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PORTARIA Nº 16/2020

   que dispõe sobre

NOMEIA  PARA  O  CARGO  DE  OFICIAL
LEGISLATIVO  DA  CÂMARA  MUNICIPAL
DE GUAXUPÉ O SR.  MARCUS VINICIUS
BALBINO LEITE

O Presidente da Câmara Municipal de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, no
uso das atribuições legais que lhe são conferidas, com base no artigo 60, inciso V,
alínea “b” do Regimento Interno c/c o Anexo IV da Resolução nº 820/2015 e Anexo I
da Lei Municipal nº 2.357/2015, resolve baixar a seguinte PORTARIA:

Art. 1º  Fica nomeado para o cargo efetivo de Oficial Legislativo da Câmara
Municipal de Guaxupé o Sr. Marcus Vinícius Balbino Leite, brasileiro, inscrito no CPF
sob  o  nº  111.532.386-59  e  portadora  do  RG  19.830.396  SSP/MG,  residente  e
domiciliado à Rua Francisco Ribeiro do Valle, 464, Ap. 202, Centro, nesta cidade de
Guaxupé.

Art.  2º  Fica  o  servidor  ora  nomeado  lotado  na  Coordenadoria  de
Administração e Recursos Humanos.

Art.  3º  Conforme  expresso  no  Anexo  IV  da  Resolução  nº  820/2015  as
atribuições típicas do cargo de Oficial Legislativo da Câmara Municipal de Guaxupé
são:

d)  quando  em  atividades  de  administração  de  pessoal  e  gestão  de
recursos humanos:

I - realizar os assentamentos da vida funcional dos servidores da Câmara;
II - organizar a escala de férias dos servidores da Câmara;
III  -  manter  atualizado e organizado o cadastro funcional  dos servidores e

vereadores, bem como as fichas de registro e as pastas individuais;
IV - organizar a identificação e a matrícula dos servidores da Câmara, bem

como a expedição das respectivas carteiras funcionais;
V - digitar e revisar as folhas de pagamento dos servidores da Câmara;
VI - realizar contagem de tempo de serviço dos servidores da Câmara;
VII - verificar dados relativos ao controle do salário-família, do adicional por

tempo de serviço e demais vantagens relativas aos servidores;
VIII - elaborar o recolhimento das contribuições previdenciárias dos servidores

da Câmara, encaminhando à Divisão de Tesouraria no prazo estabelecido;
IX - realizar o cadastro do PASEP;
X -  executar  outras tarefas  de apoio  administrativo na área de gestão de

pessoal envolvendo atividades de recrutamento e seleção, treinamento e avaliação
de desempenho;

XI - realizar o controle de ponto e manter o relógio de ponto acertado;
XII - executar outras tarefas afins.



Art.  4º  Fica resguardado,  a  partir  desta  data,  o  direito  à  remuneração ao
servidor acima nomeado, na proporção estabelecida no Anexo I da Lei Municipal nº
2.357/2015.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições
em contrário. 

Câmara Municipal de Guaxupé, Estado de Minas Gerais.

Em 03 de fevereiro de 2020.

Leonardo Donizetti de Moraes
Presidente


