
 

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 07/2015 DE 20 DE OUTUBRO DE 2015 

 

 “Cria o Cargo de Assessor da Presidência” 

 

Art. 1º - Fica criado o cargo de Assessor da Presidência da câmara de vereadores 

de Faxinal do Soturno/RS, constitui-se em cargo de confiança, vinculado a mesa diretora, 

carga horária de 40 horas semanais, admitido o horário especial de acordo com a 

necessidade da mesa; 

Paragrafo primeiro - O referido cargo, é vinculado e  será regido pelo Estatuto 

dos Servidores Públicos Municipal, conforme rege a Lei n/ 1350/2001. 

Paragrafo segundo - A descrição das atribuições, bem como condições de 

trabalho e requisitos para o provimento do cargo acima citado, encontra-se no anexo 

desta Lei. 

Art. 2° - O horário de trabalho obedecerá o Estatuto dos Servidores Público 

Municipal, porém, devido a necessidade de ocorrerá compensação de horas, de acordo 

com a Lei 9.601/1998 , possibilitando a câmara  adequar a jornada de trabalho do 

funcionário às suas necessidades e demanda de serviços.  

Art. 3º - As despesas decorrentes na execução desta Lei correrá da dotação 

orçamentária da câmara de Vereadores de Faxinal do Soturno/RS. 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O cargo acima referido servirá para melhorar e agilizar os trabalhos  da mesa diretora. 

Importante destacar que a Câmara possui apenas uma funcionária efetiva, Secretária 

Executiva, e um cargo específico de assessor jurídico. Com a criação deste cargo , os 

trabalhos  se tornarão mais  ágeis e eficientes, não sobrecarregando o único cargo 

existente.  

Outra questão que merece ser ressaltada é a evolução tecnológica, bem como as novas 

especialidades de formação profissional na área de informática, decorrentes do  progresso 

da internet, tornando o Quadro de Pessoal insuficiente para acompanhar e manter todos 

os serviços . Assim, o anteprojeto em apreço tem por objetivo solucionar a carência de 



pessoal, decorrente do crescente volume de trabalho, a fim de viabilizar o exercício da 

função precípua e, por consequência, a qualidade da prestação aos nobres vereadores.   

Portanto, impõem-se urgentes providências no sentido de dotar a estrutura desta casa dos 

meios indispensáveis ao desempenho satisfatório de suas atribuições, pelo que se propõe 

a criação do cargos de provimento efetivo e em comissão e das funções comissionadas 

constantes do presente anteprojeto de lei ora submetido à apreciação de Vossas 

Excelências, representando as medidas aqui consubstanciadas inadiáveis necessidades de 

recursos humanos desta Casa. 

Com estas considerações, submeto o anexo anteprojeto de lei à apreciação desse Poder 

Legislativo, esperando que a proposição mereça a mais ampla acolhida, convertendo-se 

em lei com a urgência possível. 

 

 Sala das Sessões, aos Vinte (20) dias do mês de Outubro de 2015. 

 

 

Lourenço Domingos Moro 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

 

Erli Edino Barbieri                                                                  Clóvis Vicente Benetti 

  Vice-Presidente                                                                               Secretário 

 

 Carmem Gutheil Zacarias                                                     Paulo Ricardo Marzari 

 

Greici Cerezer Uliana       José Valmir da Rocha 

 

Nestor Sarzi Sartori         Vanderlei Cassol 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO: 

 

Quadro: Cargo em Comissão 

Denominação: Assessor da Presidência 

Padrão de Vencimento: Equivalente ao CC2 dos cargos de Provimento em Comissão do 

executivo Municipal, Valor R$ 1.279,14. 

 

Atribuições: Assessorar na elaboração de votos, despachos, pareceres e demais 

documentos a serem expedidos pelo Presidente; assessorar o Presidente, acompanhado o 

cumprimento de prazos e a tramitação dos feitos de sua área de atuação; assessorar o 

Presidente nos assuntos institucionais, quanto ao cumprimento do regimento interno; 

assessorar e subsidiar o Presidente da Câmara de Vereadores com os dados e 

informações quando das reuniões a que o Presidente se fizer presente; auxiliar o 

Presidente em suas relações politico-administrativas com a população, órgão e entidades 

públicas e privadas; assessorar na elaboração da pauta de assuntos a serem discutidos e 

deliberados nas reuniões em que participe o Presidente; auxiliar o preparo dos 

expedientes a serem despachados ou assinados pelo Presidente; auxiliar o Presidente na 

execução de contatos com órgão, entidades e autoridades, mantendo atualizada a agenda 

diária; 

Condições de Trabalho: 

Carga Horária de 40 horas semanais, sujeito a horário especial. 

Requisitos para Provimento: Idade mínima de dezoito anos e ensino médio completo; 

Recrutamento: De livre escolha da Mesa Diretora, desde que preenchidas as demais 

condições estabelecidas para provimento de cargo público. 

 


