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PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N° 001, DE 28 DE MAIO DE 2018. 

 
 

Cria Cargo de Provimento em Comissão de 
Assessor Jurídico e de Assessor de 
Presidência e dá outras providências. 

 
 
Art. 1º Cria o cargo em comissão de Assessor Jurídico e o cargo em comissão de 
Assessor de Presidência, que passam a integrar o Quadro de Cargos em Comissão, 
previsto no art. 21, da Lei Municipal nº 0250/99. 
 
Art. 2º As atribuições e requisitos de provimento do cargo de Assessor Jurídico e de 
Assessor de Presidência são aquelas previstas no Anexo I, parte integrante desta lei. 
 
Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correm por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
- 3.1.90.11.00.00.00.0001- Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil. 
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
 
 
Sala das Sessões, em 04 de junho de 2018 
 
 
_______________________________ 
Marlise Rosane Traesel 
Presidente 
 
_______________________________ 
José Valdir Vivian 
Vice-Presidente 
 
_______________________________ 
Renato André Both 
Secretário 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 
 

 

  
 

JUSTIFICATIVA 
 
 

Encaminhamos para apreciação desta Casa Legislativa Projeto de Lei que cria o 
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Jurídico e de Assessor de Presidência 
no Quadro de Pessoal do Poder Legislativo Municipal de Tiradentes do Sul/RS. 

 
Diante da existência de demandas cotidianas sujeitas a execução de atividades 

na Assessoria Jurídica, pretende-se a criação do cargo de Assessor Jurídico – cargo em 
comissão, com esteio no art. 37, II e V, da Constituição Federal, com remuneração 
padrão CC 2 (R$ 1.684,18), a fim de que as referidas atividades possam continuar 
sendo desenvolvidas adequadamente.  

 
Outrossim, diante da necessidade de auxiliar e orientar cotidianamente o 

Presidente e demais Vereadores nas questões jurídicas e os membros das comissões, 
entende-se pela necessidade do cargo. 
 

É conveniente ressaltar que a criação do cargo citado visa suprir a falta de 
Assessor Jurídico ou equivalente na estrutura administrativa da Câmara de Vereadores 
de Tiradentes do Sul/RS, disponibilizando assim um apoio profissional técnico 
especializado para esta Casa. 

 
Destaca-se que no que refere-se ao cargo em comissão de Assessor de 

Presidência (remuneração padrão CC1- R$ 1.122,78) o mesmo será em substituição do 
cargo de Chefe de Seção (remuneração padrão CC1- R$ 1.122,78) - previsto no art. 21, 
da Lei Municipal nº 0250/99- o qual será extinto. Outrossim, informa-se que não existe 
previsão de ocupação do cargo, o qual ficará vago. 

 
Já o cargo em comissão de Assessor Jurídico (remuneração padrão CC2- R$ 

1.684,18) possui como data prevista para a nomeação o mês de julho de 2018. 
 
Conforme informação do setor de contabilidade (ofício nº126/2018), o Poder 

Legislativo possui dotação orçamentária específica em seu orçamento e possui 
previsão para criação dos cargos no Anexo VI da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
Ainda, o percentual da despesa de pessoal do Poder Legislativo encontra-se abaixo do 
limite de alerta estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 
101/2000 (dados de abril/2018). 

 
Segue anexo impacto orçamentário e financeiro. 
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Cientes de que os Vereadores compartilham conosco no que diz respeito ao 

reconhecimento adequado daqueles que exercem com responsabilidade e apreço 
suas atividades, é que submetemos a esta Casa Legislativa o referido projeto para a 
devida análise e aprovação.  

 
 
 
 
Sala das Sessões, em 04 de junho de 2018 
 
 
 
_______________________________ 
Marlise Rosane Traesel 
Presidente 
 
_______________________________ 
José Valdir Vivian 
Vice-Presidente 
 
______________________________ 
Renato André Both 
Secretário 
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ANEXO I 

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO 
 
PADRÃO: CC 2 (R$ 1.684,18) 
 
ATRIBUIÇÕES SINTÉTICAS: 
Assessorar técnica e juridicamente os Vereadores da Câmara Municipal. 
 
ATRIBUIÇÕES ANALÍTICAS: 
Organizar e orientar os atos administrativos de comunicação e expediente ordinatório 
dos membros do órgão administrativo da Câmara, dentro das formalidades exigidas 
pela legislação; orientar quanto à minuta de projetos de lei, atentando para a 
existência de vícios, tanto quanto à iniciativa, quanto a matéria; prestar informação 
quanto ao correto rito do processo legislativo, conforme os termos da Lei Orgânica do 
Município e do Regimento Interno; auxiliar o Vereador Presidente, bem como os 
integrantes da Mesa Diretora e demais Vereadores e servidores, elaborando e 
exarando pareceres jurídicos, quando solicitado; realizar outras tarefas afins. 
 
REQUISITOS DE PROVIMENTO: 
ESCOLARIDADE: Curso superior em ciências jurídicas e sociais e registro na 
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário de Trabalho: 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. 
 
 
PROVIMENTO: Cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. 
 
 
 
 
CARGO: ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA 
 
PADRÃO: CC 1 (R$ 1.122,78) 
 
ATRIBUIÇÕES SINTÉTICAS: 
Assessorar o Presidente da Câmara Municipal. 
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ATRIBUIÇÕES ANALÍTICAS: 
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. 
 
REQUISITOS DE PROVIMENTO: 
ESCOLARIDADE: Ensino médio. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário de Trabalho: 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. 
 
PROVIMENTO: Cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. 
 
 
Sala das Sessões, em 04 de junho de 2018 
 
 
 
_______________________________ 
Marlise Rosane Traesel 
Presidente 
 
_______________________________ 
José Valdir Vivian 
Vice-Presidente 
 
______________________________ 
Renato André Both 
Secretário 
 


