
LEI MUNICIPAL Nº 1477/2015, DE 18 DE AGOSTO DE 2015. 

Dispõe sobre a regularização incidente na Lei 

Municipal Nº.1.251/2011, do Quadro Geral de 

Pessoal do Poder Legislativo Municipal e dá outras 

providências.      

 

 A Presidenta da Câmara Municipal de Vereadores de Faxinalzinho, Estado do 

Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, faz 

saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte LEI: 

    

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 Art. 1º. O serviço público do Poder Legislativo Municipal é integrado pelos 

seguintes quadros: 

 I – quadro de cargos de provimento efetivo; 

 II – quadro dos cargos em comissão e funções gratificadas. 

 

DO QUADRO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

 Art. 2º. O quadro de cargos de provimento efetivo preenchido após aprovação 

em regular concurso público são os seguintes: 

Cargo Número de Vagas Vencimentos 

Servente 01                R$     707,00 

 

DO QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO 

 Art.3º. O quadro de cargos em Comissão (CC), de livre nomeação e exoneração 

do Presidente do Poder Legislativo são os seguintes: 

Cargo Número de Vagas Vencimentos 

Assessor Jurídico 01            R$ 2.400,00 

Diretor Geral 01            R$ 1.250,00 

Assessor Administrativo 01            R$ 1.150,00 



 DAS ESPECIFICAÇÕES DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS 

 Art. 4º. A especificação das Categorias Funcionais, para os efeitos desta Lei, é a 

diferença de cada uma relativamente às atribuições, responsabilidades e dificuldades 

de trabalho, bem como às qualificações exigidas para o provimento dos cargos que a 

integram. 

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

 I – denominação da categoria funcional 

 II – descrição das atribuições 

 III – condições de trabalho, incluindo o horário e outras específicas; e, 

 IV – requisitos para provimento, abrangendo nível de instrução, a idade e 

outros especiais de acordo com as atribuições do cargo. 

 Art. 6º.As especificações das categorias funcionais do presente Projeto de Lei 

são as que constituem os anexos I e II, parte integrante desta Lei. 

 Art.7º. Do regime de trabalho: 

 §1º. Fica facultada a instituição do regime de compensação de horários, desde 

que no interesse do serviço público e a critério da Presidência, observados o limite 

máximo de quarenta horas semanais. 

 §2º. Em atenção à conveniência e interesse público, poderá a Mesa Diretora 

implantar, provisoriamente, jornada de trabalho em turno único, sem prejuízo da 

percepção integral do vencimento aos servidores. 

 §3º. O controle da freqüência do servidor ao serviço, exceto quando 

excepcionalmente dispensado, será feito através do livro ponto, a ser regulamentado 

pela Mesa Diretora, por Ordem de Serviço.  

 §4º. Entende-se por ponto o registro manual, mecânico ou eletrônico que 

assinala o comparecimento do servidor ao local da prestação de serviço, verificando-se 

diariamente a sua entrada e saída. 

 §5º. O Controle de freqüência será efetuado no local da prestação de serviços, 

salvo determinação em contrário de interesse público, emanada por autoridade 

competente. 



 §6º. A Mesa Diretora da Câmara estabelecerá em ato próprio o horário de 

expediente do Poder Legislativo, respeitando o máximo de 08(oito) horas diárias e 

40(quarenta) horas semanais. 

 Art. 8º.Os cargos em comissão perceberão os valores definidos na tabela 

menciona no artigo 3º, de forma que sofrerão os reajustes anuais determinados aos 

servidores. 

  DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 Art. 8º- Aplica-se aos Servidores do Legislativo no que se refere esta Lei, 

o Regime Jurídico Único dos Servidores do Poder Executivo de Faxinalzinho. 

 Art. 9º- Fica assegurada a revisão geral anual prevista no artigo 37, X da 

constituição Federal, que será efetuada por lei municipal, aplicando-se aos servidores 

do Legislativo a mesma data base para reajuste e os mesmos percentuais concedidos 

aos Servidores do quadro do Poder Executivo Municipal. 

 Art. 10º.As despesas, decorrentes da aplicação desta lei, correrão à 

conta das dotações orçamentárias próprias. 

 Parágrafo único: O presente projeto dependerá de confirmação de 

disponibilidade orçamentária e financeira, emitida pelo encarregado do controle da 

execução orçamentária e financeira, buscando a garantia de que o aumento da 

despesa seja compatível, não somente com a previsão, mas com o desenvolvimento da 

execução orçamentária em concreto, considerando o efetivo ingresso da receita a fim 

de que se mantenha o equilíbrio orçamentário-financeiro do Legislativo. 

 Art. 11º.Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao mês de julho de 2015. 

 Gabinete da Presidenta do Legislativo Municipal de Faxinalzinho, aos 18 

dias do mês de agosto de 2015. 

      

     Lindamir Ferreira 

   Presidenta do Legislativo Municipal de Faxinalzinho 

Registre-se e publique-se 

Em, 18 de agosto de 2015. 



ANEXO I 

   CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

 

CARGO: SERVENTE 

 

FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PÚBLICO 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Proceder à limpeza e conservação das instalações da 

Câmara Municipal de Vereadores, fazer a arrumação dos bens móveis, máquinas e 

materiais. Fazer trabalhos de limpeza na Câmara Municipal, proceder limpeza dos 

pisos, vidros, lustres, móveis e instalações sanitárias, remover lixos e detritos, lavar e 

encerar assoalhos, retira o pó dos livros e estantes, armários, etc. , conservar e 

remover móveis e máquinas, executar outras tarefas correlatas. 

 

CARGA HORÁRIA:40 horas semanais 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

Idade mínima 18 anos 

Ensino Fundamental 

 

VENCIMENTO BÁSICO: R$ 707,00 

 

 

 

 

 



  

ANEXO II 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

 

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO 

 

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder 

Legislativo. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Prestar assessoria jurídica nas atividades inerentes ao 

desempenho dos trabalhos da Câmara Municipal de Vereadores de Faxinalzinho. 

Examinar previamente contratos e convênios em que a Câmara Municipal seja parte. 

Estudar, interpretar e propor alteração na legislação básica da Câmara. Representar a 

Câmara Municipal em Juízo; Emitir pareceres jurídicos sempre que for solicitado. 

Examinar o teor de projetos de lei encaminhados para aprovação pela Câmara 

Municipal de Vereadores. Executar tarefas afins e prestar, durante as sessões 

ordinárias e extraordinárias assessoramento técnico ejurídico. 

 

CARGA HORÁRIA: 12 horas quinzenais 

 

REQUISITO PARA PROVIMENTO: 

Idade mínima de 18 anos 

Curso completo em direito. 

Inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e prova de regularidade. 

 

VENCIMENTO BÁSICO: R$ 2.400,00 

 



  ANEXO II 

  CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

 

CARGO: DIRETOR GERAL 

 

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder 

Legislativo. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Executar tarefas de controle de pessoal, material, 

administração de bens e orçamento da Câmara Municipal. Elaborar processos, 

contratos, registros e publicação de leis decretos, portarias, assentamento de atos e 

fatos relacionados com as atividades da Câmara Municipal. Assessorar as funções 

políticas, administrativas, sociais, os cerimoniais, e especialmente as relações públicas 

entre os membros do legislativo e a população. Realizar atendimento ao público. 

 

CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

Idade mínima de 18 anos. 

Segundo Grau Completo. 

 

VENCIMENTO BÁSICO: R$ 1.250,00 

 

 

 

 



  ANEXO II 

          CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

 

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder 

Legislativo. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Dar assistência legislativa e administrativa aos diversos 

órgãos, comissões e vereadores que compõe a Câmara Municipal de Vereadores. 

Proceder às pesquisas e realizar trabalhos para elaboração legislativa e de organização 

pública, desempenhar tarefas de supervisão e de administração, revisar 

pronunciamentos e trabalhos legislativos, coletar e organizar materiais para publicação 

e arquivo, secretariar as comissões, executar serviços administrativos, realizar tarefas 

de administração e trabalhos legislativos. Atendimento ao público. 

 

CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

Idade mínima de 18 anos 

Segundo Grau Completo 

 

VENCIMENTO BÁSICO: R$ 1.150,00 

 

 


