
LEI Nº 2.339, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016. 
 
 
 

Dispõe sobre a criação de cargos no Quadro do Poder 
Legislativo 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. Esta lei dispõe sobre os cargos efetivos do quadro do Poder Legislativo 
criados pela Resolução n° 048, de 28 de dezembro de 1994, que passam a ser regidos pela 
presente lei que ratifica sua criação e os estabelece na forma que segue: 
 

DENOMINAÇÃO Quantidade PADRÃO 
Oficial Administrativo 01 13 
Auxiliar de Administração 01 08 
Servente 01 02 

 
 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. Os valores dos vencimentos dos cargos a que se refere o artigo anterior 
são os fixados para idênticos padrões do Poder Executivo. 
 Art. 3º. Os cargos de provimento efetivo serão sempre providos mediante prévia 
aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. 
 Art. 4º. A carga horária de trabalho dos cargos será de trinta e três horas semanais 
para os cargos administrativos e de quarenta horas semanais para os demais cargos. 
 Art. 5º. O regime jurídico do pessoal do Poder Legislativo Municipal será o 
mesmo adotado para os servidores do Poder Executivo Municipal, inclusive no que diz 
respeito aos deveres, direitos e vantagens. 
 Art. 6º. As incorporações previstas pela Lei Municipal nº 2193, de 12 de maio de 
2014, já integradas na remuneração dos servidores efetivos, independente da continuidade 
do exercício na função que originou o direito, tornam-se definitivas. 
 Art. 7º. Os cargos de provimento efetivo, aqui estabelecidos, tornam-se extintos a 
partir de sua vacância. 
 Art. 8º. Revoga-se a Resolução nº 048, de 28 de dezembro de 1994. 
 Art. 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

CÂMARA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 28 de dezembro de 2016. 
 
 

DARCI FERREIRA DOS SANTOS 
Presidente 

 
 

Registre-se e publique-se 
 



ANEXO I 
 

 
Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 
Padrão: 08 
 
ATRIBUIÇÕES:  executar trabalho administrativo correlato aos da Secretaria da Câmara 
Municipal de Vereadores e outras tarefas estabelecidas pela Lei Municipal nº 1.775 de 01 
de abril de 2010. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 33 horas semanais; 
b) outras: viagens; frequência a cursos especializados. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  escolaridade: ensino fundamental completo; 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
 
Cargo: OFICIAL ADMINISTRATIVO 
Padrão: 13 
 
ATRIBUIÇÕES:  executar serviços complexos de escritório que envolvam interpretação 
de leis e normas administrativas, especialmente para fundamentar informações; executar 
outras tarefas correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 33 horas semanais; 
b) outras: viagens para fora da sede. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: escolaridade: ensino médio completo; 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
 
Cargo:  SERVENTE 
Padrão: 02 
 
ATRIBUIÇÕES:  realizar atividades rotineiras, envolvendo a execução de trabalhos de 
limpeza em geral; executar outras tarefas correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais; 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: escolaridade: ensino fundamental incompleto; 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 



 
JUSTIFICATIVA 

 
 

 O Projeto de Lei Legislativo nº 006/2016 cumpre necessidade de regularização 
dos cargos efetivos criados no quadro de pessoal do Legislativo Municipal via Resolução. 
 É oportuno indicar que a partir da EC nº 19, de 1998, que tratou da reforma 
Administrativa, passou-se a exigir lei em sentido formal, no que tange à fixação da 
remuneração dos cargos criados no Quadro do Poder Legislativo. 
 Tal obrigatoriedade foi objeto de questionamento pela Auditoria do Tribunal de 
Contas do Estado no ano de 2015, a qual requereu a regularização dos cargos efetivos , 
criando-os por lei, ratificando a Resolução 048/1994, evitando assim apontamento pelo 
órgão fiscalizador. 
 Diante de tal fato, entendemos ser necessário projeto de lei da Mesa Diretora 
promovendo a instituição dos cargos com seus respectivos padrões, conforme o texto já 
previsto na Resolução nº 048/1994, com atualização de valores, conforme já estabelecidos 
por leis posteriores a ela. 
 O projeto de lei 006/2016 respeita o mesmo texto da legislação municipal 
pertinente, já vigente, sem qualquer alteração de padrão, ou criação de novo cargo, ou 
mesmo nova vantagem, portanto, não havendo incidência dos óbices postos na Lei Federal 
nº 9504/1997 e na Lei Complementar nº 101/2000. 
 Atendemos ao fato de que a Resolução 048/1994 ao criar os cargos efetivos não 
estabeleceu suas atribuições, o que não nos permite atribui-las a partir de agora, limitando-
se as atividades já exercidas pelos cargos que se encontram ocupados. Razão pela qual 
devem os mesmos ser extintos a partir de sua vacância. 
 Por óbvio, a Resolução 048/1994 é revogada a partir da vigência da Lei oriunda 
do Projeto de Lei nº 006/2016. 
 A necessidade do projeto de Lei nº 006/2016 surge como forma de adequar a 
norma local aos parâmetros após o advento da Emenda Constitucional nº 019/1998. 
 Nesse sentido contamos com a aprovação dos pares desta Casa. 
 

MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 31 de outubro de 2016. 
 
 

Vereador DARCI FERREIRA DOS SANTOS – Presidente 
 
 

Vereador ADILIO JOSÉ BATISTELA – Vice-Presidente 
 
 

Vereador EZEQUIEL PICCIN – 1º Secretário 
 
 

Vereador ODILO DO SANTOS – 2º Secretário 
 
 


