
LEI MUNICIPAL Nº 2458
Cria cargos no quadro εnico dos Funcionários do 
Município e dá outras providências.

LORENO ALBUQUERQUE GRAEFF, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO:
Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Sπo criados os seguintes cargos isolados, de pro-

vimento efetivo, no quadro único dos Funcionários do Município:
No serviço de Administraçπo econômica e financeira:
1 (um) auxiliar de contabilidade, padrπo 8.
No serviço de Obras:
3 (três) operadores de máquinas, padrπo 5.
No serviço de transporte e oficinas:
6 (seis) motoristas, padrπo 4.
§  εnico  -  A  especificaçπo  do  cargo  de  Auxiliar  de 

Contabilidade é a vai em anexo, como parte integrante desta Lei.
Art.  2º  -  Sπo  criadas  2  (duas)  funções  gratificadas  de 

Chefe de Setor, FG-1, para atender os serviços de obras.
Art. 3º - A despesa decorrente desta lei, será atendida pe-

las rubricas próprias do Orçamento vigente.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-

çπo, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 13 de junho de 1972.

a)LORENO ALBUQUERQUE GRAEFF
Prefeito Municipal

a)HÉLIO SELBACH DA ROCHA
Secretário 

AUXILIAR DE CONTABILIDADE
SµNTESE DOS DEVERES:

Executar, sob orientaçπo do contador, a escrituraçπo de li-
vros contábeis da Prefeitura; organizar boletins de receita e 
despesa; elaborar  "Slips" de caixa; operar com máquinas de con-
tabilidade em geral; examinar empenhos de despesas, verificando 
a classificaçπo e a existência de saldos nas dotações; executar 
outras tarefas correlatas.

REQUISITOS PARA O PROVIMENTO:
Instruçπo correspondente ao IIº Ciclo do nível médio, com-

pleto. Idade entre 18 a 35 anos. Recrutamento - por concurso pú-
blico.

CONDIÇ∩ES DE TRABALHO:
Período normal de 33 (trinta e três) horas semanais e 45 

(quarenta e cinco) minutos semanais.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 13 de junho de 1972.

a)LORENO ALBUQUERQUE GRAEFF
   Prefeito Municipal

a)HÉLIO SELBACH DA ROCHA
Secretário 
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