
 
 

 

IRONI JOSÉ SEBBEN, Prefeito Municipal de 
Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 

 

           Faço saber que o Legislativo aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 

 
 
LEI MUNICIPAL Nº 1.488.13, de 13 de agosto de 2013. 

                       
Cria o Cargo de Assessor de 
Expediente Legislativo no 
Poder Legislativo e dá outras 
providencias. 

 
 
 Art. 1º- Fica criado no quadro de Cargos em Comissão do Poder 
Legislativo, o cargo de Assessor de Expediente Legislativo, CC-01. 
 
 Art. 2º- São atribuições do cargo criado nesta Lei: 
 
Comparecer as reuniões e Sessões, Assessorar os Vereadores, na 
elaboração de Requerimentos, Moções, Indicações e outros 
documentos a serem apresentados nas reuniões da Câmara; assessorar 
a Diretora de Expediente, assessorar o Assessor Jurídico, elaborar 
programas radiofônicos, elaborar textos e reportagens para jornais; 
recepcionar e atender as pessoas que procuram os Vereadores; receber 
e enviar correspondências dos Vereadores; atender e efetuar 
telefonemas, proceder o arquivamento de documentos; elaborar 
relatório de viagens e visitas; zelar pelo material de expediente 
destinado ao uso do Poder Legislativo; realizar trabalhos externos 
ligados a sua função, inclusive de representação, desde que por 
delegação de Vereador ou da Presidência da Casa, cortar a grama do 
pátio, ornamentar o pátio, zelar pela limpeza do prédio e arredores, 
substituir a servente quando necessário, cuidar do arquivo, efetuar 



atividades junto ao arquivo morto, efetuar outras atividades que lhe 
forem designadas ou solicitadas. 
 
 Art.3º - É requisito obrigatório para a nomeação no cargo a 
comprovação da Conclusão do Ensino  Médio. 
 
 Art.4 º- Fica estabelecida jornada de trabalho semanal de 40 
horas, sendo que a remuneração equivale ao CC- 01. 
 
 Art. 5º- Fica assegurado ao exercente do cargo criado nesta Lei 
os demais direitos e garantias previstas na Lei Municipal nº 67/2001, 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 
 
 Art. 6º- Servirão de recursos para cobertura das despesas 
decorrentes desta lei, as seguintes dotações orçamentárias: 
 
3.1.90.11.00.0000 - Vencimentos e Vantagens fixas – pessoa civil 
3.1.90.13.00.0000 - Obrigações Patronais 
3.1.90.46.00.0000 - Auxilio Alimentação 
 
 Art. 7º- Esta lei entra em vigor na data da publicação. 
 
 

Gabinete do Prefeito, 13 de agosto de 2013. 
 
 
                            Ironi José Sebben 
                                                                                  Prefeito Municipal 
 
 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 
 
 

 
    Jacqueline Gehlen 

     Assessora Especial de Gabinete 


