
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Bagé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os vereadores infra-assinados, membros da Mesa Diretora desta Casa Legislativa, 
apresentam à apreciação de Vossa Excelência e do Colendo Plenário o seguinte 
 
 

PROJETO DE LEI Nº. 019/2019 
Altera parcialmente o Anexo I da Lei 
Municipal nº. 5.503, de 24 de julho de 
2015, que Dispõe sobre o Plano de 
Classificação de Cargos e Remuneração 
(PCCR) dos Servidores da Câmara 
Municipal de Vereadores de Bagé. 
 
 

Art. 1º  O Anexo I da Lei Municipal nº. 5.503, de 24 de julho de 2015, passa a 
vigorar com as seguintes alterações: 
 

“ANEXO I - 34 (art. 18) 
 
QUADRO: Cargos em Comissão e Funções Gratificadas 
CLASSE: Assessor Parlamentar I 
PADRÃO: 
CÓDIGO: CC 3 
ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: Coordenar as atividades políticas, técnicas e administrativas do 
parlamentar; assessorar as atividades administrativas e legislativas do Setor Legislativo. 
 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Coordenar e assessorar a confecção de anteprojetos, 
projetos, emendas, indicações, requerimentos, moções, proposições, atendimento ao público 
no Gabinete do Vereador, além de tarefas determinadas pelo Vereador, inclusive fora da 
Casa Legislativa; auxiliar na confecção de documentos e nas atividades da Assessoria 
Legislativa; executar outras tarefas correlatas. 



 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: à disposição do Vereador; ou o determinado pelo Setor Legislativo. 
b) Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, 
domingos e feriados, bem como viagens e frequência a cursos de especialização. 
 
RECRUTAMENTO: Indicação do Vereador ou da Presidência. 

................................................................................................................................. 
 

ANEXO I - 35 (art. 18) 
 
QUADRO: Cargos em Comissão e Funções Gratificadas 
CLASSE: Assessor Parlamentar II 
PADRÃO: 
CÓDIGO: CC 1 
ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: Realizar o assessoramento político e administrativo do 
Gabinete do Vereador; assessorar as atividades administrativas e legislativas do Setor 
Legislativo. 
 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Assessoramento sob coordenação do Parlamentar na 
confecção de anteprojetos, projetos, emendas, indicações, requerimentos, moções, 
proposições; atendimento ao público no Gabinete do Vereador, além de tarefas 
determinadas pelo Vereador, inclusive fora da Casa Legislativa; agendamento de atividades 
do Parlamentar, dentro e fora do município; assessorar ao Vereador nas reuniões plenárias e 
de comissões, assim como em visitas e atividades a ele determinadas; auxiliar na confecção 
de documentos e nas atividades da Assessoria Legislativa; executar outras tarefas correlatas. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: à disposição do Vereador; ou o determinado pelo Setor Legislativo. 
b) Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, 
domingos e feriados, bem como viagens e frequência a cursos de especialização. 
 
RECRUTAMENTO: Indicação do Vereador ou da Presidência 

.................................................................................................................................. 
 

ANEXO I - 36 (art. 18) 
 
QUADRO: Cargos em Comissão e Funções Gratificadas 
CLASSE: Assessor Especial de Comissões Técnicas 
PADRÃO: 
CÓDIGO: CC 5 
ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: Assessoramento legislativo. 
 



EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Assessoramento na confecção de documentos na 
Assessoria Legislativa; assessoramento nas atividades das Comissões Técnicas existentes na 
Câmara de Vereadores; auxiliar na execução das atividades do setor legislativo; assessorar a 
Presidência e a Mesa Diretora nos assuntos entre estas e as Comissões Técnicas; 
desenvolver atividades correlatas. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: o determinado pelo Setor onde estiver desenvolvendo suas atividades, bem 
como pela Presidência; 
b) Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, 
domingos e feriados, bem como viagens e frequência a cursos de especialização. 
 
RECRUTAMENTO: Indicação da Presidência." 
 

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 1º de março de 2019. 
 
Vereadores: 

 
 

CARLOS ADRIANO SILVEIRA CARNEIRO - PTB 
Presidente 

 
 

ANTÔNIO CARLOS GOMES GARCIA - PTB 
Vice-Presidente 

 
 

EDIMAR FAGUNDES CARDOSO - PRB 
1º Secretário 

 
 

OMAR SOARES ABDEL GHANI - PR 
2º Secretário 

 
 
 
 
 
 
 
 



JUSTIFICATIVA 
 

  Senhores vereadores, a presente proposição tem o escopo de realizar modificações 
no Anexo I da Lei Municipal nº. 5.503/2015, a qual “Dispõe sobre o Plano de Classificação 
de Cargos e Remuneração (PCCR) dos Servidores da Câmara Municipal de Vereadores de 
Bagé”. 
  
 Primeiramente, no que tange ao Assessor Parlamentar I e ao Assessor Parlamentar 
II, as alterações visam que tais cargos também possam desempenhar as suas atividades no 
Setor Legislativo da Câmara de Vereadores, uma vez que algumas de suas atribuições são 
afins às da Assessoria Legislativa, possibilitando maior número de servidores para 
contribuir nesse importante setor. 
 
 Com relação ao Assessor Especial de Comissões Técnicas, a modificação tem por 
finalidade permitir que o cargo efetue suas tarefas junto a Presidência e a Mesa Diretora da 
Câmara de Vereadores, sendo o intermediador destas para com as Comissões Técnicas, em 
assuntos pertinentes. 
 

Portanto, por essas razões, solicitamos o apoio dos colegas vereadores para a 
aprovação do presente Projeto de Lei. 

 
Sala das Sessões, 1º de março de 2019. 

 
Vereadores: 

 
 

CARLOS ADRIANO SILVEIRA CARNEIRO - PTB 
Presidente 

 
 

ANTÔNIO CARLOS GOMES GARCIA - PTB 
Vice-Presidente 

 
 

EDIMAR FAGUNDES CARDOSO - PRB 
1º Secretário 

 
 

OMAR SOARES ABDEL GHANI - PR 
2º Secretário 


