
 
LEI Nº 2.358, DE 12 DE ABRIL DE 2017. 

 
 

Dispõe sobre a extinção do cargo de Assessor Legislativo 
e a criação do Cargo de Assessor Parlamentar no quadro 
de servidores da Câmara Municipal de Pinhal Grande e 
dá outras providências. 

 
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE.  Faço saber que a 

Câmara aprovou e eu, nos termos do §8º do art.63 da Lei Orgânica do Município, promulgo a 

seguinte lei: 

 
Art.1º. Fica extinto da Câmara Municipal de Pinhal Grande o cargo de Assessor Legislativo, 

revogando-se a Lei 2.307/2016. 

 
Art.2º. Fica criado no quadro de servidores da Câmara Municipal de Pinhal Grande o cargo 

de Assessor Parlamentar, de provimento em comissão, destinado a atender encargos de 

assessoramento, provido mediante livre escolha do Presidente do Poder Legislativo, entre as 

pessoas que reúnam condições e satisfaçam os requisitos legais e necessários para a 

investidura no serviço público, nos termos do Anexo I da presente lei. 

DENOMINAÇÃO Nº DE CARGOS  
ASSESSOR PARLAMENTAR  01 

 

Art.3º. A descrição das atribuições do cargo e requisitos mínimos para o provimento consta 

no Anexo I, parte integrante desta lei. 

 

Art.4º. O valor do vencimento do cargo será obtido através da multiplicação dos coeficientes 

respectivos pelo valor atribuído ao padrão de referência, conforme os seguintes conceitos: 

PADRÃO COEFICIENTE 
CC 07 6.70 

 

Art.5º. O padrão de referência é o mesmo fixado pelo Poder Executivo Municipal, revisado 

na mesma data e nos mesmos índices estabelecidos para os demais servidores públicos 

municipais. 

 

Art.6º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das verbas próprias do 

orçamento. 



 

Art.7º. Revoga-se a Lei 2.307 de 24 de março de 2016. 

 

Art.8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 12 de abril de 2017. 
 
 
 
 

LUCAS MICHELON  
 PRESIDENTE 

 
 
 

 
 
 
 
 
Registre-se e publique-se. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

 

Denominação: Assessor Parlamentar 

 

Quadro: Cargo em Comissão.  

 

Síntese dos deveres: Atividades de assessoramento aos vereadores na preparação de 

proposições, de pronunciamentos, relatórios e na elaboração de estudos opinativos e 

informativos atinentes ao exercício das funções constitucionais específicas à Câmara de 

Vereadores. 

 

Exemplos de atribuições: Assessorar o vereador no planejamento, coordenação e orientação 

das atividades relacionadas ao processo legislativo e protocolo junto à Câmara; auxiliar nos 

serviços de plenário fornecendo material de apoio; realizar pesquisas e estudos para a 

execução de projetos e proposições em geral; preparar e encaminhar as proposições do 

vereador; providenciar o encaminhamento de processos e expedientes em geral às áreas 

competentes da Câmara; elaborar, sob a orientação do vereador, pronunciamentos a serem 

proferidos em plenário ou em atos oficiais; supervisionar as atividades do gabinete; estudar 

formas de instrumentalizar, em proposições legislativas, a serem concretizadas pelos serviços 

da Casa, assuntos que versarem sobre necessidades e reivindicações da coletividade; gestionar 

junto à Administração da Câmara, em nome do vereador, toda e qualquer reivindicação para 

atendimento de necessidades do gabinete; cumprir e fazer cumprir as determinações de ordem 

superior e as normas e procedimentos disciplinares da Casa; providenciar relatório das 

atividades do gabinete; executar outras tarefas correlatas. 

 

Condições de trabalho: 

a) Geral: carga horária semanal de 33 horas; 

b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, 

domingos e feriados.     

 

Requisitos para investidura: 

a) Idade: mínima de 18 anos; 

b) Instrução: nível médio completo. 


