
.,
A

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI MUNICIPAL N° 7.440, DE 1° DE NOVEMBRO DE 2011.

Dispõe sobre a criação de Cargos do Quadro
de Pessoal Efetivo do Instituto de Previdência
dos Servidores Titulares de Cargo Efetivo no
Municipio de Carazinho - PREVICARAZINHO.

o PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL.

FAÇO SABER, que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte
Lei:

Art. 1° O Plano de classificação de cargos do Instituto de Previdência dos
Servidores Titulares de Cargo Efetivo do Municipio de Carazinho - PREVICARAZINHO é criado
pela presente Lei, no que se refere ao Quadro de Cargos de Provimento Efetivo, que será
estruturado por grupos de atividades.

Art. 2° Aplicam-se aos funcionários do PREVICARAZINHO o Estatuto dos
funcionários Públicos Municipais de Carazinho.

Art. 3° A despesa decorrente da criação dos cargos de que trata esta Lei correrá
à conta de dotações orçamentárias próprias do PREVICARAZINHO.

Art. 4° É definido como grupo de atividade o conjunto de cargos organizados,
Anexo I, que faz parte integrante desta Lei, conforme a correlação e a finalidade entre as
atribuições de cada um, a natureza do trabalho e os conhecimentos necessários ao bom
desempenho das respectivas atribuições, fica estruturado de acordo com o seguinte sistema e
definição:

I - GRUPO DE ATIVIDADE
É o conjunto de categorias funcionais organizadas conforme a correlação e a

finalidade entre as atribuições de cada uma, a natureza do trabaiho ou o grau de
conhecimentos necessários ao bom de desempenho das respectivas atribuições, definido com
o número de vagas, a denominação e o código de referência.

II - GRUPO I - GRUPO TÉCNICO-CIENTíFICO
São atividades de execução e assessoramento superior de natureza técnica

científica para cujo exercício é exigido nivel de habilitação legal equivalente.

111 - GRUPO 11 - GRUPO DE APOIO ADMINISTRATIVO
São atividades de apoio as áreas de arrecadação, tributação, planejamento,

orientação, atendimento, coordenação e administração técnica.

IV - GRUPO 111 GRUPO SERViÇOS GERAIS DE APOIO
São atividades de natureza auxiliatória aos demais, necessárias e essenciais de

apoio, definida como gerais.

Art. 5° Para efeitos desta Lei são adotadas as seguintes definições:
a) Cargo: é o conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades, criado por
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lei, cometido ao servidor, com denominação própria, número certo e vencimento específico;

b) Código: é a identificação estabelecida para os cargos criados por esta Lei,
que tem a seguinte constituição:

1° elemento - indica a sigla do grupo;
2° elemento - indica a ordem do grupo a que pertence;
3° elemento - indica o número de ordem crescente dos cargos no grupo;
4° elemento - indica o padrão que define o vencimento básico.

Art. 5° Ficam criados no Quadro de Pessoal Efetivo do PREVICARAZINHO os
cargos a seguir relacionados, com número definido, denominação própria e código respectivo:

I'HEJN° '." Denominação lJt,";;EJEJ.1jllEJ'ljI: 'i/iIjICódigo 'i"';!,*:'
01 AGENTE PREVIDENCIARIO AA 02 04 05
01 AGENTE FINANCEIRO AA 02 03 04
01 OFICIAL PREVIDENCIARIO AA 02 02 03
01 ESCRITURARIO PREVIDENCIARIO AA 02 01 02
01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SG 03 01 01
01 AGENTE CONTABIL TC 01 01 06

Art. 6° As atribuições e responsabilidades pertinentes a cada cargo são descritas
no Anexo 11, que faz parte integrante desta Lei, e inclui as seguintes indicações: cargo; grupo;
padrão; atribuições; condições de trabalho geral e especial; recrutamento: forma e requisitos,

Art. 7° O recrutamento para ingresso nos cargos do Quadro dos servidores
efetivos do PREVICARAZINHO, far-se-á mediante Concurso Público de provas ou de provas e
títulos, observados os requisitos exigidos para cada cargo.

~ 1° Concurso Público é o processo de recrutamento para provimento dos
cargos criados conforme o artigo 5° desta Lei.

~ 2° A idade mínima para ingresso no serviço público municipal é fixada em
dezoito (18) anos completos.

~ 3° O provimento dos cargos obedecerá aos critérios constantes no Anexo 11, no
que se refere á forma de recrutamento.

Art. 8° A tabela de vencimentos do Quadro de servidores efetivos, do
PREVICARAZINHO é formada por seis (06) padrões, cujos valores pecuniários, na data desta
Lei, são os seguintes: ¥i1.f

QUADRO GERAL F v \

PADRÃO VALOR EM R$
01 575,00
02 1.100,00
03 1.400,00
04 1.700,00
05 2.000,00
06 2.300,00
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Art. 9° Aplicar-se-á o Regime Jurídico dos servidores públicos do Município de
Carazinho (Lei Complementar nO07/90 e suas alterações) aos ocupantes de cargos públicos
do PREVICARAZINHO.

Art.10.Ajomada de trabalho é a constante nas especificações dos cargos no Anexo 11.

Art. 11. Nenhum servidor poderá perceber remuneração superior ao Prefeito.

Parágrafo Único. Para os efeitos do disposto neste artigo, observar-se-á os artigos 66
e 69 da Lei Complementar nO07/90.

Art. 12. Os concursos públicos terão a validade de até dois (2) anos, contados da
data de sua homologação, prorrogável uma vez, por igual período.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 10 de novembro de 2011.

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:

é~inAN&MIN .
Secretário da Administração
e Controle de Orçamento

IMD
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ANEXO I

GRUPOS DE ATIVIDADES

I - GRUPO TÉCNICO-CIENTíFICO

4

W CARGOS DENOMINA AO
01 AGENTE CONTABIL

11- GRUPO DE APOIO ADMINISTRATIVO

CODIGO
TC-01-01-06

N° CARGOS DENOMINACAO CODIGO
01 AGENTE PREVIDENCIARIO AA-02-04-05
01 AGENTE FINANCEIRO AA-02-03-04
01 OFICIAL PREVIDENCIARIO AA-02-02-03
01 ESCRITURARIO PREVIDENCIARIO AA-02-01-02

111- GRUPO SERViÇOS GERAIS DE APOIO

N° CARGOS
01 OS GERAIS

CODIGO
SG-03-01-01

ANEXO 11

SíNTESE DAS ATRIBUiÇÕES, CONDiÇÕES DE TRABALHO, RECRUTAMENTO
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DO PREVICARAZINHO

CARGO: AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS
GRUPO: SERViÇOS GERAIS DE APOIO
PADRÃO: 01

ATRIBUiÇÕES
- efetuar trabalhos de limpeza nas dependências do Instituto;
- proceder a limpeza de pisos, vidros, móveis, persianas, paredes, calçadas, grades e
instalações sanitárias;
- remover lixos e detritos;
- lavar e encerar assoalhos;
- retirar pó de livros, estantes, mesas e armários;
- fazer arrumação em locais de trabalho;
- proceder na conservação de móveis, máquinas e outros materiais;
- preparar café, chá, sucos, agua, etc. e servir;. /J//(7/( /
- molhar e conservar as plantas; bAr f/1
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- executar tarefas afins.

CONDICÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 35 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços suplementar.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b) Requisitos: instrução - Ensino Fundamental- incompleto ou equivalente

CARGO: ESCRITURARIO PREVIDENCIARIO
GRUPO: DE APOIO ADMINISTRATIVO
PADRÃO: 02

5

ATRIBUiÇÕES:
- executar trabalhos rotineiros no Instituto;
- operar sistemas e equipamentos de informática e digitação de dados;
- elaborar certidões;
- ter conhecimento básico da legislação atinente ao serviço público;
- cuidar de arquivos e biblioteca;
- auxiliar em trabalhos de levantamento e conferencia em geral;
- orientar, informar as partes em guichê ou balcão, executar protocolo;
- preencher livros, fichas e formulários em geral;
- elaborar dados estatísticos quando solicitado;
- zelar e responsabilizar-se pelo material e equipamento de trabalho;
- atender telefone, anotar e transferir recados;
- receber e transmitir solicitações e informações;
- arquivar toda a documentação pertinente ao segurado;
- executar serviços de bancos, fazer pagamentos, receber avisos bancários, extratos de contas
e demais documentos bancários;
- recolher e distribuir internamente correspondências, pequenos volumes e expedientes,
separando-os por destinatário, observando o nome e a localização solicitando assinatura e
livros de protocolo;
- receber material de fornecedores, conferindo as especificações com os documentos de
entrega;
- transportar volumes e correspondências;
- executar tarefas afins;

CONDICÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 35 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços suplementar.

RECRUTAMENTO:
a)Forma: Concurso Público.
b)Requisitos: instrução - Ensino Médio completo ou equivalente

~
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CARGO: OFICIAL PREVIDENCIARIO
GRUPO: DE APOIO ADMINISTRATIVO
PADRÃO: 03

ATRIBUiÇÕES
- atender ao público, interno e externo, prestando informações, anotando recados;
- executar serviços extemos, apanhando, entregando e recebendo correspondências, fazendo
depósitos bancários e pagamentos;
- atender as chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados para obter ou fornecer
informações;
- operar microcomputadores, utilizando programas básicos e apiicativos, para incluir, alterar e
obter dados e informações, bem como consultar registros;
- arquivar processos, leis, pubiicações, atos normativos, documentos diversos de interesse do

instituto;
- autuar documentos e preencher fichas de registros para formalizar processos, encaminhando-
os as unidade ou superiores competentes;
- receber, registrar e encaminhar, com atenção e cortesia, o público ao destino solicitado;
- preencher fichas, formulários e mapas, conferindo as informações e os documentos originais;
- elaborar sob orientação, demonstrativos e relações, realizando os levantamentos necessários;
- secretariar reuniões e redigir atas;
- promover processos de licitações é aquisição de materiais e serviços em geral, na forma da
legislação em vigor;
- instruir os processos ou prestar informações sobre aquisição de materiais ou serviços;
- organizar e manter atualizado o cadastro da habilitação de empresas fornecedoras, para fins
de licitações;
- supervisionar os boletins de efetividade;

- coordenar, controlar, executar e conferir a folha de pagamento do Instituto;
- executar tarefas afins.

CONDICÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horaria de 35 horas semanais.

b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços suplementar.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b) Requisitos: instrução - Ensino Médio completo ou equivalente

CARGO- AGENTE FINANCEIRO
GRUPO: DE APOIO ADMINISTRATIVO
PADRÃO: 04

ATRIBUiÇÕES
- Atuar na gestão centralizada dos recursos de todas as fontes arrecadadas pelo Instituto;
- auxiliar na programação financeira e orçamentaria, e acompanhar a sua execução efetuando
os ajustes que se fizerem necessários;
- gerir todas as atividades relacionadas á liberação de recursos as unidades ,integrantes do
Instituto, visando a execução de despesas próprias e descentralizadas;
- avaliar as operações financeiras com a finalidade de identificar as qUM27elhOr liquidez;
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- acompanhar e analisar a evolução dos gastos com a folha de pessoal;
- atuar no controle dos compromissos que onerem direta ou indiretamente o Instituto ( equilíbrio
financeiro e atuarial), interpretando a legislação econômica fiscal e financeira do Município;
- realizar estudos visando ao aperfeiçoamento dos processos internos do órgão gestor de
Instituto;
- executar as atribuiçôes da tesouraria (receber e guardar valores, efetuar pagamentos conferir
documentos da receita, despesa e executar tarefas afins);
- analisar o comportamento das receitas e das despesas do Instituto e de suas fontes
pagadoras;
- elaborar relatórios e emitir pareceres sobre as finanças do Instituto;
- realizar estudos de avaliação da rentabilidade financeira, das disponibilidades do Instituto;
- realizar estudos dos serviços bancários praticados no mercado;
- manter-se atualizado sobre as normas estabelecidas pelas autoridades do mercado financeiro
e de capitais;
- executar e controlar as compensações previdenciárias;
- executar tarefas afins.

CONDICÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 35 horas semanais.
b) Especial: o exercicio do cargo poderá exigir a prestação de serviços suplementar.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b) Requisitos: instrução - Ensino Médio completo ou equivalente

CARGO: AGENTE PREVIDENCIÁRIO
GRUPO DE APOIO ADMINISTRATIVO
PADRÃO: 05

ATRIBUiÇÕES:
- organizar, coordenar,. processar e controlar todas as atividades referentes a benefícios
concedidos pelo Instituto;
- receber e analisar todos os processos de inativações e pensões;
- prestar informações aos servidores sobre o cálculo e as formas de inativações de acordo com
as normas constitucionais vigentes;
- manter registros e cadastros atualizados de inativos e pensionistas do Instituto;
- registrar e manter atualizados os assentamentos dos segurados e pensionistas, com a
documentação correspondente e o arquivo dos respectivos processos de inativações e
pensões;
- enviar ao Tribunal de Contas do Estado - TCE todos os processos de inativações e pensões;
- encaminhar para perícia médica os processos de inativações por invalidez;
- emitir planilha mensal dos proventos a serem agregados a folha de pagamento de acordo
com os processos de aposentadorias e pensões finalizados e enviados ao Tribunal de Contas
do Estado;
- promover exame, cálculo e partilha para pagamento de pensão mensal;
- expedir certidões decorrentes de seus registros e assentamentos;
- orientar beneficiários de segurados falecidos e realizar investigações socioeconômicas para a
comprovação de vinculo de dependência;
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- emitir pareceres técnicos sobre questões de natureza previdenciária;
- dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, nas matérias de sua
competência;
- proceder quaisquer diligências à residência de beneficiários, com o objetivo de verificar o
cumprimento das exigências;
- supervisionar e controlar as atividades do setor de compensação previdenciária;
- manter-se informado sobre a política previdenciária;
- referendar os atos do Presidente e Diretor relativos à sua área de atuação.
- proceder revisões e possiveis alterações referente aos proventos do quadro de aposentados
e pensionistas;
- revisão das aposentadorias já concedidas;
- manter-se atualizado sobre a iegislação previdenciária;
- executar tarefas afins;

CONDICÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 35 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços suplementar.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b) Requisitos: instrução - Ensino Médio completo ou equivalente

CARGO: AGENTE CONTABIL
GRUPO: TÉCNICO-CIENTíFICO
PADRÃO: 06

ATRIBUiÇÕES
- supervisionar, coordenar e orientar e realizar a escrituração ou fatos administrativos;
- preparar, executar, conferir e/ou examinar os processos de prestação de contas;
- elaborar a proposta orçamentaria;
-executar o orçamento e verificar a existência de saldos nas dotações, para que as despesas
posam ser autorizadas;
- classificar as despesas de acordo com legislação vigente;
- efetuar a digitação dos empenhos, receitas, lançamentos contábeis e outros dados e
informações necessárias;
- executar o pagamento dos empenhos;
- coordenar, controlar e arquivar as guias de receita;
- coordenar, elaborar e organizar boletins de receita e despesa;
- efetuar e/ou conferir os lançamentos diários de créditos bancários, baixas de cheque emitidos
e débitos em contas, conciliações de saldos, rendimentos financeiros, controle de saldos
bancários em geral;
- informar através de relatórios, sobre a situação orçamentaria, financeira e patrimonial do
Instituto;
- executar a elaboração e fechamento de balanços, baiancetes patrimoniais, financeiros de
receita, e despesa;
- elaborar e conferir os documentos e relatórios, da área contábil, do balanço e prestação de
contas anual para o Tribunal de Contas do Estado, nos prazos legais;
- auxiliar na elaboração de minutas de projetos de leis e de decretos, que dizem respeito a

~
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área orçamentária e contábil;
- saber interpretar e aplicar a legislação vigente, acompanhar as mudanças e novas leis;
- dar pareceres, quando solicitado;
- conhecer sistemas informatizados;
- saber operar equipamentos de informática e digitar dados;
- exercer as atividades e atribuições por normas que regulamentam a profissão;
- executar demonstrativos e relatórios, exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado e Ministério
da previdência;
- executar tarefas afins.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 35 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo pOderá exigir a prestação de serviços suplementar.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b) Requisitos: instrução - Técnico em contabilidade, com habilitação legal para o exercicio da
profissão com registro no respectivo Conselho.

~
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