LEI
Nº 2532/2017

“Fixa a remuneração dos cargos, empregos e
funções relativos à organização funcional da
Câmara Municipal de São Sebastião, revoga
dispositivos que especifica e dá outras
providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Sebastião, no uso de suas atribuições
legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA FIXAÇÃO DOS PADRÕES DE VENCIMENTO E VANTAGENS PESSOAIS

Art. 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes
do sistema remuneratório dos servidores da Câmara Municipal de São Sebastião
observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade das atribuições
afetas aos cargos componentes de cada carreira, e das funções existentes na
estrutura, bem como os requisitos para a investidura.
Art. 2º Os vencimentos afetos a cada um dos cargos ou funções
obedecerão ao estipulado na Escala de Vencimentos e demais disposições
estabelecidas no anexo desta Lei.
§1º Os vencimentos dos servidores são irredutíveis, ressalvado o disposto
no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal.
§2º A remuneração dos servidores não poderá exceder o subsídio
mensal, em espécie, do Prefeito.
Art. 3º Todos os direitos e vantagens de ordem pecuniária previstos no
Estatuto dos Servidores Públicos do Município ou em lei própria, e que beneficiem
os servidores públicos municipais da Administração Direta, das Autarquias e
Fundações Municipais, serão estendidos aos servidores da Câmara Municipal de
São Sebastião, observadas as disposições regulamentares próprias desta Lei.
SEÇÃO I
Das Vantagens
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SUBSEÇÃO I
Da Observância ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São
Sebastião

Art. 4º Além das garantias constitucionais, os servidores da Câmara
Municipal de São Sebastião farão jus às vantagens constantes do Título III – Dos
Direitos e Vantagens da Lei Complementar nº 146, de 21 de novembro de 2011,
naquilo que não conflitarem com disposições específicas desta Lei.
Art. 5º Para a contagem do tempo de serviço necessário a qualquer
adicional ou gratificação, serão considerados como de efetivo exercício as licenças,
afastamentos ou impedimentos previstos no artigo 68 da Lei Complementar nº 146,
de 21 de novembro de 2011.
Art. 6º A Gratificação por Representação em Gabinete, prevista no artigo
144 da Lei Complementar nº 146, de 21 de novembro de 2011, corresponderá ao
valor da referência 01 da Tabela de Referência de Vencimentos dos Cargos Efetivos
do anexo I desta Lei, observadas demais disposições daquele artigo.
Art. 7º A Gratificação pela Participação em Órgão de Deliberação Coletiva
prevista no artigo 147 da Lei Complementar nº 146, de 21 de novembro de 2011,
corresponderá ao percentual de 50% (cinquenta por cento) da referência 01 da
Tabela de Referência de Vencimento dos Cargos Efetivos do anexo I desta Lei,
observadas as demais disposições daquele artigo.
Art. 8º A Gratificação Universitária prevista no artigo 149 da Lei
Complementar nº 146, de 21 de novembro de 2011, corresponderá ao percentual de
35% (trinta e cinco por cento) da referência 01 da Tabela de Referência de
Vencimento dos Cargos Efetivos do anexo I desta Lei, observadas demais
disposições não conflitantes daquele artigo.
Art. 9º A promoção de que trata o artigo 41 da Lei Complementar nº 146,
de 21 de novembro e 2011, no âmbito da Câmara Municipal, somente ocorrerá em
estrita observância a critérios de mérito e desempenho aferíveis por meio de
avaliação de desempenho prevista em Ato específico, a ser baixado em até 180
(cento e oitenta) dias da promulgação desta Lei.
Art. 10. Será devido o vale-transporte sem contrapartida ao servidor que
perceba remuneração bruta igual ou inferior a referência 8 (oito) da Tabela de
Vencimentos de Cargos Efetivos.

SUBSEÇÃO II
Outras Vantagens
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Art. 11. Fica assegurado ao servidor efetivo e comissionado plano de
saúde médico e odontológico, custeado pela Câmara Municipal, cujo custeio deverá
anualmente ser incluído na Lei Orçamentária do Legislativo.
SEÇÃO II
Do Exercício Incidental de Cargos em Comissão ou Funções Gratificadas

Art. 12. O servidor estável, com mais de cinco anos de efetivo exercício,
que tenha exercido ou venha a exercer cargo ou função que lhe proporcione
remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou função para a qual foi
admitido, incorporará um décimo dessa diferença, por ano, até o limite de dez
décimos.
Parágrafo Único - A incorporação de que trata o caput dar-se-á a partir
do mês seguinte ao desligamento do servidor em comissão do cargo ou da função
gratificada que ensejou a incorporação.
Art. 13. O servidor efetivo em período probatório poderá ser designado
para ocupar cargos em comissão ou funções gratificadas, ficando suspensa a
contagem deste período para efeitos de estabilidade.
Art. 14. O servidor do quadro efetivo, quando nomeado para cargo de
provimento em comissão, poderá optar:
I – Pelo vencimento base do cargo efetivo e as vantagens pessoais já
incorporadas ao vencimento, consistindo eventual diferença a maior entre esta soma
e a referência remuneratória atribuída ao cargo em comissão em gratificação pelo
exercício do cargo para o qual foi nomeado, ou
II – Pelo vencimento do cargo efetivo, com acréscimo de 30% (trinta por
cento) do valor do cargo comissionado, que será acrescido a título de gratificação ao
valor da respectiva remuneração, enquanto durar o comissionamento, sem perda
das vantagens preteritamente incorporadas.
Art. 15. O servidor efetivo do Poder Legislativo ou Executivo que vier a
ser designado ao exercício de função gratificada da Câmara Municipal receberá
gratificação respectiva à função ocupada, correspondente a 100% (cem por cento)
da referência 1 da Tabela de Referências de Vencimentos dos cargos efetivos,
disposta no anexo I desta Lei.
Art. 16. Ao servidor em exercício de cargo em comissão ou de função
gratificada, não serão devidos adicionais por trabalho extraordinário ou noturno.
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SEÇÃO III
Das Tabelas de Vencimentos
Art. 17. Ficam criadas a Tabelas de Referência de Vencimentos dos
cargos efetivos e Cargos Comissionados, dispostas no anexo I desta Lei.
Art. 18. A Tabela de Referência de Vencimentos dos cargos efetivos é
composta por sessenta referências numéricas sequencialmente identificadas de “1”
(um) a “60” (sessenta), correspondendo a valores expressos em Reais, onde cada
referência será calculada pelo acréscimo de 4% (quatro por cento) sobre a anterior.
Art. 19. A Tabela de Referência de Vencimento dos cargos
comissionados é composta por quatro referências identificadas por letras
sequencialmente dispostas de “A” a “D”, correspondendo a valores expressos em
Reais.

CAPÍTULO II
DA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES

Art. 20. Nos impedimentos legais superiores a 15 (quinze) dias, licenças
e férias dos servidores ocupantes de cargo em comissão ou de funções gratificadas,
serão designados pelo Presidente da Câmara seus substitutos, que responderão
interinamente pelas atribuições dos cargos.
Parágrafo único. O servidor designado para a substituição perceberá,
enquanto durar a condição, os vencimentos do cargo designado.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
.
Art. 21. O servidor ocupante de cargo efetivo poderá ser cedido para
outro setor do Poder Legislativo, para o Poder Executivo, suas autarquias e
fundações, de acordo com a necessidade do serviço público, nos termos do artigo
56 da Lei Complementar nº 146, de 21 de novembro de 2011.

Art. 22. O tempo de serviço público, para efeito desta Lei, é o período de
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efetivo exercício prestado no âmbito do Poder Executivo, Poder Legislativo e
Administração Indireta, autárquica e/ou fundacional do Município de São Sebastião.
Art. 23. Ficam equiparados os vencimentos dos servidores aposentados
por esta Câmara Municipal nos termos da presente Lei.
Art. 24. Caberá a ao Presidente da Câmara Municipal, por Portaria, após
estudo da Diretoria de Recursos Humanos, que no prazo improrrogável de 30 (trinta)
dias, o reenquadramento de todos os servidores da Câmara Municipal à nova
Tabela de vencimentos constante do Anexo I da presente Lei.
Parágrafo único. No ato de que trata o caput, respeitar-se-á a
remuneração, o período de efetivo exercício no serviço público e no cargo em
comissão ou função gratificada eventualmente exercidos e o princípio constitucional
da irredutibilidade, vigentes na publicação desta Lei.
Art. 25. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias, constantes do orçamento vigente,
suplementadas se necessário.
Art. 26. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018.
Art. 27. Fica revogada a Resolução nº 07, de 19 de outubro de 2011 e
outras disposições em contrário.

São Sebastião, 15 de dezembro de 2017.

FELIPE AUGUSTO
Prefeito
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