REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO  SUL
MUNICÍPIO DE ARVOREZINHA




LEI Nº 1255                               DE 19 DE MARÇO DE 1999


					        “Dispõe Sobre Os Quadros De  Cargos  E
					        Funções Públicas Do Poder     Legislativo
					        Municipal ,  Estabelece   Os   Planos   De
					        Carreira   E   Pagamento   E   Dá  Outras 
					        Providências.” 


				O PREFEITO MUNICIPAL DE ARVOREZINHA, Estado do Rio Grande do Sul,

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

				L    E      I :

TÍTULO  I

Disposições Preliminares

CAPÍTULO ÚNICO

				Art. 1º - O Serviço Público Centralizado do Legislativo Municipal de Arvorezinha é integrado pelos seguintes Quadros:

				I - Quadro Geral de Cargos de Provimento Efetivo;

				II - Quadro de Cargos em Comissão e Funções de Confiança.

				Parágrafo Único - Os Servidores do Poder Legislativo ficam sujeitos ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município.

				Art. 2º - Para efeitos desta Lei, considera-se:


				I - Cargo: o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público, mantidas as características de criação por Lei, denominação própria, número certo e retribuição pecuniária padronizada;

				II - Categoria Funcional: o agrupamento de cargos da mesma denominação,, com iguais atribuições e responsabilidades, constituída de padrões e classes;

				III - Carreira: o conjunto de cargos de provimento efetivo para os quais os servidores poderão ascender através das classes, mediante promoção;

				IV - Padrão: a identificação numérica do valor do vencimento da categoria funcional;

				V - Classe: a graduação de retribuição pecuniária dentro da categoria funcional, constituindo a linha de promoção;

				VI - Promoção: a passagem do servidor de uma determinada classe para a imediatamente superior da mesma categoria funcional.

CAPÍTULO II

Da Estrutura do quadro Geral de Cargos de Provimento Efetivo

				Art. 3º - É criado no Quadro Geral de Cargos de Provimento Efetivo, o seguinte cargo, com o respectivo número e padrão de vencimento básico.

      DENOMINAÇÃO DA CATEGORIA
                      FUNCIONAL

  Nº DE CARGOS
      CRIADOS
     PADRÃO DE
   VENCIMENTO

SECRETÁRIO EXECUTIVO
            
              01
        
             08

CAPÍTULO III

Das Especificações dos Cargos Públicos

				Art. 4º - Especificações das categorias funcionais, para os efeitos desta Lei, é a diferenciação de cada uma relativamente às atribuições, responsabilidades e dificuldades de trabalho, bem como às qualificações exigíveis para o provimento dos cargos que a integram.

				Art. 5º - A especificação de cada categoria funcional deverá conter:

				I - Denominação da categoria funcional;

				II - Padrão de vencimento;

				III - Descrição sintética e analítica das atribuições;

				IV - Condições de trabalho, incluindo o horário semanal e outras específicas;

				V - Requisitos para o provimento, abrangendo o nível de instrução, a idade e outros especiais de acordo com as atribuições do cargo.

				Art. 6º - A especificação da categoria funcional criada pela presente Lei, são as que constituem o Anexo I, que é parte integrante desta Lei.

				Parágrafo Único - A especificação da categoria funcional somente poderá ser alterada por Lei.

TÍTULO III

Do Processo Seletivo, Aperfeiçoamento e Sistema de Promoção

CAPÍTULO I

Do Processo Seletivo

				Art. 7º - O recrutamento para o cargo efetivo far-se-á para a classe inicial de cada categoria funcional, mediante concurso público, nos termos disciplinados no Regime Jurídico Único dos Servidores do Município.

				Art. 8º - O Servidor que por força de novo concurso público for nomeado para outro cargo, será sempre enquadrado na classe “A” da respectiva categoria, iniciando nova contagem de tempo de exercício para fins de promoção na carreira.

CAPÍTULO II

Do Aperfeiçoamento

				Art. 9º - O Legislativo Municipal promoverá cursos de formação e aperfeiçoamento para seus servidores, para melhor capacitá-los para o desempenho de suas funções, visando dinamizar, agilizar e aperfeiçoar os serviços públicos.

				Art. 10 - A formação e o aperfeiçoamento poderão ser ministrados em escolas de administração pública especializadas, municipais e/ou estaduais e Federais, através de regime de convênio.



CAPÍTULO III

Da Promoção na Carreira

				Art. 11 - A Promoção na carreira será realizada dentro da mesma categoria funcional e consiste na passagem de uma determinada classe para a imediatamente posterior, significando um acréscimo de 5% ( cinco por cento ) no vencimento básico, pela obtenção do mérito, alcançado pela demonstração de desempenho e eficiência do servidor durante o período de avaliação estabelecido na Lei.

				Art. 12 - Cada categoria funcional terá 7 ( sete ) classes, representadas pelas letras “A, B, C, D, E, F, G”, sendo esta última final de carreira.

				Art. 13 - Cada Cargo se situa dentro da categoria funcional, inicialmente na classe A e a ela retorna quando vago.

				Art. 14 - As Promoções na carreira obedecerão ao critério por tempo de exercício em cada classe e dependem da obtenção de merecimento através da demonstração de desempenho e eficiência durante o respectivo período.
	
				Art. 15 - O tempo de exercício na classe imediatamente anterior, para fins de promoção por merecimento para a seguinte, será de:

				I - Classe “A”: ingresso por concurso público;

				II - Classe “B”: 3 ( três ) anos de permanência na classe A;

				III - Classe “C”: 4 ( quatro ) anos de permanência na classe B;

				IV - Classe “D”: 5 ( cinco ) anos de permanência na classe C;

				V - Classe “E”: 6 ( seis ) anos de permanência na classe D;

				VI - Classe “F”: 7 ( sete ) anos de permanência na classe E;

				VII - Classe “G”: 8 ( oito ) anos de permanência na classe F.

				Art. 16 -  Merecimento é a demonstração positiva pelo servidor no exercício do seu cargo e se evidencia pelo desempenho de forma eficiente, dedicada e leal das atribuições que lhe são cometidas, bem como pela sua assiduidade, pontualidade e disciplina.

				Parágrafo 1º - Em princípio, todo o servidor tem merecimento para ser promovido de classe.

				Parágrafo 2º - Fica prejudicado o merecimento, acarretando a interrupção da contagem do tempo de exercício para fins de promoção sempre que o servidor:
				I - Somar duas penalidades de advertência;

				II - Sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que convertida em multa;

				III - Completar três faltas injustificáveis ao serviço;

				IV - Somar dez atrasos de comparecimento ao serviço e/ou saídas antes do horário marcado para o término da jornada.

				Parágrafo 3º - Sempre que ocorrer qualquer das hipóteses previstas no parágrafo anterior, iniciar-se-á nova contagem para fins do tempo exigido para promoção.

				Art. 17 - Suspendem a contagem do tempo para fins de promoção por merecimento:
				I - As licenças e afastamentos sem direito à remuneração;

				II - As licenças para tratamento de saúde no que excederem de noventa dias, mesmo quando em prorrogação, exceto as decorrentes de acidente em serviço;

				III - As licenças para tratamento de saúde em pessoa da família.

				Art. 18 - A promoção por merecimento terá vigência a partir do mês seguinte daquele em que o servidor completar o tempo de exercício exigido.

TÍTULO IV

Do Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas

CAPÍTULO ÚNICO

				Art. 19 - O Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas é composto por cargos de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração, destinado ao atendimento de encargos de confiança, chefia e assessoramento da Câmara Municipal de Vereadores.

				Parágrafo 1º - O Cargo em Comissão poderá ser provido optativamente sob a forma de função gratificada, quando exercido por servidor efetivo.

				Parágrafo 2º - O exercício da função gratificada é privativo de servidor público Municipal efetivo.

				Art. 20 - As atribuições, responsabilidades, carga horária, requisitos e forma de provimento dos cargos em comissão estão fixadas no Anexo II, que é parte integrante desta Lei.

				Parágrafo Único - A alteração das atribuições dos cargos de provimento em comissão, somente poderão ser alteradas através de Lei.

				Art. 21 - É criado no Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas, o seguinte cargo, de provimento em comissão:

 DENOMINAÇÃO DO CARGO

Nº DE CARGOS
    CRIADOS
  PADRÃO DE
VENCIMENTO
      CÓDIGO



ASSESSOR JURÍDICO

           01

  CC-4 ou FG-4

           1.4


				Art. 22 - O Código de identificação estabelecido para o Quadro do Cargos em Comissão e Funções Gratificadas tem a seguinte interpretação:

				I  - o primeiro elemento indica que o provimento processar-se-á sob a forma de cargo em comissão ou função gratificada.
				
				II - o segundo elemento indica o nível de vencimento do cargo em comissão ou do valor da função gratificada.

				Parágrafo 1º - A preferência de que trata o inciso I, deste artigo, somente poderá deixar de ser observada se inexistir servidor:

				I - com formação específica exigida para o desempenho do cargo;

				II - com perfil profissional correspondente as exigências do cargo; ou,
				III - que aceite o exercício do cargo.

				Parágrafo 2º - Ainda na hipótese do inciso I, letra b, deste artigo, o servidor poderá optar pelo provimento sob a forma de função gratificada do mesmo nível.

TÍTULO V

Do Plano de Pagamento para os Quadros de Pessoal Civil



CAPÍTULO I

Do Plano de Pagamento para o Quadro Geral de Cargos de Provimento Efetivo

				Art. 23 - Fica estabelecido o Plano de Pagamento para o Quadro Geral de Cargo de Provimento Efetivo, de acordo com os valores fixados na tabela abaixo, com os respectivos índices de percentual de promoção na classe, incidentes sobre o respectivo padrão básico:



PADRÃO
BÁSICO
                              LINHA DE PROMOÇÃO NA CLASSE       


      A
      B  
      C 
      D 
      E  
      F 
      G
     
      08
  
  970,00
 
 1.018,50
 
 1.069,40
 
 1.122,90
 
 1.179,00
 
 1.238,00
 
 1.300,00

CAPÍTULO II

Do Plano de Pagamento para o Quadro de Cargos Comissionários Públicos

				Art. 24 - Fica estabelecido o plano de pagamento para o Quadro dos Cargos em Comissão conforme estabelecido na tabela abaixo, com os correspondentes valores dos vencimentos básicos e respectivas Funções Gratificadas.

           CARGO  EM  COMISSÃO

            FUNÇÃO  GRATIFICADA
                   
                  CC-4 = R$ 1.300,00
                 
                   FG-4 = R$ 585,00

				Art. 25 - Os valores estabelecidos para o Quadro  Geral de Cargos de Provimento Efetivo e Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas serão revistos sempre nas mesmas épocas e pelos mesmos índices, ficando assegurada uma revisão geral anual.

TÍTULO VI

Disposições Gerais e Transitórias

CAPÍTULO  ÚNICO


				Art. 26 - Os atuais servidores municipais exercentes de cargos públicos de provimento efetivo, serão enquadrados em cargos criados por esta Lei, ficando sujeitos às suas disposições.

				Art. 27 - Ficam assegurados aos servidores municipais os direitos anteriormente adquiridos na forma da Lei, gravados como vantagens nominalmente identificáveis, que serão percebidas na forma de parcela autônoma.

				Art. 28 - Lei específica definirá quais e o percentual de cargos reservados a portadores de deficiência, bem como os critérios de seleção para sua admissão no serviço público.
			 
				Art. 29 - A nomeação, exoneração e demais atos necessários e resultantes desta Lei serão praticados através de Portaria subscrita pelo Presidente da Câmara Municipal ou pela autoridade que receber delegação para tanto.

				Art. 30 - As despesas resultantes da aplicação dessa Lei correrão a conta de dotações próprias constantes no Orçamento anual do Município.

				Art. 31 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos no primeiro dia do mês de março de 1999.

				Art. 32 - Ficam revogadas as disposições em contrário.

				GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARVOREZINHA, aos 19 dias do mês de março de 1999.


						JURANDIR JOSÉ MARQUES								                       Prefeito Municipal



REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE



DILCE GEHLEN ZANCHIN
Secretária de Administração  



						




					    ANEXO  I / 1

1 - CATEGORIA FUNCIONAL: Secretário Executivo

2 - PADRÃO DE VENCIMENTO: 08

3 - ATRIBUIÇÕES: 

	3.1 - Descrição Sintética: Prestar assessoramento administrativo ao Presidente da Câmara e aos Vereadores e realizar estudos nas diversas áreas do Legislativo Municipal.

	3.2 - Descrição Analítica: Executar trabalhos de escritório simples ou de certa complexidade, secretariar Comissões, lavrar atas do Legislativo, fazer levantamento da presença de Vereadores, redigir cartas, ofícios e outras correspondências de rotina; prolatar informações sumárias; datilografar expedientes, elaborar folhas de pagamento e relação de descontos; fazer registros referentes as dotações orçamentárias, escriturar e controlar o movimento de processos, confeccionar mapas e boletins demonstrativos; responsabilizar-se por depósitos de material,; manter a escrituração de entrada e saída de estoque; colaborar em pesquisas e estudos estatísticos; cuidar do arquivo; efetuar buscas e preparar certidões; atender ao público orientando-o, inclusive no preenchimento de formulários e requerimentos; eventualmente tirar cópias xerográficas; elaborar projetos, executar todas as tarefas correlatas do Poder Legislativo.

4 - CONDIÇÕES DE TRABALHO:

	4.1 - Geral: Carga horária semanal de 30 ( trinta ) horas.
	4.2 - Especial: O exercício do cargo poderá determinar viagens para participar de cursos de aperfeiçoamentos.







5 - REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

	5.1 - Idade: Mínima de 18 e máxima de 55 anos.
	5.2 - Instrução: Curso de 2º grau completo.
	5.3 - Ingresso: Por concurso público.
	5.4 - Outros: Declaração de bens e de valores que constituem seu patrimônio, por ocasião da posse no cargo.
































					   ANEXO  II / 1


1 - CATEGORIA FUNCIONAL: Assessor Jurídico 

2 - PADRÃO DE VENCIMENTO: 10

3 - ATRIBUIÇÕES: 
	
	3.1 - Descrição Sintética: Prestar assessoria jurídica aos Vereadores e aos órgãos administrativos da Câmara, representar o Legislativo nos feitos em que o mesmo for parte.

	3.2 - Descrição Analítica: 

	3.2.1 - Representar a Câmara em qualquer instância, atuando nos feitos em que o mesmo seja autor ou ré, assistente, oponente ou simplesmente interessado;
	3.2.2 - Participar de inquéritos administrativos e dar orientação jurídica na realização dos mesmos;
	3.2.3 - Emitir por escrito os pareceres que lhe forem solicitados, fazendo os estudos necessários de alta indagação nos campos de pesquisa da doutrina, da legislação e da jurisprudência, de forma a apresentar um pronunciamento devidamente fundamentado e jurídico;
	3.2.4 - Responder consultas sobre interpretação de texto legislativo e executivo, que interessa ao serviço público municipal, estudar assuntos de direito de ordem especial e específica, de modo a habilitar o Legislativo a solucionar problemas administrativos;
	3.2.5 - Estudar, reeditar termos de compromisso e responsabilidades, contratos de concessão, locação, comodato, loteamentos, convênios e outros atos que se fazem necessários à legislação municipal;
	3.2.6 - Elaborar anteprojetos de leis, decretos e resoluções;
	3.2.7 - Proceder ao exame dos documentos necessários a formalização dos títulos supracitados;




	3.2.8 - Proceder a pesquisas tendentes a instruir processos administrativos que versem sobre assuntos jurídicos;
	3.2.9 - Orientar e supervisionar os processos licitatórios no âmbito do Legislativo;
	3.2.10 - Executar outras tarefas afins.


4 - CONDIÇÕES DE TRABALHO:

	4.1 - Geral: Carga horária semanal de vinte ( 20 ) horas.
	4.2 - Outros: O exercício do cargo público poderá determinar a realização de viagens e freqüência a cursos de especialização.

5 - REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

	5.1 - Idade: Mínima de 18 anos.
	5.2 - Instrução: Curso Superior, habilitação legal para o exercício da profissão de advogado.
	5.3 - Ingresso: Livre nomeação e exoneração do Presidente da Câmara de Vereadores.
	5.4 - Outros: Apresentação de declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio, na ocasião da posse, anualmente, e na exoneração do cargo.		
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LEI N.º 2258, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011.
“Cria Cargo de Doméstica e  Dá   Outras  Providências.”
					

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARVOREZINHA, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

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

			L		E		I

Art. 1º - Fica criado e inserido ao artigo 3º da Lei Municipal nº 1255, de 19 de março de 1999 o seguinte Cargo de Provimento Efetivo:

                  
                  DENOMINAÇÃO DA CATEGORIA
                                    FUNCIONAL


Nº DE CARGOS
     CRIADOS

 PADRÃO DE
VENCIMENTO

DOMÉSTICA
 
          01

             03

			Art. 2º - Fica criado e acrescido ao artigo 23 da Lei Municipal nº 1255, de 19 de março de 1999, que dispõe sobre o Plano de Pagamento para o Quadro Geral de Cargos de Provimento Efetivo, novo padrão de vencimento, conforme estabelecido na tabela abaixo, com o correspondente valor do vencimento básico e a respectiva promoção na classe:


PADRÃO
BÁSICO

                                LINHA DE PROMOÇÃO NA CLASSE




      A

       B

     C

     D
 
      E

      F

     G

    3

850,00

892,50

937,12

983,97

1.033,16

1.084,81

1.139,05

			Art. 3º - As atribuições inerentes ao cargo criado nos artigos anteriores e respectivas condições de trabalho e provimento estão especificadas no Anexo I, que é parte integrante desta Lei.

Art. 4º- O cargo criado nesta Lei fica sujeito ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Arvorezinha – Lei Complementar nº 005, de 13 de maio de 2003 e a Lei Municipal nº 1255, de 19 de março de 1999, cujas disposições aplicam-se ao mesmo, na sua plenitude.

			Art. 5º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão suportadas por dotações orçamentárias próprias constantes no Orçamento Municipal vigente e dos exercícios seguintes.

			Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

			Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARVOREZINHA, aos 12 dias do mês de dezembro de 2011.




JOSÉ ODAIR SCORSATTO
           Prefeito Municipal 
REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE



DENISE FERREIRA ROMAN
Secretária Municipal de Administração

































ANEXO   I

1 - CARGO: Doméstica

2. PADRÃO DE VENCIMENTO:  03 

3. ATRIBUIÇÕES:

	3.1	- Descrição sintética: Realizar atividades rotineiras, envolvendo a execução de trabalhos de limpeza geral.

	3.2	- Descrição Analítica:

	3.2.1	- Realizar trabalhos de limpeza nas diversas dependências do prédio da Câmara de Vereadores, tais como: limpar pisos, vidros, lustres, móveis, instalações sanitárias, etc.;
	3.2.2	- Remover lixos e detritos;
	3.2.3	- Lavar, limpar e encerrar pisos e assoalhos; 
	3.2.4	- Fazer arrumação em locais de trabalho;
	3.2.5	- Executar os serviços de relações públicas;
	3.2.6	- Proceder a remoção e conservação de móveis, máquinas e materiais em geral;
	3.2.7	- Preparar café ou chá e servi-los;
	3.2.8	- Realizar a limpeza de pátios;
	3.2.9	- Realizar outras tarefas próprias da atividade;

4. CONDIÇÕES DE TRABALHO:

	4.1	- Geral: Carga horária semanal mínima de trinta e cinco  (35) horas.
	4.2	- Especial: Sujeito ao uso de uniforme e equipamentos especiais de proteção individual..

5.	REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

	5.1	- Idade: Mínima de 18 anos;
	5.2	- Ingresso: por Concurso Público.
	5.3	- Instrução: Sem exigência de instrução mínima.
	5.4	- Outros: Apresentação de declaração de bens e valores que constituem o seu Patrimônio, na ocasião da posse, anualmente e na exoneração do cargo.









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











 LEI N.º 2633 DE 02 DE JUNHO DE 2015. 
Origem: Poder Legislativo 
“Altera o Artigo 3º e o Anexo II da Lei nº 2522, de 21 de maio de 2014 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: 
LEI 
Art. 1º - O Artigo 3º da Lei Municipal nº 2522, de 21 de maio de 2014, passa a ter a seguinte redação: 
Art. 3º - Fica criado e inserido no artigo 21 da Lei Municipal nº 1255, de 19 de março de 1999, um cargo público de Assessor 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 
Assessor Legislativo 
01 
CC-3 ou FG-3 
1.3 


