
DILSE KLEIN BICIGO, Prefeita 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 Nº 1.123.10, de 30 de março de 2010. 
 

 

 
Autoriza a Contratação Emergencial 
de um Auxiliar de Serviços Gerais. 
 
 

 
    Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal 
autorizado a contratar emergencialmente um Auxiliar de Serviços 
Gerais, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, 
Serviços Urbanos e Trânsito.   
 

Art. 2º - O profissional cumprirá uma carga 
horária de 40 (Quarenta) horas semanais, e perceberá os vencimentos 
relativos ao Padrão 01 dos Servidores do Município, consignados na Lei 
Municipal nº 067/2001. 
 
    Parágrafo Primeiro: A contratação será de 
natureza administrativa, fazendo jus o contratado as prerrogativas 
previstas no artigo 232 e incisos, da Lei 066/2001. 
 
    Parágrafo Segundo: As atribuições do cargo e 
requisitos de admissibilidade, seguem anexo a presente Lei.  
 
 



    Art. 3º - O prazo da contratação será de 06 (seis) 
meses, podendo ser renovado por igual período, de acordo com o 
interesse do Poder Executivo Municipal. 
 
 
    Art. 4º - As despesas decorrentes desta Lei serão 
suportadas pela seguinte dotação orçamentária: 
 
Órgão: 07 - Secretaria Munic. de Obras, Serv. Urbanos e Trânsito 
Unidade: 02 – Departamento de Obras e Serviços 
Projeto/Ativ. 26.782.00402.2.053 - Manut. Desenv. Ativ. Depto de Obras 
Elem/Desp: 244/3.1.90.04.00.0000 - Contrat. por tempo Determinado 
 
 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 
 

 
Gabinete da Prefeita, 30 de março de 2010. 

 
 
 

 
                                                 Dilse Klein Bicigo 
                     Prefeita Municipal 
 
 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 
 
  
       
 
             Marina Schmitt 
Assessora Especial de Gabinete 



A N E X O  I 

 

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 

 
CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 
                                     PADRÃO DE VENCIMENTO: 01 

 

 ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: realizar tarefas braçais e serviços 
gerais. 

 b) Descrição Analítica: desenvolver atividades como de 
carregar e descarregar veículos em geral; transportar materiais de 
construção e outros; proceder à abertura de valas; auxiliar na construção 
de pontes e bueiros, efetuar serviços de capina em geral; varrer, e 
remover lixos e detritos de vias públicas; cortar grama, auxiliar em 
tarefas de construção, calçamentos e pavimentação em geral; aplicar 
inseticidas e fungicidas; cuidar de canteiros e praças; auxiliar nos 
trabalhos do britador, bem como realizar outras atividades afins e 
correlatas. 

 

 Condições de trabalho: 

 a) Gerais: Carga horária semanal de 40 horas. 

 

 Requisitos para provimento: 

 a) Idade: mínima de 18 anos; 

 b) Instrução: Ensino Fundamental Incompleto. 
 


