
( X ) Projeto de Lei Protocolo nº: 3870
Em: 20/06/2013 - 15:44:37

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA:  			 	Projeto de Lei nº -------/2013

Ementa: Dispõe sobre alteração do art. 5 da lei nº 7.457, para criação de dois
cargos em Comissão para atender encargos de coordenação.

 			 	Projeto de Lei nº -------/2013

Ementa: Dispõe sobre alteração do art. 5 da lei nº 7.457, para criação de dois cargos em Comissão
para atender encargos de coordenação.

Autoria da Mesa Diretora.

Art. 1º Fica autorizada a criação de 02 cargos em Comissão de, padrão 3 CCL/FG, para ocupar
função de Coordenador de bancada e de Coordenador de Patrimônio, de acordo com as
atribuições a baixo descritas.

		Parágrafo único: Os ocupantes dos cargos cumprirão as atribuições, responsabilidades, Carga
Horária e Requisitos mínimos para o cargo, a seguir descritos:

		CARGO: COORDENADOR DE BANCADA 		

 		Descrição das atribuições: Comparecer as reuniões, assessorar os parlamentares e seus
assessores, na elaboração de projetos; organizar  e agendar reuniões entre os lideres dos partidos,
para discussão de projetos e outras matérias pertinentes; acompanhar o andamento dos projetos
de lei apresentados na Câmara; organizar e intermediar reuniões entre Vereadores e
Representantes de Classes e Lideres Comunitários, e entre outros interessados em se reunir com
Parlamentares; executar outras tarefas determinadas pela Mesa Diretora e Diretor de Expediente.

 		Condições de Trabalho:

a)	Carga Horária: 33 horas semanais

 		Requisitos para o provimento:



b)	Idade Mínima: 18 anos
c)	Instrução: Ensino Fundamental Completo
d)	Forma de Contratação: Cargo em Comissão

CARGO: COORDENADOR DE PATRIMONIO
 		Descrição das atribuições: coordenar e acompanhar os trabalhos na realização de inventário
patrimonial, transferências de bens, necessidades de manutenção e aquisição de bens moveis e
imóveis; coordenar os trabalhos das comissões de avaliação e atualização de lançamentos de
cadastro dos bens; executar outras tarefas determinadas pela Mesa Diretora e Diretor de
Expediente.

 		Condições de Trabalho:

a)	Carga Horária: 33 horas semanais

 		Requisitos para o provimento:

b)	Idade Mínima: 18 anos
c)	Instrução: Ensino Fundamental Completo
d)	Forma de Contratação: Cargo em Comissão

Art. 2º Com a aprovação dessa Lei o quadro de cargos em comissão do Poder Legislativo de
Carazinho, passara a ser conforme abaixo descrito:

DENOMINAÇÃO	N° DE CARGOS	PADRÃO
Assistente Parlamentar	13	CCL /FG– 3
Assessor de Comunicação Social	01	CCL /FG – 5
Assessor Jurídico da Mesa Diretora	01	CCL /FG – 5
Assessor Administrativo da Mesa Diretora	01	CCL /FG – 5
Assessor de Gabinete da Presidência	01	CCL /FG – 5
Procurador Geral Legislativo	01	CCL /FG – 6
Diretora de Expediente	01	CCL /FG –  7
Coordenador de Bancada	01	CCL /FG – 3
Coordenador de Patrimônio	01	CCL /FG – 3

 		Art. 3. Aplicar-se-á o Regime jurídico dos Servidores Públicos do Município de Carzinho no
couber, nos mesmos termos da Lei 7.457/11.

Art. 4. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta da dotação orçamentária
própria da Câmara de Municipal de Carazinho. 

		Art. 5 . Revoga-se a Lei 7.670/2013.

Art. 6. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala Antônio Libório Bervian, em 20/06/2013.
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