
JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, 
Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul. 
 

Faço saber que o Legislativo aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

  
LEI MUNICIPAL N° 242.03, 11 de junho de 2003. 

 
Cria quadro de cargos de 
provimento efetivo do Poder 
Legislativo e dá outras providências.   

 
 Art. 1º- Fica criado o quadro de cargos de 

provimento efetivo do Poder Legislativo Municipal, aplicando-se, no que 
couber, o disposto na Lei Municipal nº 67/2001.  
   

 Art. 2º- O quadro de cargos de provimento 
efetivo é integrado pelas seguintes categorias funcionais, com o 
respectivo número de cargos e padrões de vencimento: 
 
Denominação Nº de cargos Padrão 

Vigilante 01 01 

Diretor Administrativo 01 05 

Servente 01 01 

 
 Art. 3º - O recrutamento para os cargos efetivos 

far-se-á para a classe inicial de cada categoria funcional, mediante 
concurso público, nos termos disciplinados no Regime Jurídico dos 
Servidores do Município.  
 

 Art. 4º - As especificações das categorias 
funcionais dos cargos criados na presente Lei, são as que constituem os 
ANEXOS I, II e III, que farão parte integrante desta Lei.  
 

 Art. 5º - Os vencimentos dos cargos previstos 
nesta Lei, serão obtidos através da multiplicação dos coeficientes 
respectivos pelo valor atribuído ao padrão referencial, fixado no art. 28 



da Lei Municipal nº 67/2001, em consonância com o inciso I do art. 24 da 
mesma Lei.  
 
   Art. 6º - As despesas decorrentes da aplicação 
desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.  
 
   Art. 7º - A carga horária para os cargos criados 
será de 35 a 40 horas semanais.  
 
   Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.  
 

 
Gabinete do Prefeito, 11 de junho de 2003. 

 
 
 

 
 João Domingos R. da Silva 

                                         Prefeito Municipal 
 
 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal: 
 
         Ana Maria Dias Leal 
Assessora Especial de Gabinete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: VIGILANTE 
 

 PADRÃO DE VENCIMENTO: 01 
 
 ATRIBUIÇÕES:  
 
 a) Descrição Sintética: Exercer vigilância em logradouros 
públicos e próprios municipais.   
 
 b) Descrição Analítica: Exercer vigilância em locais 
previamente determinados; realizar ronda de inspeção em intervalos 
fixados, adotando providências tendentes a evitar roubos, incêndios, 
danificações nos edifícios, praças, jardins, materiais sob sua guarda, etc; 
controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso 
sob sua vigilância, verificando, quando necessário, as autorizações de 
ingresso; verificar se as portas e janelas e demais vias de acesso estão 
devidamente fechadas; investigar quaisquer condições anormais que 
tenha observado; responder às chamadas telefônicas e anotar recados; 
levar ao imediato conhecimento das autoridades competentes qualquer 
irregularidade verificada; acompanhar funcionários, quando necessário, 
no exercício de suas funções; exercer tarefas afins.  
  
 CONDIÇÕES DE TRABALHO:  

 
 A) Geral: Carga horária semanal de 40 horas;  

 B) Especial: Sujeito ao trabalho em regime de plantões, uso 
de uniforme e atendimento ao público.  
 

 Forma de provimento: concurso público. 
 
 REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
 

 A) Idade: de 18 a 40 anos;  
B) Instrução: 4ª série do nível fundamental. 



 
ANEXO II 

 
 CARGO: DIRETOR ADMINISTRATIVO 

 
 PADRÃO DE VENCIMENTO: 05 
      

  Síntese dos deveres: Executar os serviços rotineiros da 
administração da Câmara, da Secretaria e demais relativos ao 
funcionamento do Poder Legislativo; ordenar e arquivar 
correspondências; redigir a ata das sessões; manter a correspondência 
em dia; tomar a assinatura dos Vereadores nos livros de presença; atestar 
a efetividade e confeccionar a folha de pagamento; assinar, junto com o 
Presidente, os atos emanados do Legislativo; preparar a pauta das 
sessões; distribuir cópias dos Projetos, Proposições e outros documentos 
de interesse dos Vereadores; demais sérvios afins à secretaria do Poder 
Legislativo.  
       

 Forma de provimento: concurso público 
  
 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

  
 A) Instrução de nível médio concluída;  
 B) Idade entre 18 e 40 anos;  

C) Habilitação funcional.  
  
  Natureza: Técnico 
  
  Carga Horária: 35 a 40 horas semanais.  
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO III 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: SERVENTE 
 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 01 
 

ATRIBUIÇÕES:  
 

 a) Descrição Sintética: Executar trabalhos rotineiros de 
limpeza em geral; ajudar na remoção ou arrumação de móveis e 
utensílios.   
  

 b) Descrição analítica: Fazer o serviço de faxina em geral, 
remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; 
limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; arrumar 
banheiros e toaletes; lavar e encerar assoalhos, lavar e passar vestuários 
de mesa; coletar o lixo nos depósitos colocando-os nos recipientes 
apropriados; lavar vidros, espelhos e persianas; varrer pátios; fazer café 
e, eventualmente, servi-lo; fechar portas, janelas e vias de acesso; 
executar tarefas afins.  
 

 CONDIÇÕES DE TRABALHO:  
 

 A) Geral: Carga horária semanal de 40 horas 
 B)Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamento de 
proteção individual.  

 
 Forma de provimento: concurso público. 
 
 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
 

A) Idade: de 18 a 40 anos; 
B) Instrução: 4ª série do nível fundamental.  

 
 


