
 
 

LEI Nº 2.343, DE 30 DE JANEIRO DE 2017. 
 
 
 

Altera e acrescenta dispositivos da Lei nº 1.176, 
de 31 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os 
quadros e funções públicas no município de 
Pinhal Grande e dá outras providências. 

 
 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE , Estado do Rio 
Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte lei: 
 
 Art. 1o É acrescido ao Cargo em Comissão e as Funções Gratificadas previstos 
no Artigo 18 da Lei Municipal nº 1.176, de 31 de dezembro de 2004, o seguinte 
cargo/função: 
 

Quantidade Denominação Padrão 

1 Assessor Setorial CC-6/FG-6 
 
 Parágrafo único. As atribuições, condições de trabalho e requisitos para 
provimento do cargo criado neste artigo constam no anexo. 
 
 Art. 2o Fica alterado de CC-10/FG-10 para CC-8/FG-8 o padrão do cargo de 
Diretor de Compras, Licitações e Contratos, incluído pela Lei 2.195, de 19 de maio de 
2014 ao art. 18 da Lei Municipal nº 1.176, de 31 de dezembro de 2004. 
 
 Art. 3o Fica alterado de FG-7 para FG-6 o padrão do cargo de Chefe do 
Departamento de Água e Esgoto, constante no art. 18-A da Lei Municipal nº 1.176, de 31 
de dezembro de 2004, incluído pela Lei 2.195, de 19 de maio de 2014. 
 
 Art. 4o Ficam alterados os padrões dos seguintes cargos, constantes do art. 18 
da Lei Municipal nº 1.176, de 31 de dezembro de 2004, com redação dada pela Lei 2.195, 
de 19 de maio de 2014: 
 I - Chefe de Gabinete, do padrão CC-10/FG-10 para CC-7/FG-7; 
 II – Assessor de Administração, do padrão CC-10/FG-10 para CC-7/FG-7; 
 III - Diretor de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, do padrão CC-10/FG-10 
para CC-8/FG-8; 
 IV - Diretor de Obras e Serviços Públicos, do padrão CC-10/FG-10 para CC-
10/FG-7. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal Grande, 30 de janeiro de 2017. 
 
 
 
 
 

LUIZ ANTONIO BURIN 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 
 
 
ROGÉRIO LUIZ DELAMEA DALMOLIN 

Secretário Municipal da Administração 
 



 
 
 

ANEXO 
 
 
 
 

CARGO: ASSESSOR SETORIAL 
Padrão: CC-6/FG-6 
 
 
 
Síntese dos Deveres – executar atividades de assessoria no suporte ao Chefe do Poder 
Executivo, ao Secretário Municipal da Administração e à autoridade assistida, perante 
órgãos públicos, atendendo o planejamento estratégico que implique ações integradas com 
outras instituições públicas. 
Descrição das Atividades: acompanhar e participar da execução de acordos, protocolos 
de intenções, parcerias e convênios com instituições públicas, dando assistência e 
orientação nas atividades do órgão conveniado ou parceiro, assessorar prestando 
assistência na aferição de desempenho e resultados visando o cumprimento das ações e 
objetivos propostos; assessorar prestando suporte no preparo e despacho de expedientes; 
assessorar, prestando suporte no acompanhamento da programação de trabalho da unidade 
subordinada à autoridade assistida; exercer outras atividades que minudenciem as já 
descritas, correlatas de assessoramento. 
Requisitos Mínimos:  
 Idade Mínima - 18 anos 
 Escolaridade – Ensino Médio 
Admissão: Livre Nomeação  

 
 


