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PROJETO DE LEI Nº 014/2017 

 
AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO 

 
“ALTERA O ANEXO II DA LEI MUNICIPAL N° 
1.742/2015, REFERENTE ÀS ATRIBUIÇÕES DO 
CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR 
LEGISLATIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.  

 
 

Darci José Lima da Rosa, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do 
Rio Grande do Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte 

LEI: 

Art. 1º  Fica alterado o Anexo II da Lei Municipal n° 1.742/2015, 
referente às atribuições do Cargo em Comissão de Assessor Legislativo, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

CARGO EM COMISSÃO/ FUNÇÃO GRATIFICADA: ASSESSOR 
LEGISLATIVO  

PADRÃO DE VENCIMENTO: CC-2/FG-2  

ATRIBUIÇÕES: Organizar os contatos e assessorar a elaboração da 
agenda política do Vereador quanto à Câmara e a comunidade; participar nas 
discussões estratégica e política sobre assuntos que exijam posicionamento 
do Vereador; sugerir estratégias políticas para atuação parlamentar do 
Vereador, diante das demandas formuladas, debatendo a exposição pública 
de seu desempenho, inclusive quanto ao uso das redes sociais; assessorar e 
subsidiar, com dados e informações, as manifestações parlamentares do 
Vereador, tanto escritas como orais; assessorar e subsidiar , com dados e 
informações, as reuniões em que o Vereador participa, inclusive nas 
comissões e em sessão plenária; acompanhar e assessorar o Vereador nas 
audiências públicas, reuniões de gabinete e nos compromissos externos e 
internos; debater e assessorar a formação da estratégia a ser adotada no 
processo de comunicação do Vereador com a comunidade; assessorar 
reuniões e redação das atas; assessorar a elaboração da pauta e os 
trabalhos das sessões; assessorar a expedição de documentos, fazendo as 
devidas revisões, quando necessário; assessorar reuniões das Comissões 
Legislativas, assessorando a lavratura de atas, depoimentos reduzidos a 
termo e relatórios, bem como assessorando diligências determinadas pelo 
Presidente da Comissão; assessorar os vereadores em matérias pertinentes 
aos trabalhos instituídos pelo Regimento Interno; assessorar as seções 
solenes e especiais da Câmara Municipal; executar outras tarefas correlatas, 
quando determinado pelo Presidente ou Diretor Geral. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 

Horário: 40 horas semanais  
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O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite e aos 
sábados, domingos e feriados.  

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

Escolaridade: ensino fundamental completo.  

Idade mínima: 18 (dezoito) anos.  

RECRUTAMENTO:  

Livre nomeação e exoneração do Presidente do Poder Legislativo. 

Art. 2º As despesas decorrentes desta lei correrão a conta da dotação 
orçamentária própria. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.   

CÂMARA DE VEREADORES DE GLORINHA – RS, em 27 de novembro de 2017. 

 
 

JOSÉ FLÁVIO CKLESS SOARES 
Presidente  

 
 

ADEMAR DE OLIVEIRA 
Vice-Presidente 

 
 

SILVIA DE OLIVEIRA ECCEL 
Primeira Secretária 

 
 

ERICO HOMERO SCHERER 
Segundo Secretário 
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JUSTIFICATIVA 
 
 

O presente Projeto de Lei nº 014/2017, de autoria do Poder 
Legislativo Municipal, visa alterar o Anexo II da Lei Municipal n° 1.742/2015, 
referente às atribuições do Cargo em Comissão de Assessor Legislativo. 

Ressalta-se que tais alterações são necessárias, uma vez que o 
objetivo principal é adequá-las à natureza dos cargos em comissão, conforme 
entendimento do Tribunal de Contas do Estado. 

Diante do exposto, espera-se o apoio dos demais Pares desta 
Casa para a aprovação do presente Projeto de Lei.  

Glorinha/RS, 27 de novembro de 2017. 
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ANEXO II 

 
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO E 

FUNÇÕES GRATIFICADAS 
 

 
 
CARGO EM COMISSÃO/ FUNÇÃO GRATIFICADA: ASSESSOR 
LEGISLATIVO 
 
PADRAO DE VENCIMENTO: CC-2/FG-2 
 
ATRIBUIÇÕES: Organizar os contatos e assessorar a elaboração da agenda 
política do Vereador quanto à Câmara e a comunidade; participar nas 
discussões estratégica e política sobre assuntos que exijam posicionamento 
do Vereador; sugerir estratégias políticas para atuação parlamentar do 
Vereador, diante das demandas formuladas, debatendo a exposição pública 
de seu desempenho, inclusive quanto ao uso das redes sociais; assessorar e 
subsidiar, com dados e informações, as manifestações parlamentares do 
Vereador, tanto escritas como orais; assessorar e subsidiar , com dados e 
informações, as reuniões em que o Vereador participa, inclusive nas 
comissões e em sessão plenária; acompanhar e assessorar o Vereador nas 
audiências públicas, reuniões de gabinete e nos compromissos externos e 
internos; debater e assessorar a formação da estratégia a ser adotada no 
processo de comunicação do Vereador com a comunidade; assessorar 
reuniões e redação das atas; assessorar a elaboração da pauta e os 
trabalhos das sessões; assessorar a expedição de documentos, fazendo as 
devidas revisões, quando necessário; assessorar reuniões das Comissões 
Legislativas, assessorando a lavratura de atas, depoimentos reduzidos a 
termo e relatórios, bem como assessorando diligências determinadas pelo 
Presidente da Comissão; assessorar os vereadores em matérias pertinentes 
aos trabalhos instituídos pelo Regimento Interno; assessorar as seções 
solenes e especiais da Câmara Municipal; executar outras tarefas correlatas, 
quando determinado pelo Presidente ou Diretor Geral. 
 
 
Condições de Trabalho 
- horário: 40 horas semanais 
- o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite e aos 
sábados, domingos e feriados. 
 
Requisitos para Provimento: 
Escolaridade: ensino fundamental completo. 
Idade mínima: 18 (dezoito) anos. 
 
Recrutamento: 
Livre nomeação e exoneração do Presidente do Poder Legislativo. 

 


