




FORÇA DE TRABALHO

Vereadores

Efetivos 
(Concursados)

Adidos *Estagiários

Cargos em 
comissão

* Servidores de outros Órgãos, à disposição da CMPA
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IDENTIFICAÇÃO - CRACHÁS

CC Estagiário Efetivo



ESTRUTURA DOS GABINETES
ART. 20-A DA LEI Nº 5811/86

Opção A

1 Supervisor de 
Gabinete 

Parlamentar – CC7

2 Assessor Especial 
de Gabinete – CC6

3 Assessor 
Parlamentar de 
Gabinete – CC1a

Opção B

1 Supervisor de 
Gabinete 

Parlamentar – CC7

1 Assessor Especial 
de Gabinete – CC6

5 Assessor 
Parlamentar de 
Gabinete – CC1a

Art. 20-B - A escolha dentre as opções
de Estrutura Complementar será
realizada pelo Vereador semestralmente,
a partir do primeiro dia útil do mês de
janeiro e julho. A opção é imutável até o
final de cada semestre do mesmo
exercício.

OBS: À Estrutura Básica de composição dos
cargos em comissão lotados em gabinete de
vereador líder de bancada é acrescido 1 (um)
cargo de Assessor Especial de Gabinete.



PODERÃO FAZER PARTE DA ESTRUTURA DO GABINETE:

SERVIDORES ADIDOS

• No máximo 02 (dois) servidores do
Executivo Municipal por Gabinete.

• Esta cedência só se concretizará após a
autorização do Órgão de Origem e
publicação no DOPA.

• O servidor deverá apresentar-se ao
Setor de Ingressos e Acompanhamento
para entregar a documentação exigida .

• Protocolo de Intenções nº 01/2017.

COLABORADORES

• 05 (cinco) colaboradores (sem qualquer
ônus), devidamente identificados com
crachá fornecido pelo Setor de Ingressos
e Acompanhamento, desde que
requeridos pelo Vereador.

• Resolução de Mesa nº 354/2006 – Art.
46.



ESTRUTURA DAS BANCADAS
PREVISTAS NA LEI 5811/86 – PLANO DE CARGOS E FUNÇÕES DA CMPA

Vereadores por Bancada Composição

01 01 Assessor Parlamentar de Bancada (Nível Superior)

01 Assessor Especial de Gabinete (Nível Médio)

02 a 03

indicação de mais 

01 Assessor Parlamentar de Bancada (Nível Superior)

01 Assessor Especial de Gabinete (Nível Médio)

+ 01 Assessor Parlamentar de Bancada (Nível Superior)

04 a 07

indicação de mais 

01 Assessor Parlamentar de Bancada (Nível Superior)

01 Assessor Especial de Gabinete (Nível Médio)

+ 02 Assessores Parlamentares de Bancada (Nível Superior)

08 a 10

indicação de mais

01 Assessor Parlamentar de Bancada (Nível Superior)

01 Assessor Especial de Gabinete (Nível Médio)

+ 03 Assessores Parlamentares de Bancada (Nível Superior)

mais de 10

indicação de mais

01 Assessor Parlamentar de Bancada (Nível Superior)

01 Assessor Especial de Gabinete (Nível Médio)

+ 04 Assessores Parlamentares de Bancada (Nível Superior)



CARGOS EM COMISSÃO QUE ATUAM NA ADMINISTRAÇÃO 

DA CÂMARA
PREVISTAS NA LEI 5811/86 – PLANO DE CARGOS E FUNÇÕES DA CMPA

Cargo
Quantidade de 

cargos
Indicação

Diretor-Geral – CC9 01

Presidente

Diretor de Patrimônio e Finanças – CC8 01

Diretor Administrativo – CC8 01

Diretor Legislativo – CC8 01

Coordenador da Assessoria de Comunicação Social – CC8 01

Assessor de Relações Públicas – CC7 02

Assessor Jornalista – CC7 07

Chefe do Gabinete da Presidência – CC7 01

Assistente do Gabinete da Presidência – CC4 01

Assessor Parlamentar de Plenário – CC7 14



CARGOS EM COMISSÃO QUE ATUAM NA ADMINISTRAÇÃO 

DA CÂMARA
PREVISTAS NA LEI 5811/86 – PLANO DE CARGOS E FUNÇÕES DA CMPA

Cargo Quantidade de 

cargos

Indicação

Assessor Parlamentar de 

Mesa – CC7 
06

Vereadores integrantes da Mesa 

Diretora

Assessor Técnico de 

Comissão – CC7 
06

Vereadores Presidentes das 

Comissões Permanentes

Assessor Parlamentar de 

Liderança do Governo –

CC7 

01 Vereador Líder do Governo

Assessor Parlamentar de 

Liderança da Oposição–

CC7 

01 Vereador Líder da Oposição



NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO

• O Requerimento para nomeação encontra-se disponível no
SEI;

• A Portaria de nomeação somente é elaborada após a
entrega de toda a documentação necessária;

• A efetivação da nomeação passará a contar na data de
publicação da Portaria no DOPA (OS nº 16/2013, alterada
pelo OS nº 17/2014 – adiciona exceções);

• O primeiro pagamento será realizado através da folha da
parcela seguinte à conclusão da inspeção de saúde e ao
recebimento do ASO – Atestado de Saúde Ocupacional
(Ordem de Serviço nº 12/2003).

Responsável:  Setor de Ingressos e 
Acompanhamento, ramal 4188.



SUBSTITUIÇÃO DE CC
PROCEDIMENTOS  OS Nº 01/2019

• O Requerimento para nomeação encontra-se
disponível no SEI;

• O indicado deverá apresentar/complementar a
documentação necessária para a nomeação no
cargo a ser assumido, mesmo que
temporariamente;

Responsável:  Setor de Ingressos e 
Acompanhamento, ramal 4188.



Parentesco consanguíneo Parentesco por afinidade – família do 
cônjuge ou companheiro(a)Linha reta Linha colateral

Bisavô (3º grau) Tio (3º grau) Filho do cônjuge (1º grau)

Avô (2º grau) Irmão (2º grau) Sogro(a) (1º grau)

Pai (1º grau) Sobrinho (3º grau) Genro/Nora (1º grau)

Filho (1ºgrau) Cunhado(a) (2º grau)

Neto (2º grau) Neto do cônjuge (2º grau)

Bisneto (3º grau) Tio do cônjuge (3º grau)

Sobrinho do cônjuge (3º grau)

Bisneto do cônjuge (3º grau)

São considerados parentes para fins da Súmula Vinculante 

nº. 13, do STF, além do(a) cônjuge e do(a) companheiro(a):

Obs.: Primos são parentes de 4º grau e, portanto, não se enquadram na Súmula 
Vinculante nº 13 do STF.
Fonte: Ministério Público do RS – Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio 
Público.



CARGO EM COMISSÃO

• Regime jurídico: Estatutário 

Lei Complementar nº 133/85 

(Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Porto Alegre)

• Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social



REMUNERAÇÃO
CARGO DE NÍVEL MÉDIO

Salário 
Básico

RETTI

(50% do 
básico)

• RETTI = Regime Especial de Trabalho de Tempo Integral



REMUNERAÇÃO
CARGO DE NÍVEL SUPERIOR

Salário 
Básico

RETDE

(100% do básico)

GIT 

(100% do básico 
do padrão 12)

• RETTI = Regime Especial de Trabalho de Tempo Integral

• RETDE = Regime Especial de Trabalho de Dedicação Exclusiva

• GIT = Gratificação de Incentivo Técnico

Atualmente, o vencimento básico do padrão 12 equivale a R$ 3.613,50

Salário Básico
RETTI

(50% do básico)

GIT 

(75% do básico 
do padrão 12)



O pagamento é efetuado em dois momentos:

 25% de antecipação (dia 12* de cada mês)

 Restante da remuneração (dia 27* de cada mês)

* As datas podem sofrer alteração. O calendário de datas 
de pagamento encontra-se disponível no  Portal CMPA

PAGAMENTO







AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 1569/01

• Será concedido aos Servidores, pecúnia indenizatória
correspondente a vinte e cinco (25) vales-alimentação por mês, paga
através das folhas de pagamento das segundas parcelas mensais.

• No mês em que ocorrer o ingresso do servidor, a concessão
observará a proporcionalidade com o número de dias de efetivo
exercício.

• Todos cargos percebem auxílio-alimentação no valor atual de R$
825,00, à exceção de quando tiver carga horária reduzida, onde o valor
é R$ 660,00.



VALE TRANSPORTE

• O Vale-Transporte poderá ser concedido para utilização em
despesas de deslocamento casa-trabalho e vice-versa, via
cartão TRI – Transporte Integrado e/ou TEU – Bilhete
Metropolitano. O servidor deverá, de forma optativa, se
manifestar formalmente pelo recebimento, junto ao Setor de
Convênios e Estágios.

• Ao servidor que for fornecido 50 créditos de vale-transporte
mensais, será descontado, de seu vencimento ou salário
básico, o percentual de dois e meio por cento (2,5%). Já ao
servidor que for fornecido 100 créditos de vale-transporte
mensais, o desconto será de cinco por cento (5%).

Responsável:  Setor de Convênios e Estágios, 
ramal 4166.
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AUXÍLIO CRECHE
RESOLUÇÃO Nº 1526/01

• É um auxílio de natureza indenizatória pago
mensalmente, que poderá ser concedido a
funcionário ativo que tenha dependente com até 07
anos de idade incompletos, comprovadamente
frequentando creche ou pré-escola, ou entidades
equivalentes.

• A concessão deve ser requerida, em formulário
próprio, junto ao Setor de Convênios e Estágios que,
após a verificação dos documentos exigidos,
providenciará o processamento do pedido.

• O pedido deverá ser acompanhado dos documentos
descritos no Art. 3º da Resolução acima referida.

Responsável:  Setor de Convênios e Estágios, 
ramal 4166.

anexos/Resolução nº 1.526, de 22-03-01 - Auxilio Creche.doc
anexos/formulário requisição auxilio creche.doc


AUXÍLIO CRECHE
RESOLUÇÃO Nº 1526/01

Atualmente, o valor do Auxilio Creche é de R$ 722,12 mensais por
dependente, correspondendo ao limite de 35% do valor básico inicial do
padrão 6 (seis) da tabela de vencimentos do Quadro dos Cargos Efetivos da
Câmara Municipal.

IMPORTANTE: É necessário entregar no Setor de Convênios e Estágio,
até o dia cinco de cada mês, comprovante de despesa. O funcionário que não
apresentar recibo por três meses consecutivos será excluído
automaticamente do sistema de auxílio-creche, podendo ser reintegrado
mediante a abertura de novo processo com a documentação exigida.

Responsável:  Setor de Convênios e Estágios, 
ramal 4166.

anexos/Resolução nº 1.526, de 22-03-01 - Auxilio Creche.doc
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ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO

• A Câmara mantém um contrato firmado com o IPE, tendo por objeto
a prestação de assistência médico-hospitalar aos servidores ativos da
Câmara Municipal de Porto Alegre que optarem por este benefício.

• O desconto é realizado tendo por base o rendimento bruto do servidor na
ordem de 8,9% (oito vírgula nove por cento) mensal, sendo que o servidor
interessado contribuirá com 4,9% (quatro vírgula nove por cento) e a
Câmara, com 4% (quatro por cento).

• Os interessados deverão solicitar informações junto ao Setor de Convênios
e Estágios.

Responsável:  Setor de Convênios e Estágios, 
ramal 4166.



AUXÍLIO-SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 2533/18

Responsável:  Setor de Convênios e Estágios, 
ramal 4166.

anexos/Resolução nº 1.526, de 22-03-01 - Auxilio Creche.doc


FÉRIAS
Ordem de Serviço nº 08/2014.

• Somente após um ano de efetivo exercício o servidor poderá usufruir o período de
30 dias de férias. Este período poderá ser gozado integralmente em um período de
30 dias ou em dois períodos de no mínimo 10 dias.

• É facultado ao servidor optar pela conversão, em pecúnia, de um terço do período de
férias a que tiver direito, no valor da retribuição que lhe seria devida nos dias
correspondentes, cujo pagamento fica limitado a 10 (dez) dias por período
aquisitivo, conforme previsto na Ordem de Serviço nº 08/2014.

• O servidor CC terá a data de entrada em exercício como base para início da
contagem de seu primeiro período aquisitivo (art. 15), bem como os demais
períodos, ou seja, não será permitida a antecipação do gozo de férias(art. 20, §2º).

• A solicitação de férias deve ser realizada através do eProc – Processo Eletrônico da
CMPA.

Responsável:  Setor de Ingressos e 
Acompanhamento, ramal 4188.

anexos/Ordem de Serviço nº 008  de 24-07-14 (Férias e Licenças-Prêmio).pdf
anexos/Ordem de Serviço nº 008  de 24-07-14 (Férias e Licenças-Prêmio).pdf


FÉRIAS

Responsável:  Setor de Ingressos e 
Acompanhamento, ramal 4188.



LICENÇA-PRÊMIO
Arts. 164 a 166 da LCM 133/85

• A Licença-Prêmio é a licença de três meses concedida ao funcionário que complete um quinquênio
(5 anos) de efetivo exercício;

• Por quinquênio de efetivo exercício, o funcionário terá direito à concessão automática de três
meses de licença-prêmio (desde que não tenham punição ou falta registrada). Poderá protelar a
referida concessão quando o servidor se afastar por mais de 90 dias no quinquênio, em razão de
licença-saúde;

• A pedido do funcionário, a licença-prêmio poderá, no todo ou em parte, ser gozada ou convertida
em dinheiro: - Gozada: poderá ser em períodos de 30 dias ou em períodos de 15 dias.

- Convertida em dinheiro: poderá ser 1/3 ao ano a partir de cada quinquênio, cujo
pagamento fica limitado a um mês por ano (Ordem de Serviço nº 01/2019).

• A solicitação de licença-prêmio deve ser realizada através do eProc–Processo Eletrônico da CMPA.

Responsável:  Setor de Vantagens e 
Aposentadoria, ramal 4125.

anexos/LC 133 - licença-prêmio.doc
anexos/ORDEM DE SERVIÇO nº 01-15 Licença prêmio, de 14-01-2015.pdf


LICENÇA-PRÊMIO

Responsável:  Setor de Vantagens e 
Aposentadoria, ramal 4125.



VANTAGENS
Averbação de Tempo de Serviço – o servidor que trabalhou em outro Órgão Público, de qualquer

esfera, pode averbar o tempo serviço na CMPA, tendo por consequência direito a determinadas
vantagens. A averbação deve ser comprovada por meio de certidão de tempo de serviço (original), que
após análise e autorização é computada. Este procedimento deve ser executado formalmente junto à
Seção de Protocolo e Arquivo.

Avanços – conforme previsto no Art. 122 da LCM 133/85, o servidor terá acréscimos de 5% (cinco
por cento) sobre o vencimento, denominados avanços, cuja concessão automática se processará por
triênio de serviço público municipal. Para inteirar cada triênio, o funcionário poderá computar até 12
(doze) meses de tempo de serviço público estranho ao Município.

Adicional por Tempo de Serviço – conforme previsto no Art. 125 da LCM 133/85, o funcionário,
ao completar 15 e 25 anos de serviço público, passará a perceber, respectivamente, a gratificação
adicional de 15% ou 25% sobre o vencimento ou remuneração .

Responsável:  Setor de Vantagens e 
Aposentadoria, ramal 4125.

1 ano de tempo de serviço estranho + 2 anos de tempo municipal (POA)= 1 avanço



AFASTAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

• Atestados médicos (até 3 dias) – Serviço de 
Ambulatório;

• Licença para Tratamento de Saúde (até 15 dias) – O
encaminhamento para perícia médica é realizado pelo
Setor de Registros Históricos (Ramal 4154). A partir do
16º dia há necessidade de encaminhamento ao INSS.

OBS: Ter atenção quanto ao prazo de entrada da
documentação, pois a Biometria não concede licença
retroativa.



EFETIVIDADE

Responsável:  Setor de Registros Históricos, 
ramal 4154.

















PARA OS SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS, À DISPOSIÇÃO DOS GABINETES, TAMBÉM 

DEVEM SER FEITOS AJUSTES NO SISTEMA RONDA, DE PONTO ELETRÔNICO.

Responsável:  Setor de Registros Históricos, 
ramal 4154.



EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO
PROCEDIMENTOS

A P E D I D O D O V E R E A D O R :

R E Q U E R I M E N T O D I S P O N Í V E L N O S E I

A P E D I D O D O S E R V I D O R :

R E Q U E R I M E N T O D I S P O N Í V E L N O S E I



• Após a exoneração de um servidor, a folha de pagamento
verifica se há valores a receber ou se ficou algum débito
(geralmente ocasionado pelo auxílio-alimentação e/ou pelo vale
transporte, porque são pagos antecipadamente);

• Ocorrendo débito, é aberto um Processo, visando à cobrança;

• Caso o ex-servidor não quite o débito, são tomadas
providências, de acordo com a Resolução de Mesa nº 488/2015.

IMPORTANTE: Para evitar débitos, antes de efetuar uma
exoneração, entrar em contato com o Setor de Folhas de
Pagamento (Ramal 4160).

EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO
DÉBITOS
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AUXÍLIO FUNERAL
ART. 100 DA LEI COMPLEMENTAR Nº133/85

Por morte do servidor, será concedido o Auxílio-Funeral nos
seguintes valores:

 um mês de retribuição pecuniária, se o enterro for promovido por
pessoa da família;

 valor do montante das despesas realizadas, respeitando o limite
da retribuição pecuniária, quando promovido por outra pessoa que
não da família.



AUXÍLIO FUNERAL
ART. 100 DA LEI COMPLEMENTAR Nº133/85

Os Processos de Auxílio Funeral são abertos na Seção de Protocolo e
Arquivo, mediante o preenchimento de formulário padrão e
apresentação dos seguintes documentos:

 Certidão de Óbito (Original ou com firma reconhecida);

 Notas Fiscais da Funerária, nominal ao Requerente (Original ou com 
firma reconhecida);

 Fotocópia do RG e CPF do requerente;

 Comprovação do Parentesco para pagamento pelo Artigo 100, Inciso 
I, da LC 133/85.



Periodicamente, a Área de Recursos Humanos realiza

recadastramentos, bem como solicita determinados

documentos

Responsável:  Setor de Registros Históricos, 
ramal 4154.



Recursos 
Humanos

Ambulatório 
Médico

Serviço Social
Serviço de 
Psicologia

Criada através da Resolução nº 305, de 12.05.2004, a ETM tem 
como atribuição opinar sobre questões médicas, psicológicas, 
sociais, administrativas e de relacionamento dos servidores no 

desenvolvimento de suas atribuições.


