
LEI Nº 6.037, DE 16 DE MARÇO DE 2004.

Cria cargos efetivos e extingue e cria cargos em comis-
são na Câmara Municipal de Carazinho, e dá outras pro-
vidências.

Autoria: Mesa Diretora da Câmara.

VEREADOR  JORGE  PIVA,  PRESIDENTE  DA  CÂMARA 
MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu, na qualidade de 
seu Presidente, de acordo com o § 5º, do  Art. 35, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgo a seguinte Lei:

Art.  1º  -  Cria  os  seguintes  cargos  efetivos  na  Câmara Municipal  de 
Carazinho:

01 ( um ) CONTADOR: Padrão 06
ATRIBUIÇÕES:  Comparecer  às  reuniões,  elaboração  da 

Contabilidade  Geral  da  Câmara;  de  acordo  com  as  normas  e  legislação 
contábil pública, dentro dos prazos legais, tudo de acordo com a legislação 
pública  vigente;  apresentar  os  balancetes  contábeis,  efetuar  o  controle 
financeiro, recebimentos e pagamentos; fazer o controle: de cartões ponto dos 
funcionários  da  casa,  gastos  com  telefone,  xerox,  elaborar  as  folhas  de 
pagamentos dos vereadores e dos servidores da casa, vale alimentação e vale 
transporte; manter atualizados os arquivos para fornecimento de dados para o 
TC, manter em dia a ficha funcional dos servidores, auxiliar a Comissão da 
Ordem Econômica  e  Controle  Financeiro  e  Orçamentário,  executar  outras 
tarefas designadas pela Presidência e pelo Diretor de Expediente, dentro da 
área contábil.
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01 (um) TÉCNICO EM INFORMÁTICA: Padrão 05

ATRIBUIÇÕES: Comparecer às reuniões, gerenciar a rede 
de computadores;  zelar pela conservação dos equipamentos de informática, 
fazer  a  limpeza  dos  equipamentos,  organizar  os  sistemas  de  Leis  e 
contabilidade, supervisão e implantação de novos programas, elaboração do 
boletim  oficial,  trabalhos  de  editoração  gráfica,  operação  de  sistema  de 
navegação na Internet para pesquisas de interesse do poder público, operações 
bancárias “on line”, scaniar as matérias para arquivamento, auxiliar os demais 
servidores  quando  necessário  no  uso  dos  computadores,  solucionar  os 
problemas de ordem técnicas nos computadores, quando tiver no seu alcance, 
executar  outras  tarefas  determinadas pela  Mesa Diretora  e  pelo Diretor  de 
Expediente dentro da área de informática.

02 (dois) RECEPCIONISTA: Padrão 02
ATRIBUIÇÕES: Comparecer as reuniões, manter contato 

com  o  público,  prestar  informações,  encaminhar  as  pessoas  aos  setores 
competentes,  responsáveis  pela  central  telefônica,  atender  telefone  e  fazer 
ligações, receber e transmitir recados, avisos, notar as ligações interurbanas 
feitas e quem as pediu,, conferindo-as para ressarcimento ao poder, executar 
outras tarefas determinadas pela Mesa Diretora e  pelo Diretor de Expediente.

01 (um) MOTORISTA: Padrão 02
ATRIBUIÇÕES: Comparecer  as  reuniões,  dirigir  o carro 

da Câmara Municipal, guardar o mesmo após o uso, preencher os boletins de 
ocorrências, comunicar  ao Diretor de Expediente qualquer defeito no veículo, 
ou quando o mesmo tiver que fazer as revisões normais e a extraordinárias, 
acompanhar  e  fiscalizar  os  reparos  no  veículo,  zelar  pela  conservação  do 
mesmo,  entregar  correspondências,  boletim  e  outros  documentos,  retirar 
correspondências junto a EBCT, agências bancárias e outros locais, executar 
outras tarefas determinadas pela Mesa Diretora e  pelo Diretor de Expediente.
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01 ( uma ) COZINHEIRA: Padrão 02
ATRIBUIÇÕES: Comparecer as reuniões, responsável pela 

cozinha, feitura do cafezinho e chá, devendo servir os vereadores e visitantes, 
responsável pela limpeza nos locais de trabalho e no ambiente da Câmara, 
zelando pelos móveis e equipamentos existentes, feitura de lista de compras 
para cozinha, responsável pelo estoque de mercadorias da cozinha, executar 
outras tarefas determinadas pela Mesa Diretora e pelo Diretor de Expediente.

01 (uma) FAXINEIRA: Padrão 01
ATRIBUIÇÕES:   Comparecer  as  reuniões,  executar  os 

serviços de limpeza nas dependências da Câmara, interno e externo, auxiliar a 
Cozinha e nos serviços de limpeza da cozinha e feitura de cafezinho nos dia 
de reunião da Câmara, responsável pela limpeza nos locais de trabalho e no 
ambiente  da  Câmara,  zelando  pelos  móveis  e  equipamentos  existentes, 
executar  outras  tarefas  determinadas pela  Mesa Diretora  e  pelo Diretor  de 
Expediente.

03 (três) SEGURANÇA: Padrão 01
ATRIBUIÇÕES:  Responsável  pela  segurança  do 

legislativo, verificando a entrada e saída de veículos e pessoas na Câmara, e 
mercadorias, efetuar rondas periódicas no recinto da Câmara, no pátio e nos 
estacionamentos da Câmara, tomar as medidas necessárias comunicando as 
autoridades legais quando constatar alguma irregularidade, zelar por todos os 
bens da Câmara, manter limpo o pátio e estacionamento, e executar outras 
tarefas determinadas pela Mesa Diretora e Diretor de Expediente.

01 (um) AUXILIAR LEGISLATIVO: Padrão 02
ATRIBUIÇÕES:  Comparecer  as  reuniões,  redigir  e 

transcrever as atas das reuniões da Câmara, digitar, leis, decretos, portarias, 
resoluções,  atestados,  certidões,  ordens  de  serviço,  e  demais  atos  do 
Legislativo,  elaboração  e  redação  de  correspondências  oficiais,  executar 
outras tarefas determinadas pela Mesa Diretora e pelo Diretor de Expediente.
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01 (um) AUXILIAR DE EXPEDIENTE: Padrão 01
ATRIBUIÇÕES:  Comparecer  as  reuniões,  auxiliar  na 

digitação de  leis, decretos, portarias, resoluções, atestados, certidões, ordens 
de serviço, e demais atos do legislativo, auxiliar na elaboração e redação de 
correspondências  oficiais,  endereçar  e  expedir  correspondências,  executar 
outras tarefas determinadas pela Mesa Diretora e pelo Diretor de Expediente.

Art.  2º  -  Os cargos  criados  pela  presente  Lei,  passarão a  cumprir  o 
mínimo de 33 horas e o máximo de 40 horas semanais, e estão submetidos ao 
regime jurídico dos servidores municipais.

Art.  3º -  A remuneração dos cargos serão anualmente revisados, nos 
termos determinados na lei vigente.

Art. 4º - Extingue os 10 (dez) cargos de assessor de bancada existentes 
na Casa Legislativa.

Art.  5º  -  Cria  13  (treze)  cargos  de  Assistente  Parlamentar,  Padrão 
CCL2,  sendo  um  para  cada  vereador  da  casa,  com  as  seguintes 
ATRIBUIÇÕES:

Assessorar o vereador que pertencer a sua indicação, na elaboração de 
projetos  de  lei,  requerimentos,  moções,  indicações  e  outros  documentos  a 
serem  apresentados  nas  reuniões  da  Câmara;  elaborar  agendas  de 
compromissos, recepcionar e atender as pessoas que procuram o vereador no 
gabinete;  comparecer  nas reuniões da  Câmara;  receber  correspondência  do 
vereador a qual é subordinado; elaborar respostas de acordo com a  orientação 
do vereador; proceder ao arquivamento de documentos do  vereador; elaborar 
relatórios de viagens e visitas; datilografar pareceres; zelar pelo material de 
expediente destinado ao uso do gabinete do vereador.

Art.  6º -  Os cargos de confiança existentes na Câmara Municipal de 
Vereadores, terão as seguintes especificações:

01 (um) Diretor de Expediente
01 (um) Consultor Jurídico
01 (um) Assessor da Mesa Diretora
01 (um) Assessor de Comunicações
13 (treze) Assistentes Parlamentar
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Art. 7º - O Quadro de Cargos em Comissão de Confiança da Câmara 
Municipal de Carazinho, será estruturado na seguinte forma:

DENOMINAÇÃO SÍMBOLO

01 – Diretor de Expediente CCL-7 / FGL-7
01 – Consultor Jurídico CCL-6 / FGL-6
01 – Assessor da Mesa Diretora CCL-5 / FGL-5
13 – Assistente Parlamentar CCL-2 / FGL-2
01 – Assessor de Comunicações CCL-2 / FGL-2

Art.  8º  -  O  Quadro  de  Cargos  Efetivos  da  Câmara  Municipal  de 
Vereadores de Carazinho será estruturado na seguinte forma:

DENOMINAÇÃO SÍMBOLO

01 – Assessor Legislativo  C

DENOMINAÇÃO PADRÃO

01 – Contador      06
01 – Técnico em Informática      05
02 – Recepcionista      02
01 – Motorista      02
01 – Cozinheira      02
01 – Faxineira      01
03 – Segurança      01
01 – Auxiliar Legislativo      02
01 – Auxiliar de Expediente      01

Art.   9º  -  As despesas correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.
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Art. 10 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, em 16 de março de 2004.

Vereador Jorge Piva
       Presidente

Registre-se e Publique-se:

Vereador Paulo Silva
    1º Secretário
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