
     LEI MUNICIPAL Nº 507/2009, de 05 de março de 2009. 

 

Cria cargo de Assessor Jurídico, de provimento efetivo do Poder 

Legislativo do Município de Novo Xingu, estabelece atribuições e dá 

outras providências. 

 

     GÉLCIO MARTINELLI, Prefeito Municipal de Novo Xingu – RS, 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e de acordo 

com o art. 29, item V, da Constituição Federal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte Lei de iniciativa do Legislativo: 

 

CAPÍTULO I 

 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

   Art. 1º - Fica criado o seguinte cargo de provimento efetivo: 

Denominação do cargo n.º de cargos padrão Jornada 

Assessor jurídico  01 11 12 h/semanais 

     Parágrafo Único – É requisito essencial para  ocupar o cargo formação 

superior e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. 

    Art. 2º - O Plano de Classificação de Cargos e Funções aplica-se a todos os 

Servidores do Poder Legislativo submetidos ao Regime Jurídico , estabelecido em Lei. 

     Art. 3º - Os cargos e funções do Poder Legislativo Municipal ficam 

organizados e estruturados de acordo com o disposto nas leis que os criaram, obedecido o Sistema de 

Classificação de Cargos e Funções de Confiança: 

I – Quadro Permanente de Cargos; 

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

     § 1º - O Quadro Permanente de Cargos é constituído por Cargos de 

Provimento Efetivo. 



     § 2º - O Quadro de Cargos em Comissão e de Funções de Confiança 

é composto de  Cargos de Provimento em Comissão e Função de Confiança, definidos nesta Lei. 

     Art. 4º - Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I – Cargo: criado por Lei em número certo e com denominação própria, constituindo-se no conjunto de 

atribuições, deveres e responsabilidades cometidas a um Servidor, mediante retribuição pecuniária 

padronizada; 

II – Categoria Funcional: agrupamento de Cargos da mesma denominação, com iguais atribuições, 

constituídas de padrões e classes; 

III – Carreira: conjunto de Cargos de Provimento Efetivo para os quais, os Servidores poderão mudar de 

classe, mediante promoção; 

IV – Padrão: identificação numérica do valor do vencimento da Categoria Funcional; 

V – Promoção: passagem do Servidor de uma determinada classe para a imediatamente superior, da 

mesma categoria funcional. 

      Art. 5º - Os cargos são de provimento efetivo ou de provimento em 

comissão. 

     Art. 6º - Os Cargos de Provimento Efetivo são estruturados em 

carreira. 

     Parágrafo Único - Os Cargos de carreira são os que possibilitam a 

movimentação de seus ocupantes nas classes, mediante promoção. 

     Art. 7º - Às funções de confiança, previstas nesta Lei, correspondem 

às atribuições de chefia, direção e/ou assessoramento. 

CAPÍTULO II 

 

DO QUADRO PERMANENTE DE CARGOS 

 

Seção I 

 



Da Estrutura do Quadro Permanente de Cargos 

 

     Art. 8º - A estrutura básica do Quadro Permanente de Cargos é 

constituída do serviço de Administração Geral. 

     Art. 9º - O Quadro Permanente de Cargos é integrado pelas 

respectivas leis de criação, classificados e estruturados em Categorias Funcionais, com a respectiva 

denominação, número de cargos e padrão de vencimento.  

 

Seção II 

 

Das Especificações dos Cargo 

 

   Art. 10 - Entende-se por especificação dos Cargos, a discriminação 

de deveres e responsabilidades, contendo o nome do Cargo, o nível, o padrão, a síntese de deveres, 

conjunto de atribuições, condições de trabalho, requisitos para provimento,  recrutamento e acesso. 

   Parágrafo Único - Faz parte integrante desta Lei, como Anexo I, as 

especificações do Quadro Permanente de Cargo de Assessor Jurídico, as quais só poderão ser alteradas por 

Lei. 

     Art. 11 - Toda e qualquer proposta de concessão de qualquer 

vantagem ou aumento de remuneração, a criação de Cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem 

como a  admissão de pessoal, a qualquer título, terá que estar prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

conter dotação orçamentária suficiente para o atendimento das despesas até o final do exercício, inclusive 

para os encargos e despesas decorrentes. 

 

Seção III 

 

Do Recrutamento e Seleção 

     Art. 12 - O recrutamento dos Cargos de Provimento Efetivo se dará 

por Edital de Concurso, e a seleção através de provas ou de provas e títulos, e proceder-se-á, sempre que 

for necessário, o preenchimento dos cargos criados por Lei. 



  

Seção IV 

 

Das Promoções 

 

     Art. 13 - A promoção será realizada dentro da série de Cargos de 

cada Categoria Funcional, mediante a passagem do Servidor de uma determinada classe para a 

imediatamente superior. 

     Art. 14 - Cada Categoria Funcional terá quatro classes designadas 

pelas letras A, B, C e D, sendo a última o final da carreira. 

      Art. 15 - Cada Cargo se situa dentro da série, inicialmente na classe 

A e a ela retorna quando vago. 

     Art. 16 - As promoções obedecerão ao critério conjunto de tempo de 

exercício em cada classe e ao merecimento. 

     Art. 17 - O tempo de exercício na classe imediatamente anterior, para 

fins de promoção para a seguinte será de: 

 I - quatro anos para a classe “B”, 

 II - cinco anos para a classe “C”;  

 III - seis anos para a classe “D”, e 

 IV - sete anos para a classe “E”. 

     Art. 18 - Merecimento é a demonstração positiva do serviço no 

exercício de seu Cargo e se evidencia pelo desempenho de forma eficiente, das atribuições que lhe são 

cometidas, verificado nos prazos do artigo 17. 

     § 1º - O merecimento será apurado, considerando-se: 

I - Assiduidade e Pontualidade, de acordo com os registros de controle de ponto do Servidor; 



II - Disciplina e Eficiência, de acordo com lei específica que deverá dispor sobre a forma das avaliações 

periódicas a que será submetido o Servidor. 

     § 2º - Até que seja editada a Lei de que trata o inciso II, do parágrafo 

1º, deste artigo, o merecimento será apurado na forma do inciso I, do mesmo parágrafo e artigo. 

     § 3º - Fica prejudicado o merecimento acarretando a interrupção da 

contagem do tempo de serviço, para fins de promoção, o Servidor que: 

I – Somar duas penalidades de advertência, na forma escrita; 

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

III – Completar três faltas não justificadas ao serviço; ou 

     § 4º - Sempre que ocorrer a hipótese prevista no parágrafo 3º, deste 

artigo, iniciar-se-á nova contagem para fins de tempo exigido para a promoção. 

     Art. 19 - Suspende-se a contagem de tempo para fins de promoção 

quando ocorrer: 

 I – Licença de afastamento sem direito a remuneração; 

II – Licença para tratamento de saúde quando exceder noventa dias, contadas as prorrogações, exceto 

quando decorrer de acidente de trabalho; 

III – Licença para tratamento de saúde em pessoa da família por mais de noventa dias, mesmo quando em 

prorrogação. 

     Art. 20 - A promoção terá vigência a partir do mês seguinte àquele 

em que completar o tempo de exercício exigido. 

  

CAPÍTULO III 

 

DO QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA 

 



     Art. 21 - O Quadro de Cargos em Comissão e Funções de Confiança 

do Poder Legislativo, com denominação, números de cargos/funções e padrão de vencimentos serão 

estabelecidos por lei específica quando da criação dos mesmos. 

     Art. 22 - O provimento das Funções de Confiança é privativo de 

Servidores Públicos Efetivos. 

     Art. 23 - As atribuições dos Cargos em Comissão e Funções de 

Confiança quando criados serão previstos em Anexo, á referida lei. 

     § 1º - Os Cargos em Comissão são de livre nomeação e exoneração 

do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. 

     § 2º - A lotação dos Cargos será estabelecida através de Portaria. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DAS TABELAS DE PAGAMENTO 

 

     Art. 24 - O vencimento do Cargo Efetivo é apurado através da 

multiplicação dos coeficientes respectivos pelo valor atribuído ao padrão referencial fixado no art. 30, da 

lei municipal 138/2002. 

I – Cargos de Provimento Efetivo:  

Padrão:11 

COEFICIENTES  SEGUNDO A CLASSE 

A B C D E 

1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 

     Art. 25 - O vencimento correspondente a cada Cargo de Provimento 

Efetivo, Cargo em Comissão e gratificação da Função de Confiança é obtido mediante a multiplicação do 

valor do padrão de referência pelos coeficientes correspondentes aos respectivos padrões e classes. 



     Parágrafo Único - O valor do padrão de referência para os Cargos de 

Provimento Efetivo, para os Cargos de Provimento em Comissão e, para as Funções de Confiança é fixado 

em R$ 1.539,02. 

 

CAPÍTULO V 

 

DA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 

 

     Art. 26 - O Poder Legislativo promoverá o aperfeiçoamento de seus 

Servidores, no sentido de melhor prepará-los para as funções que lhe são afetadas, com objetivo de 

promover o aprimoramento dos serviços públicos. 

 

CAPÍTULO VI 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

     Art. 27 - A regulamentação vigente, relativa às disposições desta Lei, 

permanece em vigor, até que seja adequada, se necessária. 

     Art. 28 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.   

    

 

GÉLCIO MARTINELLI 

Prefeito Municipal 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

 

DORIVAL WALFRID WERKHAUSEN 

   Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 



 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 ESPECIFICAÇÕES DO CARGO DO QUADRO PERMANENTE  

CATEGORIA FUNCIONAL: ASSESSOR JURÍDICO 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 11 

REQUISITOS DE PROVIMENTO: Nível Superior – Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, com 

inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. 

 SÍNTESE DOS DEVERES: Os correspondentes à função de advogado; representar o Poder Legislativo 

em Juízo ou perante as repartições públicas; organizar o Departamento Jurídico da Câmara Municipal de 

Vereadores e emitir pareceres sobre a constitucionalidade de projetos, proposições  e demais  matérias 

submetidas a seu exame; realizar e instruir sindicâncias e processos administrativos; orientar e prestar 

assistência legislativa e jurídica aos vereadores na análise dos projetos, resoluções e demais proposições; 

elaborar e redigir proposições, pedidos de informações, emendas, substitutivos; assessorar as comissões, 

ordenar e arquivar a legislação em geral; proceder ao exame de licitações de acordo com as disposições da 

Lei nº 8666/93 e alterações; acompanhar os processos de realização de concurso público; elaborar 

contratos e supervisionar todas as matérias ligadas ao órgão da Câmara Municipal; zelar pelo 

cumprimento da Lei Orgânica e do Regimento Interno e demais serviços afins; participar das Sessões 

Plenárias e Audiências Públicas. 

 CARGA HORÁRIA: Período normal de trabalho de 12 horas semanais. 


