
 
 
 

  
  
  
 LEI COMPLEMENTAR N. 049/2010 
      De 01 de setembro de 2010. 

 
 
“DISPÕE ACERCA DA CRIAÇÃO DE CARGO 
NOVO E DA EXTINÇÃO DE CARGO NA 
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 
REGULAMENTADA PELA LEI COMPLEMENTAR 
N. 019/2007 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
 
NARCIZO BIASI, Prefeito Municipal de Entre Rios, 
Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com a 
legislação vigente, coloca para apreciação e 
aprovação da Câmara Municipal de Vereadores o 
seguinte Projeto de Lei: 

 
 

Art. 1º. Fica criado no âmbito da estrutura 
administrativa do Poder Executivo Municipal de Entre Rios prevista na Lei 
Complementar n. 019/2007 o cargo a seguir especificado: 

 
 

Identificação do cargo  Vagas Carga horária semanal Remuneração 

Assessor de 
Comunicação Social 

1 40 horas R$ 1.400,00 

  
 
Parágrafo único: O cargo ora criado fica inserido no 

Anexo V da Lei Complementar n. 019/2007. 
 
Art. 2º. As atribuições do cargo de Assessor de 

Comunicação Social são as seguintes: 
 

    I - Informar os veículos de grande circulação bem 
como à imprensa local sobre as obras e atividades desenvolvidas pela 
administração; 
    II - Sugerir pautas às redações oficiais; 
    III - Responder aos órgãos de divulgação 
reclamações, sugestões e pedidos dos leitores, ouvintes e expectadores; 
    IV - Leitura dirigida aos jornais diários e de bairros; 
    V -  Subsidiar o administrador em entrevistas; 
    VI - Realizar protocolos; 



     
 
 
 
 
 
 
               VII - Realizar e organizar arquivos de dados e 
imagens/jornais. 
 

    Art. 3º. Fica extinto o cargo de provimento em 
comissão de Assessor Especial de Gabinete, previsto no Anexo V, da Lei 
Complementar n. 019/2007, ficando o Poder Executivo Municipal autorizado, 
por Decreto, a atualizar  a tabela referente a esse anexo com base nas 
disposições aprovadas por esta Lei. 
  

Art. 4°. As despesas decorrentes da execução desta 
Lei correrão por conta da dotação orçamentária própria prevista no orçamento 
vigente e futuros. 

 
Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
 
Entre Rios, 01 de setembro de 2010. 
 

  
 

 

 

 NARCIZO BIASI  
 Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

 
 


