
LEI Nº 2522 DE 21 DE MAIO DE 2014.

Origem: Poder Legislativo
“Dispõe  sobre  a  criação  de 
cargos  no  âmbito  do  Poder 
Legislativo  e  dá  outras 
providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARVOREZINHA, Estado do Rio Grande 
do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal,

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte:

L E I

Art. 1º - Fica criado e inserido no artigo  21 da Lei Municipal nº 1255, de 
19 de março de 1999, um cargo público de Assessor de Imprensa e de Comissões 
da  Câmara  Municipal  de  Vereadores  de  Arvorezinha,  de  livre  nomeação  e 
exoneração  da  presidência  da  Câmara,  que  integrará  o  Quadro  de  Cargos  em 
Comissão e Funções Gratificadas do Legislativo Municipal, conforme segue:

DENOMINAÇÃO  DO 
CARGO

Nº  DE  CARGOS 
CRIADO

PADRÃO DE
VENCIMENTO CÓDIGO

Assessor  de  Imprensa e  de 
Comissões 

              01 CC- 2 ou FG-2 1.2

Art. 2º - Fica criado e acrescido ao artigo 24 da Lei Municipal nº 1255, 
de 19 de março de 1999, que dispõe sobre o Plano de Pagamento para o Quadro 
dos Cargos em Comissão, novo padrão de vencimento, conforme estabelecido na 
tabela  abaixo,  com  o  correspondente  valor  do  vencimento  básico  e  respectiva 
Função Gratificada:

                CARGO EM COMISSÃO                  FUNÇÃO GRATIFICADA

                  CC – 2  =  R$ 2.300,00                         FG-2  =  R$ 1.035,00

Art. 3º - Fica criado e inserido no artigo  21 da Lei Municipal nº 1255, de 
19 de março de 1999, um cargo público de Diretor Legislativo da Câmara Municipal 



de Vereadores de Arvorezinha, de livre nomeação e exoneração da presidência da 
Câmara, que integrará o Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do 
Legislativo Municipal, conforme segue:

DENOMINAÇÃO  DO 
CARGO

Nº  DE  CARGOS 
CRIADO

PADRÃO DE
VENCIMENTO CÓDIGO

Diretor Legislativo               01 CC- 3 ou FG-3 1.3

Art. 4º - Fica criado e acrescido ao artigo 24 da Lei Municipal nº 1255, 
de 19 de março de 1999, que dispõe sobre o Plano de Pagamento para o Quadro 
dos Cargos em Comissão, novo padrão de vencimento, conforme estabelecido na 
tabela  abaixo,  com  o  correspondente  valor  do  vencimento  básico  e  respectiva 
Função Gratificada:

CARGO EM COMISSÃO FUNÇÃO GRATIFICADA

CC – 3  =  R$ 3.000,00 FG-3  =  R$ 1.350,00

Art. 5º- As atribuições e requisitos para o provimento dos cargos criados 
pelo artigo 1º e 3º desta lei é o que consta no anexo I e II, respectivamente, e que 
passa a fazer parte desta Lei.

Art. 6º- O cargo criado no artigo 1º da Lei é de nível superior incompleto 
e o cargo criado no artigo 3º é de nível superior completo.

Art.  7º-  decorrido o prazo de 6 (seis)  meses da nomeação do cargo 
criado no artigo 1º o nomeado (a) deverá comprovar a Matrícula em Curso Superior, 
comprovação renovada a cada 6 (seis) meses, sob pena de exoneração.

Art.  8º -  Os  cargos  criados  por  esta  Lei  ficam  sujeitos  ao  Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos de Arvorezinha e a Lei Municipal nº 1255, de 
19 de março de 1999, cujas disposições aplicam-se ao mesmo em sua plenitude.

Art. 9º - As despesas resultantes da presente Lei correrão à conta de 
dotações próprias constantes no Orçamento Municipal vigente a seguir especificada, 
conforme estimativa de impacto orçamentário/financeiro para gastos com pessoal de 



12 de março de 2014,  que é parte integrante desta lei,  e pelos orçamentos dos 
exercícios seguintes.

1.1– CÂMARA DE VEREADORES
010310203.2.001000  –  MANUT.  E  DESENV.  ATIVIDADES 
LEGISLATIVAS
14/33.1.90.13.00 – Obrigações Patronais
9/3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Art. 10º - A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 11º - Revogam-se as Leis nº 2020/2009 e nº 2384/2013 que criam 
cargos no âmbito do Poder Legislativo.

GABINETE  DO  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  ARVOREZINHA,  aos 
21dias do mês de maio de 2014.

LUIZ PAULO FONTANA
    Prefeito Municipal

Registre- se e Publique- se

FLAVIO SCORSATTO
Secretário Municipal de Administração



ANEXO   I

1 - CARGO: Assessor de Imprensa e de Comissões

2. PADRÃO DE VENCIMENTO: “CC-2 ou FG-2”.

3. ATRIBUIÇÕES:
3.1 -  Descrição  sintética:  Promover  a  divulgação  dos  assuntos  de 

interesse administrativo, econômico e social da Câmara de Vereadores.
3.2 - Descrição Analítica:
3.2-  cumprir  e  fazer  cumprir  as  determinações  superiores;  promover  a 

divulgação do Poder Legislativo; dar cobertura às sessões Legislativas e eventos da 
Câmara; manter contato com a imprensa escrita, falada e televisionada, marcando 
entrevistas e distribuindo notícias para serem publicadas relativamente às atividades 
do Poder Legislativo; submeter à apreciação prévia da autoridade legislativa toda a 
matéria que deve ser divulgada; auxiliar os servidores de relação pública; organizar 
e manter o arquivo de fotografias e recortes de jornais e revistas relativos a assuntos 
de interesse da Câmara; manter em perfeito estado de conservação todo o material 
tais como: equipamentos fotográficos, de informática, de imagens, de projeção de 
imagens e de som, necessários ao desempenho de suas atividades; assessorar a 
Mesa Diretora e os compromissos desta e da Presidência; organizar a agenda de 
compromissos oficiais desta e da Presidência; organizar a agenda de compromissos 
do  Presidente;  zelar  pela  limpeza  e  conservação  de máquinas  e  computadores; 
prestar esclarecimentos sobre os serviços de sua competência, quando solicitado; 
assessorar  a  implementação  dos  sistemas  de  dados  eletrônicos,  interligando  os 
setores  da  Câmara;  manter  permanente  pesquisa  de  atualização  dos  trabalhos 
informatizados  da  Câmara,  bem  como  adequar  os  equipamentos  ao  ritmo  de 
trabalho e de atualização ao bom desenvolvimento dos trabalhos da Câmara; Manter 
estreito  relacionamento  com  o  Gabinete  do  Presidente,  para  cientificar-se  da 
programação das atividades da Autoridade Municipal;  Promover a publicação,  na 
imprensa oficial da Câmara, dos atos e fatos que por determinação da Lei, devem 
merecer  divulgação  pública;  Assessorar  as  Comissões  da  Câmara  Municipal  de 
Arvorezinha permanecendo a disposição do Vereador Presidente da Comissão para 
prestar-lhe assessoramento na condução das atividades da Comissão e executar 
outras tarefas correlatas.

4. CONDIÇÕES DE TRABALHO:



4.1 - Geral: Carga horária semanal mínima de trinta  (30) horas.
4.2 - Especial: A disposição do Legislativo Municipal.
4.3 -  Outras:  Contato  com  o  público;  o  exercício  do  cargo  poderá 

determinar a realização de viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados.

5. REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
5.1 - Idade: Mínima de 18 anos.
5.2 -  Ingresso:  Livre  nomeação  e  exoneração  do  titular  do  Poder 

Legislativo.
5.3 - Instrução: Ensino Superior Incompleto com conhecimento básico na 

área de jornalismo e informática.
5.4        - Especial: decorrido o prazo de 6 (seis) meses após a nomeação a 

comprovação de estar devidamente matriculado em curso superior, sob  pena de 
exoneração, renovada a exigência a cada 6 (seis) meses.

5.5 -  Outros:  Apresentação  de  declaração  de  bens  e  valores  que 
constituem o seu Patrimônio, na ocasião na posse, anualmente e na exoneração do 
cargo.

5.6 – carteira nacional de habilitação categoria “B”.



ANEXO II

1. CARGO:  Diretor Legislativo 

2. PADRÃO DE VENCIMENTO: “CC-3  ou  FG-3”.

3. ATRIBUIÇÕES:

3.1 – DESCRIÇÃO SINTÉTICA:  Dirigir e executar os serviços administrativos 
da Câmara Municipal, seguindo orientação da Mesa Diretora e demais Vereadores, 
sob a supervisão geral do Presidente,  representando e assessorando o Presidente 
nas atribuições que lhe são peculiares.

3.2 – DESCRIÇÃO ANALÍTICA:
3.2.  –  Administrar  e  representar  a  Mesa  Diretora  nas 

atribuições  que  lhe  são  peculiares;  Propor  ao  Chefe  do  Legislativo  medidas  de 
interesse do Gabinete;  Opinar sobre matéria de competência da Mesa Diretora; 
Encaminhar aos demais setores da Câmara de Vereadores as determinações da 
Mesa Diretora e fiscalizar o cumprimento;  Atender as pessoas que demandam ao 
Poder  Legislativo;  agendar  encontros,  audiências  e  reuniões  de  iniciativa  da 
Câmara; manter inter-relacionamento com o Poder Executivo sobre assuntos que 
dizem  respeito  à  Câmara,  respeitando  a  autonomia  dos  Poderes;  informar  os 
Vereadores  sobre  assuntos  pertinentes  a  sua função;  acompanhar  os  processos 
licitatórios e a Unidade de Controle Interno, bem como serviços prestados a Câmara 
pelo Poder Executivo (tesouraria, empenhos, pessoal  e contabilidade);  executar 
trabalhos  de  redação  de  atos  administrativos,  atas,  expedientes,  Resoluções, 
Decretos  Legislativos,  Projetos  de  Lei  e  outros  documentos  oficiais  da  Câmara 
Municipal de Vereadores; Executar outras atividades afins. 

4. CONDIÇÕES DE TRABALHO:
4.1 -  Geral:  Carga horária semanal mínima de trinta (30) horas,
4.2 - Especial: A disposição do Legislativo Municipal 
4.3 - Outras: Contato com o público; o exercício do cargo poderá determinar a 
realização

de viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados.

5. REQUISITOS PARA PROVIMENTO:



5.1 -  Idade: Mínima de  18 anos.
5.2  -  Ingresso:  Livre  nomeação  e  exoneração  do  titular  do  Poder 
Legislativo 
5.3 – escolaridade: Ensino superior completo
5.4 – Outros: Apresentação de declaração de bens e valores que constituem 

o seu patrimônio, na ocasião na posse, anualmente e na exoneração do cargo.
5.5 – carteira nacional de habilitação categoria “B”.
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