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PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 01/2022 

  

Altera Disposições da Lei Municipal nº 
6.116/2013 que estabelece o Quadro de 
Servidores da Câmara Municipal de Estrela, 
Cria Cargo em Comissão e Função 
Gratificada, Gratificação e dá outras 
providências. 
 

O PREFEITO DE ESTRELA, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal vigente, 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
 

Art. 1º Fica Criado o Cargo em Comissão de Assessor Administrativo, padrão 
CC1/FG1 no quadro de Cargos em Comissão da Câmara Municipal de Estrela. 

 
 
Art. 2º Fica alterado o art. 10 da Lei Municipal nº 6.116/2013, de 20 de agosto 

de 2013, que passam a ter a seguinte redação: 
 

  
Art. 10. O quadro de Cargos em Comissão é integrado pelos padrões de 

vencimento e nº de cargos, conforme quadro abaixo: 
 

Nº CARGOS E 
FUNÇÕES 

DENOMINAÇÃO DA 
CATEGORIA FUNCIONAL 

PADRÃO 

01 Assessor Administrativo CC1/FG1 

01 Assessor Parlamentar CC2/FG2 

01 Assessor de Imprensa CC2/FG2 

01 Supervisor Administrativo CC3/FG3 

01 Assessor Jurídico CC4/FG4 

 
 
Art. 3º Fica alterado o art. 17 da Lei Municipal nº 6.116/2013, de 20 de agosto 

de 2013, que passam a ter a seguinte redação: 
 
Art. 17. São as seguintes tabelas dos vencimentos dos cargos de provimento 

efetivo e dos cargos em comissão. 
  

I. Cargos de Provimento Efetivo 
 

PADRÃO VENCIMENTO MENSAL EM R$ 

C-01 R$ 1.643,97 

C-02 R$ 2.430,59 

C-03 R$ 5.774,56 

       
II. Cargos em Comissão  
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PADRÃO VENCIMENTO MENSAL EM R$ 

CC-1 R$ 3.180,00 

CC-2 R$ 3.943,21 

CC-3 R$ 4.603,07 

CC-4 R$ 5.404,26 

 
Parágrafo único. Os vencimentos das Funções Gratificadas correspondem a 

10% (dez por cento) do valor do padrão correspondente do cargo em comissão. 
 

 
Art. 04. As especificações do cargo de em Comissão ou função gratificada, 

criando pela presente Lei, contendo síntese de atribuições, condições de trabalho, 
carga horária forma de recrutamento são as constantes do Anexo Único da Presente 
Lei, que passará a integrar o Anexo II da Lei Municipal nº 6.116/2013, de 20 de agosto 
de 2013. 

 
 
Art. 05. Fica alterado o art. 21 da Lei Municipal nº 6.116/2013, de 20 de agosto 

de 2013, que passam a ter a seguinte redação: 
 
“Art. 21. As gratificações especiais de função serão: 
 
I - pelo exercício de cargo de Coordenação da Ouvidoria Legislativa e 

Transparência. 
 
II – do acréscimo de atribuições para desempenho de atividades de fiscalização 

e controle dos contratos administrativos.” 
 
Art. 06. Fica alterado o art. 22 da Lei Municipal nº 6.116/2013, de 20 de agosto 

de 2013, que passam a ter a seguinte redação: 
 
 
“Art. 22. O exercício das funções descritas no art. 21, I e II desta lei, concede ao 
servidor efetivo uma gratificação no valor de R$ 672,00 (seiscentos e setenta e 
dois reais).” 
 
 
Art. 07. Os atuais ocupantes dos cargos em comissão e funções gratificadas, 

ora reclassificados, passam automaticamente para os padrões correspondentes aos 
respectivos cargos que ocupam. 

 

 

Art. 08. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.  
 
Câmara de Vereadores de Estrela, em 13 de janeiro de 2022. 

  

  

 MESA DIRETORA 

 
 

http://www.camaraestrela-rs.com.br/


CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA 
Rua Dr. Tostes, 51 – Centro – Estrela/RS 

Fone: (51) 3981-1197  
www.camaraestrela-rs.com.br 

 
 

Quadro de Atribuições 

 

CARGO: Assessor Administrativo 

 

Nível Salarial: Padrão CC-1  

 

Provimento: Em Comissão 

 

ATRIBUIÇÕES: 

:executar todos os assuntos de trabalhos pertinentes à Assessoria Administrativa,  redigir 

expedientes administrativos; elaborar e manusear fichários; extrair certidões; proceder à 

classificação, separação e distribuição de expedientes; auxiliar na conferência da folha de 

pagamento; preencher fichas, livros, boletins, formulários, mapas de controle de serviços, 

conferencia do relatórios de viagens diárias e adiantamentos; orientar, eventualmente, a 

circulação interna de processos e outros expedientes; auxiliar na procura e arquivamento de 

processos, documentos do setor pessoal e outros expedientes em geral; auxiliar no recebimento 

e armazenamento de material. Prestar assessoramento ao Supervisor Administrativo, atendendo 

consultas; iniciar procedimentos de ordem orgânico-administrativo da Câmara através de seus 

componentes; elaborar ou determinar elaboração de estudos de cunho administrativo, 

distribuindo e redistribuindo processos a relatar ou, providenciar em pareceres conjuntos; 

avocar o competente relato, coordenar, orientar, supervisionar e dirigir as atividades da 

Assessoria Administrativa; propor programas de trabalho; determinar a realização de 

levantamentos técnicos e elaboração de análises administrativas, acompanhando a elaboração 

dos mesmos; providenciar no permanente acompanhamento de assuntos referentes a melhor 

estruturação do órgão; apresentar relatórios das atividades da Assessoria; executar outras tarefas 

correlatas. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 a) a carga horária de acordo com as exigências do cargo, sendo que exercício do cargo 

poderá exigir a prestação de serviços à noite, domingos e feriados, sem que caracterize qualquer 

remuneração extraordinária.  

 

  . 

 

REQUISITOS PARA RECRUTAMENTO: 

 a) Idade mínima de 18 anos; 

 b) Declaração de bens e valores que consistem no seu patrimônio, por ocasião da posse; 

 c) Recrutamento: nomeação pelo Presidente, tendo, no mínimo, Ensino Superior em 

andamento nas Áreas de Administração ou Contábeis. 
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