
  
LEI Nº 3.329/2012. 

 
EXTINGUE E CRIA CARGOS DE PROVIMENTO 
EM COMISSÃO, ALTERA A LEI 3.080 DE 10 
DE MARÇO DE 2010, QUE DISPÕE SOBRE A 
NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

A Prefeita do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no exercício de 

suas atribuições legais; 

 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º. Ficam revogados os incisos I, V e VI do artigo 30 da Lei nº. 3.080 de 

10 de março de 2010, e, consequentemente, expressamente extintos os cargos de Assessor 
Executivo, Assistente Técnico e Assistente Operacional de Serviços. 

 
Art. 2º. Ficam criados os cargos de Assessor Especial Nível I, Assessor Especial 

Nível II e Assessor Especial Nível III, com quantitativo, referência e vencimentos na forma do 

Anexo I, desta Lei. 

 

Art. 3º. O artigo 30 da Lei 3.080 de 10 de março de 2010, passa a vigorar com 

a seguinte redação. 

 

“Art. 30. Os cargos de provimento em comissão, em nível de 

assessoramento, aconselhamento e assistência, integrantes da estrutura 

organizacional da Prefeitura Municipal, de natureza não gerencial, são os que 

constam dos incisos deste artigo: 

I – (revogado); 
II – Assessor de Comunicação, para prestação de serviços ao Chefe do Poder 
Executivo e demais Secretarias, localizado na Secretaria de Governo e 
Articulação Política e Institucional – SEMGOV, com formação de nível superior 
completo em Comunicação Social;  
III – Chefe de Gabinete para prestação de serviços de assistência ao 
gabinete do chefe do Poder Executivo;  
IV – Ouvidor, com a exigência mínima de formação de nível superior 
completo, para prestação de serviços na Secretaria de Governo e Articulação 
Política e Institucional – SEMGOV;  
V – (Revogado);  
VI – (Revogado); 
VII – Assessor Especial Nível I 
VIII – Assessor Especial Nível II 
IX – Assessor Especial Nível III” 

(...) 



Art. 4º. A Lei 3.080 de 10 de março de 2010, passa a vigorar acrescida do 

artigo 30-A cuja redação será a seguinte: 

 

“Art. 30-A. Os cargos de provimento em comissão de Assessor Especial 

Níveis I, II e III detêm as seguintes atribuições: 
 
I – Assessor Especial Nível I: 
 
a) Assessorar a direção superior da Prefeitura Municipal nos assuntos de sua 

área; 
b)  Promover, quando solicitado, a elaboração dos planos de trabalho de sua 

unidade, observando as políticas e diretrizes fixadas, de forma interativa 
com as demais unidades da mesma área de atuação; 

c)  Controlar a execução dos planos no âmbito da sua unidade, 
recomendando as adequações ou medidas corretivas para a consecução 
dos objetivos traçados; 

d) Promover a aplicação de técnicas e métodos de trabalho voltados para a 
qualidade e produtividade dos serviços pela instituição; 

e)  Estabelecer padrões de qualidade de forma gradativa e contínua; 
f) Realizar atividades que envolvam o planejamento, supervisão, 

coordenação, orientação e execução de projetos ou serviços técnicos; 
g) Prestar a assistência ou assessoria na contratação dos serviços; o 

acompanhamento e fiscalização de sua execução; 
h) Orientar os processos de avaliações, análise de documentos, realização de 

estudos técnicos, coleta de dados e pesquisas, prestando informações 
técnicas sob a forma de relatórios em matérias da área solicitada 

i) Propor e execução de projetos, normas e procedimentos em assunto de 
suas áreas; 

j) Outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade que 
venham a ser determinadas pela autoridade superior. 

 
II – Assessor Especial Nível II: 
 
a) Efetuar a execução dos objetivos e metas traçadas pela unidade em que 

estiver lotado; 
b) Prestar assessoramento na elaboração de programas e tarefas diárias 

contribuindo para o alcance das metas e resultados; 
c)  Acompanhar, diariamente, a execução das tarefas; 
d) Manter contato pessoal e imediato com as demais unidades da instituição 

orientando e colaborando com as necessidades de cada área; 
e)  Providenciar os meios necessários para a execução das tarefas; 
f) Executar as atividades de assessoramento de forma integrada com os 

demais serviços da estrutura da instituição; 
g) Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas institucionais; 
h)  Promover o cumprimento do Plano Estratégico da Prefeitura Municipal; 
i) Desempenhar outras atribuições afins ou que lhe forem determinadas 

III – Assessor Especial Nível III: 
 

a) Assessorar as unidades na proposição e execução de programas que 

visem a integração do servidor no seu ambiente de trabalho; 



b) Orientar as unidades da instituição quanto a manutenção do ambiente de 

trabalho propício à produtividade e ao desenvolvimento; 
c) Orientar equipes estimulando a criatividade, a iniciativa, à integração 

funcional e o trabalho a ser realizado dentro das normas e procedimentos; 
d) Assessorar na criação de meios para a melhoria da comunicação direta 

com os servidores, facilitando a transmissão de informações e 

orientações; 

e) Prestar assessoramento a chefia imediata nos processos de trabalho 

visando à qualidade e excelência dos serviços prestados aos cidadãos 

f) Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas institucionais; 

g)  Desempenhar outras atribuições afins ou que lhe forem determinadas. 

 
Art. 5º. Com as modificações de que trata a presente Lei, o Anexo II da Lei 

3.080/2010 passa a vigorar na forma do Anexo I da presente Lei, que substitui aquele 

integralmente. 
 

Art. 6º. As demais disposições contidas na Lei 3.080 de 10 de março de 2010 

permaneceram vigentes e inalteradas.  

 

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

disposições em contrário. 

 

Gabinete da Prefeita do Município de Ibiraçu/ES, em 29 de março de 2012. 

 
NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 

Prefeita  
 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 29 de março de 2012. 

 

 

ROGÉRIO ROSALÉM FRAGA 
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LEI Nº 3.329/2012. 
 

 
ANEXO I  

 
 

Nomenclatura do Cargo Quantitativo REF Vencimento em R$ 

Secretário Municipal 10 CC-01 3.364,44 

Procurador Geral 01 CC-01 3.364,44 

Controlador Geral 01 CC-01 3.364,44 

Coordenador de Programas de 

Estratégias da Família 
01 CC-02 2.932,65 

Subsecretário 04 CC-03 2.143,09 

Assistente Jurídico 01 CC-03 2.143,09 

Gerente 24 CC-04 2.030,30 

Assessor de Comunicação 01 CC-04 2.030,30 

Chefe de Gabinete 01 CC-05 1.522,72 

Assessor Especial Nível I 07 CC-05 1.522,72 

Ouvidor 01 CC-05 1.522,72 

Assessor Especial Nível II 17 CC-06 1.353,53 

Diretor de Unidade Escolar 05 CC-06 1.353,53 

Assessor Especial Nível III 17 CC-07 1.015,15 

Total 91 - 165.518,57 

 


