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LEI Nº 2.270/2017 

 

 

Dispõe sobre a criação de cargos na estrutura 

organizacional da Câmara Municipal de 

Barbalha, alterando a Lei Nº 1.955/2011 – que 

ratifica o Plano de Cargos, Carreiras e Salários 

dos Servidores do Poder Legislativo, na forma 

que indica e dá outras providencias. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA – ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas 

atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou eeu sanciono 

a seguinte lei; 

 

 

  Art. 1º. - Ficam criados, na Estrutura Organizacional da Câmara Municipal de 

Barbalha, os Cargos de: “Assessor das Comissões Permanentes” e “Assessor da Mesa 

Diretora” de provimento em comissão, destinado a atender encargos de 

assessoramento técnico, provido mediante livre escolha do Chefe do Poder 

Legislativo, entre as pessoas que reúnam condições e satisfaçam os requisitos legais e 

necessários para a investidura no serviço público, passando o art. 8º. do Plano de 

Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores do Poder Legislativo Municipal, constante 

da Lei Municipal No. 1.955/2011, a vigorar com a seguinte redação: 

 

I –QUADRO DE CARGOS EFETIVOS 

Cargo  Código Quantidade  

Arquivista  AAA 01 

Copeiro  AAA 01 

Recepcionista AAA 02 

Servente AAA 03 

Telefonista AAA 01 

Porteiro AAA  03 

Agente Administrativo ANA 01 

Agente Administrativo I ANA 02 

Economista  ANA 01 

Assistente Legislativo ANA 01 

Técnico em Contabilidade ATC 01 

II – FUNÇÕES GRATIFICADAS 
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Cargo  Código Quantidade  

Diretor Geral da Câmara ADI 01 

Secretário do Presidente AAP 01 

Tesoureiro ANF 01 

Assistente Parlamentar APP 04 

Presidente do Controle Interno AAP 01 

Membro do Controle Interno AAS 03 

Assessor Parlamentar  AEP 15 

Assessor das Comissões Permanentes AAC 01 

Assessor da Mesa Diretora AAM 01 

 

Art. 2º - Acrescem-se à tabela do art. 9º. do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos 

Servidores do Poder Legislativo Municipal, constante da Lei Municipal No. 1.955/2011, 

os Códigos, as Descrições dos códigos dos cargos ora criados e os valores do salário 

base, conforme abaixo: 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR EM R$ 

AAC Atividade de Assessoria às Comissões Permanentes 2.000,00 

AAM Atividade de Assessoria à Mesa Diretora 3.200,00 

 

Art. 3º. Os Cargos em Comissão ora criados, (Assessor das Comissões Permanentes e 

Assessor da Mesa Diretora) terão uma carga horária semanal de 20h (vinte horas), 

com direito a Vencimento Fixo nos valores descritos no artigo 2º desta Lei. 

 

§1º. A nomeação para cargo em comissão ou a designação para a função de 

confiança recairá sobre pessoa com capacidade técnica para o exercício de suas 

atribuições. 

 

§2º. O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a 

regime de dedicação parcial de serviço, podendo ser convocado sempre que 

houver interesse da Instituição. 

 

§3º. A designação e dispensa de servidores para o exercício dos cargos de 

provimento em comissão e funções de confiança far-se-ão por ato próprio do Chefe 

do Poder Legislativo. 

 

Art. 4º - Acresce as alíneas “q” e “r” ao anexo III do Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários dos Servidores do Poder Legislativo Municipal, constante da Lei Municipal No. 

1.955/2011 que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

a)... 

b)... 

c)... 
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d)... 

e)... 

f)... 

g)... 

h)... 

i)... 

j)... 

k)... 

l)... 

m)... 

n)... 

o)... 

p)... 

q) ASSESSOR DAS COMISSÕES PERMANENTES  

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

 Exame das proposições a serem discutidas e votadas em Plenário; 

 Prestar assessoramento técnico às Comissões Permanentes da Câmara 

Legislativa Municipal referentes à tramitação e controle do processo legislativo 

e em qualquer assunto que envolva a técnica legislativa; 

 Dirigir a Assessoria Técnica em todos os seus trabalhos; 

 Assessorar a elaboração de anteprojetos especiais de Lei, de Resolução e de 

Decretos Legislativo; 

 Assessorar a elaboração de pareceres especiais das Comissões Legislativas, 

em assuntos de suas especialidades ou competências; 

 Assessorar, visando o aperfeiçoamento técnico, na redação das leis, 

resoluções, decretos legislativos e outros atos de competência do Poder 

Legislativo.; 

 

r) ASSESSOR DA MESA DIRETORA  

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

 Prestar assistência direta à Mesa Diretora, auxiliando os trabalhos da 

Presidência e do Secretário em qualquer assunto que envolva matéria 

legislativa; 

 Elaborar proposições ou assessorar os membros da Mesa Diretora na atividade 

de elaboração legislativa; 

 Emitir os pareceres que lhe forem solicitados pelo Presidente, fazendo os 

estudos necessários de alta indagação, nos campos das ciências legislativa; 

 A assessoria ao Presidente da Câmara no estudo, interpretação, 

encaminhamento e solução das questões administrativas, políticas e 

legislativas; 

 Assessorar na elaboração de pareceres, formulando consultas e apresentando 

sugestões, a fim de contribuir para a resolução de questões dependentes de 

deliberação da Mesa Diretora, especialmente do Presidente; 

 Recomendar procedimentos internos, com objetivos preventivos, visando 

manter as atividades do Legislativo Municipal dentro da legislação; 
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 Propor à Mesa Diretora, na pessoa do Presidente da Câmara, a anulação de 

atos administrativos do Legislativo Municipal; 

 Propor a Mesa Diretora da Câmara o ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal; 

 Executar outras tarefas determinadas pelo Presidente da Câmara inerentes às 

suas atribuições. 

 

Art. 5º. - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias próprias da Câmara Municipal, consignadas no atual orçamento e 

nos orçamentos futuros, observando-se incondicionalmente os limites de gastos com 

pessoal previstos no §1º. do Art. 29A da Constituição Federal, combinado com a 

alínea “a” do inciso III do Art. 20 da Lei Complementar 101/2000. 

 

Art. 6º. - Para efeitos legais, a remuneração dos cargos de provimento em comissão 

criados e previstos nesta Lei, poderão ser revisados anualmente, tomando-se por 

base a inflação apurada no período. 

 

Art. 7º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Barbalha/CE, aos vinte e dois diasdo mês 

de maio de 2017. 

   

Argemiro Sampaio Neto 

Prefeito Municipal 

 

 


