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LEI COMPLEMENTAR Nº 52, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2013. 
 

 Dispõe sobre a criação e extinção de Cargos em 
Comissão, altera a Lei Complementar Nº 043, de 
30 de Junho de 2011. 
 

 O Prefeito Municipal. 
 Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica criado e integrado ao Quadro de Pessoal da Câmara de Vereadores de Nova Ramada 01 

(um) Cargo em Comissão de Assessor Jurídico – CC5. 
 Art. 2º Fica extinto do Quadro de Pessoal da Câmara de Vereadores de Nova Ramada o Cargo em 

Comissão de Diretor Geral da Câmara – CC3. 
Art. 3º O art. 17 da Lei Complementar Nº 43, de 30 de junho de 2011, que dispõe sobre os Quadros 

de Cargos Públicos e estabelece o Plano de Carreira dos Servidores do Poder Legislativo Municipal, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

Art. 17. O Quadro de Cargos em Comissão do Poder Legislativo Municipal constitui-se na seguinte 
Denominação, Número de Cargos e Padrões: 

Denominação Número de Cargos Padrão 
Assessor Jurídico 01 CC05 

 Parágrafo único. As atribuições dos titulares dos Cargos em Comissão são as previstas no Anexo II 
desta Lei. 

Art. 4º Fica alterado o art. 25 da Lei Complementar Nº 43, de 30 de junho de 2011, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

Art. 25. Os vencimentos dos cargos em comissão do Quadro de Cargos em Comissão, obtidos pela 
multiplicação dos respectivos coeficientes pelo valor atribuído ao Padrão Referência fixado no artigo 28, 
são os seguintes: 

Denominação/Padrão Coeficiente 
Assessor Jurídico/CC05 6,5 

Art. 5º Fica acrescentado ao Anexo II da Lei Complementar Nº 43, de 30 de junho de 2011, as 
atribuições do cargo de Assessor Jurídico e excluídas as atribuições do cargo de Diretor Geral da Câmara, 
que passa a ter a seguinte redação: 

 
ANEXO II 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO 
 

DENOMINAÇÃO: ASSESSOR JURÍDICO 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC5 
ATRIBUIÇÕES: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Atender, no âmbito do Poder Legislativo aos processos e consultas que 

lhe forem submetidos pelo Presidente. Assessorar o Presidente nas matérias jurídicas, constitucionais e 
regimentais e na organização dos trabalhos legislativos. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Examinar previamente sob o ponto de vista jurídico os projetos de lei e 
demais atos legais que forem submetidos à apreciação do plenário, quando solicitado pelo Presidente; 
subsidiar a elaboração de votos, despachos, pareceres e demais documentos a serem expedidos pelo 
Presidente; realizar pesquisas técnicas, legislativas, doutrinárias e/ou de jurisprudência necessárias à 
informação do que lhe for encaminhado; emitir pareceres e estudos técnicos de ordem jurídica; dar 
informações de ordem verbal ou escrita; prestar assessoramento à prática de atos administrativos do 
Presidente da Câmara Municipal; instruir processos que versem sobre assuntos jurídicos; assessorar os 
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serviços legislativos, sob a ordem jurídica; assessorar as Comissões Permanentes e Especiais; desenvolver 
estudos jurídicos das proposições em exame nas Comissões Permanentes e Especiais, unificando 
entendimentos quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade, técnica legislativa, 
bem como sua compatibilidade com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento 
anual; analisar, aprovar e, quando for o caso, elaborar contratos, termos de responsabilidade, convênios e 
outros atos de interesse do Poder Legislativo; e, executar outras tarefas correlatas. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
Carga Horária: 20 horas semanais;  
Outros: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços em horário diverso da carga 

horária estabelecida, inclusive à noite e aos sábados, domingo e feriados. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
Idade: Mínima de 18 anos 
Instrução: Curso superior 
Habilitação funcional: Diploma de Bacharel em Direito, com inscrição regular na Ordem dos 

Advogados do Brasil.  
 RECRUTAMENTO: 
 Livre nomeação e exoneração do Presidente do Poder Legislativo. 
 

Art. 6º As despesas decorrentes da alteração dos quadros de cargos correrão por conta das dotações 
orçamentárias específicas. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul, em 20 de Fevereiro 
de 2013. 

 
 

Hardi Milton Eickhoff 
Prefeito Municipal  

   
Registre-se e Publique-se: 
                 
                  Róges Adorian  
Secretário Municipal de Administração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


