
LEI Nº 2.079, DE 28 DE MARÇO DE 2013.  
 
 
 

CRIA CARGO EM COMISSÃO NA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VEREADORES. 

 
 
 SELMAR ROQUE DURIGON, Prefeito Municipal de Pinhal Grande, Estado 
do Rio Grande do Sul. 
 Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte lei: 
 
 Art. 1º. É criado no Quadro de Servidores da Câmara Municipal de Pinhal 
Grande Cargo em Comissão e respectiva Função Gratificada, na forma que segue: 
 

DENOMINAÇÃO Quantidade PADRÃO 
Assessor Jurídico 01 CC12/FG12 

 
 Parágrafo único. Integra a presente Lei o Anexo I, que especifica as 
atribuições de trabalho e dá outras informações acerca do cargo e função criados por esta 
lei. 
 
 Art. 2º. O valor do vencimento do cargo e valor da função gratificada será 
obtido através da multiplicação dos coeficientes respectivos pelo valor atribuído ao padrão 
de referência, conforme os seguintes conceitos: 
 

PADRÃO COEFICIENTE PADRÃO COEFICIENTE 
CC 12 9,9 FG 12 6,6 

 
 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. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 
28 de março de 2013. 

 
 

SELMAR ROQUE DURIGON 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se 
 
 

RUY RUBIN 
Secretário Municipal da Administração 



 
 
 

ANEXO I 
 
 
 
 

Denominação: Assessor Jurídico  
 
Quadro: Cargo em Comissão.  
 
Atribuições: 
 
Descrição Sintética: Supervisão e assessoramento na realização das tarefas de ordem 
jurídica.  
Descrição Analítica: atuar em qualquer foro ou instância, em nome da Câmara, nos feitos 
em que ela seja autora, ré, assistente ou oponente, desde que devidamente autorizado pelo 
Presidente, emitir pareceres e pronunciamentos sobre textos legais de interesse da Câmara, 
examinar anteprojetos de lei e outros atos normativos, examinar e aprovar as minutas de 
editais e das demais peças referente a procedimentos licitatórios; estudar e minutar 
contratos, termos de responsabilidade, convênios e outros atos, realizar tarefas afins. 
 
Condições de trabalho: 
a) carga horária: 20 horas semanais; 
b) o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite e aos sábados, 
domingos e feriados. 
 
Requisitos para provimento: 
a) escolaridade: ensino superior em Direito 
b) habilitação: registro na Ordem dos Advogados do Brasil. 
 
Recrutamento: livre nomeação e exoneração do Presidente do Poder Legislativo. 
 


