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Projeto de Lei N°  05 12017 

"Reestrutura o quadro funcional no Poder 

Legislativo Municipal, cria cargos de provimento 

comissionado, fixa seus subsídios e da outras 

providencias". 

A Poder Legislativo Municipal de Campos Gerais/MG, no uso das 

atribuições legais, conforme Artigo 25 Xlii, Artigo III da Lei Orgânica, aprova e 

eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei: 

Art. 10  - 	Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a criar 

e reestruturar os Cargo de Provimento Comissionado de livre nomeação e 

exoneração, conforme Artigo 25 XIII, Artigo 26 III da Lei Orgânica e Artigo 19 1, 

Ii e Artigo 21 XIX da Resolução 011/2005 - 1112005 

Art. Ad. 20  - 	Fica estabelecido que os respectivos cargos 

comissionados serão de livre nomeação e exoneração pelo presidente em 

exercício, conforme atribuições descritas no quadro em anexo, para atividades 

afins ao interesse público no desempenho de atividades diárias dentro da 

circunscrição municipal. 

Art. 30  - 	Fica autorizado a criação dos seguintes cargos 

comissionados, conforme anexo, descrevendo total de vagas, atribuições e 

respectivos subsídios: 
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N° 

Vagas 

Cargos Subsídio Funções / Atribuições 

Assessorar a Mesa Diretora nas atividades diárias na elaboração de 

pareceres técnicos em análise das propostas em decisões técnicas 

quanto a projetos de competência da Mesa Diretora e demais 

proponentes, quanto aos diversos temas/assuntos pelo plenário a 

serem analisado referentes as atribuições específicas da mesma. 

Assessorar a Mesa Diretora em consultas e defesas técnicas junto ao 

Tribunal de Contas e Poder Judiciário em ambas as instâncias, para 

tanto desempenhar todos os atos judiciais e extrajudiciais aos quais 

possa fazer jus as prerrogativas do referido cargo. 

03 R$ 5.500,00 Assessor 

Jurídico 

(Recrutamento 

Amplo) 

Coordenar os trabalhos relacionados ao Gabinete da Presidência da 

Mesa Diretora em atividade típica de assessoramento com á 

realização de atos privativos em protocolos, reuniões, redação de 

atos oficiais, recepção de autoridades, auxiliando os demais 

membros da Mesa Diretora na condução dos trabalhos e em todos os 

procedimentos administrativos internos devidamente autorizados pela 

Mesa Diretora. 

01 R$ 

3.500,00 

Chefe de 

Gabinete 

(Recrutamento 

Amplo) 

Assessor 

Parlamentar 

(Recrutamento 

Amplo) 

R$ 1.200,00 Assessorar a Mesa Diretoria e aos Parlamentares em assuntos de 

interesse dos edis em suas atividades diárias no desempenho das 

funções previamente delimitadas pela Mesa Diretora. 
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02 
	

Assessor de 
	

R$ 
	

Assessorar o Poder Legislativo em suas sessões ordinárias, 

Segurança 
	

1.200,00 
	

extraordinárias e itinerantes, como forma a prevenir tumulto em 

(Recrutamento 
	

todas as sessões plenárias, organizando o acesso seguro aos 

Amplo) 	 edis e aos cidadãos presentes nas reuniões, tomando todas as 

providencias necessárias para segurança dos presentes e aos 

que mais for necessário para preservar a segurança no Poder 

Legislativo Municipal. 

02 
	

Assessor de 
	

R$ 
	

Assessorar a Mesa Diretora em atividades previamente 

Gabinete 
	

2.500,00 
	

determinada pela mesma, para que as atividades rotineiras 

(Recrutamento 	 possam fluir com mais eficiência, tanto interna quanto 

Amplo) 	 externamente, no transporte dos mesmos em veículo oficial, 

podendo para tanto, fazer uso de qualidades técnicas, 

habilitação, para sua realização, sempre que solicitado pela 

mesma, sem prejuízo ao erário. 

02 
	

Assessor de 
	

R$ 
	

Assessorar a Secretária da Mesa Diretora em atividades 

Secretária 
	

2.500,00 
	

previamente determinada pela mesma, para realização das 

(Recrutamento 	 atividades administrativa rotineiras de competência auxiliar do 

Amplo) 
	

Secretário, tanto interna quanto externamente, fazendo jus as 

atribuições determinada pela orientação da Mesa Diretora. Os 

nomeados poderão também desempenhar auxílio direto aos 

demais vereadores, desde que tais atividades não 

comprometam as atividades da Secretária da Mesa Diretora. 

1 



Assessorar o Gabinete da Presidência na divulgação de atos 

oficiais do Plenário do Poder Legislativo Municipal junto aos 

órgãos de imprensa oficial, fazendo a confecção de toda parte 

redacional junto á imprensa falada e escrita para que o Poder 

Legislativo possa praticar os atos de transparência em suas 

atividades rotineiras. Podendo responder em nome do 

Gabinete da Presidência, desde que autorizado, sobre os 

tramites legais praticados e confeccionados pelo Poder 

Legislativo Municipal. Ficando também autorizado á assessorar 

todos os vereadores na publicidade dos atos rotineiros junto 

aos órgãos de imprensa 	para divulgação dos trabalhos 

realizados. 

01 Assessor de 

Imprensa 

(Recrutamento 

Amplo) 

 

R$ 

1.20000 
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Art. 40 - 	Todas as despesas correção pelas reservas de 

dotação orçamentária especifica, podendo ocorrer suplementação no 

orçamento vigente, respeitado o índice prudencial de despesas com pessoal, 

sendo o subsidio remuneratório corrigido anualmente pelo indicie "INPC". 

Art. 50 - 	Fica regulamentado que os indicados a ocuparem os 

respectivos cargos comissionados realizem suas atribuições, sob orientação, 

organização e coordenação interna do Diretor Administrativo, conforme 

determinação e orientação da Mesa Diretora. 

Art. 60  - 	Este projeto de lei entra em vigor da data se sua 

publicação, revogando todos as disposições em contrário em especial Lei 

Municipal N°2.797/2011. 

Campos Gerais, 13 de Fevereiro de 2017- 
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Sidney Novais Campos 
	

Maurilio Antônio Pereira 

Vice Presidente 
	

Secr àio 

otiiis Pereira Furbeta 	Rômulo do Nscimento Júnior 

Pre ser 
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1° Suplente 
	

Vereador 	 Vereador 

Aloisio Pereira Djalma 
	

Djalma Santos Pereira 

Vereador 
	

Vereador 
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