
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° 163/02, 11 de outubro de 2002. 

 
Cria dois cargos no Quadro de 
Servidores Efetivos do Município e 
Extingue Cargo de Confiança do 
Quadro de Servidores do Município. 
 

Art. 1 - Fica autorizado o Poder Executivo a criar os 
seguintes Cargos no Quadro de Cargos do Município: 

 
Quadro de Cargos dos Servidores Municipais 

 
N° Cargos  Denominação   Lotação  Padrão 
 
02   Agente Administrativo      Secretarias do          P 04 
              Município 
     

Art. 2º - Os cargos criados pela presente Lei terão o 
mesmo enquadramento da Lei Municipal n° 67/2002. 

 
Art. 3º - As atribuições dos cargos criados serão as 

seguintes: 
a)Descrição sintética: Executar trabalhos que 

envolvam a interpretação e aplicação das leis e normas administrativas; redigir 
expediente administrativo; proceder aquisição, guarda e distribuição de 
material 

b)Descrição Analítica: Examinar processos; redigir 
pareceres e informações; redigir expedientes administrativos, tais como: 
memorandos, cartas, ofícios, relatórios; revisar quanto aspecto redacional, 
ordens de serviço, instruções, exposições de motivos, projetos de lei, minutas 
de decreto e outras; realizar e conferir cálculos relativos a lançamentos, 
alterações de tributos, avaliação de imóvel e vantagens financeiras e descontos 
determinados por lei; realizar ou orientar coleta de preços de materiais que 
possam ser adquirir sem concorrência; efetuar ou orientar o recebimento, 



conferência, armazenagem e conservação de materiais e outros suprimentos; 
manter atualizados  os registros de estoque; fazer ou orientar levantamentos 
de bens patrimoniais; eventualmente realizar trabalhos datilográficos, operar 
com terminais eletrônicos e equipamentos de micro filmagens; executar tarefas 
afins. 

   
    Art. 4° - A carga horária será de 40 horas semanais. 
Sendo o exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público, idade 
mínima de 18 anos e máxima de 40 anos para o provimento e ensino médio 
completo. 
 

Art. 5º - As despesas decorrentes desta Lei serão 
suportadas pelas seguintes dotações orçamentárias: 
 
ORGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAS URBANAS E 
VIAÇÃO 
UNIDADE: 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS 
PROJETO/ATIVIDADE: 26782004022053. MANUTANÇÃO 
DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE DESPESAS DE OBRA 
ELEMENTO DA DESPESA: 3.1.90.11.01.0000 

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES 
     

Art. 6 - E extingue o cargo de confiança Assessor de 
Secretaria CC 1 lotado na Secretaria Municipal da Fazenda Administração e 
Planejamento, criados na Lei Municipal nº 67/2001 e com as alterações da Lei 
Municipal nº 100/2002.     

 
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 
Gabinete do Prefeito, 11 de outubro de 2002. 
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