
 

Av. Uruguai 20, centro, cep 98680-000 

Tiradentes do Sul, RS 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

CÂMARA  MUNICIPAL  DE TIRADENTES DO SUL 

          CNPJ 10.249.991/0001-02 
 

 

  

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N° 001, DE 13 DE MAIO DE 2019. 

 

Consolida o Quadro de Pessoal do 

Poder Legislativo e dá outras 

providências. 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Fica consolidada a legislação que dispõe sobre o Quadro de Pessoal do Poder 

Legislativo Municipal.  

Art. 2º O Quadro de Pessoal é constituído pelo Plano de Cargos Efetivos e pelo Plano de 

Cargos de Confiança, sendo este último reservado às funções de chefia, direção e 

assessoramento. 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I - Cargo – o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor, 

criado por lei, com denominação própria em número definido e com retribuição 

padronizada; 

II - Nível – a distribuição dos cargos a partir do índice de escolaridade e especialização 

técnica exigido para o provimento; 

III - Categoria funcional – o agrupamento de cargos efetivos da mesma profissão ou 

atividade e do mesmo nível de dificuldade e responsabilidade, constituída de padrão e 

nível; 

IV - Carreira – o conjunto de categorias funcionais dispostas hierarquicamente de 

acordo com o nível de dificuldade e responsabilidade, representadas por classes que 

são transpostas conforme critérios de promoção; 

V - Função – o conjunto de atribuições cometidas aos servidores detentores de 

funções gratificadas, podendo ser geral quando se refere a conteúdo ocupacional de 

direção e assessoramento, ou específica, quando indicar atribuições de outra natureza; 
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VI - Padrão – o indicativo do valor do vencimento básico dos cargos e das funções 

gratificadas. 

 

CAPÍTULO II 

DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS 

Art. 4º O Plano de Cargos Efetivos é constituído pelas seguintes categorias funcionais: 

CATEGORIA FUNCIONAL N.º  PADRÃO 

Secretário 01 03 

Parágrafo único. Integra a presente Lei o Anexo I, que especifica as atribuições, as 

condições de trabalho e dá outras informações acerca do Plano de Cargos Efetivos 

criado por esta Lei. 

Art. 5º O Plano de Cargos de Confiança é constituído na forma que segue: 

 CARGO N.º PADRÃO 

Assessor Jurídico 01 CC 2 

Chefe de Seção 01 CC 1 ou FG 1 

§ 1º Integra a presente Lei o Anexo II, que especifica as atribuições, as condições de 

trabalho e outras informações acerca do Plano de Cargos de Confiança criados por esta 

Lei. 

§ 2º Os cargos de confiança podem ser preenchidos sob a forma de Cargo em Comissão 

(CC) ou através de designação de Função Gratificada (FG), quando o designado for 

servidor detentor de cargo em provimento efetivo. 
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§ 3º Quando um servidor público detentor de cargo de provimento efetivo for 

designado para o desempenho de cargo de confiança, este poderá optar pela 

nomeação em Cargo em Comissão (CC) ou pela designação de Função Gratificada (FG). 

§ 4º Se um empregado público for designado para o desempenho de função de 

confiança, será atribuída gratificação correspondente ao padrão da Função Gratificada 

(FG) correspondente. 

 

CAPÍTULO III 

DO RECRUTAMENTO E DA SELEÇÃO 

Art. 6º O recrutamento dos cargos de provimento efetivo dar-se-á por concurso 

público de provas ou de provas e títulos e proceder-se-á sempre que for necessário o 

preenchimento dos cargos criados por Lei. 

Art. 7º Os cargos em comissão e as funções gratificadas são de livre nomeação pelo 

Chefe do Poder Legislativo desde que respeitados os demais requisitos para ingresso 

do cargo respectivo. 

 

CAPÍTULO IV 

DO PLANO DE PAGAMENTOS 

Art. 8º Fica estabelecido o vencimento básico dos cargos de provimento efetivo na 

forma que segue: 

PADRÃO PLANO DE CARGOS EFETIVOS 

03 R$ 1.245,27 
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Art. 9º Fica estabelecida a remuneração do Plano de Cargos em Comissão e Funções 

Gratificadas na forma que segue: 

PLANO DE CARGOS DE CONFIANÇA 

PADRÃO 

REMUNERAÇÃO 

CC FG 

CC01/FG 01 R$ 1.164,88 R$ 560,58 

CC02/FG 02 R$ 1.747,34 R$ 611,55 

 

CAPÍTULO VI 

DAS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS 

Art. 10. São devidas aos Servidores Municipais as gratificações e adicionais estipulados 

pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais, nos termos do art. 39, 

caput, da Constituição Federal. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DIPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 11. Os valores fixados nesta Lei serão revisados anualmente, na mesma data e nos 

mesmos índices estabelecidos para os demais servidores públicos municipais, nos 

termos do art. 37, X, da Constituição Federal.  

Art. 12. A alteração de padrão do cargo de Secretário, prevista no artigo 4º e anexo I, 

desta lei, terá vigência a partir da vacância do cargo, atualmente provido. 
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Art. 13. As despesas decorrentes desta Lei correrão por dotação orçamentária própria. 

Art. 14. Esta Lei entra em vigor a partir do primeiro dia do mês subsequente a sua 

publicação. 

Art. 15. Ficam revogadas as Leis Municipais nºs 250/1999, 766/2014, 869/2017 e 

898/2018. 

 

 

Câmara de Vereadores de Tiradentes do Sul, em 13 de maio de 2019. 

 

 

_______________________________  ______________________________ 

Marisa Ines Neumann    Renato André Both 

Presidente        Vice-Presidente 

______________________________ 

Marlise Rosane Traesel  

Secretária 
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JUSTIFICATIVA 

Encaminhamos para apreciação desta Casa Legislativa Projeto de Lei que 

Consolida o Quadro de Pessoal do Legislativo do Município de Tiradentes do Sul e dá 

Outras Providências. 

 

Inicialmente, destaca-se que não se trata de criação de novos cargos, mas 

somente regularização dos cargos já existentes. 

 

O presente projeto de lei se faz necessário para adequação do quadro de 

cargos e funções. 

 

A alteração do padrão para o próximo servidor efetivo se faz necessária tendo 

em vista que o novo servidor efetivo terá carga horária de 22 horas, o que justifica o 

padrão de vencimento 03. 

 

No que diz respeito ao atual servidor, apesar da alteração da carga horária, 

estabelecida pela lei nº869/2017, a Constituição Federal em seu art. 37, inciso XV, 

assegura a irredutibilidade dos vencimentos, todavia é para cargos ocupados no 

momento da alteração da Lei, ou seja, o atual servidor continuará a receber 

remuneração padrão 6 para a carga horária de 22h. 

 

Assim sendo, cargos futuros deverão ter a redução da remuneração, assim 

quando da vacância do cargo efetivo de Secretario de Câmara, o próximo servidor 

efetivo que assumir deverá receber a remuneração de forma proporcional, ou seja, 

padrão de vencimento 03. 

 

Ainda, o cargo em comissão - chefe de Seção – criado pela lei nº 0250/1999 não 

possui regulamentação- atribuições, condições de trabalho, nível de formação, 

requisitos para provimento do cargo. Assim, necessária a sua regulamentação, 

conforme passará a constar no anexo II da presente lei. 

 

O cargo de assessor jurídico, criado pela lei nº 898/2018, não terá alterações e 

passará a constar no anexo II o qual refere-se ao quadro de cargos de provimento em 

comissão e função gratificada. 

 

Dessa forma submetemos a esta Casa Legislativa o referido projeto para a 

devida análise e aprovação visando a regulamentação do quadro e manutenção das  
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atividades legislativas. 

 

Câmara de Vereadores de Tiradentes do Sul, em 13 de maio de 2019. 

 

 

_______________________________  ______________________________ 

Marisa Ines Neumann    Renato André Both 

Presidente        Vice-Presidente 

______________________________ 

Marlise Rosane Traesel  

Secretária 
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ANEXO I 
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E CONDIÇÕES DE TRABALHO 

DO PLANO DE CARGOS EFETIVOS 
 
Denominação: Secretária 
Padrão: 03 
Nº vagas: 01 
 
Atribuições: 
Descrição sintética: Secretariar sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara de 
Vereadores, executar serviços complexos de escritório, que envolvam interpretação de 
Leis e normas administrativas, especialmente para fundamentar informações. 
Descrição Analítica: Examinar processos relacionados a assuntos gerais da 
Administração municipal, em especial à Câmara de Vereadores, que exijam 
interpretação de textos legais, especialmente da legislação básica do Município: 
Secretariar as sessões da Câmara, fazer a ata; protocolar documentos encaminhados à 
Câmara de Vereadores: elaborar pareceres instrutivos, qualquer modalidade de 
expediente administrativo, inclusive atos oficias, portarias, decretos, projetos de lei e 
outros: Executar e ou verificar a exatidão de quaisquer documentos de receita e 
despesa, empenho, balancete, demonstrativos de caixa; operar com computador em 
geral; organizar e orientar a elaboração de fichários e arquivos de documentos e de 
legislação; secretariar reuniões e comissões de inquérito; integrar grupos operacionais; 
executar outras tarefas correlatas. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
Carga Horária Semanal: 22 horas. 
O trabalho noturno será compensado com folga equivalente, durante o expediente da 
semana. 
Viagens para participar de cursos e treinamentos, fora da sede, quando solicitado. 
Recrutamento: Concurso Público de provas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) ensino médio completo; 
b) curso de Informática; 
c) idade mínima: 18 anos. 
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ANEXO II 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E CONDIÇÕES DE TRABALHO 
DO PLANO DE CARGOS DE CONFIANÇA 

 
Denominação: Assessor Jurídico 
Padrão: CC2 
Nº vagas: 01 
 
Atribuições: 
Descrição sintética: prestar assessoramento ao Presidente em questões que envolvam 
matéria de natureza jurídica, emitindo informações, pareceres e pronunciamentos; 
representar a Câmara, judicial e extrajudicialmente. 
Descrição Analítica: atuar em qualquer foro ou instância, em nome da Câmara, nos 
feitos em que ela seja autora, ré assistente ou oponente, desde que devidamente 
autorizado pelo Presidente; emitir pareceres e pronunciamentos sobre textos legais de 
interesse da Câmara; examinar anteprojetos de Lei e outros atos normativos, examinar 
e aprovar as minutas de editais e das demais peças referente a procedimentos 
licitatórios; estudar e minutar contratos, termos de responsabilidade, convênios e 
outros atos, elaborar informações em mandados de segurança; realizar tarefas afins. 
 
Condições de Trabalho: 
a) carga horária: 22 horas semanais; 
b) o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite e aos sábados, 
domingos e feriados. 

 
Requisitos para Provimento:  
a) escolaridade: ensino superior em Direito ou Ciências Jurídicas e Sociais;  
b) habilitação: Registro na Ordem dos Advogados do Brasil. 
 
Recrutamento: Livre nomeação e exoneração do Presidente do Poder Legislativo. 

 
 
 

Denominação: Chefe de Seção 
Padrão: CC1 
Nº vagas: 01 
 
Atribuições: 
Descrição sintética: assessorar os Vereadores do Poder Legislativo. 
Descrição Analítica: Planejar e elaborar programas de trabalho, distribuir tarefas, 
orientar, acompanhar e verificar o desempenho dos funcionários sob sua competência; 
executar atividades de apoio; fazer prestação de serviços desempenhados; executar 
tarefas afins. 
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Condições de Trabalho: 
a) carga horária: 22 horas semanais. 
b) o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite e aos sábados, 
domingos e feriados. 
 
Requisitos para Provimento: 
a) Idade mínima: 18 (dezoito) anos. 
b) Escolaridade: ensino médio completo. 
 
Recrutamento: 
Livre nomeação e exoneração do Presidente do Poder Legislativo. 
 
 
 
 


