
LEI Nº 2.307, DE 24 DE MARÇO DE 2016.  
 
 
 

CRIA CARGO EM COMISSÃO NA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VEREADORES. 

 
 
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. É criado no Quadro de Servidores da Câmara Municipal de Pinhal Grande Cargo 
em Comissão, na forma que segue: 
 

DENOMINAÇÃO Quantidade PADRÃO 
Assessor Legislativo 01 CC01 

 
Parágrafo único. Integra a presente Lei o Anexo I, que especifica as atribuições de 
trabalho e dá outras informações acerca do cargo criado por esta lei. 
 
Art. 2º. 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  01 3,00 

 
Art. 3º. 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, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal. 
 
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 24 de março de 2016. 
 

 
DARCI FERREIRA DOS SANTOS 

Presidente 
 
 

Registre-se e publique-se 
 
 

EZEQUIEL PICCIN 
Secretário 

 



 
 
 

ANEXO I 
 
 
 
 

Denominação: Assessor Legislativo  
 
Quadro: Cargo em Comissão.  
 
Atribuições: 
 
Descrição Sintética:  assessoramento na realização das tarefas do processo legislativo.  
Descrição Analítica: prestar assessoria administrativa às atividades oriundas do Plenário, 
elaboração de atas, ofícios, e de documentos diversos. Controle do Arquivo Permanente e 
elaboração de atas, ofícios, e dos demais documentos de circulação interna e externa, 
desempenhar os demais serviços de secretaria. 
 
Condições de trabalho: 
a) carga horária: 33 horas semanais; 
b) o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite. 
 
Requisitos para provimento: 
a) escolaridade: ensino médio. 
 
Recrutamento: livre nomeação e exoneração do Presidente do Poder Legislativo. 
 


