
PROJETO DE RESOLUÇÃO N°. 07/15, de 24 de agosto de 2015. 

 

Altera a Resolução N°. 003/2009, que 

“Dispõe sobre o Plano de Classificação de 

Cargos e Funções do Poder Legislativo do 

Município de Campo Novo, extingue o 

cargo de Contador e dá outras 

providências”. 

 

JURANDIR GONÇALVES DOS SANTOS, Presidente da Mesa 

Diretora da Câmara Municipal 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 O art. 8º da Resolução N°. 003/2009 passa a viger com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 8º A estrutura básica do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo é 

constituída do serviço de Administração Geral com o seguinte número de cargos, 

denominação e padrão de vencimento. 

 

Número de 

Cargo 

Denominação do Cargo Padrão Vencimento 

padrão do cargo 

01 Técnico Legislativo II AGL-1-06-6 1.026,65 

01 Serviços Gerais AGL-1-03-3 513,33 

 

Parágrafo único. Faz parte integrante desta Resolução, como Anexo I, as 

atribuições do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo.” 

 

Art. 1º O parágrafo 4º do art. 26 da Resolução N°. 003/2009 passa a 

viger com a seguinte redação: 

 

 

“§4º As promoções verticais serão calculadas em percentual sobre o salário 

base atual do servidor, conforme especificação a seguir: 

 

 

 
Titulação para fins de promoção e respectivos 

percentuais 

Habilitação exigida para o 

provimento do cargo 
EM G PG 

EF 5% 10% 15% 

EM - 10% 15% 

 

 



Art. 3º O ANEXO I da Resolução N°. 003/2009 passa a ter a seguinte 

redação: 

 

 

ANEXO I 

 

QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

 

CARGO: Técnico Legislativo II. 

 

 

ATRIBUIÇÕES: Redigir, quando determinado, atas, proposições, ofícios, pareceres, 

exposições de motivos, memorandos, portarias, atos, ordens de serviço, circulares, 

cartas e outros expedientes; prestar informações em processos de natureza 

administrativa ou legislativa; elaborar, organizar, manusear e conservar fichários e 

arquivos, mantendo-os atualizados e de fácil consulta; classificar e arquivar os 

documentos da Câmara, de acordo com o plano de arquivo estabelecido pela diretoria; 

manter em perfeita organização e funcionamento o arquivo da Câmara, cuidar da 

restauração, zelar pela conservação de seus documentos e reproduzir cópias quando 

necessário; organizar e manter em dia, devidamente encadernados, as atas produzidas 

e os periódicos recebidos pelo Legislativo; fazer anotações e registros; executar 

serviços de digitalização, mimeográficos ou congêneres que lhe forem atribuídos; 

organizar relatórios e relações diversas; reproduzir textos de proposições e outros 

documentos solicitados; elaborar informações, revisar pronunciamentos e proposições 

legislativas; acompanhar e assessorar os trabalhos das comissões, redigir pareceres e 

lavrar atas das comissões e das sessões plenárias; anexar fotocópias a processos em 

tramitação; efetuar as correções gramaticais necessárias nas proposições apresentadas 

por vereadores ou seus assessores e assistentes; auxiliar na coleta e assessorar a 

revisão da matéria lida durante a sessão, procedendo à classificação, separação e 

distribuição de expedientes; proceder à distribuição da correspondência particular 

recebida; cuidar da circulação interna de processos nos seus diversos estágios; 

substituir eventuais ausências de servidores, desenvolvendo tarefas práticas e 

mecânicas; organizar ementários de leis, resoluções, regulamentos, portarias, 

requerimentos, indicações e outros que se fizerem necessários aos arquivos da Câmara 

e à consulta facilitada; secretariar comissões especiais ou de inquérito e outros 

trabalhos para os quais for designado; prestar assessoramento em assuntos específicos, 

inclusive pesquisas, estudos, elaboração de normas, pareceres e informações, exercer 

outras atividades afins. 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Horário: 32h30min, semanais, no mínimo, sujeitas a mudanças para atender as 

necessidades de interesse público. 

 

 

REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: 

Instrução: Ensino médio completo. 



Idade: mínima de 18 anos 

 

 

RECRUTAMENTO: 

Concurso Público 

 

 

ANEXO I 

 

QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

 

 

CARGO: Serviços Gerais. 

 

 

ATRIBUIÇÕES: Zelar pela higiene e conservação do prédio, móveis, utensílios e 

acessos, internos e externos, do prédio da Câmara; distribuir cafezinho e água aos 

vereadores, servidores e visitantes da Câmara, conforme orientações da diretoria; 

manter em segurança a Bandeira Nacional, a Estadual e a Municipal, hasteando-as e 

arriando-as nos dias de expediente e nas datas comemorativas, de acordo com o 

horário indicado pela diretoria; atender chamados dos vereadores e servidores em 

assuntos afetos a suas tarefas; manter o controle sobre o vencimento de produtos 

consumíveis e perecíveis; orientar a reposição do estoque de gêneros de consumo e de 

materiais destinados à limpeza do prédio; servir café e água aos vereadores durante as 

sessões e demais trabalhos; coordenar o serviço de copa; e outras atividades afins, 

exemplificativamente, em trabalhos de manutenção geral das dependências do prédio 

da Câmara. 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Horário: 32h30min, semanais, no mínimo, sujeitas a mudanças para atender as 

necessidades de interesse público. 

 

 

REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: 

Instrução: Ensino fundamental completo. 

Idade: mínima de 18 anos 

 

 

RECRUTAMENTO: 

Concurso Público”. 

 

 

Art.4º 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 24 de agosto de 2015. 

                           

 

                                                 JURANDIR GONÇALVES DOS SANTOS 

                                                                       Presidente 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 A extinção do cargo de Contador se faz necessária para que possamos, num 

segundo momento, criar o cargo de Técnico em Contabilidade. Entendemos que o 

Técnico em Contabilidade suprirá as mesmas necessidades do Contador, sendo 

necessária alteração para realização do concurso público – que será realizado em caráter 

de urgência. Também existe a possibilidade de economia para o Legislativo Municipal, 

devido a um vencimento menor, fato que contribuirá para o permanente controle do 

índice da folha de pagamento. 

 Essa alteração está sustentada em parecer do INLEGIS, que corroborou pela 

legalidade do procedimento. Dessa forma, solicitamos aprovação do colendo plenário. 

 

 CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPO NOVO-RS, aos 24 dias do mês de 

agosto de 2015. 

 

 

JURANDIR GONÇALVES DOS SANTOS 

Presidente da Câmara de Vereadores 


