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LEI Nº 3250, DE 31 DE AGOSTO DE 2009

DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA
CÂMARA MUNICIPAL DE BRUSQUE, ORGANIZA
ADMINISTRATIVAMENTE, DISPÕE SOBRE A
RECLASSIFICAÇÃO DE CARGOS E VENCIMENTOS E
EXTINGUE CARGOS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUSQUE Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei: 

 
CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 1º  A estrutura organizacional da Câmara Municipal de Brusque, cujo organograma consta dos anexos
e que passam a fazer parte integrante desta lei, é cons�tuída de: 

I - Vereadores; 

II - Órgãos de deliberação polí�co-administra�va: Plenário, Comissões Legisla�vas e Mesa Diretora; 

III - Órgãos de apoio aos serviços polí�co-administra�vos: Gabinetes, Assessorias e órgãos da
administração. 

Parágrafo Único. Os Vereadores, o Plenário, as Comissões Legisla�vas e a Mesa Diretora têm suas
atribuições definidas no Regimento Interno da Câmara Municipal e nos órgãos de apoio explicitados na
presente lei. 

Art. 2º  Os órgãos de apoio aos serviços polí�co-administra�vos têm a seguinte estrutura básica: 

I - Gabinetes da Presidência, Vice-Presidência, 1ª e 2ª Secretarias e demais Vereadores, cons�tuídos de
Assessores de Gabinete; 

II - Órgãos de Assessoria Técnica dos Vereadores, do Plenário, das Comissões Legisla�vas, da Mesa
Diretora e do Presidente, constando: 

a) Consultoria Jurídica; 
b) Secretaria Técnico-Legisla�va; 
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c) Assessoria de Comunicações. 
d) Ouvidoria (Redação acrescida pela Lei nº 4092/2017) 

III - Órgãos da Administração, formados pela Diretoria Geral e Departamentos que a integram, assim
cons�tuídos: 

a) Departamento Legisla�vo; 
b) Departamento Contábil/Financeiro, Recursos Humanos, Suprimentos e Patrimonial; 
c) Departamento de Serviços Gerais e Transporte. 

§ 1º Os serviços de Gabinetes estão sob a direção, coordenação e controle do Vereador �tular e os dos
órgãos previstos nos incisos II e III da Mesa Diretora e do Presidente da Câmara Municipal, conforme
atribuições especificadas no seu competente Regimento Interno. 

§ 2º Os servidores lotados no órgão de Assessoria Técnica, referidos no inciso II do presente ar�go, nas
questões administra�vas, funcionais e disciplinares estão subordinados à Diretoria Geral. 

 
CAPÍTULO II 

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS 

 
Seção I 

Assessoria de Gabinetes 

Art. 3º  Compete aos Gabinetes: 

I assessorar o Vereador �tular no desempenho de suas atribuições; 

II atender e prestar esclarecimentos quando solicitados; 

III agendar reuniões, audiências e outros compromissos do Vereador; 

IV elaborar e expedir as correspondências próprias; 

V manter o arquivo das correspondências recebidas e expedidas e de outros documentos de interesse do
Vereador; 

VI efetuar o controle das pautas das sessões e proposições legisla�vas de interesse do Vereador; 

VII organizar as reuniões promovidas pelo Vereador, providenciando a pauta e os convites aos
par�cipantes; 

VIII colaborar na organização e na realização de audiências públicas promovidas pelo Vereador, sempre
que requeridas; 

IX realizar pesquisas e estudos e preparar monografias, relatórios e demais documentos, obje�vando
oferecer ao Vereador subsídios para a elaboração de suas proposições e pronunciamentos; 

X manter o arquivo de matérias que possam ser de interesse do Vereador; 
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XI executar outras tarefas determinadas pelo �tular e inerente às sua atribuições. 

 
Seção II 

órgãos de Assessoria Técnica 

SUBSEÇÃO I 
CONSULTORIA JURÍDICA 

Art. 4º  A Consultoria Jurídica, integrada pela assessoria jurídica, tem as seguintes competências: 

I orientar quanto aos aspectos da cons�tucionalidade e legalidade nas questões legisla�vas e
administra�vas; 

II elaborar pareceres jurídicos sobre questões legisla�vas e administra�vas; 

III propor ações judiciais; 

IV elaborar defesas e recursos em processos administra�vos e judiciais; 

V assessorar os trabalhos e elaborar relatórios conclusivos de Comissões Legisla�vas Permanentes,
quando estas exijam fundamentação jurídica, principalmente da Comissão de Cons�tuição, Legislação e
Redação. 

SUBSEÇÃO II 
SECRETARIA TÉCNICO-LEGISLATIVA 

Art. 5º  A Secretaria Técnico-Legisla�va, integrada pela assessoria técnico-legisla�va, tem as seguintes
competências: 

I possibilitar o cumprimento das funções legisla�vas e fiscalizadora da Câmara Municipal; 

II prestar assessoramento à Mesa Diretora, às comissões permanentes e temporárias em matérias que
exijam apreciação técnica e regimental, elaborando os pareceres sob responsabilidade daquelas, exceto
as Comissões de Cons�tuição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira; 

III elaborar projetos de Emenda à Lei Orgânica do Município, Leis Complementares e Ordinárias, Decretos
Legisla�vos e Resoluções; 

IV orientar e acompanhar os trabalhos durante as Sessões Ordinárias e Extraordinárias, bem assim
elaborar a pauta de projetos e demais proposições; 

V providenciar a consolidação e a atualização da legislação municipal. 

SUBSEÇÃO III 
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES 
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Art. 6º  A Assessoria de Comunicações desenvolve as a�vidades de jornalismo, cerimonial, internet, áudio
e vídeo, obedecidas as seguintes competências: 

I - Jornalismo: 

a) promover a publicidade e a divulgação das a�vidades da Câmara Municipal pelos diferentes meios de
comunicação; 
b) definir estratégias de valorização das ações dos Vereadores; 
c) fornecer à imprensa informações sobre as a�vidades e matérias que tramitam na Câmara Municipal; 
d) assessorar e orientar os Vereadores no contato com a imprensa; 
e) organizar entrevistas cole�vas e individuais; 
f) encaminhar pautas via correio eletrônico por meio do mailing pauta; 
g) planejar e coordenar a produção e edição de publicações e programas na mídia impressa e eletrônica; 
h) coordenar a produção de material gráfico de apoio a eventos e campanhas ins�tucionais; 
i) planejar e coordenar o serviço de fotografia; 
j) definir, em ação conjunta com os Departamentos de Documentação e Informação e de Informá�ca, os
sistemas e estratégias de organização do acervo fotográfico e histórico; 
k) manter atualizado o cadastro de veículos de comunicação; 
l) promover, sempre que possível e em datas oportunas, a recuperação e a divulgação da história da
Câmara Municipal. 

II - Internet, Áudio e Imagem: 

a) promover a publicidade e divulgação das a�vidades do Legisla�vo Municipal pelos diferentes meios de
comunicação; 
b) definir estratégias de valorização das ações dos Vereadores; 
c) definir o planejamento do site, juntamente com os demais setores da Assessoria de Comunicação; 
d) definir a operacionalização dos sistemas de informações digitais para os públicos interno e externo, em
parceria com o Departamento de Informá�ca; 
e) encaminhar pautas por correio eletrônico aos usuários cadastrados por meio do website; 
f) propor, juntamente com os demais setores da Assessoria de Comunicação, novos serviços digitais aos
internautas; 
g) coordenar os serviços de transmissão de áudio e vídeo que tratam das a�vidades legisla�vas; 
h) promover a atualização permanente, sempre que solicitado, das informações dos Vereadores no site da
Câmara Municipal; 
i) coordenar e supervisionar o envio de informações para o Sistema Interlegis; 
j) dar suporte à implantação e à manutenção do Programa Interlegis; 
k) receber e dar encaminhamento às solicitações dos internautas por meio de correio eletrônico; 
l) coordenar as a�vidades do sistema de som. 

Parágrafo Único. À Assessoria de Comunicação, em ação conjunta das a�vidades de Cerimonial,
Jornalismo e Internet, Áudio e Imagem, cabe a responsabilidade de propor ações que visem à ampla
divulgação das a�vidades legisla�vas como forma de valorização ins�tucional da Câmara Municipal na
comunidade brusquense, por meio das seguintes ações: 

a) definir a polí�ca de comunicação a ser adotada pela Câmara Municipal para abordagem dos seus
públicos interno e externo; 
b) definir estratégias de valorização das ações dos Vereadores; 
c) discu�r e apresentar projetos que promovam a valorização ins�tucional das a�vidades da Câmara
Municipal; 
d) coordenar a realização de campanhas publicitárias ins�tucionais sob a supervisão da Diretoria Geral da
Câmara. 
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III - Cerimonial: 

a) organizar e coordenar o cerimonial de atos solenes, audiências públicas e de outros eventos
promovidos pela Câmara Municipal; 
b) recepcionar autoridades e visitantes em geral, de acordo com as normas protocolares; 
c) elaborar o calendário anual das a�vidades solenes; 
d) assessorar a Presidência nas ações protocolares; 
e) programar e organizar visitas oficiais; 
f) dar suporte aos velórios de autoridades realizados no recinto da Câmara Municipal; 
g) assessorar a Mesa Execu�va e os Vereadores durante as sessões ordinárias, audiências públicas e
demais eventos oficiais da Câmara; 
h) atender e orientar as pessoas ou grupos de pessoas que desejem conhecer o Legisla�vo Municipal. 

 
Seção III 

órgãos da Administração 

Art. 7º  À Diretoria Geral compete a direção, a coordenação e o controle dos Departamentos Legisla�vo,
Contábil/Financeiro, Recursos Humanos e Patrimonial, Administra�vo e, os encargos previstos no § 2º do
art. 2º. 

SUBSEÇÃO I 
DEPARTAMENTO LEGISLATIVO 

Art. 8º  Ao Departamento Legisla�vo (DLE) compete: 

I - desempenhar todos os passos do processo legisla�vo, afetos à tramitação de projetos de lei, emendas
à Lei Orgânica do Município, Resoluções e Decretos Legisla�vo; 

II - elaborar a redação final dos projetos; 

III - controlar os prazos para sanção ou promulgação; 

IV - manter o arquivo de leis, emendas à Lei Orgânica do Município, Resoluções e Decretos Legisla�vos,
com todos os documentos do processo legisla�vo do ano corrente; 

V - formatar o texto final de leis promulgadas, emendas à Lei Orgânica do Município, Resoluções e
Decretos Legisla�vos, encaminhando-os para publicação ao Jornal Oficial, com cópia para o Execu�vo
Municipal; 

VI - controlar o prazo para publicação e conferir o texto de atos legisla�vos no Órgão Oficial de imprensa
do Município; 

VII - disponibilizar a íntegra de leis, emendas à Lei Orgânica, Resoluções e de Decretos Legisla�vos na
Internet, com a formatação adequada para visualização; 

VIII - receber vetos aos projetos de leis, encaminhá-los para tramitação e controlar o prazo; 

IX - manter o arquivo auxiliar contendo documentos referentes às comissões, aos conselhos, aos comitês
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e aos órgãos criados por leis especiais com representação da Câmara Municipal (leis, decretos, o�cios e
outros) e alimentar o respec�vo cadastro no sistema informa�zado (com controle de mandatos); 

X - apoiar a realização das sessões ordinárias, extraordinárias, secretas e especiais, elaborando as pautas,
fornecendo todos documentos necessários e/ou solicitados em Plenário, acompanhar a discussão das
matérias, dar o encaminhamento e alimentar o sistema informa�zado, de acordo com o despacho da
Mesa Diretora; 

XI - providenciar o controle de freqüência dos Vereadores e o respec�vo relatório mensal; 

XII - secretariar as comissões permanentes e temporárias (elaborar o�cios, relatórios, controlar o prazo
destas e tomar outras providências que se fizerem necessárias); 

XIII - alimentar e manter atualizado, no sistema informa�zado, o cadastro de Decretos do Legisla�vo,
Mesa Diretora, Par�dos, Vereadores e Comissões; 

XIV - elaborar ata resumida das sessões ordinárias, extraordinárias e solenes;

XV - transcrever, na íntegra, as reuniões, as audiências públicas ou pronunciamentos, quando assim
solicitado; 

XVI - elaborar atas resumidas, ou na íntegra, quando solicitadas, das reuniões das comissões permanentes
e temporárias; 

XVII - transcrever, na íntegra e simultaneamente, os depoimentos tomados por comissões especiais de
inquérito e comissões processantes; 

XVIII - registrar no sistema informa�zado da Câmara Municipal as atas das sessões ordinárias, solenes e
audiências públicas; 

XIX - receber e protocolar todos os expedientes que dêem entrada na Câmara Municipal, separando-os e
encaminhando-os aos respec�vos des�natários; 

XX - protocolar e expedir a correspondência oficial da Câmara Municipal; 

XXI - protocolar os expedientes internos da Câmara Municipal, dando-lhes des�no conveniente; 

XXII - classificar e arquivar os documentos encaminhados para esse fim, mantendo o arquivo organizado e
atualizado; 

XXIII - manter, sob sua guarda e conservação, as edições de jornais e diários oficiais; 

XXIV - preparar material para microfilmagem e encadernação; 

XXV - selecionar, catalogar e classificar o acervo bibliográfico, mantendo-o atualizado e conservado; 

XXVI - proceder à reunião e à indexação da legislação e de outros atos norma�vos; 

XXVII - atender às solicitações internas e externas de documentos arquivados, controlando seu
emprés�mo e sua devolução, ou providenciando fotocópias; 

XXVIII - proceder a pesquisas, por meio eletrônico, de matérias de interesse da Câmara Municipal; 
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XXIX - pesquisar e cadastrar matérias de interesse da Câmara Municipal, veiculadas nos meios de
comunicação; 

XXX - acompanhar as a�vidades legisla�vas, efetuando o registro e a catalogação dos assuntos de
interesse da Câmara Municipal; 

XXXI - promover pesquisas diversas de interesse da Câmara Municipal; 

XXXII - pesquisar e registrar dados e fatos históricos do Poder Legisla�vo Municipal; 

XXXIII - manter atualizados os registros dos fatos mais importantes e da atuação legisla�va dos
componentes da Câmara Municipal; 

XXXVI - manter o arquivo, devidamente classificado, do material fotográfico das a�vidades da Câmara
Municipal; 

XXXV - desenvolver e manter sistemas de catalogação, classificação e indexação de acervo bibliográfico e
mul�meios. 

SUBSEÇÃO II 
DEPARTAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, SUPRIMENTOS E PATRIMONIAL 

Art. 9º  Ao Departamento Contábil/Financeiro, Recursos Humanos, Suprimentos e Patrimonial, compete: 

I - elaborar, dentro da programação de desembolso financeiro, a relação dos recursos a serem
transferidos do Execu�vo Municipal para a Câmara de Vereadores; 

II - receber, registrar e controlar o numerário transferido pelo Execu�vo Municipal, mantendo-o em conta
corrente bancária própria; 

III - efetuar o pagamento das despesas, emi�ndo os empenhos e as ordens de pagamento, mediante
controle de saldo das dotações orçamentárias e bancárias; 

IV - efetuar o lançamento e exercer o controle contábil das variações das dotações orçamentárias, das
despesas e dos demais atos sujeitos à contabilização; 

V - elaborar e exercer o controle da execução do orçamento da Câmara Municipal; 

VI - propor a abertura de créditos adicionais, suplementares ou especiais; 

VII - elaborar os demonstra�vos mensais, os balancetes, os balanços e a prestação de contas da Câmara
Municipal; 

VIII - elaborar relatórios de gestão fiscal e de execução orçamentária; 

IX - elaborar e operar o sistema de recrutamento e de seleção de pessoal; 

X - levantar necessidades e planejar programas de treinamento de pessoal; 

XI - elaborar propostas de alterações na estrutura organizacional e no plano de carreira dos servidores; 
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XII - promover programas de integração de pessoal; 

XIII - prestar informações em requerimentos dos servidores e elaborar atos norma�vos relacionados a sua
área de atuação; 

XIV - providenciar os expedientes necessários à admissão, à exoneração e à demissão de servidores e à
posse de Vereadores; 

XV - manter cadastro de informações funcionais e de outros dados rela�vos aos servidores e Vereadores; 

XVI - elaborar atos da Mesa Execu�va, portarias e outros expedientes rela�vos à administração de
pessoal; 

XVII - manter controle de freqüência, horas extras e bene�cios concedidos aos servidores; 

XVIII - elaborar folhas de pagamento; 

XIX - elaborar relatórios, cer�dões e declarações referentes a assuntos de pessoal; 

XX - manter, sob sua responsabilidade e guarda, toda a documentação de pessoal; 

XXI - adquirir materiais e equipamentos necessários ao desenvolvimento das a�vidades da Câmara
Municipal, de acordo com os procedimentos licitatórios vigentes; 

XXII - manter controle do estoque, mediante registro de entradas e saídas de materiais; 

XXIII - efetuar levantamento das necessidades dos órgãos da Câmara Municipal, com vistas à reposição do
estoque; 

XXIV - encarregar-se do processo licitatório para a contratação de obras e serviços, de acordo com a
legislação vigente; 

XXV - fiscalizar o cumprimento de contratos firmados pela Câmara Municipal; 

XXVI - conservar atualizado o cadastro de fornecedores; 

XXVII - manter o arquivo próprio de documentos rela�vos às licitações e ao cadastro de fornecedores; 

XXVIII - manter o cadastro atualizado dos bens adquiridos pela Câmara Municipal; 

XXIX - manter o controle e registro atualizado das transferências interdepartamentais dos bens da Câmara
Municipal; 

XXX - providenciar o licenciamento e o emplacamento dos veículos da Câmara Municipal; 

XXXI - providenciar a contratação e a renovação dos seguros de vida e dos bens da Câmara Municipal. 

SUBSEÇÃO III 
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTE 

Art. 10  Ao Departamento de Serviços Gerais e Transporte compete: 
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I - manter e conservar as dependências da Câmara Municipal; 

II - transportar os Vereadores e servidores da Câmara Municipal e realizar a�vidades burocrá�cas
externas. 

Parágrafo Único. A tarefas atribuídas aos departamentos aqui definidos são as previstas no Anexo IV desta
lei. 

 
CAPÍTULO III 

DO QUADRO DE PESSOAL E VENCIMENTOS 

Art. 11  O Quadro de Pessoal Efe�vo da Câmara Municipal compõe-se dos seguintes cargos: 

I - Diretor Geral; 

II - Técnico em Contabilidade e Orçamento; 

III - Assessor Contábil/Financeiro; 

IV - Técnico Legisla�vo; 

V - Assessor Legisla�vo/Administra�vo; 

VI - Da�lógrafo/Digitador; 

VII - Recepcionista/Telefonista; 

VIII - Assistente de Administração; 

IX - Agente de Serviço Geral; 

X - Agente de Transporte. 

Parágrafo Único. O número de vagas e o grau de escolaridade para cada cargo efe�vo constam do Anexo I,
desta lei. 

Art. 12  O Quadro de Pessoal em Comissão da Câmara Municipal, de livre nomeação e exoneração pelo
Chefe do Poder Legisla�vo, compõe-se dos seguintes cargos: 

I - Consultor em Assuntos Jurídicos/Legisla�vos; 

II - Assessor de Imprensa; 

III - Assessor de Comunicação da Presidência; 

III - Diretor de Comunicação da Presidência; (Redação dada pela Lei nº 4248/2019) 

IV - Assessor da Mesa Diretora; 

V - Assessor Parlamentar; 
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VI - Assessor de Gabinete; 

VI - Chefe de Gabinete da Presidência; (Redação dada pela Lei nº 4248/2019) 

VII - Assessor de Apoio Parlamentar; 

VIII - Chefe de Manutenção e Serviços Gerais; 

IX - Encarregado dos Serviços Gerais. 

Parágrafo Único. O número de vagas dos Cargos em Comissão e os vencimentos são estabelecidos na
forma do Anexo II, Quadros "A" e "B", da presente lei. 

Art. 13  Os vencimentos dos nomeados para as funções dos cargos do quadro efe�vo serão os
equivalentes aos níveis iniciais de cada categoria. 

Art. 14  Os vencimentos dos cargos efe�vos são estabelecidos por níveis, em número de 14 (quatorze),
iden�ficados alfabe�camente de "A" a "O", com incremento de 4,5% (quatro vírgula cinco por cento),
entre cada nível, na forma do Anexo I, desta lei. 

Art. 15  O servidor efe�vo, nomeado para exercer cargo em comissão, poderá optar: 

I - pela percepção do vencimento do cargo efe�vo, acrescido de uma gra�ficação de 15% (quinze por
cento) do vencimento do seu cargo; 

II - pelo vencimento do cargo em comissão. 

Art. 16  A jornada de trabalho dos servidores abrangidos por esta lei é de 6 (seis) horas, com
elastecimento até o final das reuniões ordinárias, extraordinárias e solenes. 

Art. 17  As atribuições específicas de cada cargo constam do Anexo IV desta Lei. 

 
CAPÍTULO IV 

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL 

Art. 18  Para os efeitos desta lei, progressão funcional é a elevação do servidor efe�vo a um nível
imediatamente superior na tabela de níveis e vencimentos, em que ocupa dentro do mesmo cargo. 

Art. 19  A progressão funcional do servidor far-se-á por merecimento, com base na avaliação de
desempenho. 

§ 1º A avaliação será procedida por uma comissão especialmente designada por ato da Presidência da
Mesa e cons�tuída pelo 1º Secretário da Câmara Municipal, a quem compete presidi-la, e por dois
servidores efe�vos. 

§ 2º Na avaliação, serão observados os seguintes fatores: 

a) eficiência - quan�dade e qualidade do serviço; 
b) dedicação e inicia�va no cumprimento das atribuições; 
c) disciplina e subordinação aos superiores hierárquicos; 
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d) responsabilidade; 
e) assiduidade e pontualidade; 
f) inicia�va; 
g) cooperação e solidariedade no ambiente de trabalho; 
h) contribuição efe�va ao aprimoramento das a�vidades desenvolvidas e cumprimento dos obje�vos do
Legisla�vo Municipal; 
i) zelo para com o patrimônio público. 

§ 3º A instauração do processo de progressão será realizada a cada 02 (dois) anos, no mês de julho,
mediante ato da Presidência da Câmara Municipal, para vigorar a par�r do mês seguinte ao da concessão, 
sendo automá�ca na falta das providências para a cons�tuição do competente processo progressivo. 

§ 3º A instauração do processo de progressão será realizada a cada 02 (dois) anos, no mês
correspondente à data de nomeação do servidor, mediante ato da Presidência da Câmara Municipal, para
vigorar a par�r do mês seguinte ao ato da concessão, sendo automá�ca na falta das providências para a
cons�tuição do competente processo progressivo. (Redação dada pela Lei nº 3837/2014) 

§ 4º A progressão será ascendente, mediante o avanço de um nível a cada dois anos. 

§ 5º Não terá direito à progressão o servidor efe�vo que: 

a) não tenha a�ngido a pontuação mínima na avaliação de desempenho; 
b) não tenha cumprido o estágio probatório no cargo para o qual foi nomeado; 
c) na data da instauração do processo de progressão conte com inters�cio inferior a 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias de efe�vo e ininterrupto exercício no cargo, contados da úl�ma progressão; 
d) es�ver posicionado no úl�mo nível do cargo que ocupa; 
e) possuir faltas injus�ficadas ou suspensão nos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias anteriores à
instauração do processo de progressão; 
f) �ver sofrido algum �po de penalidade, no período e previstas nas disposições con�das na Lei nº
1898/94, de 14 de julho de 1994, que não caiba recurso administra�vo sobre a decisão proferida; 
g) es�ver afastado, sem remuneração, ou à disposição de órgãos não pertencentes aos Poderes
Legisla�vo e Execu�vo Municipal. 

§ 6º Compete à Direção Geral, juntamente com a Mesa Diretora da Câmara Municipal, ins�tuir os
instrumentos de avaliação, observado o seguinte: 

a) escala avalia�va de 01 (um) a 100 (cem) pontos para cada um dos critérios enumerados nas alíneas "a"
a "i" do § 2º deste ar�go; 
b) alcançar, no mínimo, 600 (seiscentos) pontos no geral. 

§ 7º O servidor tomará ciência do resultado de sua avaliação perante a Direção Geral, datando e
assinando o respec�vo termo. 

§ 8º É assegurado ao servidor requerer revisão dos resultados de sua avaliação junto à Comissão, no
prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da ciência, mediante a apresentação de argumentos e/ou provas
que indiquem falhas na avaliação. 

 
CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 20  O enquadramento dos atuais servidores efe�vos será realizado de acordo com o Anexo III desta
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Nota: Este texto não subs�tui o original publicado no Diário Oficial.

lei, man�dos os direitos adquiridos na forma da legislação. 

Art. 21  Fica declarado ex�nto o cargo vago de Adjunto Administra�vo/Serviços Gerais. 

Art. 22  Serão declarados ex�ntos, à medida que vagarem, os cargos de Assessor Contábil/Financeiro,
Assessor Legisla�vo/Administra�vo, Da�lógrafo/Digitador e Recepcionista/Telefonista. 

Art. 23  Aplicam-se aos servidores aposentados os efeitos financeiros advindos do enquadramento
previsto nesta lei, observados os níveis atribuídos aos cargos equivalentes em final de carreira com as
vantagens adquiridas, na forma estabelecida no Anexo I (valores da tabela de níveis e vencimentos). 

Art. 24  Aplicam-se aos Servidores da Câmara Municipal as disposições constantes do Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais e dá outras providências, e legislação subsidiária. 

Art. 25  Permanecem em vigor as Resoluções que criaram os cargos previstos nos Anexos I e II, com as
atribuições previstas na presente lei. 

Art. 26  As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta do Orçamento do Poder
Legisla�vo Municipal. 

Art. 27  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroa�vos a 1º de
agosto de 2009, revogando-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Brusque, em 31 de agosto de 2009. 

PAULO ROBERTO ECCEL 
Prefeito Municipal 

JOSE GUSTAVO HALFPAP 
Procurador Geral do Município 

Publicado na Prefeitura Municipal de Brusque, em 31 de agosto de 2009. 

ANA BEATRIZ BARON LUDVIG 
Chefe de Gabinete 

Os anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal 
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