
PROJETO DE LEI Nº 001/2017

“ALTERA  O  ART.  3º  E  O  ANEXO  I  DA  LEI
MUNICIPAL  Nº.  3.457/2012,  ALTERADOS  PELA
LEI MUNICIPAL Nº. 4.186/2016.”

Art.  1º. Fica alterado o art.  3º da Lei Municipal nº. 3.457/2012,
modificado  pela  Lei  Municipal  nº.  4.186/2016,  passando  a  ter  a  seguinte
redação:

Art.  3º  -  O Quadro de Cargos de Provimento Efetivo  é
integrado  pelas  seguintes  categorias  funcionais,  com o
respectivo numero de cargos e padrões de vencimento:

Denominação da
Categoria Funcional

Número de
Cargos

Padrão de
Vencimento

Servente Legislativo 01 01
Agente Administrativo
Legislativo

01 06

Oficial Legislativo 01 09

Art.  2º. Fica  alterado  o  padrão  de  vencimento  do  cargo  de
provimento efetivo de Oficial Legislativo, disposto no Anexo I da Lei Municipal
nº. 3.457/2012, alterado pela Lei Municipal nº. 4.186/2016, passando a ser de
número “09”.

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Vereadores.

Seberi/RS, 03 de janeiro de 2017.

NELSON FRANCISCO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA DE
VEREADORES DE SEBERI/RS



JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 001/2017

Nobres Edis:

O  Presidente  da  Câmara  de  Vereadores  de  Seberi  abaixo  subscrito,  no
exercício de competência privativa que lhe é atribuída por meio do Regimento Interno
deste Legislativo, apresenta ao Plenário o presente Projeto de Resolução, por meio do
qual “ALTERA O ART. 3º E O ANEXO I DA LEI MUNICIPAL Nº. 3.457/2012,
ALTERADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº. 4.186/2016”.

Através da Lei Municipal nº. 4.186/2016, foi transformado o cargo de Diretor
Geral da Câmara no cargo de Oficial Legislativo, trazendo novas atribuições, novos
requisitos de investidura e novo padrão de vencimento, entre outras modificações.

Ocorre,  porém,  que  ante  tal  alteração  legislativa,  como  requisito  para
provimento  do  cargo  foi  exigido  que  o  agente  público  possuísse  ensino  superior
completo, mostrando-se o padrão de vencimento “07” totalmente em desacordo com a
exigência da escolaridade do cargo.

No  quadro  de  cargos  do  Poder  Executivo  existe  uma  praxe  administrativa
formalizada  em lei  que dispõe que,  para cargos de provimento efetivo  que exijam
escolaridade de nível superior completo, o padrão inicial é o “09”.

Assim, sendo o costume fonte de direito,  inclusive no Direito Administrativo,
mister que adequamos tal praxe administrativa aos cargos do Poder Legislativo, de tal
sorte que merece o cargo de Oficial Legislativo seguir o mesmo padrão administrativo.

Deste norte, contamos com o apoio e aprovação dos demais pares, renovamos
protestos da mais elevada estima e consideração.

Seberi/RS, 03 de janeiro de 2017.

NELSON FRANCISCO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA DE
VEREADORES DE SEBERI/RS


