
LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, de 27 de setembro de 2007. 

 

         

“Cria Quadro, Cargo Efetivo de Supervisor Administrativo, 

Estabelece Padrão da Câmara Municipal de Vereadores de Novo 

Xingu e da outras providências”. 

 

JAIME EDSSON MARTINI, 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: 

 

 

     Art. 1º - Fica criado o quadro de cargo de provimento efetivo da 

Câmara Municipal de Vereadores de Novo Xingu, integrados pela seguinte categoria funcional, com o 

respectivo nº de cargo e padrão de vencimento. 

 

DENOMINAÇÃO Nº DE CARGO PADRÃO 

Supervisor Administrativo 01 09 

 

     Art. 2º - Faz parte integrante desta lei o Anexo I que prevê a 

síntese dos deveres, forma de provimento e requisitos, bem como a natureza e a carga horária. 

 

     Art. 3º - O servidor será submetido ao cumprimento de estágio 

probatório nos termos da lei e a comissão de avaliação será designada pelo Presidente do Legislativo 

através de Portaria. 

     Art. 4º - Aplica-se ao servidor da Câmara as disposições das Leis 

Municipais 119/2002 e 138/2002 com suas alterações. 

     Art. 5º - As despesas decorrentes desta lei serão atendidas pelas 

dotações orçamentárias próprias. 

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

                                        GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 27 de setembro de 2007.  

   

JAIME EDSSON MARTINI 

 Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

 

ALINE BARZOTTO BERNARDI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 

 

 



Anexo I 

 

 

 

 

     SINTESE DOS DEVERES 

 

 

     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 leis e proposições. 

 

     FORMA DE PROVIMENTO 

      

     Concurso Público 

 

     REQUISITOS 

 

     Instrução mínima de 2º Grau Completo 

 

     CARGA HORÁRIA 

 

     40 horas semanais.  


