
PROJETO DE RESOLUÇÃO N°. 06/15, de 17 de agosto de 2015. 

 

Altera a Resolução N°. 003, de 30 de junho 

de 2009, que dispõe sobre o Plano de 

Classificação de Cargos e Funções do 

Poder Legislativo do Município de Campo 

Novo, e dá outras providências. 

 

JURANDIR GONÇALVES DOS SANTOS, Presidente da Mesa 

Diretora da Câmara de Vereadores de Campo Novo, Estado do Rio Grande do Sul, 

usando das atribuições legais que lhe são conferidas. 

Apresenta o seguinte Projeto de Resolução: 

 

Art. 1º Ficam alteradas as redações dos arts. 9º e 10 da Resolução N°. 003, de 

30 de junho de 2009, passando os mesmos a vigorarem da seguinte forma: 

 

 “Art. 9º A estrutura básica do Quadro de Cargos em Comissão do Poder 

Legislativo Municipal destina-se ao atendimento dos encargos de direção, chefia e 

assessoramento, na condução dos serviços técnicos, administrativos, operacionais 

e legislativos auxiliares da Câmara de Vereadores. 

 

Art. 10. O Quadro de Cargos em Comissão do Legislativo (CCL) do Poder 

Legislativo Municipal compõe-se dos seguintes cargos com as respectivas 

quantidades e padrões de vencimento: 

 

Número 

de Cargos 

Denominação dos cargos em 

comissão 
Padrão 

Vencimento 

padrão do cargo 

01 Assessor Jurídico CCL-1-07-7 R$1.667,14 

 

§1º Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, por ato da 

presidência da Câmara de Vereadores, respeitados os requisitos legais exigidos 

para o ingresso no serviço público e as condições específicas previstas para o 

exercício do cargo a ser provido. 

              

§2º As atribuições dos titulares dos cargos em comissão são as previstas no 

Anexo III desta lei. 

§3º Ao servidor ocupante de cargo em comissão, aplica-se o Regime Geral 

de Previdência Social.” 

 

Art. 2º Fica acrescido o Anexo III na Resolução N°. 003, de 30 de junho de 

2009, que trata das atribuições do cargo em comissão de Assessor Jurídico da Mesa 

Diretora, com as seguintes especificações e atribuições: 



 

“ANEXO III 

 

QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO 

 

CARGO: Assessor Jurídico 

 

ATRIBUIÇÕES: Prestar assessoramento em questões que envolvam matéria de 

natureza jurídica, emitindo informações, pareceres, memoriais; atuar em juízo ou 

extrajudicialmente defendendo os interesses da Câmara Municipal; emitir 

informações, pareceres e memoriais sobre questões de cunho jurídico; examinar a 

legalidade administrativa dos atos a serem editados ou publicados; proceder a 

estudos e pesquisas na legislação, na doutrina e jurisprudência com vistas à 

instrução de todo e qualquer expediente que verse sobre matéria jurídica; orientar 

e prestar assistência na resolução de questões jurídicas e no encaminhamento de 

assuntos afetos à aplicabilidade da legislação federal, estadual e municipal; 

examinar a legalidade e constitucionalidade de projetos de leis, decretos 

legislativos, resoluções e outros atos normativos concernentes ao processo 

legislativo; estudar e minutar contratos e outros documentos que envolvam 

conhecimento e interpretação jurídica; examinar e aprovar as minutas de editais e 

das demais peças referentes a procedimentos licitatórios; orientar o Presidente e 

Servidores sobre a forma correta de realizar procedimentos diversos no âmbito de 

suas atribuições; fornecer modelos de projetos e de proposições diversas, quando 

solicitado; atuar na prevenção de situações que possam implicar em futuras 

demandas contra a Câmara Municipal; atuar judicial ou extrajudicialmente na 

defesa dos interesses da Câmara Municipal mediante procuração outorgada pelo 

presidente; estar presente nas sessões da Câmara, pronto a dirimir eventuais 

dúvidas, observado o disposto no Regimento Interno do Poder Legislativo 

Municipal; estar atento a toda e qualquer necessidade de atualização dos 

dispositivos de lei de competência do Poder Legislativo Municipal; observar as 

normas federais e estaduais que possam ter implicações na legislação local, à 

medida que forem sendo expedidas, e providenciar na adaptação desta revisar, 

atualizar e consolidar toda a legislação municipal; mensalmente, examinar, sob 

aspecto jurídico, todos os atos praticados no Poder Legislativo Municipal, bem 

como a situação do Pessoal, seus direitos, deveres e pagamento de vantagens; 

executar outras atividades correlatas. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Horário: 15horas semanais, sujeitas a mudanças para atender as necessidades do 

interesse público (Dedicação exclusiva e disponibilidade integral de horário; o 

exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços fora do horário normal de 

expediente e/ou viagens). 



 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  

Instrução: Diploma de Bacharel em Direito, com inscrição regular na Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB). 

Idade mínima: 18 anos. 

Outros: Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio por ocasião 

da posse. 

 

 

RECRUTAMENTO: 

Forma: Ampla. Característica: livre nomeação e exoneração (cargo em 

comissão).” 

 

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entrará em 

vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMPO NOVO, em 17 de agosto de 2015. 

 

                                                                   

                                                                JURANDIR GONÇALVES DOS SANTOS 

                          Presidente da Câmara de Vereadores 

 

 

Marcos Roberto dos Reis 

          Secretário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justificativa 

 

 A apresentação deste projeto visa criar o cargo em comissão de Assessor 

Jurídico na Câmara Municipal de Campo Novo-RS. Como se sabe, o cargo de 

Assessor Jurídico é figura indispensável junto ao Poder Público, e a melhor forma 

de contratação é através do preenchimento por cargo em comissão (cargo em 

comissão é destinado para funções de direção, chefia ou assessoramento). 

 Diante disso, solicita-se a aprovação do presente projeto de resolução pelos 

nobres Vereadores. 

 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMPO NOVO, em 17 de agosto de 2015. 

 

                                                                   

                                                                JURANDIR GONÇALVES DOS SANTOS 

                          Presidente da Câmara de Vereadores 

 

 

Marcos Roberto dos Reis 

          Secretário 

 

 

 

  


