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LEI DO LEGISLATIVO Nº 20/2017 

 

 
 
 

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR DO 
LEGISLATIVO Nº 001/2013 DE 08 DE JANEIRO DE 2013, 
ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO LEGISLATIVO DE 
Nº 09/2014 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014, TAMBÉM 
ALTERADA PELA LEI DO LEGISLATIVO Nº 017/2017 DE 14 DE 
FEVEREIRO DE 2017, BEM COMO ALTERADA A LEI DO 
LEGISLATIVO 005/2014 DE 14 DE MARÇO DE 2014, QUE 
INSTITUIU O PLANO DE CARREIRA, CARGOS E VENCIMENTOS 
DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CRIA A 
VANTAGEM ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

 

ANTONIO NASCIMENTO, Presidente da câmara municipal de 
Vereadores de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas, FAZ SABER que a câmara municipal 
de Vereadores de Bom Jesus do Oeste-SC APROVOU e eu, PROMULGO a 
seguinte Lei do Legislativo Municipal: 

 
 
Art. 1. Fica Alterada a Lei Complementar do Legislativo nº 001/2013 de 

08 de Janeiro de 2013, alterada pela Lei Complementar do Legislativo de nº 
09/2014 de 18 de Novembro de 2014, também alterada pela Lei do Legislativo 
nº 017/2017 de 14 de Fevereiro de 2017, que passarão a ter a seguinte 
redação: 

 
CAPÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 
 

Art. 2. Fica instituído o Quadro de Cargos e vencimentos dos Servidores 
do Poder Legislativo do Município de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa 
Catarina, com obediência a esta legislação, a Lei Orgânica Municipal e a 
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Constituição da República Federativa do Brasil, constantes dos anexos I, II e III, 
que fazem parte integrante da presente Lei. 

 
  Art. 3. O anexo III  estabelece o CARGO/FUNÇÃO, o número de vagas, a 

Lotação e o Vencimento de cada cargo, que fazem parte integrante da presente 
Lei. 

 

Art. 4º. O Regime Jurídico dos Servidores regidos por esta Lei 
Complementar é o “Estatutário”, e, o Regime Previdenciário é do “Regime 
Geral de Previdência Social”. 

 
 

CAPÍTULO II 
Dos conceitos Gerais 

 
 Art. 5 Para efeitos de aplicação desta Lei Complementar considera-se: 
 

I - Grupo Profissional: é o conjunto de cargos agrupados segundo a 
natureza, complexidade das atribuições e do nível de escolaridade; 

II - Cargo: é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades 
cometidas a um servidor. 

 

CAPÍTULO III 
Do Quadro de Pessoal 

 
SEÇÃO I 

Dos Cargos Permanentes e Comissionados 
 

 Art. 6. O Quadro de Pessoal do Poder Legislativo do Município de Bom 
Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, compõe-se de Cargos Permanentes e 
Comissionados, constantes dos Anexo I e II, distribuídos nos seguintes Grupos 
Profissionais: 

 
I – Serviços Gerais - Fund. 
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II-Secretaria-SEG. 
III – Técnico Científico - TEC.   
IV – Cargo Comissionado Nível 1 – CC1 

 

CAPÍTULO IV 
Da Investidura e do Enquadramento 

 
 Art. 7º. Os cargos de provimento efetivo são acessíveis aos que 
preencham os requisitos básicos para investidura, previstos na presente Lei 
Complementar, após aprovação em concurso público de provas ou provas e 
títulos. 
 
 Art. 8º. O cargo de provimento em comissão ser nomeados diretamente 
pelo Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. 

 
 Art. 9º.  O vencimento dos servidores será o estabelecido no Anexo I e II, 
de acordo com o grupo e respectivo cargo público. 
 
 Parágrafo único. É vedada a passagem do servidor efetivo de um cargo 
para outro, salvo aprovação em concurso público. 

 
 Art. 10º. A nomeação de servidor para exercício de cargo de provimento 
em comissão determina o afastamento do servidor do cargo efetivo de que for 
titular, ressalvados os casos de acumulação legal, hipótese em que poderá 
optar pela remuneração, tudo de acordo com as disposições do Estatuto dos 
Servidores Municipais. 

 

CAPÍTULO V 
 

SEÇÃO I 
Da Remuneração e Gratificação  

 
 Art. 11. Remuneração é a retribuição pecuniária devida mensalmente ao 

servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao vencimento, 
acrescido de vantagens financeiras permanentes ou temporárias, prevista em 
Lei. 
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 § 1.  A remuneração dos Servidores Públicos do Poder Legislativo e 
subsídio dos Agentes Políticos ficarão revisadas Relativamente a inflação 
medida pelos índices do IGPM (Índice Geral de Preço de Mercado) anualmente 
sempre no mês de março de cada ano, incidindo tal índice sobre a remuneração 
base. 

 
 § 2. O vencimento é irredutível, salvo as observações das condições 

prescritas na Constituição Federal. 
 

  
CAPÍTULO VI 

Da Jornada de Trabalho 
 

 Art. 12. O servidor público contratado em provimento efetivo incluído 
na presente Lei, fica sujeito ao cumprimento de 10 (dez), 15 (quinze), 20 
(Vinte), 25 (vinte e cinco), 30 (trinta), 35 (trinta e cinco) ou 40 (quarenta) 
horas semanais de trabalho conforme Anexo III, para percepção da 
remuneração mensal integral. 

 
 Art. 13. O adicional pela prestação de serviço extraordinário será pago 

por hora de trabalho que exceda o período normal de expediente, os mesmos 
valores que o Poder Executivo paga a seus funcionários, desde que autorizado 
previamente pelo superior imediato. 

 
 §1. O valor da hora normal de trabalho será determinado com base no 

vencimento do servidor. 
 

 §2. Somente serão autorizados os serviços extraordinários para 
atender a situações excepcionais e temporais, conforme dispuser a Presidência. 

 
 §3 As horas trabalhadas em caráter extraordinário, poderão ser 

remuneradas ou até mesmo, a critério da chefia imediata, ser, a pedido, 
convertida em pecúnia ou em horário de folga, compensação, não podendo em 
ambas hipóteses superar mais do que 3 (três) horas diárias. 

 
CAPÍTULO VII 
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Dos Direitos e Vantagens Pertinentes à Carreira 
 

Seção I 
Do Adicional de Titulação 

 
 Art. 14. O servidor público do Poder Legislativo em provimento efetivo 
que apresentar comprovação de nova habilitação na área específica de atuação, 
além daquela exigida para ingresso no seu cargo de provimento efetivo, terá 
direito ao Adicional de Titulação na seguinte forma: 
 
 
TITULAÇÃO PERCENTUAL SOBRE O 

VENCIMENTO  BASE DO SERVIDOR 

GRADUAÇÃO 15% 

PÓS GRADUAÇÃO 10% 

MESTRADO  10% 

DOUTORADO 10% 

 
 §1º. A concessão do Adicional de Titulação far-se-á por Portaria do 
Presidente da Câmara Municipal, atendidos os requisitos desta Lei 
Complementar. 
 
 §2º. O Adicional de Titulação dar-se-á de forma simplificada mediante 
requerimento e apresentação, pelo servidor, do respectivo Certificado e/ou 
Diploma da nova habilitação, a partir do mês imediatamente subseqüente ao 
do deferimento do pedido. 
 
 §3º. O Adicional de Titulação será calculado sobre o vencimento base do 
respectivo cargo público em provimento efetivo, na forma deste artigo desta 
Lei Complementar, incorporando-se definitivamente ao vencimento do 
servidor. 
 
 §4º. O Adicional de Titulação é irredutível, ressalvadas as situações que 
tratam os §§ 5º e 6º deste artigo. 
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 §5º. Para efeito de aposentadoria, o Adicional de Titulação será 
incorporado integralmente aos proventos, respeitada a legislação pertinente 
na esfera federal. 
 
 §6º. O servidor, quando apresentar comprovação de outra habilitação de 
maior nível, terá o direito a novo Adicional de Titulação, conforme previsto 
neste artigo desta Lei Complementar, a ser calculado na forma prevista no § 3º 
deste artigo. 
 
 §7º. O servidor que acumular mais de 10 (dez) faltas injustificadas no 
período de 12 (doze) meses, imediatamente anterior, ao da concessão do 
Adicional de Titulação perderá automaticamente o direito ao benefício. 

 
Seção II 

Da Progressão por Mérito 
 

 Art. 15º. A cada 100 (cem) horas de curso, na área de atuação, será concedido 
um Adicional de 2% (dois por cento), calculado sobre o vencimento base do 
Servidor, até o limite de 14%.  
 
§ 1º - O Adicional de que trata o presente artigo, será devido a partir de cursos 
realizados por instituições legalmente constituídas e que tenham como objeto 
a atividade desenvolvida pelo servidor e especifica na área de atuação.  
 
§ 2º - O Adicional especificado no presente artigo somente será devido para cursos 

realizados a partir da investidura no cargo ou admissão ao cargo e será concedido 

sempre no mês de janeiro de cada ano, mediante edital de chamamento de 

interessados.  
 

§ 3º - O Servidor fará jus a uma progressão anual de 2% (dois por cento) até o 

limite fixado no caput deste artigo, sempre que apresentar 100 (cem) horas de 

cursos, das quais obrigatoriamente 50% (cinquenta por cento) deverão ser 

presenciais. 
 
§ 4º. A avaliação, para os fins da Progressão por Mérito, será realizada na forma e 

condições estabelecidas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e conforme 

dispuser o seu regulamento. 
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CAPÍTULO VIII 
Das Disposições Gerais e Finais 

 
 Art. 16. Constituem partes integrantes desta Lei Complementar, os seus 

Anexos, bem como a descrição das atividades dos cargos e funções ora 
instituídas. 

 
 Art. 17. As despesas decorrentes da execução desta Lei serão 

consignadas no orçamento do Poder Legislativo do Município. 
 

 Art. 18. Fica autorizada a Presidência do Legislativo Municipal, a 
proceder à contratação por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, quanto aos cargos ora instituídos 
através desta Lei, pelo prazo de até 06 (seis) meses podendo ser prorrogados 
por até igual período, no tempo em que se proceda, por compulsório, ao 
concurso público para o preenchimento definitivo das vagas instituídas com o 
advento desta lei. 

 
 §1º. As contratações eventualmente efetivadas com base neste artigo 

serão vinculadas ao regime estatutário Comissionado e o previdenciário, o da 
Previdência Social Geral – INSS. 

 
 §2º. A remuneração e carga horária do pessoal eventualmente 

contratado com base neste artigo, a critério da Presidência, poderão ser 
reduzidas em proporção uniforme, em consonância com os interesses do 
Legislativo Municipal.   

 
 Art. 19. Os Servidores admitidos com base nesta Lei Complementar 

serão regidos, no que couber, pelo Estatuto dos Funcionários Públicos 
Municipais da Administração Direta do Município de Bom Jesus do Oeste, 
Estado de Santa Catarina.  

 
  

Art. 20. Os servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão 
também farão jus ao direito às férias anuais remuneradas, acrescidas do 
adicional correspondente a um terço da remuneração e à Gratificação Natalina, 
na forma e condições previstas para os demais servidores públicos municipais, 
em Lei Complementar. 
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Art. 21º. As despesas provenientes da realização da presente Lei 

correrão por conta de dotações do Orçamento Municipal Legislativo vigente. 
 
 
Art. 22º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

condicionada sua validade a publicação no DOM – SC nos termos do paragrafo 
único do artigo 3º da Lei do Legislativo nº04/2013 de 18/09/2013. 

 
Art. 23º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Leis 

do Legislativo de nº 001/2013 de 08 de Janeiro de 2013, Lei Complementar do 
Legislativo de nº 09/2014 de 18 de Novembro de 2014, também a Lei do 
Legislativo de nº 15/2016 de 19 de Abril de 2016, Lei do Legislativo de nº 
017/2017 de 14 de Fevereiro de 2017 e Lei do Legislativo nº 005/2014 de 14 
de Março de 2014. 

 
 

 SALA DAS SESSÕES, em 16 de Agosto de 2017. 
 
___________________________________    _______________________________
    
ANTONIO NASCIMENTO                     ELMER ZIMMERMANN 
PRESIDENTE DA CÂMARA                           1º SECRETÁRIO                                                         

 
 

ANEXO I 
 

QUADRO DE CARGOS PERMANETES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER 
LEGISLATIVO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

GRUPO CÓDIGO CARGO Nº CARGOS VENCIMENTO  

 

1-SERVIÇOS 

GERAIS-FUND. 

11.01 AUXILIAR DE 

SERVIÇOS 

01 R$ 919,42 
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GERAIS 

2-SECRETÁRIA-

SEG 

11.02 SECRETÁRIA 01 R$ 1.500,00 

3-TÉCNICO 

CIENTIFICO-TEC 

21.01 CONTADOR 01 R$ 2.290,08 

4-TÉCNICO 

CIENTIFICO- TEC 

21.02 CONTROLE 

INTERNO 

01 R$ 1.633,58 

 

 
ANEXO II 

 
QUADRO DE PESSOAL COMISSIONADO DO 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
 

COD NIVEL DESCRIÇÃO DO CARGO Nº DE 

CARGOS 

VENC. R$ 

31.01 CC-1 Assessor Jurídico  01 2.847,79 

 
 

 
 
 

ANEXO III 
 

ESPECIFICAÇÃO DE GRUPOS E CARGOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

 
 
1.0 DESCRIÇÃO ANALÍTICA DOS CARGOS DO GRUPO I - SERVIÇOS 
GERAIS (FUND.) 
 
CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais 

CÓDIGO: 11.01 

GRUPO PROFISSIONAL: Serviços Gerais – FUND. 

ATRIBUIÇÕES: zelar e cuidar da conservação de próprios do legislativo 

municipal; percorrer a área sob a sua responsabilidade; inspecionar no sentido 
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de impedir incêndios e depredações; comunicar qualquer irregularidade 

verificada; efetuar pequenos reparos e consertos; providenciar o serviço de 

manutenção em geral; ter sob a sua guarda materiais destinados às atividades de 

seu setor de trabalho; zelar pela limpeza e conservação de dos recintos e prédio 

da Câmara Municipal; solicitar e manter controle de materiais necessários à 

limpeza, manutenção e conservação dos locais sob sua responsabilidade; 

conduzir ao local de trabalho equipamentos técnicos; auxiliar serviços de 

jardinagem; limpar estátuas e monumentos; aplicar inseticidas e fungicidas; zelar 

pelo funcionamento e limpeza de equipamentos utilizados ou em uso;  efetuar 

serviço de capina em geral; varrer, escovar, lavar e remover lixos; zelar pela 

conservação e manutenção de sanitários; auxiliar no recebimento, pesagem e 

contagem de materiais; aplicar inseticida e fungicidas; executar serviços de 

jardinagem compreendendo: semeadura, transplante de mudas, poda, 

preparação e conservação do solo da Câmara Municipal ou próprios Municipais; 

relatar anormalidades  verificadas; fazer os serviços de faxina em geral; remover 

o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; limpar escadas, 

pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; arrumar banheiros e toaletes; lavar e 

encerar assoalhos; lavar e passar vestuários, roupas de cama e mesa; coletar lixo 

dos depósitos colocando-os em recipientes adequados; lavar vidros, espelhos, 

persianas; varrer pátios; fazer café e similares e servir; fechar portas, janelas e 

outras vias de acesso; operar elevadores; preparar e servir alimentos; executar 

tarefas de limpeza do ambiente, móveis e utensílios; limpar e preparar cereais, 

vegetais, carnes de variadas espécies para cozimento; auxiliar no preparo de 

dietas especiais e normais; preparar refeições ligeiras; preparar e servir 

merendas; proceder à limpeza de utensílios, aparelhos e equipamentos; auxiliar 

no controle do estoque de material e gêneros alimentícios; manter a higiene em 

locais de trabalho; guardar e conservar os alimentos em  vasilhames e locais 

apropriados; fazer o serviço de limpeza em geral; executar tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de 

serviços à noite, sábados, domingos e feriados; uso de uniforme e equipamentos 

de proteção individual fornecidos pelo Município; sujeito a trabalhar 

desabrigado.  

REGIME DE TRABALHO: Estatutário 
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CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais 

CONDIÇÕES PARA INGRESSO: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 1º grau.   

 
 

2.0 DESCRIÇÃO ANALÍTICA DOS CARGOS DO GRUPO II – Secretária- SEG. 
 
CARGO: Secretária (o) 

CÓDIGO: 11.02 

GRUPO PROFISSIONAL: Secretária- SEG. 

ATRIBUIÇÕES: realizar todos os serviços administrativos e burocráticos da 

Câmara; dar encaminhamento legal aos projetos que adentrarem à Câmara; 

encaminhar matérias para as comissões competentes; redigir e ler a ata das 

sessões; planejar a ordem do dia das sessões; atender os senhores Vereadores 

nas suas interpelações, perante trabalhos administrativos; dar seqüência aos 

trabalhos, de forma organizada, precisa e de fácil acesso; dar encaminhamento 

das matérias apreciadas para o executivo; repassar todas as informações ao 

Presidente da Câmara; dar encaminhamento ao requerimento de diária; prestar 

informações gerais relacionadas com o órgão; selecionar, organizar e manter 

atualizados os arquivos, pastas de projetos de leis, etc; Estar presente nas 

sessões e auxiliar no que for necessário; prestar auxílio a toda atividade técnica, 

desenvolvida na sua área de atuação; controlar os serviços de recepção, 

encaminhamento de documentação e correspondência em geral; controlar e 

arquivar publicações, codificações, catalogação e tramitação de papeis e 

documentos sob responsabilidade; proceder o controle dos provimentos e 

vacância de cargos; auxiliar pelo bom funcionamento dos trabalhos na Casa; 

executar serviços de digitação em geral; realizar registros em geral; 

desempenhar outras tarefas semelhantes, fazer indicações e requerimento a 

pedido dos Vereadores, realizar encaminhamentos de documentos inerentes a 

Câmara junto aos Correios até o destino solicitado pela Casa, tirar fotos e divulga-

las aos meios de publicações, inclusive informações e divulgações nos meios de 

rádios,  alimentar o sistema do site da câmara de Vereadores e demais órgãos de 

publicações mantendo sempre atualizado, realizar demais tarefas inerentes ao 
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cargo. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: sujeito a plantões e ao uso de uniforme e 

equipamentos de proteção individual fornecidos pela Câmara Municipal. 

REGIME DE TRABALHO: Estatutário 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 

CONDIÇÕES PARA INGRESSO: Concurso Público de Provas ou Provas e Títulos 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 2º grau completo. 

 
3.0 DESCRIÇÃO ANALÍTICA DOS CARGOS DO GRUPO II - TÉCNICO CIENTÍFICO 

(TEC) 
 
CARGO: Contador 

CÓDIGO: 21.01  

GRUPO PROFISSIONAL: Técnico Científico – TEC 

ATRIBUIÇÕES: elaborar planos de contas e preparar normas de trabalho de 

contabilidade; elaborar os balancetes mensais, orçamentários, financeiro e 

patrimonial com os respectivos demonstrativos; elaborar balanços gerais com os 

respectivos demonstrativos; elaborar registros de operações contábeis; 

organizar dados para a proposta orçamentária; elaborar certificados de exatidão 

de balanços e outras peças contábeis; fazer acompanhar da legislação sobre 

execução orçamentária; controlar empenhos e anulação de empenhos; orientar 

na organização de processo de tomadas de prestação de contas; assinar balanços 

e balancetes; fazer registros sistemáticos da legislação pertinente às atividades 

de contabilidade de administração financeira; preparar relatórios informativos 

sobre a situação financeira e patrimonial das repartições; opinar a respeito de 

consultas formuladas sobre matéria de natureza técnica, jurídica-contábil 

financeira e orçamentária, propondo se for o caso, as soluções cabíveis em tese; 

emitir pareceres, laudos e informações sobre assuntos contábeis, financeiros e 

orçamentários; fornecer dados estatísticos de suas atividades; apresentar 

relatório de suas atividades;  desempenhar outras tarefas afins.   

CONDIÇÕES DE TRABALHO: sujeito a plantões e ao uso de uniforme e 

equipamentos de proteção individual fornecidos pela Câmara Municipal. 

REGIME DE TRABALHO: Estatutário 
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CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais 

CONDIÇÕES PARA INGRESSO: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Habilitação legal para o exercício da profissão de 

Contador. 

 
 
 
3.1- DESCRIÇÃO ANALÍTICA DOS CARGOS DO GRUPO II - TÉCNICO CIENTÍFICO 
(TEC) 
 

CARGO: Controlador Interno 

CÓDIGO: 21.02  

GRUPO PROFISSIONAL: Técnico Científico – TEC 

ATRIBUIÇÕES: Desempenhar todas as funções e atribuições definidas no Sistema de 

Controle Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus do Oeste – SC instituídas 

pela Lei do Legislativo nº 07/14 de 03 de Junho de 2014. Tais como: 

I - proceder a avaliação da eficiência, eficácia e economicidade do Sistema de Controle Interno 

do Poder Legislativo Municipal; 

II - promover auditorias internas periódicas levantando os desvios, falhas e irregularidades e 

recomendando as medidas corretivas aplicáveis; 

III - revisar e orientar a adequação da estrutura organo-administrativa do Poder Legislativo 

com vistas à racionalização do trabalho, objetivando o aumento da produtividade e a redução 

de custos operacionais; 

IV – supervisionar as medidas adotadas pelo Legislativo Local para o retorno da despesa total 

com pessoal ao respectivo limite caso necessário, nos termos dos arts. 22 e 23 da LC 

101/2000. 

V – realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de despesas em restos a 

pagar; 

VI – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e 

haveres do Poder Legislativo Municipal. 

VII - examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das 

licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e 

razoabilidade; 

VIII - avaliar em que medida existe na Câmara Municipal um ambiente de controle em que os 

mailto:vereadores@bomjesusdooeste.sc.gov.br


ESTADO DE SANTA CATARINA 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOM JESUS DO     
OESTE, SC                         

       Rua Irmão Ambrosio nº120                                    CEP: 89.873-000 

       Fone/Fax: (0**49) 3363-0123      

                             E-mail: vereadores@bomjesusdooeste.sc.gov.br 

       CNPJ: 17.357.220/0001-70   

                         

 

 

servidores estejam motivados para o cumprimento das normas ao invés de desprezá-las. 

IX – cientificar a autoridade responsável quando constatadas ilegalidades ou irregularidades 

na Administração do Legislativo local.  

CONDIÇÕES DE TRABALHO: sujeito a plantões e ao uso de uniforme e equipamentos de 

proteção individual fornecidos pela Câmara Municipal. 

REGIME DE TRABALHO: Estatutário 

CARGA HORÁRIA: 15 horas semanais 

CONDIÇÕES PARA INGRESSO: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulos 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Habilitação curso superior de Direito ou Ciências Contábeis. 

 
 

4.0 DESCRIÇÃO ANALÍTICA DOS CARGOS DO GRUPO III – Cargo de Confiança 
Nível 1 (CC1) 
 
CARGO: Assessor Jurídico 

CÓDIGO: 31.01  

GRUPO PROFISSIONAL: Cargo de Confiança Nível 1 – CC1 

ATRIBUIÇÕES: Oferecer parecer jurídico das matérias que tramitam na Casa 

quando solicitadas pela Mesa Diretora, pelos Vereadores e pela Diretoria da Casa; 

patrocinar as causas em que a Câmara de Vereadores for parte; prestar 

assessoria no setor de contabilidade e técnica legislativa; oferecer parecer das 

ações do controle interno; oferecer parecer quando na movimentação do quadro 

funcional; propiciar pesquisas jurídicas quando necessárias; recomendar 

publicações técnicas para acervo bibliográfico da Câmara de Vereadores; 

acompanhamento pessoal em comissões técnicas da Casa quando solicitado, em 

questões temáticas específicas relacionadas na área do direito; apresentar os 

pareceres de forma gráfica e quando oferecidos oralmente em sessão deverá 

subscrever a ata; desempenhar outras atividades correlatas quando solicitado. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: sujeito a plantões e ao uso de uniforme e 

equipamentos de proteção individual fornecidos pela Câmara Municipal. 

REGIME DE TRABALHO: Estatutário Comissionado 

CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais 

CONDIÇÕES PARA INGRESSO: Livre Nomeação do Presidente da Câmara de 
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Vereadores 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 3º grau completo e estar devidamente inscrito na 

OAB – Ordem dos Advogados do Brasil. 
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