
 

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 Nº 002, DE 21 DE AGOSTO DE 2017 

 
Altera a Carga Horária do Cargo de Secretária, 
Integrante do Quadro de Cargos Efetivos e a Carga 
Horária do Cargo em Comissão do Poder Legislativo 
de Tiradentes do Sul/RS, estabelecida na Lei 
nº0250, de 20 de abril de 1999. 

 
Art. 1º. O cargo de secretária, integrante do Quadro de Cargos Efetivos do Poder 
Legislativo de Tiradentes do Sul/RS, passa a ter carga horária de 22 horas semanais. 
 
Art. 2º. O cargo em comissão, integrante do quadro do poder Legislativo de Tiradentes 
do Sul/RS, passa a ter carga horária de 22 horas semanais. 
 
Art. 3º. O cargo em comissão de Chefe de Seção passa a ser denominado cargo de 
Assessor da Presidência, integrante do quadro do poder Legislativo de Tiradentes do 
Sul/RS. 
 
Art. 4º. O Anexo I da Lei nº nº0250, de 20 de abril de 1999, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
Categoria funcional: Secretária da Câmara 
Classe: Secretária da Câmara 
Serviço: Administração Geral 
Nível: Médio     Vencimento: Padrão 6 
SÍNTESE DOS DEVERES: 
Secretariar seções ordinárias e extraordinárias da Câmara de Vereadores, Executar 
serviços complexos de escritório, que envolvam interpretação de Leis e normas 
administrativas, especialmente para fundamentar informações. 
EXEMPLOS DAS ATRIBUIÇÕES: 
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 seções 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 microcomputador 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. 
CONDIÇOES DE TRABALHO: 
a) Horário de Trabalho:  22 (vinte e duas) horas semanais. 
b) o trabalho noturno será compensado com folga equivalente, durante o expediente  
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da semana. 
c) Viagens para participar de cursos e treinamentos, fora da sede, quando solicitado. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Escolaridade: 2º grau completo 
b) Curso de Informática. 
c) Idade Mínima: 18 anos. 
d) Conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 
 
 
Categoria funcional: Assessor da Presidência 
Classe: Assessor da Presidência 
Serviço: Administração Geral 
Nível: Médio    Vencimento: CC1 ou FG1 
SÍNTESE DOS DEVERES: 
Organizar os contatos e assessorar a elaboração da agenda política e institucional da 
Presidência da Câmara; Participar nas discussões estratégica e política sobre 
assuntos que exijam posicionamento da Presidência da Câmara; Sugerir estratégias 
políticas para atuação parlamentar do Presidente, diante das demandas formuladas, 
debatendo a exposição pública de seu desempenho, inclusive quanto ao uso das 
redes sociais; Assessorar o processo de formação e composição da pauta da ordem 
do dia da sessão plenária; Assessorar e subsidiar, com dados e informações, as 
reuniões da Presidência da Câmara; Acompanhar e assessorar a Presidência da 
Câmara nas sessões plenárias e nos compromissos externos e internos. Debater e 
assessorar a formação da estratégia a ser adotada no processo de comunicação da 
Presidência da Câmara com as demais instituições e com a comunidade. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Carga Horária: 22 (vinte e duas) horas semanais. 
b) o trabalho noturno será compensado com folga equivalente, durante o expediente 
da semana. 
c) Viagens para participar de cursos e treinamentos, fora da sede, quando solicitado. 
FORMA DE RECRUTAMENTO: Cargo em Comissão ou Função Gratificada.  
PROVIMENTO PARA O CARGO: Por indicação e nomeação do Presidente do Legislativo.  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Escolaridade: Nível médio 
b) Idade Mínima: 18 anos. 
 
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Câmara Municipal de Vereadores de Tiradentes do Sul, aos 21 dias do mês do agosto 
de 2017. 
 
Antônio Carlos Pedrolo Marisa Ines Neumann Marlise Rosane Traesel 
Presidente   Vice-Presidente  Secretária 
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JUSTIFICATIVA 
 

Tendo em vista que a definição da jornada de trabalho dos servidores é 
competência da Mesa Diretora, de acordo com o seu interesse- conveniência e 
oportunidade e assim, levando em consideração a demanda de trabalho exercida a 
redução da carga horária se faz necessária. 

 
Assim, respeitado o interesse público e diante da criteriosa avaliação do 

Legislativo, decide-se pela redução da carga horária dos servidores do Legislativo, 
levando em consideração os atributos e respeitando à necessidade e a oportunidade. 

 
A redução da carga horária é interpretada pela desnecessidade dos servidores 

por período superior ao proposto, sendo a carga horária de 22 horas semanais.  
 
Ainda, está sendo alterado o cargo de Chefe de Seção, passando a ser 

denominado cargo de Assessor de Presidência, a fim de prever em lei a sua carga 
horária e atribuições, mantendo os demais requisitos, inclusive a remuneração de 
ambos os cargos. 
 
 
 
Antônio Carlos Pedrolo Marisa Ines Neumann Marlise Rosane Traesel 
Presidente   Vice-Presidente  Secretária 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


