
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 002/2023 

 

 

ALTERA O ART. 24 DA LEI MUNICIPAL Nº 2.718 

DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA ALTERAR 

AS ATRIBUIÇÕES E COEFICIENTE DE 

REMUNERAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. 

 

 

 

A Mesa Diretora do Poder Legislativo Municipal de Pinhal, Estado do Rio 

Grande do Sul, que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

propõe: 

 

Art. 1º - Altera as atribuições da Função Gratificada constante no Art. 24, 

da lei nº 2.718 de 14 de novembro de 2017, da função de Coordenador de 

Comunicação, Mídias e Ouvidoria, com Padrão referencial categoria “1-B”, constante 

na tabela de função gratificadas Art. 27, III da mesma Lei, para as atribuições descritas 

no Anexo I, deste projeto que passará a ser parte integrante da Lei nº 2.718 de 14 de 

novembro de 2017. 

Art. 2º - Altera o coeficiente do padrão referencial da Função Gratificada 

constante no Art. 24, da lei nº 2.718 de 14 de novembro de 2017, da função de 

Coordenador de Comunicação, Mídias e Ouvidoria, para o Padrão “D” constante no 

Anexo II e conforme Art. 27, III da Lei nº 2.718 de 14 de novembro de 2017. 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus 

efeitos a 1º de janeiro de 2023. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Fazem-se necessários os ajustes acima para que cada setor e servidor possa 

desempenhar da melhor forma possível suas tarefas em prol do serviço público.  

É sabido que desde no último ano várias tarefas que eram desenvolvidas por 

servidores do Executivo Municipal passaram a ser desenvolvidas exclusivamente pelo 



Assistente Legislativo, dentre elas as licitações, compras, empenhos, liquidações e 

outros. Como a demanda de informações e tarefas teve um aumento considerável, 

acabou por ficar ainda a cargo do Executivo Municipal a elaboração da folha de 

pagamento da Câmara de Vereadores, a qual será trazida também para ser executada 

pela câmara de Vereadores a partir desse ano. 

Outro aumento considerável nas atribuições do servidor responsável pela 

função de Coordenador de Comunicação, Mídias e Ouvidoria deu-se com a exigência 

por parte dos órgãos fiscalizadores quanto a divulgação das ações da Câmara de 

Vereadores em seu site, sendo que toda a tramitação Legislativa (Projetos 

protocolados, atas de reuniões e Sessões, quórum de presença e votação em Sessões, 

pareceres das comissões, transmissão e disponibilização das Sessões no site, entre 

outros) passou a ser divulgado com cópias na integra no site da Câmara de 

Vereadores, o que aumentou consideravelmente as tarefas da função, e nada mais 

justo do que também adequar a gratificação paga ao servidor responsável por essas 

funções. 

Assim, pedimos o entendimento dos demais Vereadores e pleiteamos a 

aprovação do presente projeto a fim de que possamos continuar prestando um serviço 

de qualidade aos nossos munícipes, além de estarmos cumprindo com a legislação 

vigente quanto ao andamento dos processos administrativos e divulgação dos 

trabalhos e ações desta Casa. 

 
 

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhal, RS, aos 11 dias do mês de janeiro de 

2023. 

 

 

 

 

EDEMAR FRANQUINI BORGES    RONALDO DURANTE 
Presidente – Vereador do PP    Vice-Presidente – Vereador do MDB 
 
 
 
 
 
DANIELA LORENZI     CLAUDIOMIRO MARTINS PINTO 
1º Secretária – Vereador do PDT   2º Secretário – Vereador do MDB 



ANEXO I 

 

ESPECIFICAÇÕES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO 

CATEGORIA FUNCIONAL: Coordenador de Comunicação, Mídias e Ouvidoria 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 1-B 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Orientar e Executar ações de comunicação interna e externa 

visando a divulgação da imagem, trabalho e serviços prestados pelo órgão público, trabalhos 

que envolvam a publicação, divulgação ou disponibilização de matérias institucionais e 

trâmites legais de todos os processos do Legislativo. Responder, assinar e atender pela 

ouvidoria municipal visando garantir a observância dos princípios constitucionais da 

legalidade, impessoalidade, economicidade, publicidade e eficiência, garantir o recebimento 

de comunicados e o encaminhamento para os responsáveis, prezando pela sigilosidade das 

informações e pessoas envolvidas. 

b) Descrição Analítica: Nos Posto de Trabalho Associado a Comunicação e Mídias: 

Diariamente distribuir, orientar e/ou executar ações de comunicação interna (junto aos 

servidores) e externa (população, imprensa, parceiros e demais órgão públicos) de 

publicações, informativos e matérias, visando a publicidade das atividades do órgão e 

divulgação das atividades aos meios de comunicação sempre zelando pela observação dos 

princípios que norteiam o serviço público, alimentar o site institucional com todo o trâmite 

legislativo de projetos e demais documentos, atos e ações de publicidade obrigatória, 

elaborar e coordenar a agenda de eventos nas dependências da Câmara de Vereadores 

assim como os assuntos relacionados a matérias e entrevistas com o presidente e demais 

vereadores do Poder legislativo, executar outras tarefas relacionadas com o cargo, a critérios 

do superior. Nos Postos de Trabalho Associados à Ouvidoria: Prestar suporte administrativo 

no atendimento da Ouvidoria (por meio de e-mail, atendimento pessoal e/ou de telefone), 

respondendo dentro do prazo as solicitações recebidas; Registrar, alimentar e controlar as 

planilhas de estatísticas da Ouvidoria, bem como da Ficha de Atendimento; solicitar, quando 

necessário, esclarecimentos ou levantamentos junto às unidades competentes, dos fatos 

decorrentes das ocorrências registradas; Acompanhar e controlar as solicitações de 

esclarecimentos ou levantamentos a fim de atender dentro do prazo estipulado as 

solicitações recebidas; elaborar os relatórios semestrais da Ouvidoria, com posterior 



encaminhamento aos órgãos competentes para análise e deliberação, inclusive para as 

Auditorias Internas e Externas; Acompanhar o Sistema próprio de Ouvidoria;  

CONDIÇÕES DE TRABALHO 

Especial: O exercício do cargo exige atendimento ao público, viagem e deslocamentos do 

município. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO  

a) Idade: Mínimo 18 anos 

b) Instrução: Ensino Médio Completo, com conhecimento de informática e noções 

básicas das práticas e procedimentos de sua área de conhecimento no âmbito da instituição. 

 


