmara, no mínimo uma vez por ano; comprovar a
legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da
gestão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Câmara Municipal e examinar a
escrituração contábil e a documentação a ela correspondente; examinar as fases de execução
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da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, em relação aos
aspectos da legalidade, economicidade e razoabilidade; exercer o controle sobre os créditos
adicionais bem como a conta "restos a pagar" e despesas de exercícios anteriores; realizar o
controle dos limites e das condições para a inscrição de restos a pagar, processados ou não;
elaborar a prestação de contas anual do órgão e enviá-la ao Tribunal de Contas do Estado no
devido prazo; acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas, os atos de
admissão de pessoal, a qualquer título, excetuadas as nomeações para o cargo de provimento
em comissão e designações para função gratificada; verificar os atos de aposentadoria para
posterior registro no Tribunal de Contas; comunicar ao Presidente da Câmara qualquer
ilegalidade de ato ou contrato, a fim de que o mesmo adote as medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados, e
comunicando ao Tribunal de Contas do Estado, no caso de não terem sido tomadas as
providências para regularização da situação apontada no prazo de 60 (sessenta) dias; exercer a
representação do Poder Legislativo Municipal perante o Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, com o devido acompanhamento de todos os procedimentos e processos administrativos
decorrentes; demais atribuições previstas em legislação municipal; outras atividades correlatas.
OUVIDORIA – FG
Receber, examinar e mediar ou encaminhar, aos setores competentes, as sugestões,
reclamações, críticas, elogios, denúncias e outras solicitações referentes ao ambiente de
trabalho da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, dentre outras atribuições previstas em
regulamento próprio.
ASSESSOR DE CONTROLADORIA DE DADOS – FG
Atuar como responsável por garantir a conformidade dos dados sob cuidados da Câmara
Municipal de São José dos Pinhais à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD e às diretrizes da
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), dentre outras atribuições previstas em
regulamento próprio.
DIRETOR JURÍDICO
Dirigir e controlar a atuação da Diretoria Jurídica, coordenando suas atividades; orientar a
Presidência em assuntos que exijam fundamentação jurídica, em defesa dos interesses
institucionais do Poder Legislativo Municipal, na esfera administrativa e judicial; outras atividades
correlatas.
DIRETOR GERAL
Dirigir e controlar a atuação dos Departamentos e Divisões, e coordenar suas atividades; dirigir e
controlar a execução orçamentária, a gestão financeira e patrimonial; dirigir e controlar a
formulação da política de recursos humanos; outras atividades correlatas.
ASSESSOR ESPECIAL
Assessorar o Presidente e o Diretor Geral na coordenação da execução das atividades
desenvolvidas no âmbito da Câmara Municipal, objetivando assegurar o cumprimento das
políticas, diretrizes e atribuições, gerais e específicas, previstas para a instituição; acompanhar
os processos administrativos; prestar suporte aos integrantes dos departamentos, ao
proporcionar conhecimentos necessários aos componentes da equipe, orientando e
esclarecendo nas questões relacionadas com a sua área de atuação.
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E SERVIÇOS
Gerenciar o desenvolvimento dos trabalhos relativos às áreas de compras, licitações e serviços;
gerenciar a atuação de todos os servidores lotados nas Divisões, Subdivisões e setores
vinculados a seu Departamento; elaborar minutas de Instruções Normativas correlatas a sua
área de atuação, submetendo-as a Direção Geral; implantar e supervisionar a aplicação das
Instruções Normativas aprovadas relativas ao seu Departamento; elaborar, implantar e
supervisionar a aplicação de Procedimentos Operacionais Padrão para regular as atividades do
seu setor; elaborar plano de ação para as contratações anuais do órgão; elaborar editais de
licitação; supervisionar e orientar as atividades relativas a Comissão Permanente de Licitações e
Pregoeiros; aprovar todos os documentos, minutas de editais, projetos básicos elaborados pelas
Divisões, subdivisões ou setores subordinados ao seu Departamento; acompanhar o andamento
de projetos em tramitação, participando e promovendo reuniões periódicas com as áreas
envolvidas; elaborar estudos e projetos visando a melhoria da gestão administrativa do órgão,
prestando consultoria e assessoramento direto à Direção Geral da Câmara; elaborar atos
administrativos, relatórios e outros documentos de acordo com a sua área de atuação;
acompanhar e fazer cumprir a legislação relacionada às atividades das áreas vinculadas ao seu
Departamento; administrar as atividades de aquisição de bens e serviços para os diversos
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órgãos da Câmara, elaborando, em conjunto com as demais áreas, Projetos Básicos / Termos
de Referência para contratações de serviços, aquisição de materiais e de equipamentos;
acompanhar as atividades voltadas à realização de obras, serviços, manutenção preventiva e
corretiva do prédio, bem como apoio na coordenação de implantação de novos projetos e
fiscalização de serviços prestados por empresas terceirizadas / contratadas; promover e orientar
a administração, os serviços de manutenção e conservação, interna e externa, dos prédios,
móveis, instalações, máquinas de escritório e equipamentos da Câmara; promover e
supervisionar as atividades relativas ao uso dos veículos da Câmara; acompanhar os serviços de
vigilância, limpeza, copa, portaria e telefonia da Câmara; programar, organizar e dirigir as
atividades de manutenção, conservação e depreciação dos veículos da Câmara; supervisionar
os sistemas de gestão administrativa utilizados, realizando o controle de programas relativos ao
campo de atuação em relação à informatização, processamento e comunicação de dados
internos e externos, seja por rede, internet ou intranet; coordenar os trabalhos relativos ao
levantamento de dados necessários à apuração do merecimento dos servidores para efeito de
progressão e promoção, examinando e prestando informações nas questões relativas a direitos,
vantagens, deveres e responsabilidades e outros aspectos do regime jurídico do pessoal, de
acordo com as orientações normativas em vigor;
Atuar na fiscalização e gestão de contratos;
CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Chefiar e coordenar as providências necessárias à aquisição de material de consumo e de bens
permanentes necessários ao desenvolvimento das atividades da Câmara de acordo com os
procedimentos licitatórios vigentes; garantir o cumprimento de todas as formalidades legais
relativas aos processos licitatórios, supervisionando prazos, pareceres, publicações, cadastros e
prestação de contas. coordenar e conservar atualizado o cadastro de fornecedores; orientar os
serviços de Almoxarifado; realizar o cadastro, codificação e padronização da descrição dos
produtos e serviços utilizados pela Câmara; acompanhar e fazer cumprir a legislação relacionada
às atividades das áreas vinculadas ao seu Departamento; realizar as publicações legais e
obrigatórias junto aos órgãos oficiais e outros jornais, quando for o caso; analisar os contratos de
aquisição de bens ou prestação de serviços (através de licitação ou pela dispensa dela),
solicitando toda a documentação necessária ao fornecedor, fazendo a sua verificação e
procedendo às correções, quando necessárias, das documentações exigidas; coordenar,
gerenciar e avaliar a execução de programas, projetos, atividades e atribuições de
responsabilidade da respectiva unidade, dentro das orientações gerais de seu chefe imediato;
prestar contas por resultados sobre o cumprimento das metas e objetivos sob suas
responsabilidades; outras atividades correlatas.
GESTOR DE CONTRATOS - FG
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 pelas 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; garantir
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; orientar as atividades dos fiscais e demais
responsáveis técnicos pelos contratos; controlar os prazos de vencimentos dos contratos
relativos aos 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 o substituto 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
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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; manter controle sobre o pagamento mensal de contratos de serviços continuados;
executar outras atividades correlatas.
PREGOEIRO – FG
Responsabilizar-se pela autuação dos processos administrativos, anexando os Projetos Básicos
ou Termos de Referência e demais documentos, devidamente aprovados pela autoridade
competente para dar-lhes o andamento devido; acompanhar o processo licitatório em todas as
suas fases, até a assinatura do contrato, de maneira a evitar, inclusive, descontinuidades;
auxiliar a Comissão de Licitação, no que tange a seus conhecimentos técnicos, nas respostas
aos questionamentos, impugnações e recursos;
elaborar minutas e disponibilizar os editais de licitação; providenciar as publicações oficiais
relativas a todas as fases da licitação; digitalizar e inserir no sistema documentos necessários à
boa gestão da licitação; manter sob sua guarda e responsabilidade os processos de licitação;
encaminhar às unidades solicitantes de contratações os pedidos de alteração em projeto,
serviço, obra ou fornecimento, acompanhados das devidas justificativas e observadas as
disposições da Lei nº 8.666/93; elaborar relatório final sobre as licitações para fins de
homologação do processo; providenciar as assinaturas dos contratos com os respectivos
vencedores das licitações; acompanhar a prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do
Estado, providenciando toda a documentação relativa aos procedimentos licitatórios efetuados
pela Câmara Municipal;
CHEFE DA DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL
Providenciar a ligação e o desligamento de computadores, interruptores, ventiladores e demais
aparelhos elétricos instalados nas áreas de uso comum do Edifício; promover inspeção periódica
no prédio da Câmara para averiguar a necessidade de conservação ou recuperação das
instalações; programar e controlar os serviços de manutenção dos móveis, máquinas,
instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias da Câmara; Elaborar mapas demonstrativos
mensais de consumo de energia elétrica, água e telefone; chefiar, coordenar, acompanhar e
fiscalizar os serviços terceirizados de limpeza, conservação e segurança; supervisionar os
serviços de cozinha; controlar e acompanhar os serviços de reparos e consertos realizados nos
bens e nas instalações da Câmara; controlar e acompanhar a manutenção geral das instalações
da Câmara; controlar e acompanhar a manutenção dos bens permanentes dos órgãos da
Câmara; manter em perfeitas condições de funcionamento as instalações de som, elétricas,
hidráulicas, telefônicas e de equipamentos de ar condicionado; promover a manutenção das
áreas ajardinadas da Casa; providenciar a abertura e o fechamento do prédio da Câmara,
responsabilizando-se pelo hasteamento e arriamento das bandeiras; responsabilizar-se pelo
controle, pela guarda, pela conservação e pelo uso adequado dos equipamentos, utensílios,
veículos e produtos utilizados nos serviços pertinentes à sua área de atuação; fazer a gestão dos
serviços de transporte / veículos; efetuar a manutenção, remanejamento e reaproveitamento dos
mesmos de bens móveis, efetuando as transferências junto ao setor de patrimônio; submeter à
apreciação superior os bens inservíveis ou em desuso; realizar o inventário físico dos bens
permanentes da Câmara, anualmente e sempre que se fizer necessário; outras atividades
correlatas.
CHEFE DA SUBDIVISÃO DE FROTAS
Zelar pela regularidade, mantendo o controle guarda da documentação dos veículos e da
situação dos motoristas da Câmara, em face das normas de trânsito em vigor; fazer observar as
normas e os prazos estabelecidos nos contratos de locação dos veículos da Câmara; organizar e
controlar a movimentação dos veículos do Poder Legislativo, tendo conhecimento de sua rota e
destino, com previsão de chegada e saída para o cumprimento das atividades típicas do Poder
Legislativo; atender e agendar as solicitações dos vereadores ou servidores do Poder Legislativo
para o efetivo atendimento dos compromissos com presteza e eficácia; orientar os motoristas,
quanto ao correto uso dos veículos, alertando-os para a sua manutenção e cuidado, dentre
outras atividades correlatas; responsabilizar-se pela boa manutenção dos veículos, mantendo-os
sempre em condições de uso; responsabilizar-se pelos serviços de lavagem e limpeza dos
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veículos; providenciar o abastecimento dos veículos; providenciar a guarda e cuidado dos
veículos; outras atividades correlatas.
DIRETOR DE PLANEJAMENTO, FINANCEIRO E CONTÁBIL
Gerenciar o desenvolvimento dos trabalhos relativos às áreas de planejamento do orçamento,
contabilidade e controle financeiro. Emitir pareceres e relatórios sobre assuntos financeiros,
orçamentários, contábeis e patrimoniais, acompanhar a execução do orçamento da Câmara e
apontar necessidades de suplementação ou anulação de créditos.
CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA – FG
Coordenar as atividades orçamentárias, financeiras e patrimoniais da Câmara, Acompanhar as
mudanças na legislação que interfiram nas rotinas da área, implementando as adaptações
necessárias; acompanhar as mudanças na legislação que interfiram nas rotinas da área,
implementando as adaptações necessárias, efetuar a conferência das notas fiscais com os
empenhos; efetuar o controle de vencimento de contas a pagar; elaborar os boletins de
pagamento; elaborar demonstrativos mensais de contas a pagar a credores diversos e
consignações; controlar os saldos bancários e de aplicações financeiras; bem como, controlar
retenções de IRRF INSS e ISS na fonte pagadora, outras atividades correlatas.
CHEFE DA DIVISÃO CONTÁBIL
Coordenar as atividades contábeis, de acordo com as normas legais e deliberações da Mesa;
Acompanhar as mudanças na legislação que interfiram nas rotinas da área, implementando as
adaptações necessárias; acompanhar as mudanças na legislação que interfiram nas rotinas da
área, implementando as adaptações necessárias; chefiar e coordenar a emissão dos empenhos
e controlar o saldo das dotações orçamentárias e bancário;
CONTADOR GERAL – FG-CG
Responder tecnicamente pelo registro da contabilidade da Câmara Municipal, pelo relatório de
gestão fiscal perante a Secretaria do Tesouro Nacional e pela parte contábil da prestação de
contas perante o Tribunal de Contas do Estado do Paraná; outras atividades correlatas.
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Gerenciar o desenvolvimento dos trabalhos relativos às áreas de Recursos Humanos; gerenciar
a atuação de todos os servidores lotados nas Divisões, Subdivisões e setores vinculados a seu
Departamento; gerenciar equipe de servidores; analisar, supervisionar e orientar as atividades
desempenhadas pelos respectivos subordinados; gerenciar, instruir e conferir a folha de
pagamento, com os respectivos encargos e consignações, na forma da lei; gerenciar e conferir
os documentos de informações fiscais, encaminhando-os aos órgãos competentes; gerenciar a
formalização dos atos de posse e exercício dos servidores que ingressam no Quadro de Pessoal
da Câmara, bem como exonerações e demissões, observadas as normas legais para o
provimento dos cargos respectivos; estabelecer e instruir procedimento de controle de frequência
dos servidores; gerenciar as atividades a fim de manter atualizado e documentado o cadastro de
todos os servidores da Câmara e Vereadores; gerenciar as concessões de direitos, vantagens e
gratificações ao pessoal da Câmara, opinando nos processos respectivos; gerenciar e
acompanhar a concessão de benefícios aos servidores da Câmara, especialmente no que se
refere ao atendimento ao vale alimentação; instruir a realização dos processos de avaliação de
desempenho e os Concursos de Acesso na Carreira do Pessoal da Câmara; gerenciar a
realização dos processos de progressões simples e qualificadas, bem como o de estágio
probatório; gerenciar e realizar atividades e ações, tais como capacitações e processos de
formação e aperfeiçoamento, que visem o desenvolvimento funcional dos servidores com vistas
a alcançar melhoria de desempenho; gerenciar e realizar atividades e ações motivacionais e
integração, dos servidores, com objetivo de melhorar a performance e integração entre setores;
gerenciar manter arquivo de documentação referente à área de pessoal, em observância às
exigências legais; assinar e validar atestados, certidões, informes de rendimentos e demais
documentos relativos ao pessoal da Câmara, na forma da legislação vigente; fornecer elementos
para empenho e escrituração das contas financeiras do pessoal da Câmara e Vereadores;
encaminhar ao Ministério Público, Tribunal de Contas, ou outro órgão fiscalizador, mediante
validação da Diretoria Jurídica, informações e documentos relativos ao pessoal da Câmara, na
forma da legislação vigente; gerenciar a realização do provimento dos cargos de carreira do
pessoal da Câmara, para realização dos competentes Concursos Públicos; dar cumprimento a
outras atribuições atinentes à sua área de competência, que lhe venham a ser determinadas
pela Diretoria Geral; gerenciar as atividades relativas à manutenção de cadastro de dados
pessoais e financeiro dos vereadores; fornecer informações pertinentes a sua área de atuação,
exceto em casos de sigilo, hipótese em que o pedido será submetido à autor competente;
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acompanhar e zelar pelo cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária e fiscal,
pertinentes às atividades da área de Recursos Humanos/ Departamento Pessoal; manter-se
atualizado e estudar questões relativas as suas responsabilidades funcionais, deveres e
responsabilidades dos servidores, conforme legislação em vigor e submetê-las ao superior
imediato; outras atividades correlatas.
CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - FG
Analisar, supervisionar e orientar as atividades desempenhadas pelos respectivos
subordinados; supervisionar,
coordenar
e
cadastrar
os
servidores
em
sistema
informatizado; supervisionar, coordenar e registrar alterações funcionais, como anuênios, férias,
licenças, afastamentos, faltas, adicionais, indenizações, auxílios, diárias e gratificações;
supervisionar, coordenar e solicitar, conferir e organizar a documentação funcional dos
servidores, vereadores e estagiários, desde a admissão até o desligamento, mantendo
atualizados os respectivos assentamentos funcionais; atualizar anualmente os dados cadastrais
dos Vereadores e servidores; supervisionar, coordenar e providenciar a retenção/ repasse de
informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, aos órgãos competentes, dentro dos prazos
definidos por legislação pertinente; supervisionar e administrar a concessão de vantagens e
benefícios aos servidores, previstas em legislação pertinente; gerir as licenças e os
afastamentos dos servidores no gozo dos benefícios estatutários e previdenciários;
Acompanhar e zelar pelo cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária e fiscal,
pertinentes às atividades da área de Recursos Humanos/ Departamento Pessoal; elaborar
relatórios, declarações e memorandos, referentes a assuntos de pessoal; manter pasta funcional
individual de toda a documentação necessária dos Vereadores e servidores, inclusive com os
atos das movimentações; estar ciente e zelar pelo cumprimento da legislação pertinente às
atividades do departamento; supervisor e executar atos de posse e exercício dos servidores que
ingressam no Quadro de Pessoal da Câmara, bem como exonerações e demissões, observadas
as normas legais para o provimento dos cargos respectivos; encaminhar ao Ministério Público,
Tribunal de Contas, ou outro órgão fiscalizador, mediante validação da Diretoria Jurídica,
informações e documentos relativos ao pessoal da Câmara, na forma da legislação vigente;
controlar as licenças e os afastamentos de servidores no gozo dos benefícios estatutários e
previdenciários; supervisionar e Gerir o controle de frequência dos servidores, para fins de
eventuais descontos em folha de pagamentos, conforme legislação especifica para o
assunto; gerir a implementação e a concessão de vantagens e benefícios aos servidores;
informar às chefias sobre o período aquisitivo das férias dos servidores em formulário próprio,
para elaboração das escalas de férias; elaborar e emitir atestados, certidões, informes de
rendimentos e demais documentos relativos ao pessoal da Câmara, na forma da legislação
vigente; coordenar e elaborar a folha de pagamento mensal dos Vereadores e servidores, após
atualização da base de dados para o correto processamento, com as devidas remunerações ou
subsídios, descontos oficiais e consignações; gerir e providenciar a retenção/repasse de
informações aos órgãos competentes, dentro dos prazos definidos por legislação pertinente,
referentes às contribuições, descontos legais e movimentações de Vereadores e
servidores; propor normas, programas, ferramentas e rotinas destinadas à simplificação, à
padronização e à acessibilidade nos procedimentos relacionados à gestão de pessoas; manter
atualizado o sistema com os dados relativos aos servidores e vereadores, viabilizando a
extração de informações fidedignas sempre que necessário; manter-se atualizado e estudar
questões relativas as suas responsabilidades funcionais, deveres e responsabilidades dos
servidores, conforme legislação em vigor e submetê-las ao superior imediato; outras atividades
correlatas.
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIOS – FG
Fiscalizar e acompanhar o contrato firmado com o Agente de Integração; receber e cadastrar os
estudantes candidatos às vagas de estágio; manter arquivo individual de toda a documentação
necessária para a manutenção do estágio; designar, como supervisor do estágio, servidor com
experiência ou formação comprovada, que seja correlata ao curso dos estagiários
contratados; estar ciente e zelar pelo cumprimento de toda a legislação pertinente ao
departamento; exercer o acompanhamento, junto aos supervisores de estágio e chefias
imediatas dos setores/gabinetes, do correto desenvolvimento das atividades de estágio, através
do monitoramento dos relatórios de atividades; monitorar a frequência dos estagiários para fins
de eventuais descontos em folha de pagamentos, conforme legislação específica para o
assunto; elaborar o cálculo mensal das bolsas-auxílio e auxílio-transporte dos
estagiários; realizar e encaminhar nos prazos corretos o processo mensal de pagamento de
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estagiários; monitorar o cálculo dos dias de direito ao recesso de estágio, proporcionais e
integrais; acompanhar os períodos de vigência dos contratos de estágio; manter as chefias
imediatas informadas dos términos iminentes de contrato e providenciar, junto ao Agente de
Integração, emissão de termo aditivo quando solicitado pelas respectivas chefias; propor
normas, programas, ferramentas e rotinas destinadas à simplificação, à padronização e à
acessibilidade nos procedimentos relacionados à gestão de pessoas; manter atualizado o
sistema com os dados relativos aos servidores, viabilizando a extração de informações
fidedignas sempre que necessário; analisar e proceder as comunicações de desligamento de
estagiários; providenciar o repasse de informações, aos órgãos competentes, dentro dos prazos
definidos por legislação pertinente, referentes aos pagamentos e/ou movimentações de
estagiários; manter-se atualizado e estudar questões relativas as suas responsabilidades
funcionais, deveres e responsabilidades dos servidores, conforme legislação em vigor e
submetê-las ao superior imediato; outras atividades correlatas.
CHEFE DA DIVISÃO DE TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E RECEPÇÃO - FG
Analisar, supervisionar e orientar as atividades desempenhadas pelos respectivos
subordinados; supervisionar, gerir e realizar atividades concernentes a Divisão de Treinamento,
Desenvolvimento e Recepção; analisar, supervisionar e orientar as atividades desempenhadas
pelos respectivos subordinados; mapear competências dos cargos e das equipes, a fim de
identificar as melhores ações de treinamento e desenvolvimento; registrar e controlar os cursos
realizados pelos servidores bem como a avaliação de eficácia; coordenar e gerir sistema de
avaliação de desempenho e plano de carreira dos servidores; gerir Sistema de Avaliação de
Desempenho Funcional dos servidores estáveis e não estáveis (estágio probatório) e
encaminhar relatório final para homologação; coordenar o processo de Progressão Simples e
Promoção Qualificada dos servidores, realizando todo o processo pertinente; registrar nos
assentamentos funcionais toda alteração relacionada a Avaliação de Desempenho, Progressão e
Cursos; coordenar e executar o processo para confirmação no Estágio Probatório, Estabilidade
no Serviço Público e outros; promover ações de treinamentos e de desenvolvimento
pessoal; propor e promover eventos de integração e motivação entre os colaboradores; gerir e
promover a integração de novos servidores na Câmara; conferir a validade dos treinamentos e
fazer análises por meio de indicadores e relatórios; diagnosticar a necessidade de
desenvolvimento e treinamento de pessoas e/ou equipes e elaborar ações nesse sentido;
Acompanhar e monitorar os estágios probatórios, ciclo de avaliação de desempenho e promover
os acompanhamentos, e tramites necessários; manter atualizado o sistema com os dados
relativos aos servidores, viabilizando a extração de informações fidedignas sempre que
necessário; implementar políticas e práticas necessárias para promoção da gestão
humanizada; promover a integração, o aperfeiçoamento e a valorização dos servidores em
exercício na Câmara Municipal; propor normas, programas, ferramentas e rotinas destinadas à
simplificação, à padronização e à acessibilidade nos procedimentos relacionados à gestão de
pessoas; supervisionar a realização de atividades do protocolo, distribuição de documentos e
correspondências da Câmara; supervisionar a recepção de visitantes da Câmara
Municipal; encaminhar ao Ministério Público, Tribunal de Contas, ou outro órgão fiscalizador,
mediante validação da Diretoria Jurídica, informações e documentos relativos a sua área de
atuação, na forma da legislação vigente; outras atividades correlatas.
CHEFE DA SUBDIVISÃO DE PROTOCOLO E CONTROLE DE ACESSO
Coordenar as atividades desempenhadas pelos respectivos subordinados; coordenar a recepção
dos visitantes da Câmara Municipal, prestando as devidas informações, quando solicitadas;
coordenar e orientar a equipe de trabalho da recepção e protocolo; coordenar e receber os
documentos e correspondências destinadas à Câmara Municipal, providenciando sua
distribuição aos diversos órgãos internos da Câmara; coordenar a realização de atividades do
protocolo, controle e distribuição de documentos e correspondências recebidas pela Câmara;
coordenar e remeter as correspondências oficiais da Câmara Municipal ao destinatário de direito;
manter atualizado o sistema com os dados relativos aos servidores e vereadores, viabilizando a
extração de informações fidedignas sempre que necessário; propor normas, programas,
ferramentas e rotinas destinadas à simplificação, à padronização e à acessibilidade nos
procedimentos relacionados ao protocolo e controle de acesso; manter-se atualizado e estudar
questões relativas as suas responsabilidades funcionais, deveres e responsabilidades dos
servidores, conforme legislação em vigor e submetê-las ao superior imediato; coordenar e
realizar a gestão do arquivo da Câmara Municipal; outras atividades correlatas.
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DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO
Gerenciar o desenvolvimento dos trabalhos relativos as atividades legislativas e fiscalizadoras da
Câmara Municipal; registrar as atividades parlamentares; gerenciar a atuação de todos os
servidores lotados nas Divisões, Subdivisões e setores vinculados a seu Departamento; apoiar
as atividades das comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal; assessorar a
Presidência na elaboração da Ordem do Dia das sessões plenárias; supervisionar e controlar as
atas das sessões plenárias e outros eventos promovidos pela Câmara Municipal; supervisionar e
controlar os anais da Câmara Municipal; controlar a autuação e a tramitação dos processos
legislativos e outras proposições; controlar a expedição da correspondência relativa às
atividades legislativa e fiscalizadora da Câmara; organizar o expediente das Sessões Plenárias;
outras atividades correlatas.
CHEFE DA DIVISÃO DE REDAÇÃO E SESSÕES PLENÁRIAS
Chefiar, coordenar e registrar as sessões plenárias, sessões solenes, audiências públicas, e
outros eventos regimentais, na Câmara Municipal; elaborar as atas das sessões plenárias e
demais eventos promovidos pela Câmara Municipal; elaborar ata resumida de cada sessão
plenária para leitura no início da sessão subsequente; elaborar o pronunciamento dos
Vereadores feito em Tribuna; outras atividades correlatas.
COORDENADOR DE EXPEDIENTE E TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA – FG
Assessorar na organização da pauta das Sessões Plenárias; fazer-se presente nas Sessões
Plenárias, coordenando o advento de demandas legislativas, a exemplo da propositura de
emendas pelos Vereadores; coordenar a assinatura do livro de presença pelos Vereadores nas
Sessões Plenárias; elaborar a ata das Sessões Plenárias e demais eventos promovidos pela
Câmara Municipal; coordenar as proposições em sua tramitação regimental; realizar pesquisas e
adequação regimental às proposições dos Vereadores; encaminhar, dentro do Departamento de
Processo Legislativo, as respostas recebidas relativamente às atividades legislativa e
fiscalizadora da Câmara Municipal; tramitar projetos legislativos para as Comissões, realizando o
encaminhamento de uma Comissão a outra, e das Comissões ao Plenário; controle de
publicações oficiais legislativas; outras atividades correlatas.
CHEFE DA DIVISÃO EXECUTIVA DAS COMISSÕES PARLAMENTARES
Chefiar, coordenar e organizar as reuniões das Comissões Permanentes e Temporárias; lavrar
as atas das reuniões das Comissões Permanentes e Temporárias; controlar os prazos dos
processos em tramitação nas Comissões Permanentes e Temporárias; elaborar ofícios,
requerimentos, pareceres e relatórios das Comissões Permanentes e Temporárias; outras
atividades correlatas.
COORDENADOR DE ANÁLISE DE PROJETO
Assessorar tecnicamente com a pré-análise dos aspectos regimentais das proposições
encaminhadas ao departamento legislativo.
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
Gerenciar o desenvolvimento dos trabalhos relativos às áreas de imprensa, relações
Institucionais, criação e Promoção de Conteúdo nas áreas de Publicidade e Propaganda,
gerenciar a atuação de todos os servidores lotados nas divisões, subdivisões e setores
vinculados a seu departamento; gerenciar a redação e distribuição de releases e notas aos
veículos de comunicação, divulgando as atividades desenvolvidas pelo presidente e demais
vereadores desta Câmara Municipal; realizar os contatos com emissoras de rádio e televisão
para agendar possíveis participações de representantes da Câmara em programas, quando se
tratar de assuntos pertinentes; organizar entrevistas coletivas, dependendo da profundidade do
assunto, com convocação de toda a imprensa local e da capital; fazer a distribuição de pautas
para veículos, sugerindo matérias nas quais a Câmara torna-se fonte de informação;
acompanhar as notícias políticas, destacando aquelas que possam interessar aos membros do
legislativo e direcionando-as devidamente; gerenciar eventos e reuniões, promovidas pela
Câmara, quando for necessário e interessante do ponto de vista jornalístico para possível
divulgação; analisar as notícias publicadas e avaliar sua repercussão na opinião pública,
tomando as providências necessárias para manter uma imagem positiva da Câmara; elaborar
clipping impresso e eletrônico; chefiar, coordenar e participar da elaboração de programas,
cerimônias ou festividades organizadas pela Câmara Municipal; responder pelo cerimonial de
eventos promovidos pela Câmara Municipal; organizar e manter atualizada a relação das
autoridades municipais e estaduais, e ainda daqueles que interessam à Câmara Municipal;
organizar e coordenar o cerimonial de sessões solenes e de outros eventos promovidos pela
Câmara Municipal; participar da organização e expedição de convites de eventos promovidos
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pela Câmara Municipal; recepcionar autoridades visitantes em geral de acordo com as normas
protocolares; assessorar a presidência nas ações protocolares; programar e organizar visitas
oficiais; atender e orientar as pessoas ou grupos de pessoas que desejem conhecer o Poder
Legislativo Municipal; outras atividades correlatas. Gerenciar e administrar qualquer peça
publicitária relacionada à Câmara Municipal e aos projetos por ela desenvolvidos; participar na
definição de estratégias de comunicação; outras atividades correlatas atender a imprensa.
CHEFE DA DIVISÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Chefiar, coordenar e participar da elaboração de programas, cerimônias ou festividades
organizadas pela Câmara Municipal; e coordenar o cerimonial de eventos promovidos pela
Câmara Municipal; participar da organização, divulgação e expedição de convites de eventos
promovidos pela Câmara Municipal; assessorar a presidência nas ações protocolares; programar
e organizar visitas oficiais; outras atividades correlatas.
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA
Gerenciar o desenvolvimento dos trabalhos relativos às áreas Tecnologia e infraestrutura;
gerenciar a atuação de todos os servidores lotados nas Divisões, Subdivisões e setores
vinculados a seu Departamento; elaborar minutas de Instruções Normativas correlatas a sua
área de atuação, submetendo-as a Direção Geral; Implantar e supervisionar a aplicação das
Instruções Normativas aprovadas relativas ao seu Departamento; Elaborar, implantar e
supervisionar a aplicação de Procedimentos Operacionais Padrão para regular as atividades do
seu setor; Chefiar, coordenar, atualizar e garantir o desempenho dos sistemas existentes na
Câmara Municipal; Planejar, organizar e manter os serviços da estrutura de comunicação de
dados; planejar e gerenciar a atualização tecnológica e a aquisição de novos equipamentos de
informática; tomar as providências no sentido de possibilitar a prospecção de novas tecnologias;
garantir o sigilo, a segurança e a integridade dos dados existentes nos sistemas; identificar as
necessidades da Câmara Municipal e promover a evolução tecnológica de equipamentos e
programas básicos dos diversos setores; Gerenciar atividade necessárias afim de zelar pela
segurança do Data Center e normatizar A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); outras
atividades correlatas.
CHEFE DA DIVISÃO DE SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA – FG
Coordenada a equipe técnica nas atividades de operação e manutenção de equipamentos de
informática e demais atividades. Acompanhar o recebimento e a inspeção de materiais e
equipamento de informática e tecnologia; promove a organização dos reparos, melhorias e
ampliações na infraestrutura da câmara. Inspecionar equipamentos, observar potenciais
problemas e tomar medidas necessárias para saná-las. Avaliar a presença de não
conformidades. Elaborar procedimentos de trabalho para manutenção corretiva e preventiva de
equipamentos de informática. Elaborar, conferir e certificar relatórios. Realizar vistorias de
entrada e saída dos equipamentos da câmara. Acompanhar, orientar e corrigir a realização de
serviços de tecnologia de informação e similares executados por empresas contratadas; manterse atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de atuação e das
necessidades do setor/departamento; executar outras tarefas correlatas.
CHEFE DA DIVISÃO DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA
Planejar, cuidar e implantar projetos de sistemas de telecomunicações e tecnologia tais como
transmissão, comunicação de dados, telefonia. Coordenar
processos e serviços de
telecomunicações, coordenar manutenções no Data Center zelando, aplicar políticas de
segurança na rede da câmera. Administrar ambientes informatizados. Estabelecer padrões,
coordenar projetos e oferecer soluções para ambientes informatizados e pesquisar tecnologias
em informática.
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Símbolo
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FG1

R$ 6.181,42

FG2

R$ 5.425,80

FG3

R$ 4.614,47

FG4

R$ 3.739,94

FG5

R$ 3.006,51

FG6

R$ 2.361,41

FG-CI

R$ 5.964,49

FG-CG

R$ 4.818,10

CC1
CC2
CC3
CC4
CC5
CC6

Vencimento
R$
13.736,49
R$
12.057,34
R$
10.254,38
R$
8.310,97
R$
6.681,14
R$
5.247,57
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - Tabela de Cargo em Comissão e Função
Gratifica - 40H
ESTRUTURA
CARGO
QTDE. SIMBOLO

Gabinete
parlamentar

3

CC4 - Q

Assessoria das Comissões Permanentes

18

CC4 - Q

Ouvidoria - Função Gratificada

1

FG4 - Q

Assessor de Controladoria de Dados - Função Gratificada

1

FG4 - Q

Chefia de Gabinete

21

CC2

105

CC5

1

CC2

Assessor Parlamentar
Gabinete
da
Presidência
Chefia de Gabinete da Presidência
Diretoria
Jurídica
Diretor Jurídico

CC1 - Q

1

CC1 - Q

Assessor Especial

5

CC6

Assessor Especial - Função Gratificada

5

FG6

Controlador Interno - Função Gratificada

1

FG-CI

Diretor de Departamento DCLS

1

CC2 - Q

Chefe de Divisão de Compras e Licitações

Departamento
de
Compras Gestor de Contratos - Função Gratificada
Licitações
e Pregoeiro - Função Gratificada
Serviços
Chefia da Divisão de Apoio Técnico Operacional

1

CC4

1

FG4

1

FG4

1

CC4

Chefia da Subdivisão de Frotas

1

CC5

Direção de Departamento Planejamento, Financeiro e Contábil

1

CC2 - Q

Chefia da Divisão Financeira - Função Gratificada

1

FG4 -Q

Chefia da Divisão Contábil

1

CC4

Direção Geral
Controladoria

Departamento
de
Planejamento,

Câmara Municipal de São José dos Pinhais

Rua Veríssimo Marques, 699 - Centro - CEP 83005-410 - São José dos Pinhais – PR
Telefone: (41) 3299-6500
CNPJ: 78.173.648/0001-57

20

1

Diretor Geral
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Assessoria da Mesa Diretiva
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Financeiro
Contábil

e

Contador Geral - Função Gratificada

1

FG-CG

Diretor de Departamento de Recursos Humanos

1

CC2 - Q

1

FG4

1

FG4

Chefia de Divisão de Administração de Pessoal
Departamento
de
Recursos Chefe da Divisão de Treinamento, Desenvolvimento e Recepção
Humanos
Coordenação do Programa de Estágio

Departamento
Legislativo
Departamento
de
Comunicação

1

FG5

Chefia da Subdivisão de Protocolo e Controle de Acesso

1

CC5

Direção de Departamento Legislativo

1

CC2 - Q

Chefia de Divisão de Redação e Sessões Plenárias

1

CC4

Chefia Executiva das Comissões Parlamentares

1

CC4

Coordenação de Expediente e tramitação Legislativa

1

FG5

Coordenação de Análise de Projetos

1

FG5

Direção de Departamento de Comunicação

1

CC2 - Q

Chefia de Divisão de Relações Institucionais

1

CC4
CC2 - Q
FG4
CC4
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Direção de Departamento de Tecnologia e Infraestrutura
1
Departamento
Chefia de Divisão Suporte técnico e Infraestrutura - Função
de Tecnologia e
Gratificada
1
Infraestrutura
Chefia de Divisão de Telecom e Tecnologia
1
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