
 

 

LEI MUNICIPAL Nº 707/2013 DO LEGISLATIVO, de 20 de junho de 

2013.  

“Consolida o Quadro de Cargos Efetivos, em Comissão, 

Função Gratificada e Estabelece Plano de Carreira dos 

Servidores do Poder Legislativo e dá outras 

providências.” 

 

GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN, Prefeito 

Municipal de Novo Xingu – RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são 

conferidas pela Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º- O Servidor Público do Poder Legislativo 

Municipal de Novo Xingu é integrado pelos seguintes quadros, regidos pelo Regime Jurídico 

dos Servidores Públicos do Município de Novo Xingu:  

I-                   quadro dos cargos de provimento efetivo; 

II-                quadro dos cargos em comissão e funções 

gratificadas.  

Art. 2º - Para efetivo desta lei considera-se: 

I – Cargo, o conjunto de atribuições e responsabilidades 

cometidas ao Servidor Público, mantidas às 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, constituídas 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 

DO QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

SEÇÃO I 

DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS 

 

Art. 3º - O quadro de cargos de Provimento Efetivo, 

estruturado em carreira é integrado pelas seguintes categorias funcionais, com o respectivo 

número de cargos e padrões de vencimento, bem como pelo Anexo I: 

DENOMINAÇÃO Nº DE 

CARGOS 

PADRÃO 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 01 01 

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 01 02 

 

Art. 4.º - Os vencimentos dos cargos efetivos são obtidos 

da multiplicação do valor padrão/coeficiente/classe e serão revisados e reajustados 

anualmente.  

SEÇÃO II 

DAS ESPECIFICAÇÕES DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS 

 

Art. 5.º - Especificações de categorias funcionais, para 

efeito desta Lei, é a diferenciação de cada uma relativamente às atribuições, responsabilidade, 

e dificuldade de trabalho, bem como as qualificações exigidas para o provimento dos cargos 

que a integram. 

Art. 6.º – 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 especificações; 

 



 

 

 

V - requisitos para provimento, abrangendo o nível de 

instrução, a idade e outras espécies de acordo com as atribuições do cargo. 

Art. 7.º- As especificações das categorias funcionais e dos 

cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento 

criadas pela presente Lei e constituem o ANEXO I e II, que é parte integrante. 

 

SEÇÃO III 

DO RECRUTAMENTO DE SERVIDORES 

  

Art. 8º- O recrutamento para os cargos efetivos far-se-á 

para a classe inicial de cada categoria funcional, mediante concurso público, nos termos 

Regime Jurídico dos Servidores do Município.  

Art. 9º - O servidor que por força de concurso público for 

nomeado em cargo de outra categoria funcional, será enquadrado na classe “A” da respectiva 

categoria, iniciando nova contagem de tempo em exercício para fins de promoção. 

 

SEÇÃO IV 

DO TREINAMENTO 

 

Art. 10 - A Câmara Municipal promoverá treinamentos 

para os servidores sempre que verificada a necessidade de melhorar a execução das atividades 

dos servidores, assegurando aperfeiçoamento e participação em cursos de qualificação. 

Art. 11 - O treinamento será denominado interno quando 

desenvolvido pelo próprio Legislativo, atendendo necessidades verificadas, e externa quando 

por órgãos ou entidades especializadas. 

  

SEÇÃO V 

DA PROMOÇÃO 

  

Art. 12 – A promoção será realizada dentro da mesma 

categoria mediante passagem do servidor de uma determinada classe para a imediatamente 

superior. 



 

Art. 13 - Cada categoria funcional terá sete classes, 

designadas pela letra A, B, C, D, E, F e G sendo esta última a final de carreira. 

Art. 14 - Cada cargo se situa dentro da categoria 

funcional, inicialmente na classe “A” e a ela retornando quando vago. 

Art. 15 – As promoções obedecerão ao critério de tempo 

de exercício em cada classe e merecimento. 

Art. 16 – O tempo de exercício na classe para fins de 

promoção para a seguinte será de: 

I - quatro anos na classe A; 

II - quatro anos na classe B; 

III - cinco anos na classe C; 

IV - cinco anos na classe D; 

V - cinco anos na classe   E; 

VI -  seis anos na classe   F; 

VII - seis anos na classe G. 

 

Art. 17 – Merecimento é a demonstração positiva do 

servidor no exercício de 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 1.º - Em princípio, todo servidor tem 

merecimento para ser promovido de classe.  

Parágrafo 2.º - Fica prejudicado o merecimento, 

acarretando a interrupção da contagem do tempo para fins de promoção sempre que o 

servidor: 

I – somar três penalidades de advertência; 

II – sofrer pena de suspensão; 

III - completar três faltas injustificadas ao serviço; 

IV – somar quinze atrasos de comparecimento ao serviço. 

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. 18 – Suspendem a contagem do tempo para fins de 

promoção: 

I – as licenças e o afastamento sem direito à remuneração;  

II – as licenças para tratamento de saúde que excederem 

noventa dias, mesmo quando em prorrogação, exceto as decorrentes de acidente em serviço; 

III – as licenças para tratamento de saúde em pessoas da 

família. 

Art. 19 – A promoção terá vigência a partir do mês 

seguinte àquele em que o servidor completar o tempo de exercício exigido. 

  

CAPÍTULO III 

DO QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO 

   

Art. 20 - A organização do pessoal com base no quadro de 

cargo em comissão e função gratificada fica assim constituída: 

I -   Quadro de cargo em comissão 

II -   Quadro de Funções Gratificadas 

Parágrafo 1.º - O cargo em comissão pode ser provido 

por comissionado ou por servidor público efetivo, sendo possibilitado pagar Função 

Gratificada para servidor público do município posto a disposição do Legislativo e a servidor 

do próprio Legislativo. 

Parágrafo 2.º - Considera-se Função Gratificada para os 

efeitos desta Lei a que corresponder as atribuições de chefia, direção e ou assessoramento, 

cabível apenas a servidores efetivos. 

Art. 21 - Fica definido o quadro dos cargos em comissão 

do Poder Legislativo com denominação, número de cargos e padrão de vencimentos, também 

aplicado no que couber o anexo II. 

 

Denominação Número de cargos Padrão / Código 

Assessor Legislativo 01 CC 01 

Assessor Jurídico 01 CC 02 

  



 

 

 Art. 22 – Os cargos em comissão são de livre nomeação e 

exoneração do Presidente da Câmara de Vereadores. 

 

CAPÍTULO IV 

SEÇÃO I 

DAS TABELAS DE PAGAMENTO DOS QUADROS 

  

Art. 23 – A remuneração dos Cargos Efetivos obedecerá 

ao disposto na tabela a seguir, através da multiplicação do respectivo coeficiente pelo valor 

atribuído ao Padrão Básico Referencial dos Servidores Municipais. 

 

COEFICIENTE SEGUNDO A CLASSE 

 PADRÃO/ 

CLASSE 

COEFICIENTE 

A B C D E F G 

01 1,4000 1,5400 1,6800 1,8200 1,9600 2,1000 2,2400 

02 4,0000 4,4000 4,8000 5,2000 5,6000 6,0000 6,4000 

 

Art. 24 - A remuneração dos Cargos em Comissão 

obedecerá ao disposto na tabela a seguir, através da multiplicação do respectivo coeficiente 

pelo valor atribuído ao Padrão Básico Referencial dos Servidores Municipais. 

I – CARGOS EM COMISSÃO 

  DENOMINAÇÃO PADRÃO COEFICIENTE 

CC 1 2,30 

CC 2 4,00 

 

 

 

 



 

 

II – FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

DENOMINAÇÃO PADRÃO            COEFICIENTE 

FG 1 1,5 

 

Parágrafo 1.º – As atribuições dos Cargos em Comissão e 

da Função Gratificada faz parte desta Lei e do Anexo II. 

Parágrafo 2.º - Os vencimentos dos cargos em comissão 

serão reajustados nas mesmas datas e nos mesmos índices aos concedidos para os demais 

servidores do Legislativo. 

Art. 25 – Os valores das vantagens e adicionais serão 

obtidos pela multiplicação dos coeficientes ou índices sobre o Padrão inicial do cargo no qual 

está investido. 

Art. 26 – Os valores decorrentes da multiplicação do 

coeficiente com o Padrão Referencial serão arredondados para a unidade de reais seguinte. 

Art. 27 – O Padrão Referencial de que trata a presente Lei 

é o aplicado aos Servidores Públicos Municipal, cujo valor atual é fixado em R$ 586,91 

(quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos). 

  

SEÇÃO II 

DO ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO 

  

Art. 28 - É instituído o Adicional de Qualificação – AQ 

destinado aos servidores das Carreiras dos Quadros do Poder Legislativo, em razão dos 

conhecimentos adicionais adquiridos em ações de treinamento, títulos, diplomas ou 

certificados de cursos de graduação, em sentido amplo ou estrito, em áreas de interesse dos 

órgãos do Poder Legislativo. 

Parágrafo 1º -  O adicional de que trata este artigo não 

será concedido quando o curso constituir requisito para ingresso no cargo. 

Parágrafo 2º -  Para efeito do disposto neste artigo, serão 

considerados somente os cursos e as instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da 

Educação, na forma da legislação. 

 

 



 

Parágrafo 3º -  O adicional será considerado no cálculo 

dos proventos e das pensões, somente se o título ou o diploma forem anteriores à data da 

inativação. 

Parágrafo 4º - O adicional de qualificação previsto no 

caput deste artigo terá como base de cálculo o vencimento padrão do servidor, e será 

concedido a partir da apresentação do diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da 

Educação e Cultura. 

Parágrafo 5º - O Adicional de Qualificação – AQ incidirá 

sobre o vencimento básico do servidor cuja escolaridade mínima para o cargo seja ensino 

médio completo ou incompleto da seguinte forma: 

I - 15% (quinze por cento), em se tratando de graduação 

de nível superior; 

II - 15% (quinze por cento), em se tratando de certificado 

de Especialização e ou pós-graduação; 

III - 20% (vinte por cento), em se tratando de título de 

Mestre; 

IV - 30% (trinta por cento), em se tratando de título de 

Doutor; 

Art. 29 -  Em nenhuma hipótese o servidor perceberá 

cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos no artigo 29. 

Parágrafo Único -  O adicional de qualificação será 

devido a partir do dia da apresentação do título, diploma ou certificado. 

Art. 30 – São cursos específicos à área de atuação dos 

servidores do Poder Legislativo os Cursos de Administração, Ciências Contábeis, Gestão 

Pública, Gestão de Recursos Humanos, Secretariado Executivo e Direito. 

SEÇÃO III 

DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE 

 

     Art. 31 - A concessão dos adicionais de insalubridade e 

periculosidades, previsto no artigo 87 da Lei Municipal nº 119/2002, que instituiu o Regime 

Jurídico dos Servidores do Município, obedecerá ao disposto na Lei Municipal n.º 215/2003. 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 32 - Em casos omissos ou lacunas aplica-se à 

legislação pertinente aos Servidores Públicos Municipais. 

Parágrafo Único – Aos servidores da Câmara aplicam-se 

às disposições da Lei Municipal nº 119/2002 e suas alterações, que dispõe sobre o Regime 

Jurídico Único. 

Art. 33 – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei 

correrão por conta das dotações orçamentárias da própria Câmara. 

Art. 34 – Aos atuais servidores detentores de cargo de 

provimento efetivo ficam garantidos todos os direitos assegurados pelas leis municipais 

429/2007 e 491/2008 em especial o enquadramento, o interstício de classe e o tempo já 

decorrido na atual letra. 

Parágrafo Único – Os atuais servidores serão 

beneficiados com a alteração dos coeficientes sem perder os avanços de classe eis que 

alcançados pela classificação da presente lei, vedada qualquer redução. 

Art. 35 - Fica assegurada revisão geral anual dos 

vencimentos dos servidores do Legislativo Municipal, com data base fixada para o mês de 

abril de cada ano. 

Parágrafo Único – A revisão de que trata este artigo, 

atualizará os vencimentos no mínimo em valores que reponham as perdas salariais IGP-M nos 

últimos doze meses e aumento real designado pela autoridade competente. 

Art. 36 - O pagamento da remuneração mensal dos 

servidores será realizado até o último dia útil do mês do trabalho prestado. 

Art. 37 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei 

correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, constantes das Leis Orçamentárias 

Anuais.  

Art. 38 - Fica o Poder Legislativo autorizado a receber 

servidores de outras esferas de Poderes bem como ceder servidores do seu quadro efetivo. 

 

 

 

 



 

 

Parágrafo Único – Os servidores recebidos para o 

exercício dos cargos ou funções gratificadas da Câmara Municipal de Vereadores serão 

lotados na Câmara, que assumirá a sua remuneração, além da função gratificada, se houver.  

Art. 39 – A presente Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, com efeitos retroativos a 01 de junho de 2013. 

Art. 40 - Revoga-se as Leis Municipais 429/2007, 

491/2008 e 507/2009.     

 

 

 

 

                              GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 20 de junho de 2013. 

 
 

GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN 

Prefeito Municipal  

 

 

Registra-se e Publica-se 

 

 

MARCELO KUSTER RAUCH 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

  



 

 

ANEXO I 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

PADRÃO DE VENCIMENTO:  01 

ATRIBUIÇÕES: 

 a) Descrição Sintética: Proceder à limpeza, conservação e 

organização do espaço físico, no que tange às responsabilidades do poder público municipal. 

b) Descrição Analítica: Serviços básicos de limpeza e 

conservação geral do prédio da câmara. Varrição e manejo dos instrumentos de trabalho, uso 

de equipamentos para limpeza geral. Fazer e servir chimarrão, café, chá, sucos e outros. 

Auxiliar no atendimento do telefone. Limpeza de bens, móveis e equipamentos em geral. 

Responsabilizar-se pelo fechamento de portas e janelas. Receber correspondências da câmara 

e efetuar retirada junto aos Correios. Lavar toalhas, cortinas e tapetes.  Recolhimento de lixo e 

limpeza de banheiros, e as demais atribuições do cargo descritas na Lei 491/2008. Permanecer 

nas sessões da câmara e nas reuniões das comissões permanentes da Câmara. 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir 

atendimento ao público. 

Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Instrução: Primário Completo 

c) Concurso Público. 

 



 

 

 CATEGORIA FUNCIONAL: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 02 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Supervisionar os trabalhos 

realizados no Poder Legislativo. 

b) Descrição Analítica: Supervisionar todos os serviços 

realizados no recinto da Câmara de Vereadores realizados por demais servidores; receber e 

analisar todas as preposições recebidas ordenar o protocolo e a remessa para a assessoria 

jurídica, comissões permanentes da câmara e outras eventualmente instaladas e preparar a 

ordem do dia para apreciação do plenário; verificar a presença dos vereadores na sessão e 

conferir a folha de pagamento de subsídios bem como a folha de pagamento dos servidores, 

controlar a freqüência dos servidores quanto à efetividade e cumprimento das obrigações do 

cargo; supervisionar e conferir todas as atas das sessões e manter controle de arquivo bem 

como manter o controle e arquivamento das gravações referentes às sessões ordinárias, 

extraordinárias e demais referidas no Regimento Interno da Câmara; Estar presente nas 

sessões da câmara; Elaborar proposições requeridas por Vereadores e Mesa Diretora; elaborar 

a matéria a ser distribuída para a imprensa; elaborar e apresentar programas radiofônicos do 

Poder Legislativo; conceder o uso do plenário para reunião de entidades com a equiescência 

da Presidência da Câmara. Manter o arquivamento de todas as leis e proposições.  

Condições de Trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

 Requisitos para Provimento 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Instrução: Ensino Médio completo; 

 c) Concurso Público. 

 



 

 

ANEXO II 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: ASSESSOR LEGISLATIVO 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 01 - CC 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Assessoria Legislativa. 

b) Descrição Analítica: Redigir expedientes 

administrativos, tais como: ofícios, pedido de informações, proposições, relatórios e outros; 

secretariar sessões/reuniões, lavrar atas promover a gravação das sessões; auxiliar no parecer 

das comissões permanentes; efetuar registros patrimoniais, atendimento ao público e prestar 

informações aos interessados, atender os telefones; apresentar informativos radiofônicos 

quando necessário; auxiliar no trabalho de aperfeiçoamento e implantação de rotinas; 

promover a atualização do site/portal do Poder Legislativo; Prestar todas as informações 

necessárias ao TCE- Tribunal de Contas do Estado, prestar assessoramento para todos os 

vereadores e executar tarefas afins. 

  

Condições de Trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

 Requisitos para Provimento: 

b) Ensino Médio Completo 

 

 

 

 



 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: ASSESSOR JURÍDICO 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 02 - CC 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Assessoria Jurídica. 

b) Descrição Analítica: 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 e quando necessário realizar os informativos radiofônicos. 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 20 horas; 

Requisitos para Provimento: 

Nível Superior – Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, 

com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. 

 

 

 



 

 

 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA A LEI MUNICIPAL 707/2013, de 20 de junho de 2013. 

 

Exmo Senhores (as) Vereadores (as): 

 

É com satisfação que nos dirigimos aos nobres Edis, com 

objetivo de justificar a respeito a Lei Municipal que ora levamos à apreciação e que trata dos 

quadros de cargos e funções do Poder Legislativo, que estabelece o Plano de Carreira dos 

Servidores, além de dar outras providências. 

Um Projeto que tem a total concordância com os demais 

elaborados e que dizem respeito à Legislação que define a independência jurídica para com o 

município de Novo Xingu. 

Porém, e para melhor entendimento dos nobres Edis, 

algumas considerações precisam ser feitas para a elucidação total de nossos objetivos: 

O número de cargos de provimento efetivo são os 

existentes atualmente no Poder Legislativo.  O número de cargos de provimento em comissão 

e das funções de confiança é em número e vencimentos que seus postos irão exigir, além 

daquilo que pensamos ser justo e aquilo que será exigido dos mesmos.  

Desta forma, considerando o visível interesse público do 

projeto ora apresentado, pedimos a aprovação do mesmo. 

      

                              GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 20 de junho de 2013. 

 
 

GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN 

Prefeito Municipal  

 

 

 

  

 


