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Lei n.º1773, de 28 de junho de 2012

CRIA CARGO DE ASSESSOR DA 
PRESIDÊNCIA NO QUADRO DE CARGOS
EM COMISSÃO E FUNÇÕES 
GRATIFICADAS DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VEREADORES DE FORMIGUEIRO.

João Natalício Siqueira da Silva,  Prefeito Municipal de Formigueiro, faz saber em
cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou
e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado no Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da
Câmara Municipal de Vereadores, definido no art. 25 da Lei nº 1.082, de 20 de agosto de
2002, o cargo a seguir descrito: 

QUANTIDADE DENOMINAÇÃO PROVIMENTO PADRÃO
1 Assessor da

Presidência
CC ou FG CC-1/ FG-1

Art. 2º as especificações do cargo de Assessor da Presidência, que passam a ser
parte integrante do anexo I da Lei nº 1.082, de 20 de agosto de 2002, são as seguintes:

I – Competências:
a) efetuar serviços gerais de assessoramento para o gabinete da presidência;
b) organizar a agenda de compromissos da presidência;
c) atender a chamadas telefônicas internas e externas;
d) providenciar a retirada de livros, periódicos, leis, decretos e outras publicações, quando
solicitado pelo presidente, mediante autorização expressa;
e)  efetuar  serviços gerais  externos e  internos para o gabinete do presidente  ao qual
presta seus serviços;
f) atender a audiências e reuniões, auxiliando o presidente no desempenho da função
parlamentar;
g) prestar assessoramento político ao presidente;
h)  acompanhar,  junto  às  áreas  competentes  da  Câmara,  ou  órgãos  da  Prefeitura
Municipal, ou, ainda, aos organismos públicos em geral, a tramitação de expedientes de
interesse do presidente;
i) elaborar esboços de anteprojetos de lei de interesse do presidente;
j) assessorar o presidente sobre os procedimentos regimentais que lhe são pertinentes,
mantendo-o atualizado sobre alterações na legislação municipal;
k)  auxiliar  na  elaboração  de  projetos,  pedidos  de  informação,  indicações  e  outras
providências solicitadas pelo Vereador;
l)  observar  prazos  e  acompanhar  procedimentos  do  processo  legislativo,  tais  como,
tramitação de projetos, formalidades, competência;
m) executar outras tarefas correlatas.



II – condições de trabalho:
a) horário: 35 horas semanais, no mínimo; 
b) outras: o exercício da função poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados,
domingos e feriados, bem como viagens e frequência em cursos de especialização.
III – requisitos mínimos para provimento:
a) instrução: Ensino médio completo;
b) idade de 18 anos.

IV – recrutamento por indicação do Presidente.

Art. 3º Fica extinto o cargo de Assessor Especial, constante do art. 25 da lei nº
1.082, de 2002.

Art. 4º As demais condições a serem observadas para o exercício do cargo são as
constantes na Lei nº 1.082, de 20 de agosto de 2002.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Formigueiro, 28 de junho de 2012.

João Natalício Siqueira da Silva
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Jaime Carlos Renck Filho
Secretário da Administração



Projeto de Lei n.º 26/2012

J U S T I F I C A T I V A

Tendo  em  vista  adequar  a  situação  do  Poder  Legislativo,  inserindo  um  cargo

comissionado em detrimento do cargo de Assessor Especial,  este com atividade para

melhor direcionamento das atividades desempenhadas por este poder. 

Este  servidor  fará  atividades  de  assessoramento  do  presidente  da  Câmara

Municipal, vereador que assume uma serie de atividades extra em relação aos demais

vereadores necessitado de auxilio nas suas atividades a fim de dar um bom atendimento

ao público.

Sobre o projeto tem-se que não aumenta a despesa de pessoal, eis que o valor

estipulado para sua remuneração é o mesmo do cargo suprimido, não causando aumento

na despesa conforme se pode verificar do impacto físico financeiro que o acompanha.

Formigueiro, 28 de junho de 2012.

João Natalício Siqueira da Silva
Prefeito Municipal


	Lei n.º1773, de 28 de junho de 2012
	Projeto de Lei n.º 26/2012


