
LEI MUNICIPAL Nº 920/2018, de 06 de abril de 2018. 
 
 

Altera a Lei Municipal nº 735/2014, cria o cargo de provimento 

em comissão de Assessor Jurídico e dá 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 - A Lei Municipal nº 735, de 3 de fevereiro de 2014, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 19 - É o seguinte o quadro dos cargos em comissão e funções de confiança da 
administração centralizada do Executivo Municipal: 
 

Denominação Nº. de Cargos e Funções Código (p.ex.) 
Assessor de Gabinete  01 1 – 01 

Assessor Jurídico 01 1 – 04 
Chefe de Departamento 06 1 – 01 

Diretor 03 1 – 02 
Secretário Adjunto  03 1 – 03 

Secretário Municipal 06 Subsídio 
”  
“Art. 24 - ...................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 
 
II - Cargos de provimento em comissão: 
 
 

PADRÃO COEFICIENTE 
01 1.80 
02 2.50 

03 3.20 
04 4.70 

 
 
 



 

    III - Das funções de confiança: 
 

 PADRÃO COEFICIENTE 
01 0.50 
02 0.75 

03 1.00 
04 1.25 

” 
    Art. 2º - O Anexo II da Lei Municipal nº 735/2014 passa a 
vigorar com a inclusão das atribuições do cargo de Assessor Jurídico, conforme redação 
constante no anexo da presente Lei. 

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

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU – RS, em 06 de abril de 2018. 
 
 
 

JAIME EDSSON MARTINI 
Prefeito Municipal  

 
Registre-se e Publique-se                 
 
 
DILAMAR CEZAR CONTERATO 
Sec. Mun. da Adm. Plan. e Finanças  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ANEXO À LEI MUNICIPAL Nº 920/2018 
 

“ 
ANEXO II 

CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA  
... 

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Assessoramento na realização das tarefas de ordem jurídica, no 

âmbito administrativo, atendendo consultas, interpretando textos legais e emitindo pareceres 
solicitados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. 

b) Descrição Analítica: 
• Atender, no âmbito administrativo e em colaboração com o Procurador-Jurídico do 

Município, aos processos e consultas que lhe forem submetidos pelo Prefeito, 
Secretários e Diretores das Autarquias Municipais; 

• Emitir pareceres e interpretações de textos legais;  
• Confeccionar minutas;  
• Atender a consultas, no âmbito administrativo, sobre questões jurídicas, submetidas a 

exame pelo Prefeito e Secretários, emitindo parecer, quando for o caso;  
• Revisar e propor atualização da legislação municipal, se for o caso;  
• Observar as normas federais e estaduais que possam ter implicações na legislação 

local, à medida que forem sendo expedidas, e providenciar a adaptação desta; 
• Estudar e revisar minutas de termos de compromisso e de responsabilidade, contratos 

de concessão, locação, comodato, convênio, termos de colaboração, termos de 
cooperação, e outros atos que se fizerem necessários a sua legalização;  

• Estudar, redigir ou minutar desapropriações, compras e vendas, permutas, doações, 
bem como, auxiliar na elaboração dos respectivos anteprojetos de leis e decretos;  

• Exercer outras atividades compatíveis com a função, de conformidade com a 
disposição legal ou regulamentar, ou para as quais sejam expressamente designados; 

• Executar outras tarefas correlatas. 
 
c) Condições de Trabalho: 

Carga horária semanal: 12 horas. 
d) Requisitos para Provimento: 

  a) Idade mínima de 18 anos; 
  b) Curso superior de Direito e registro na OAB (Ordem dos Advogados do 
Brasil). 
 

e) Admissão: 
O cargo é de livre nomeação, a critério do Poder Executivo. 

... 
” 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 
XINGU – RS, aos 06 dias do mês de março de 2018. 
 
 

 
JAIME EDSSON MARTINI 

Prefeito Municipal 


