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LEI N° 3.849, DE 09 DE JANEIRO DE 2020 

 

ALTERA A LEI MUNICIPAL 2940 DE 03 DE 

JANEIRO DE 2011, QUE DISPÕE SOBRE O 

QUADRO DE CARGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

DE SÃO JERÔNIMO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais 

conferidas pelo art. 73, IV da Lei Orgânica, FAZ SABER, que a Câmara 

Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte  

 

L E I 

 

Art. 1º O Artigo 20 da Lei Municipal 2.490/2011, que dispõe sobre o Quadro de 

Cargos e Funções Públicas da Câmara Municipal de vereadores de São Jerônimo, 

passa a ter a seguinte redação: 

 

Art. 20. É seguinte o quadro dos Cargos em Comissão e Funções 

Gratificadas da administração do Legislativo: 

Nº de 

Cargos 
Código Denominação Padrão 

17 1.1 Assessor Parlamentar CC1 ou FG1 

01 1.1 Assessor de Comunicação CC1 ou FG1 

01 3.1 Coordenador de Patrimônio FG1 

02 1.2 Assessor de Bancada CC2 ou FG2 

01 1.3 Chefe de Gabinete CC3 ou FG3 

01 3.4 Coordenador de Finanças FG4 

01 1.6 Procurador Jurídico CC6 ou FG6 

 

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta da dotação 

orçamentária própria. 

 

Art. 3ºRevogadas as disposições em contrário. Está Lei entrará em vigor na data 

de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2020. 

São Jerônimo, 09 de janeiro de 2020. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Aline Grandini Jarces 

Secretária de Infraestrutura e Administração 

 
 

ANEXO I 

 
DESCRIÇÃO DOS CARGOS 

 

 
 

CARGO / FUNÇÃO: COORDENADOR DE PATRIMÔNIO 

 
PADRÃO DE VENCIMENTOS:   FG1 

 

ATRIBUIÇÕES: Orientar, Coordenar e Estabelecer normas para o Controle das 
atividades relativas ao Patrimônio da Câmara Municipal; estabelecer normas e 

procedimentos visando à racionalização dos subsistemas de controle de material 

e patrimônio; conferir e fechar o relatório anual. 
 

CARGA HORÁRIA: A disposição do Presidente da Câmara Municipal 

 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Instrução Ensino Médio. Idade Mínima: 

18 anos 

 
 

 

CARGO / FUNÇÃO: ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 

 
PADRÃO DE VENCIMENTOS:   CC1 OU FG1 

 

ATRIBUIÇÕES: Promover a informação interna e externa institucional, planejar 
e executar projetos e campanhas de informação junto à imprensa, planejar e 

coordenar programas de divulgação, assessorar diretamente ao Presidente da 

Câmara e aos Vereadores nas suas relações institucionais, preparar material 
informativo para debates, entrevistas e comunicações, além de desempenhar 

outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas. 

 
CARGA HORÁRIA: A disposição do Presidente da Câmara Municipal 

 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Instrução Ensino Médio. Idade Mínima: 

18 anos 

 

LEI N° 3.850, DE 09 DE JANEIRO DE 2020 

 

INSTITUI E REGULAMENTA A OUVIDORIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

DE SÃO JERÔNIMO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais 

conferidas pelo art. 73, IV da Lei Orgânica, FAZ SABER, que a Câmara 

Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte  

 

L E I 

 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Fica instituída a ouvidoria da Câmara Municipal de Vereadores de São 

Jerônimo, como meio de interlocução, com a sociedade, constituindo-se de um 

canal aberto para o recebimento de solicitações, informações, reclamações, 

sugestões, críticas, elogios e quaisquer outros encaminhamentos relacionados a 

suas atribuições e competências. 

 

CAPÍTULO II – DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 2º Compete à ouvidoria da Câmara Municipal de São Jerônimo: 

 

I - Receber, analisar, encaminhar e acompanhar as manifestações da sociedade 

civil dirigidas à Câmara Municipal; 

II -  Organizar os Canais de acesso do Cidadão à Câmara Municipal, 

simplificando procedimentos; 

III - Orientar os cidadãos sobre os meios de formalização de manifestações 

dirigidas à ouvidoria; 

IV - Fornecer informações, material educativo e orientação aos cidadãos quando 

as manifestações não forem de competência da Ouvidoria da Câmara Municipal; 

V - Responder aos cidadãos e entidades quanto às providências adotadas em face 

de suas manifestações; 

VI - Auxiliar a Câmara Municipal na tomada de medidas necessárias à 

regularidade dos trabalhos, bem como no saneamento de violações, ilegalidades e 

abusos constatados; 

VII - Auxiliar na divulgação dos trabalhos da Câmara Municipal, dando 

conhecimento dos mecanismos de participação social. 

 

CAPÍTULO III – DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 3º A estrutura da Ouvidoria será composta por 05 (cinco) membros, 

servidores do Poder Legislativo, estáveis ou não, designados através de Portaria 

expedida pelo Presidente da Câmara de Vereadores. 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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Parágrafo Único – A Portaria descrita no Caput designará, dentre os seus 

membros, O ouvidor, o qual será o responsável pela coordenação da Ouvidoria, o 

que não implica em afastamento do mesmo, das funções do cargo ocupado pelo 

servidor. 

 

Art. 4º Os membros da Ouvidoria receberão o valor correspondente a R$ 238,04 

(duzentos e trinta e oito reais e quatro centavos), a título de Jeton, pela 

participação e desenvolvimento de atividades nas reuniões da Ouvidoria. 

 

§ 1º O Valor do Jeton estabelecido no caput será reajustado, anualmente, na 

mesma data e no mesmo índice do reajuste dos vencimentos dos servidores do 

poder Legislativo Municipal. 

 

§ 2º O pagamento do Jeton fica limitado a 02 (duas) participações mensais nas 

reuniões da Ouvidoria. 

 

CAPÍTULO IV – DOS DEVERES E PRERROGATIVAS 

 

Art. 5º A ouvidoria, para o exercício de suas funções, terá as seguintes 

prerrogativas: 

I - Requisitar informações às unidades e servidores da Câmara Municipal; 

II - Solicitar documentos necessários ao desenvolvimento de suas atribuições, por 

intermédio da Presidência da Câmara Municipal. 

 

§ 1º As unidades e servidores da Câmara Municipal terão prazo de 10 (dez) dias 

para responder às solicitações encaminhadas pela Ouvidoria, prazo este que 

poderá ser prorrogado, por igual período, em função da complexidade do 

assunto. 

 

§ 2º O Descumprimento do prazo ou a ausência de respostas deverá ser 

comunicado ao Presidente da Câmara Municipal. 

 

Art. 6º São Deveres dos membros da Ouvidoria: 

I - Exercer suas funções com independência e autonomia, visando garantir o 

direito de manifestação dos cidadãos; 

II - Remeter para a mesa Diretora a proposição de medidas para sanar as 

violações de direito, as ilegalidades e os abusos de poder constatados na Câmara 

Municipal; 

III - Sugerir, quando cabível, a adoção de providências ou apuração de atos 

considerados irregulares ou ilegais; 

IV - Arquivar, de forma fundamentada, reclamação recebida que, por qualquer 

motivo, não deve ser respondido. 

V - Manter sigilo sobre os dados dos usuários dos serviços da Ouvidoria; 

VI - Promover estudos e pesquisas objetivando o aprimoramento da prestação de 

serviços da Ouvidoria; 

VII - Solicitar a Presidência da Câmara o encaminhamento de procedimentos às 

autoridades competentes; 

VIII - Solicitar informações quanto ao andamento de procedimentos iniciados 

por ação da Ouvidoria; 

IX - Elaborar relatório de Gestão anual das atividades da Ouvidoria para 

encaminhamento ao Presidente da Casa, disponibilizando-os para conhecimento 

dos cidadãos; 

X - Propor a mesa diretora, a elaboração de palestras, seminários e eventos 

técnicos com temas relacionados às atividades da Ouvidoria; 

XI - Organizar e manter atualizado o arquivo da documentação relativa as 

denúncias, reclamações e sugestões recebidas. 

 

Parágrafo Único – O Relatório de gestão de que trata o inciso IX do Caput, que 

será publicado no mês de janeiro de cada ano, deverá indicar, ao menos: 

I - O número de manifestações recebidas no ano anterior; 

II - Os motivos das manifestações; 

III - A análise dos pontos recorrentes; 

IV - As providências adotadas pela administração pública nas soluções 

apresentadas. 

 

CAPÍTULO V – DAS MANIFESTAÇÕES E PRAZOS 

 

Art. 7º A ouvidoria encaminhará resposta conclusiva ao cidadão, no prazo 

máximo de 20 (vinte) dias, prorrogáveis, mediante justificativa, por mais 10 

(dez) dias, a contar do recebimento da manifestação. 

 

§ 1º Será considerada conclusiva a resposta que oferecer ao interessado a análise 

prévia realizada, bem como as medidas requeridas às áreas internas, ou a 

justificativa no caso de impossibilidade de fazê-lo. 

 

§ 2º A contagem de início e término do prazo de resposta será prorrogada para o 

dia útil subsequente, nos dias e horários em que a Câmara Municipal não estiver 

em funcionamento. 

 

§ 3º Em não sendo possível oferecer resposta conclusiva no prazo estabelecido 

no caput, a Ouvidoria, oferecerá, mensalmente, resposta intermediária, 

informando acerca da análise prévia dos encaminhamentos realizados e das 

etapas e prazos previstos para o encerramento do processamento da sugestão. 

 

Art. 8º A Câmara Municipal deverá colocar à disposição do Usuário, formulário 

simplificado e de fácil compreensão para a apresentação das manifestações 

dirigidas à Ouvidoria. 

 

Art. 9º Os procedimentos administrativos relativos à análise das manifestações 

observarão os princípios da eficiência e da celeridade, visando a sua efetiva 

resolução. 

 

Parágrafo Único – A efetiva resolução das manifestações dos usuários 

compreende: 

I - Recepção da manifestação no canal de atendimento adequado; 

II - Emissão de comprovante de recebimento da manifestação; 

III - Análise e obtenção de informações, quando necessário; 

IV - Decisão administrativa final; 

V - Ciência ao Usuário. 

 

Art. 10. A Ouvidoria receberá e registrará as manifestações anônimas que pela 

Descrição dos fatos forneçam indícios suficientes à verificação de sua 

verossimilhança. 

 

§ 1º Caso não haja indícios suficientes à verossimilhança da denúncia anônima, o 

ouvidor deverá arquivá-la, fundamentando sua decisão. 

 

§ 2º O denunciante anônimo não receberá número de protocolo e nem resposta da 

Ouvidoria. 

 

CAPITULO VI – DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 

Art. 11. A Câmara Municipal garantirá o acesso do Cidadão à Ouvidoria por 

meio de canais de Comunicação ágeis e eficazes, tais como: 

 

I - Acesso por meio de Página eletrônica da Câmara Municipal na Internet, 

contendo formulário específico para o registro de manifestações, com link de 

fácil visualização; 

II - Serviços de Atendimento presencial, na Sede do Poder. 
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Parágrafo Único – Para garantir a efetividade de suas atribuições, a Ouvidoria 

poderá condicionar o seguimento da solicitação à apresentação d documentos 

e/ou provas. 

 

CAPÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 12. A Câmara Municipal de São Jerônimo dará ampla divulgação da 

existência da Ouvidoria e suas respectivas atribuições pelos meios de 

comunicação utilizados pela casa. 

 

Art. 13. Revogadas as disposições em contrário, Esta Lei entrará em vigor na 

data de sua publicação. 

São Jerônimo, 09 de janeiro de 2020. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Aline Grandini Jarces 

Secretária de Infraestrutura e Administração 

 

LEI N° 3.851, DE 09 DE JANEIRO DE 2020 

 

ALTERA A LEI MUNICIPAL 3734 DE 06 DE 

FEVEREIRO DE 2019, QUE INSTITUI 

COMISSÃO DE INVENTÁRIO E 

REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, 

INTANGÍVEIS E ALMOXARIFADO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

SÃO JERÔNIMO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais 

conferidas pelo art. 73, IV da Lei Orgânica, FAZ SABER, que a Câmara 

Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte  

 

L E I 

 

Art. 1º O Artigo 2º da Lei Municipal 3.734 de 06 de fevereiro de 2019, passa a 

ter a seguinte redação: 

 

Art. 2º A comissão será composta por 05 (cinco) membros, 

servidores do Poder Legislativo, estáveis ou não, designados 

através de Portaria, expedida pelo Presidente da Câmara de 

Vereadores. 

 

Art. 2º O Artigo 6º da Lei Municipal 3.734 de 06 de fevereiro de 2019, passa a 

ter a seguinte redação: 

 

Art. 6º. Os membros da comissão receberão o valor correspondente 

a R$ 238,04 (duzentos e trinta e oito reais e quatro centavos), a 

título de Jeton, pela participação e desenvolvimento de atividades 

na reunião da comissão. 

 

§ 1º O Valor do Jeton estabelecido no caput será reajustado, 

anualmente, na mesma data e no mesmo índice do reajuste dos 

vencimentos dos servidores do poder Legislativo Municipal. 

 

§ 2º O pagamento do Jeton fica limitado a 02 (duas) participações 

mensais nas reuniões da Comissão. 

 

Art. 3º O Artigo 8º da Lei Municipal 3.734 de 06 de fevereiro de 2019, passa a 

ter a seguinte redação: 

 

Art. 8º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da 

dotação orçamentária própria. 

 

Art. 4º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data 

de sua publicação. 

São Jerônimo, 09 de janeiro de 2020. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Aline Grandini Jarces 

Secretária de Infraestrutura e Administração 

 

LEI N° 3.852, DE 09 DE JANEIRO DE 2020 

 

INSTITUI E REGULAMENTA A COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO 

JERÔNIMO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais 

conferidas pelo art. 73, IV da Lei Orgânica, FAZ SABER, que a Câmara 

Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte  

 

L E I 

 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de São 

Jerônimo, a Comissão Permanente de Licitação, referida na Lei Federal n.º 

8.666/93 e alterações. 

 

DA FORMA DE CONSTITUIÇÃO E ESCOLHA: 

 

Art. 2º A Comissão Permanente de Licitação será composta de 09 (nove) 

membros titulares, nomeados pelo Presidente da Câmara Municipal, no mês de 

janeiro cada exercício legislativo, com mandato até o dia 31 de dezembro do ano 

corrente, da respectiva nomeação. 

 

§ 1º Em atendimento ao disposto no artigo 51, da Lei 8.666/93 e alterações, no 

mínimo 02 (dois) membros titulares escolhidos para compor a Comissão 

Permanente de Licitações deverão ser servidores, pertencentes ao quadro 

permanente de pessoal. 

 

§ 2º Não poderão compor a Comissão Permanente de Licitação os servidores 

contratados por tempo determinado e os estagiários. 

 

Art. 3º O Presidente indicará os membros da Comissão Permanente de 

Licitações, através de portaria. 

 

§ 1º Em atendimento ao disposto no artigo 51 da Lei nº 8.666/93 e alterações, no 

mínimo 02 (dois) membros titulares escolhidos para compor a Comissão 

Permanente de Licitação deverão ser qualificados, nos termos do parágrafo 

quarto. 

 

§ 2º Entende-se como qualificação, para efeitos do parágrafo primeiro, o 

conhecimento da Lei n.º8.666/93 e alterações. 

 

§ 3º A qualificação deverá ser comprovada mediante a apresentação de 

certificados de participação em cursos ou seminários ou mediante a comprovação 

da nomeação como membro da Comissão Permanente de Licitação pelo período 

mínimo de 02 (dois) anos, sejam eles consecutivos ou intercalados. 

 

Art. 4º No ato de nomeação, o Presidente da Câmara indicará o Presidente, o 

Vice-Presidente, o 1º Secretário e o 2º Secretário da Comissão Permanente de 

Licitação. 
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DO MANDATO: 

 

Art. 5º O mandato dos membros da Comissão Permanente de Licitação será de 

01 (um) ano, facultada a recondução para o período seguinte. 

 

§ 1º O mandato será exercido a partir da nomeação, salvo os casos de sucessão e 

substituição, observado o Regulamento Geral de Licitações. 

 

§ 2º O encerramento do mandato dar-se-á em 31 de dezembro do mesmo ano. 

 

DAS DELIBERAÇÕES, ATRIBUIÇÕES e COMPETÊNCIAS: 

 

Art. 7º A Comissão Permanente de Licitação deliberará por maioria simples de 

votos dos membros presentes. 

 

Art. 8º Cabe à Comissão Permanente de Licitação dirigir e julgar todos os 

processos de licitação e praticar os atos necessários a alcançar esses objetivos. 

 

Art. 9º São privativos da Comissão Permanente de Licitação, os seguintes atos e 

atividades: 

I – abertura, direção e encerramento das reuniões públicas de habilitação dos 

proponentes e de classificação das propostas e das reuniões públicas ou 

reservadas, de julgamento; 

II – o exame formal, nos termos do instrumento convocatório, dos documentos 

de habilitação e a consequente habilitação ou inabilitação dos proponentes; 

III – o exame formal das propostas comercial e técnica e o respectivo julgamento 

conforme o estabelecido no instrumento convocatório; 

IV – receber recursos contra seus atos, dirigidos à autoridade superior; 

V – notificar os demais proponentes dos recursos interpostos contra os seus atos; 

VI – rever seus atos em razão de recursos interpostos, remetendo-os à autoridade 

superior quando mantiver as decisões proferidas; 

VII – promover diligências no interesse do procedimento da licitação e do 

interesse público; 

VIII – sugerir às autoridades superiores a aplicação de sanções aos proponentes 

que se conduzirem irregularmente durante o procedimento das licitações; e 

IX – dirigir e julgar a licitação realizada sob a modalidade de leilão, tomando, 

para tanto, todas as providências necessárias. 

 

Art. 10. São competências principais do Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação e do Vice-Presidente, em caso de impedimentos do primeiro: 

I – abrir, presidir e encerrar as sessões desse colegiado; 

II – anunciar as deliberações desse órgão; 

III – exercer o poder de polícia nos locais de reunião desse colegiado, 

requisitando, via autoridade competente, a necessária força policial para a 

manutenção da ordem nesses locais e dos atos proferidos e, observada essa 

exigência, requisitar essa força para restabelecer a ordem; 

IV – rubricar os documentos de habilitação e os relativos às propostas; 

 

V – resolver, quando forem de sua competência decisória, os pedidos verbais ou 

escritos, apresentados nas sessões públicas; 

VI – votar; 

VII – instruir os processos a cargo da Comissão Permanente de Licitação, 

determinando a juntada ou o desentranhamento de documentos pertinentes; 

VIII – providenciar a publicação, na imprensa oficial ou em quadro de avisos, 

dos atos quando essa medida, a cargo da Comissão Permanente de Licitação, for 

exigida; 

IX – assessorar a autoridade superior; 

X – solicitar informações necessárias à tramitação dos processos a cargo da 

Comissão Permanente de Licitação que preside e prestar informações sempre que 

solicitadas; 

XI – solicitar via autoridade competente, assessoria, laudos e pareceres; 

 

Parágrafo único. Considera-se, para os fins desta Lei, como autoridade 

competente, a autora do ato de nomeação dos membros da Comissão Permanente 

de Licitação. 

 

Art. 11. São atribuições principais do 1ª Secretário da Comissão Permanente de 

Licitação e do 2º Secretário em caso de impedimento do primeiro: 

I - auxiliar o Presidente na direção das sessões públicas ou reservadas; 

II – lavrar as atas das reuniões da Comissão Permanente de Licitação; 

III – votar; 

IV – rubricar os documentos de habilitação e os relativos às propostas; 

V – preparar, conforme orientação do Presidente, a correspondência a ser 

expedida e os avisos e atos para publicação, submetendo uns e outros à 

Presidência; 

VI – controlar os prazos e certificar o seu transcurso; 

VII – atender às determinações do Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação. 

 

Art. 12. São atribuições principais dos membros da Comissão Permanente de 

Licitação: 

I – participar das sessões, públicas ou reservadas, da Comissão Permanente de 

Licitação; 

II – votar; 

III – rubricar os documentos de habilitação e os relativos às propostas; 

IV – auxiliar o Presidente e o Secretário em suas tarefas e atender às suas 

determinações. 

DO EXERCÍCIO DO CARGO: 

Art. 13. Os membros da Comissão Permanente de Licitações desempenharão 

suas atribuições concomitantemente com as de seus respectivos cargos e funções. 

 

Art. 14. Os membros da comissão receberão o valor correspondente a R$ 238,04 

(duzentos e trinta e oito reais e quatro centavos), a título de Jeton, pela 

participação e desenvolvimento de atividades na reunião da comissão. 

 

§ 1º O Valor do Jeton estabelecido no caput será reajustado, anualmente, na 

mesma data e no mesmo índice do reajuste dos vencimentos dos servidores do 

poder Legislativo Municipal. 

 

§ 2º O pagamento do Jeton fica limitado a 02 (duas) participações mensais nas 

reuniões da Comissão. 

 

§ 3º O membro da comissão que, injustificadamente deixar de comparecer a mais 

de 03 (três) sessões ou atos da Comissão será excluído de pronto da Comissão 

Permanente, mediante ato do Presidente da Câmara Municipal. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Art. 15. Os membros das comissões, permanente e especiais, responderão pelos 

seus atos, nos termos da legislação vigente. 

 

Art. 16. Contra os atos das comissões cabem os recursos indicados no artigo 109, 

da Lei 8.666/93, no que lhes for aplicável. 

 

Art. 17. As despesas necessárias à execução desta lei correrão à conta das 

seguintes dotações próprias. 

 

Art. 18. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

São Jerônimo, 09 de janeiro de 2020. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Aline Grandini Jarces 

Secretária de Infraestrutura e Administração 
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