
LEI MUNICIPAL NR 3.565

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanclor-~ ea Seguinte Lei:

Grati_
Efetivo;
e Funções

I - Quadro dos Cargos de PrOVimento
11 - Quadro dos Cargos em Comissões

ficadas.

Art. 32 - são extintos todos os cargos de Provim~n_
atualmente existentes no Serviço Público Centralizado do

Dispõe sobre o Sistema de Classlfi
cação de CargoS e Funções: Reorga:
nlza os Quadros de Pessoal do Muni
cip1o; Estabelece o Plano de Pagã
menta e dá outras providências. -

ESTADO DO RIO GRANDE 00 SUL

PREFEITURAMUNICIPAL DE CARAZINHO

Art. l' - O Sistema de ClasSificação de Cargos e Fuo
ervlço Público Centralizado do Município é estabelecldo~

Art. 2' - O Serviço Público Centralizado do Munlcipl0do pelos seguintes Quadros:

Parágrafo único - Excetuam_se do diSposto neste art~
gos relacionados no artigo 5R desta Lei e, os cargos do
Municipal que terão um Quadro Especifico.

SEBASTIÃO OLEGÁRIO HAEfFNER, PREFEITO MUNICIPAL DE), ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

Art. 4~ - são criados no Quadro dos Cargos de Provi_ivo, os seguintes cargos:

•
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ESTADO 00 RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURAMUNICIPAL DE CARAZINHO

fls. 02

N' DE CARGOS DENOMINAÇÃO PADRÃO

01 Contabilista 12
02 Contabilista Auxiliar 11
Dl Tesoureiro 10
Dl Tesoureiro Auxiliar 08
Dl Encarregado de Obras 10
02 Assessor Administrativo 10
Dl Agente Tributário 10
04 Oficial Administrativo "8" 09
04 Fiscal "8" 09
06 Oficial Administrativo "A" 08
Dl Auxiliar de Contabilidade 08
06 Fiscal "A" 08
12 Escri turário 07
12 Auxiliar de Escriturário 06
20 Operador de Máquina 05
20 Motoristas 04
05 Mecânicos 05
lO. Operador de Máquina Auxiliar 04
10 Pedreiro 04
10 carpinteiro 04
05 Mecânico Auxiliar 03
05 Marceneiro 03
10 Calcetelro 02
15 Marroeiro 02
02 Condnuo 02
15 Operário Especi a11 zado 02
30 Operário 01
13 Servente 01

Art. Si _ são declarados excedentes e ficarão automa
Jcamente extintos no momento em que vagarem os seguintes cargos de
'rovlmento Efetivo:

Professor de Ensino primário - Padrão 02

-- I



s. 04

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURAMUNICIPAL DE CARAZINHO

PADRÃO / FG

CC 3 ou FC 3

------ FC 3

CC 3 ou FC 3

f

DENOMINAÇÃO

Secretário Junta Serviço
Mili tar
Secretário da Delegacia
do Serviço Militar
Chefe da Unidade de Cadas
tramento do INCRA

Chefe do Gabinete CC 6 ou FC 6
Assessor Jur1dico CC 6 ou FC 6
Assessor de Imprensa CC 4 ou FC 4
Subprefeito da Sede CC 4 ou FG 4
Subprefei tos dos Distritos CC 2 ou FC 2
Auxiliar de Gabinete CC 2 ou FC 2

01

01

01

de Colaboração junto ao Governo Federal

~ºDE CARGOS

rE DO PREFEITO

01
01
01
01
09
01

Art. 11 - O aproveitamento do pessoal nos cargos a
ude o artigo 10, será pUblicado no prazo de 30 (trinta) dias
a desta Lei, ficando estabelecido o prazo idêntico, a partir
a da publicação desta Lei, para o recebimento de reclamações
à falhas ou omissões no aproveitamento.

Art. 13 - são extintos todos os Cargos em Comissão e
s Gratificadas existentes no Serviço Público centralizado do
;lia.

Art. 14 - É o seguinte o Quadro dos Cargos em Comis
Funções Gratificadas institu1do na forma desta Lei:

Art. 12 - O Quadro dos Cargos em Comissão e Funções
icadas, destina-se ao atendimento dos encargos de Chefia e
oramento.



:RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO

PADRÃO / FGDENOMINAÇÃO

01 Secretário Municipal de Obras,
Serviços Urbanos e viação CC 6 ou FG 6

01 Chefe da Oficina CC 5 ou FG 5

01 Chefe do Almoxarifado CC 4 ou FG 4

01 Diretor do Departamento
Municipal de Trânsito CC 4 ou FC 4

J'

NR DE CARGOS

ESTADO DO RIO GRANDE 00 SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

fls. 05

TARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA ÃO

, 01 Secretário Municipal de Edu• - -
I caça0, Cultura, Desporto e, Turismo CC 6 ou FG 6

01 Administrador do Museu CC 3 ou FG 3

01 Administrador da Biblioteca CC 3 ou FG 3

01 Administrador de Esportes e
Lazer CC 2 ou FG 2

01 Secretário Municipal da
Administração CC 6 ou FG 6

01 Diretor da CAPSEM CC 4 ou FG 4

01 Chefe do Departamento Pessoal CC 5 ou FG 5
01 Auxiliar de Gabinete CC 2 ou FG 2

01 Chefe da Cozinha Central CC 3 ou FG 3

RETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
i 01 Secretário Municipal da

Fazenda CC 6 ou FG 6
01 Chefe do Setor de Compras FG 5
01 Chefe do Setor de Arreca-

dação FG 5
01 Chefe do Setor de Fiscali

zaçao FG 5
01 Chefe do Setor de Cadastro FG 5

,
~TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO



••
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ls. 06

DE CARGOS DENOMINAÇÃO PADRÃO I FG

01 Fiscal de Trânsito CC 3 ou FG 3
,~,

01 Chefe da Carpintaria CC 2 ou FG 2
10 Chefe de Turmas CC 2 ou FG 2

• 02 Auxiliar de Chefia da
Oficina CC 2 ou FG 2

ARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, M.EIO AMBIENTE E PROMO Ão SOCIAL
, 01 Secretário Municipal da,
'. Saúde, Meio Ambiente e

promoção Social CC 6 ou FG 6
01 Diretor do DEMBES CC 4 ou FG 4

01 Auxiliar do DEMBES CC 2 ou FG 2
01 Chefe do Ambulatório CC 3 ou FG 3

TARlA MUNICIPAL DA AGRICULTURA,INDÚSTRIA E COMÉRCIO
01 Secretário Municipal da Agri

cul tura, Indústria e Comércf-o CC 6 ou FG 6
01 Diretor Assistência Agro-

pecuária CC 4 ou FG 4

01 Administrador dos Parques
Municipais CC 3 ou FG 3

01 Auxiliar de Gabinete CC 2 ou FG 2

Parágrafo único - O provimento das Funções Gratificadas,
~as neste artigo, é privativa de funcionáriO efetivo do Munl-
\0, ou posto a disposição do Município, sem prejuízo de seus
:imentos, à livre escolha do Prefeito, e impede o preenchimento. -lorrespondente cargo em comissao.I Art. 15 - Os vencimentos dos cargos e oe valores das FunIGratificadas de que trata esta Lei. passam a oer os ;Uin -



e

1.608,00
1.68a,OO
1.772,00
1.861,00
2.047,00
2.252,00
2.477,00
2.725,00
3.270,00
3.924,00
5.150,00
6.632,00

Cz$
Cz$
Cz$
Cz$
Cz$
Cz$
Cz$
Cz$
Cz$
Cz$
Cz$
Cz$

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

a) O valor básico do Padrão 01 sera sempre o equivalente
a 2 (doiS) salários mlQimos regionais;

b) A diferença do pa~rão 01 ao 04 será de 5~ (cinco por
cento) entre om padrão e outro;

PADRÕES
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

c) A diferença do CC 5 ao CC 6 sera de 75 % (setenta
cinco por cento).

07

CARGOS EM COMISSÃO

CC 1 - Cz$ 2.010,00
CC 2 - Cz$ 2.613,00
CC 3 Cz$ 3.396,00
CC 4 - Cz$ 4.415,00
CC 5 - Cz$ 5.740,00
CC 6 - Cz$ 10,045,00

rios:
a) O valor básico do CC ~ será ~empre o equivalente /'á .

2,5 (dois e meio) sa1arios mini~os regionais; ~
b) A diferença do CC 2 ao CC 5 sera de 30 ~ (trinta por

cento) entre um CC e outro;

érios:



ESTADO DO RIO GRANDE 00 SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

fls. 08

c) A diferença do padrao 04 ao 08 sera de 10 % (dez por
cento entre um padrão e outro;

d) A diferença do padrão 08 ao 10 será de 20 % (vinte por
cento) entre um padrão e outro;

e) A diferença do padrão 10 ao 12 será de 30 % (trinta
por cento entre um padrão e outro.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

FG 1 Cz$ 402,00
FG 2 Cz$ 522,00
FG 3 Cz$ 679,00
FG 4 Cz$ 883,00
FG 5 Cz$ 1.148,00
FG 6 Cz$ 1.722,00

Art. 16 - Se após a concessão do aumento e reclassi
ção previstas nesta Lei ficar constatado que funcionários do
ro Permanente forem contemplados com aumento inferior a 15 %
ze por cento), este aumento será corrigido até esse 1ndice.

Art. 17 - É concedido aos Servidores Contratados pela
Inativos e Pensionistas, um reajuste de 15 % (quinze por ce~

sobre os seus vencimentos, observado o disposto no Artigo 111
~i Complementar nQ 01(84 de 17.12.84.

Art. 18 _ Respeitadas as vantagens criadas na pre-
e Lei, apl j.car-se-á o Regime da Consolidação das Leis do Tra-
J aos ocupantes dos Cargos Públicos Municipais, inclusive os
rovimento em comissão, exceto os funcionários optantes pelo
ema previdenciário da CAPSEM - Caixa de Aposentadoria e Pen-
das Servidores Municipais.

Parágrafo unico - Aos servidores de que trata este
~o aplicar-se-ão as normas que disciplinam o FGTS e a inscri-
10 Sistema Previdenciário Nacio~al.



lO HAEFFNER
MUNIC

~
PREFEITO

DE CARAZINHO, 03 DE JULHO DE 1986.

,

ESTADO DO RIO GRANDE 00 SUL

PREFEITURAMUNICIPAL DE CARAZINHO

Art. 20 - Os concursos constarão predominantemente
ou práticas sobre atividades do cargo para o

Art. 25 - Revogadas as disposições em contrário,es
a Lei Municipal nQ ~A940178, esta Lei entrará em vi
de ua publicação, om efeito retroativo a partir de
de 1986.

Art. 21 - Os concursos públicos ou internos terão a
de 2 (dois) anos, contados da data de sua homologação.

09

ÔNIO DA LUZ
O MUNICIPAL DA

INISTRAÇÃO

Art. 23 - A despesa decorrente desta Lei sera at~n-
por dotações orçamentárias próprias.

Art. 22 - Os funcionários estáveis do Município, naa
sujeitos à limites de idade para a inscrição em concursos p~

s.

Art. 19 - A investidura nos cargos efetivos criados
sta Lei, na forma nela disposta, far-se-á com obediência as
s consti tucionais disciplinadoras do ingresso, através de
rso público quando for O caso, ou concurso interno quando o
~ato for funcionário do Quadro do Municipio, conforme Arti-

único desta Lei.

Art. 24 - Dentro do prazo de 90 (noventa) dias a
tal'da data desta Lei, o Executivo Municipal remeterá à câmara
cipal de Vereadores, Projetos de Lei que criará o Quadro de
oal Temporário e do Plano de Carreira do Magistério Público Mu
J.pal.,

i
h.
i
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ANEXO I

CARGO:COHI'ABILISTA~
PADRAO:12

S1N.rESE DOSDEVEREs: SUpervisionar, coordenar e orientar a escrituração dos
atos ou fatos adrr..inistrativos; examinar processos de

prestação de contas; é'llXiliar na elaboração da proposta orçaonentá-ia; exam.-
nar errpenhos de despesas, verificando sua clasSificação e a existência de
saldo nas dotações orça:r.entáriasj infonnar, através de relatórios, sobre a
situação financeira e patrimonial do Munic1pio. supervisia.'lar, COOrdenar e '
orientar a organização de balanços e balancetes patrimoniais e financeirosj
e, executar outras tarefas afins.

CONDIçõESDE TRABAL.40:!-1:inimode 33 horas e máximoJ;e 40 horas semanais.
REQUISITOS PARA O PROVn,!ENI'O:

a) P.abjlitação legal para o exercicio da profissão de Contador
ou Técnico em Contabilidade;

b) Idade: Entre 21 a 45 anosj
c) Idoneidade moral comprovada.

RECRUTPJ.1ENTO: Através de concurso interno. Preferentemente en,tre os ocupan-
tes dos cargos de Contabilista Auxiliar e Tesoureiro, can no

mÍnimo 4 anos de exercicio no cargo, ou na i'al ta através de concurso pÚblico.

CARGOS DE PROVn.1ENi'O EFETIVOS

Sintese dos Deveres, Atribuições, Forma
de Provimento, Recruta7lento e pI'Clri'Dção.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZiNHO

CAi'?GO: CONTABILISTAAUXILIAR~
PADRAO:11

SINTESE DOSDEVERES:Coordenar e orientar o controle das guias de receita

coordenar e orientar a organização de boletins de recei
ta e despesaj coni'erir balancetes auxiliares e "Slips" de arreCadação; auxi-
liar o Cootabilista em suas atribuições, substitui-lo em seus inpedimentos e.
executar outras t8rei'as af'ins.

CONDIÇÕESDETRABAIHO:M1nimode 33 horas e máxiroo de 40 horas semanais.



TESOUREIRO

;

prova de habili taçoo em concurso interno.
~S'-' ::0:- P..,''ltigl;iuari8 c/a<J, /01' Il'ell2cir:lc'nto.

ESTADO DO RIO GRANDE C?O SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Contabilista, media.'lte
plU';JOção t'-ii,b;:.1 [lü::'2r2

fls. 02

SITOS PARA PROVIMENro:

a) Habil1 tação legal para o exercicio da profissão de Contador
em Contabilidade:

b) idade: Entre 21 à 45 anos;

Geral por Concurso PÚblico, ou preferentemente entre os ocupan-
tes dos cargos de Tesoureiro, Encarregado de Obras, AsseSSor Ad

strativo, Agente Tributário, can no mínimo 4 anos de exer.::icio no cargo.-
À Contabilista AUXiliar, mediante prova de habilitação.
A prcmoção também poderá ser por' antiguidade e/ou por merecimento,

Receber e guardar Valores; efetuar paga:rentos; ser res-
ponsável pelos valores entregues a sua gt:al""'..a, rnovirnen_

~tarfUndos; efetuar nos prazos legais, 0$ recolhin~entos devidos; conferir e
rica!' livros; infamar, dar pareceres e encallinhar processos relativos à

çtrnpetência da Tesouraria; cOnfeccionar mapas de arrecadação; orga"1izar o bo-
etim da Tesouraria; outras tarefas COrrelatas.

I -ES DE 1'RABAI.1-kJ; 11Ínimode 33 horas e rráxima de 4Q horas serr-.anais.
SITOS PARA PROVIME!\"ro:

a) Habilitação fu'1Cional: experiência co.11prova::lano serviço p~
menos 4 anos no exercicio de função adllinistrativa;
b) Instrução: 2~ Grau completo;
c) Idade: entre 21 á 45 anos;

d) Ido:leidade rr.oral Co:nprovada, medi2!1te investig<>.ção social ;
- guro de fidelidade ou fiança nos te~s da lei.

iiEi:mrrJll,lEN'I'O: Pre:ferenternente entre os ocupantes dos cargos de Tesoureiro Au-
xiliar, Encarregado de Obras, Assessor Administrativo, CO:1tabi_

;1ista Auxiliar e Agente Tributário, Com no mlnimo 4 anos de exerdcio no car-''&0.
:PR01'D:;ÃO: À

A

TESOUP.EIRO AUXILIJlJI
08
D:::JS DEVERES: As taI'Cfas de Tesoureiro, que envolv<J.'T,m::nor grau de n,,:s

pons.:'lbi 1idade.
~-CONDIÇÕESDE 'I'MBAlH): j.íl:-timode 33 horas e máximo de 40 horas semanais.



c.",-~: ASSESSOR AI)J.ITNISTRATIVO~
PJ.D?.AO: 10

SINrESE OOSDEVERES:Executar trabalhos ccmplexosde escritório que envolvama
interpretação de leis e nomas administrativas, especial-

mentepara fu.'1da'TIentarinfonnações, incluindo-se nestes, a organização e orien
tação dos serviços de gusrctae arquivo de docu~ntos; auxiliar na elaboração 7
de pr'Ojetos de lei, àecretos e outros atos; executar atividades relacion:3.das•
C01la seleção e treina-nento de pessoal; elaborar ou verificar a exaticão de
Qu~squer docur.entosde recei ta e des;:2sa. folha de pagamen b?.la'1

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA'ZINHO

REQUISITOS PARA PROVD€NTO:

a) Habilitação funcional: experiê~cia comprovadano serviço p!:!.
pelo menosquatro anos no exercicio de .funçãoadministrativa;

b) Instrução: 2º Grau completo;
c) Idade: entre 21 à 45 anos.

Preferentemente entre os ocupantesdoscargos de Fiscal "B", En-
carregado de Obras, Assessor Achninistrativo, AgenteTributário,

O:ficialAdministrativo "B", comno minimo4 anos de exercicio no cargo.
PRCM?:tÃO: À Tesoureiro, mediante prova de habilitação. Aprono;;ãot2lTlbémpo

derá ser por antiguidade e/ou por merecime:1to. -

".••••• fl$. 03

CARGO: ENCARREGADo DE OBHAS
PADRÃO: 10

SIm.ESE OOSD2.'ERES:Supervisionar tarefas rotineiras na construção de obras;
interpretar pla'1tas de construções emgeral; fazer loca-

çãode obras; fazer mediçõesde obras; controlar a dosagemde arganassas e
concretos; verificar as formas e annaduras para concreto armado; apresentar (
relatórios infonnativos; controlar os rratel'iais existEntesras obras a seu C<'..I'-
go e zelar pela sua conservação e aplicação; organizar os pedidos de !r'.ateriais;
verificar OCUiÇlri.mentode especific2';ões contratuais; e. executar outras "ta.rx!
fas afins.

OO>IDICÕES DETRABAlHO:!<linimode 33 horas e maximode 40 hOras semanais.
REQUISITOS PAAA PROVU-'iENTO:

a) Instrução: 2Q GrauCo:npleto
b) Idade: entre 21 à 45 anos;
c) Experiência cOInprovadaemserviços de ccnstrução civil e

instalações dcmiciliares e cOl1hecim<;ntasgerais de !l1âterial de construção.
RECRUTu.m,r:ro: Preferentemente entre os ocupantes dos ca..-gosde Tesoureiro Auxi

liar, AsseSSorAd'lünistrativo, Oficial Administrativo "B", Fis-
cal "B", comno minimade 4 anos de exercicio no cargo.
P~KX;ÃO:À Tesoureiro e Contabilista Auxiliar. mediante prova de habilitação.

A pro.~')çãotc..;)bémpOderáser !-,orMtiguidade e/ou por :T!'2reci!l~nto.



Sema'lals.

outras tarefas correlatas.
33 horas e máximo de .40 horas

._"~~ _ .

ESTADO DO RIO GRANDE Dp SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO. fls. 04

se dCIT.onstr2.tivos de cajxaj
"ItàES DE TRABlJ:1-I0: ),11nimo de

SITOS PARA. PROVIi'!i:JJTO:

a) !-1abilita;:ão funcional: ex;nriência de, no mínimo 4 2:)OS no
Oficial Ad1linistrativo "E" ou Fis:cal "B";

b) Instrução: 2Q Grau completo;
c) Idade: entre 21 à 45 tmos.

Pref'erentemente entre os ocuPa."1tes dos cargos de Agente l'",i.bu_
tário, Encarregado de Obras, Oficial Ad;ninistrativo "B". Fis-

"B", Tesoureiro AUXiliar, Comno m{ni~ .:I anos de exerl::lciO no céi.r'2o.
",KY'"ÃO: À TesoUr'eüo e a Contabilista AUXiJiar, ITRdümte prova de :'1abili~

9ao, A P!Dmção taJ.1bi-m PDderá ser por a11ti,'lUldade e/ou PCI{':.-l?reci_mento.

AGENTE TRISlJI'.E.?.IO
10

DJS DEVERES: !!anter rigoroso Controle sobre os 12'1'9a':1entos dos i:'po,£
tos e de quaisquer OUl::r~iS rendas ~liCiPais; CO:-lt:-uJa:r'

fins de trihU"L.wão, o comércio e a in:S~tri •• e.'!1geé'al, bem CC;o ,::;5 ce_
's ativida:les sUjeitas à n~Cflljzaç.s;o n:urlicipa1; e:{éf,~jnaJ" selecio:-,aI' e
pa:r-'"r elementos ne':;ess<ll-ios à execução da t'iSCalü:;-,çà.o externa, efetu2r o
<i:nentoca diVida ativa; opir.a:r sobre a 1Eenção de tributos; fornecer cer

ilÕe, "'lativa;; a" "'eisb'Os ad"'nistrativo-fin~;ccir,m; organi,"" e sUP'£'
sionar a realizaç.3o de tare:'AS auxili3J'es ; orientc....- o contribuinte !';ob:!"e

legislação trihutária; pr-estar in.fof:nações e;n rroc8:.':sos de sua competência;
ecer cados es~atisticos, quando solici~~:ios;ex~eàLrnotificações e foti
8; estudar e propor ;;;edicas que vif",e;]'J~,;elhora:r.os serviços de 12r:ça..•.en~

~e .:('iscali?ação, loca:;.?o e baixa no cadmotro; ,,"Xl"cutar outras 'tar>2fas afiZ1S.
lÇÕES r'E TRf..EAli-D: ~.;ini"l1o de 33 horas e :n::lY.i.r~ ele .co horas sCw-,nai.'3.'ISITOS PAPA PROVI:;S;.-TO:

;1) HatUi to.ção funcional: expel"iê:"lOio. OCno minimo 4 anos no'
"rgode Oficial Aç1"nini 13trativo "E" ou FiScal "B";

b) Rec:r"-.lta'l~nto:?referente;nente ent.re os ocupantes dos car-
.w de Agente Tributário, EnCaJ'regado de OCIl'<:5,Oncial .t,':'tninisu,.:;tivo "IJ",
SOal "B", ie~reiro AUXiliar, com no rrJnimo 4 anos de ex,;;rciCi,o no CO'1'2

0
•

.LÇÀO: À Te~ourc.:í.roe a Contabilista AUX:iliar, rnedI2J1tc prova de h3bilita

,io. ,. pmn;in tac",i" poder" PC" ror ,<>ti~'üdc '/ou por '''''001-:-,>ento.

•
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ESTADO 00 RIO GRANDE00 SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
fls. 05

oEVEHES:Exa;n1n2.re infamar p:-ocessos relaclooados can ~}I:lto$
gerais da repartição; interpretar a legislação senil 00

inca, os regule:rentos e inStruçÕeS p<:tr3f\rlda:rentar infOr.naÇõeS:ela-
rar relatórios gerais ou parciais; red1eir qualquer rnodru.ldadede expedie::!.

te attninistrativoj secretariar reunl~S e redigir as atas correspcndent:s
oolaborar nas pC5IjUisas e na elaboraçao de plenos iniciais de organiZR.C;ao

• cos dE:1lX:ll'lStrativos,fichas, roteiros e manuais de serviço; organizar e
\:lrientar a organização de fichários e cadastros relativos às atividades que
Ie dese;ypen'1a'llna Prefeitura; colabO:-ar na 1nplantação de novas no~ e r0-

de serviço; estudar e informar processos que tratem de assu:ltoS rela -
a1a!los ean a legislação especifica de pessoal, preparendo os expedientes '

se fiz.ere:n necessários; colworar na execução dos projetos de recrutaTe:l
to e seleção de pessoal; participar, sob orientação. de ativld<1dCs relativas

8jJerfelçoe:nento e trelna"õ'lentode pessoal, supervisionar os seNiços de
Ilm:»;arifado; pro:oover concorrências, tcmadas de preços, cawites ou cC"lÇ'ros

rratcria1, na forma da legislação emvigorj instruir os processos ou pres-
tar informações sobre cc:n;>rasde material; orientar a classificação e [;J8.l"da

materiais e:n estoque, de acordo can as nor:nas de armazen"'eemjtôlaborar '
encetes auxilia.""'!!sj fiscalizar a entrada e salda ele material; Ol'ga"1izare
ter atualizado o registro do esto:iUe do material existente no alrlX1xarifa-

ik; elaborar 1WPasde:~ntação de material j realizar balarcetes , inventá
os e bru.anços, periÓdicos do material emestoque, organizar e fiI.'3Oteratua:
iz.adoo cadastro de habilitação de firr.as, para fins de licitação; coletar,
. isar, classificar e intel"1Jrctar dados estatísticos; elabOrar questioná-
i!-05, ~: gráficoz e tabelas para fins estat1sticos; colaborar na rcall-

- c:e anali~s prcl1m1na.•-es de j)roar.:r..as e estimativas de despesas; reali
escrituraçao cootabil; outras tarefas COl'l~latas. -

. lçã3S DETRABAl.H:):llini::r:>ee 33 horas e rMximOde 4() horas semanais.
REl;UISlTOS PARA PROVIl.iEI-ITO:
. a) Habilitação f\ll'lCional: experiência de, no m1nimo4 DnOSno
çargo de Oficial Aàninistrativo "A" ou Fiscal "A'"- - .b) J.nstruçao: 2~Grau Co::i:'leto;

c) Idade: ent!"e 21 à <15 anos.
Preferente;;ente cntre os ocupa:ltes doz cargos de Fiscal "8"

. .Oficial Actninistrativo "A" , e Fiscal' "A", can no minimo
o: ey.:rcicio no cargo.

'FKHY'.•AO:AAs~essor Aàn1nlstrativo l."ente T"'l",..tar' i "-, "6 ' • """ O, •••,carregado de Ob:'&S
e Tesoureiro Auxiliar, ~diante prova de h<t:lil1t"'~ão A --
ta-:'lbém •..•...••1 • -.' p:'O: ..QÇ:.o

• I" •••••• era ser por D..'1tiguld<lliee/oo. por rec. ,to.

•
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CA'RAZINHO

•- ----

-r .....

Fisca.llZ1U"',sob su;:>ervlaãode técniCO ca:petente I _ ~

o':>:-asemexecução no J.iunic1pl0; exercer- a repre~ as
camtnJÇÔesclandestinas; verificar se as construçÕes estão de acordo cem
• planta aprovada pela Prefeitura; fiscalizar ~rviços de r:foma e de:rol1:
çio de prédios; rtscalizar serviços de lnstalSçoeS, a::pl1aç~s ou refo~
MSredes de água e esgoto; provid<:mciar, de confonnidade cem o ~::cr- do
Órgãotécnico canpetente, no e:'fbargo de obl"8Siniciarlas sem aproveçao ou er.

or.:ddade cem as pla'1tas a;>rova.das;verificar o cUTpr-imentode espec!,
nca;;ões contrabJa1s; realizar a vistor-ia final para a calCessão do"habi te-
se"; fiscalizar o carercio e a indÚstria emgeral, bem caro as de:ra1s etivi
dOOessujeitas à fiscalização lIUl1icipal; verificar o cU'l'pr1JTentopor part;
dosn.n1cipes das disposiçÕeS do CÓdigode Posturas cio l'mic1pio; I7Ia:1ter
fi:lCa1ização pem::nente robre transportes ccletivos urba10S e autarÓvPis de
l.1\J&Uel,que tl"afega'll na,>vias pÚblicas sob jUrisdição do Jlunicípio; autuar
OGtra"L"j'X)rtes coletivos e táxis qua'ldo infringirem as ncm;as legais que
rege:::esses seIViços; executar os serviços de vistorie, lacreção e o:-den3 _

to dos transportes coletivos e táxis; manter carlastro atualizado cios
:veiCUlo:;colet~vos e táxis; fiscalizar a rede de sinalização, propondo as

das necessarias pa.--asua perleita organização e !\n:iClila'nento- 1---"
altos de in! - ~ , ••••.".raçao e apreensao, caTlJnicar ao setor técnico ~tente as ir-
r&gu.1aridad:~que ob~rvar, bemcano os autos de infração, intimação, :rl.ll-

, opreeneoes e ell'bargos aplicados' mant-e ~ • ~ ., ~ r conexao can os orgaos tecn1cos
~tiVOS para calhec~nto da orientação normativa a ser- adotada. na'
i::açao das tarefas de f'iSCalização ele ~ :-ea-

el:lrlXjuer1nl!!ntos sob sua c~tencia; prestar infol1:lSções
, • v re as.'>Ul1tosde sua CO'l'petencia' .", <ardQ!"1osde suas 8t1vid~s- e'" • , ..•.•resen boletins
• -, "ecur.ar OUtros tarefas afins ~ •.•..•~

~ den~ as tarefas definidas as ' "''ri1UV qu~ exerc!
e dificuldade. ,~ envolva'n maior grau de responsabili_

{lIÇÕES DE TP.AEAl.HO: d."'lirro de 33 ho •
1lWISlTOS PARA PRO\IIJS-:TO: !"aS e maxtl'.1Ode 40 horas 5ema:1a1s_

a) l:a1:lilit<.ção !\ll"lClonal- ~ •
fiSCal "A"; . eXperiencia de no minim 4 ;mos

b) Instrução: 2~ Grau Co'rpleto-
c) ldarJe: entre 18 à 45 anos- .

- c:) Co:1.~imento c:!as 1 ~' •
iOde lb: e ~i~O Tr!!:lutário do ::::f:f: do Codigo de Postu."'aS, CÕd.l-

e :~oneld:.c~:ror-,.Jcarpm:..ada.

'.



Exercerá dentre as tarefas 6ertnidas da classe, as
que envolvan menor crau de re5POnSabll1dade e dif1CUl

FISCAL "Ali

• RIO GRANDE 00 SUL

PR~~;:A~UNICIPAL DECARAZINHO

fis. (fl d" argos de Oficial A'hli-
t os ocupantes - c "A" cempreferenren:n~ ~i~al AàTliniztrativo "A"e Fiscal ,nl"tratlvo B ,

..• {cio do cargo. dos •..•••.••.05 • derrJ i:no 4 ~ no exef'C ~ os ocupantes -e.
n . rwa d" habili taçao para Enc regado de (bras"""gÃO' '.""'""te P , • Assesso, Aamnistrntivo, ar /00 '

Anente Tributaria, -':l:'lbé:r. poderio se:- por <l!1t1r:o.l1dacleeTeSOJrelro Auxiliar. A 9!"'CXXlÇao •••.•

P'JT' ool'e(:irrento.

TIVO "A": OFICIAL AIImnSTRA

iPMiAo: 08 • den'- as tan:!fas definidas da classe, BSque
DOSDEVERES:Exercera •.re dificuldades e l"'I!S;XnSabilidac!e,el1V'Olva":l menor grau ele

- revisão de "'raliàJ.hos de auxiliares.
o orlentaçao e .• . 1m::lde 40 horas selllal'la.1s.I DE '1'RABAl.Ji:>:/IJninx> de 33 horas e max

SITOS PARA PRO\II!.iEm'O: _'.

a) £>;pertencia cCIlprovada e:n atrlbuiçoes proprlas co cargo.
b) Instrução: 211Grau Co'Ipleto;
c) Idade: entre 18 à 45 B:1OS.

• Fi al "A"ePrefe:-entemente ent:-e os OCupantes dos carg~ •.•e se:
EscrtturáMo. cem no r.dnim:l 4 anos de exerelcl0 no cargo.

À Fiscal "B" e Oficial Aân1n1strativo "B", lredlante prova de ha-
bilitação. A prar.o;ão remém poderá ser por Mtieulcade e/w ;:ormerec1r.lento.

(lI ES DE !BABAm:>:;-Únimo de 33 horas e rnáxllOO de 40 ho~ se:;-a"'llUs.SITOS PARA PRQIJIKE:I\"ro:

a) F..xperiencia cClTprovada em atribuiçÕes PrÓprias d:) cii1"gO;
b) Listruçào: 2~ G:"éI:JCaJpleto;
c) Idade: entre 18 à 45 anos;

d) Co."1.'leclltelto das eX1Cê-ncl.:lSdo CÓdigo de Posturas, CÓr'J.gOll:lrns e Cóci.1Bo TrlbJulrio cio J.Ãmic1piOj

e) ldon""ldllde ID:)ra1 ccr.provadaj
~'.!:J\'TO:Por Ctneurso pÚblico ou IX)r Prova de hab11itação, preferontc_

. m!nte entre os ClC:tJpa:;tesdos Cllrgos de Oficial Aâninistrat~vo
.'A" e Es:rltu:-ário, Ctr.I no 1:lÍn1r,o -4 anos de exercício no C<l."'gO.

"".ÃO, À Ofleicl Ac'nin's'n>tivo "B" e FiSCal "8". ""idante P"OV, "" """

11ta;âo, A P""""..oo ""o.;" pode", SOr """;\''(;(J;f e/oo r"i'
"'. c1r.<nto, ury~'-r"',

•
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AliYJLÚJ', DE C03ITA.'3ILIDADE~:

PROHOÇÃO: À Oficial IId'lJinistrativo "B", Fiscal "E" e Tesour-eim.!\uxilior, me_
- diantP.' prova de h2bilitaç20.

A Pro:TJOÇôo ta1l.-'Jé:npode:-á ser por antiguid::..de e/CFJ por mer'ecirrento.

REQUISITOS PAPA PROVI Ei'JTO:

a) Hebilitação legal para o e~ercicioda profissão d" Conta-
dor ou de Técnico em Contabilidade;

E DO SULESTADO DO RIO GRAND .

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

•••• fls. 08

P.~PÃO:08 . +-'

'. t os "tos ou fatos admimstra~l-SÍNl'ESEDOSD8\n'8ES'Escriturar a"'1alltlcamen e, '" .",,,,,,,"~===-----' vos' executar serviços auxiliares de conteJ)ilid~d8; escr2.
.: elaborar "slips" de caixa e de receItas eturar contas correntes lliversas, '. de

~ s esas'. escrHur-,.J1' mecanicamente livros contábeis; operar can ~,..tlln<'S._
c~n~e.bi1~dade;controlar as guias de noceita; organizar boletins de recelta e
despesa; executar outras tarefas afins.

CONDICÕESDE TRABlIL.l-lO:l"tln1.rrK:l de 33 horas e máxir.JO de 40 r.ol'as se;;]a'1ais.

ESCRITUPJi.?.lO
07

005 DEVERES:Executar trabaJhos rotineiros de escritório, infOe~,<1r
processos; cuidar de arquivo ou de biblioteca, elabo-

-, rar certidoos, preencher livros e fonrulários emgeral; realizar trabalJ,os
_o: de datilograt'ia; orientar Partes emguichê ou balcão; auxiliar emtrabal:,os
;:de conferencia emgeral; executar serviços mecanizados; conl'€Cimentobásico
de legislação atinente ao serviço P-.J~lico;executar outras tarefas correL2.-
tos.

DE TE!-3-'\Q!Q: Einimo de 33 l,oras e Ir.áxirao de 40 horas se:T\2.nms.

b} Id::.de: entre 21 a 45 a."1OS.

Prefe:-enternenteentre os ocupantes êos CéU'jJOSc~cOficial ;:.r2,-'ün1.c-
trativo "A", Fiscal liA", Escriturário, co:;]no mlni:ro4 anos de

-~exercicio no ca."'eo.

•



EST .A.OO00 RIO GR.A.NOE 00 SUL

PREFEITURA. MUNICIPAL DE CARAZINHO

1:» Ida6e: entre 18 à 45 anos;
c) L"I$trução: lG Gl"21l CoIt>lcto.

RD:Rtn't.!J::j,!,I'O: Por concurso plbl1co ro por prova de habilitação. prefere:lte-
mente entre os ocu;>antes dos cargos de O;>crador de 1.13quina,

e l.~cânico, can no m1nirro 4 anos de exercício no cargo.
PRQ.p;ÃO:À Escri turário, mediante prova de h£lblli taçoo.

A Pl"'C:m:)Çao t.a'ltlén poderá ser por antiguidOCe e/ro pc:, rereck •.."n-::O.

r.....,

ri4.ROO: 'O?'ERAIXJR DE 11Á~>/A
PADRÃO: 05~ ...
SIlm:sE DJS DE\IEP.ES:Operar maquinas rodoviarias. agricolas e tratores. pa-

ra o fim de executar terraplanagem, nivelmento de
tuas c estradas, llSSimcem::>aballllt"Jentos: abrir valetas e cortar taludes
operar t:láquinas rodoviérins em escavação, transporte de terras, aterros e
tl"5balhos ~e:ne1h<1ntcs;operar CCT.lmáquinas agrícolas de ccr.pa:::taçâo, v-corro-
douras mecânicas, tratores, etc.; ccq)rim1r cm rolo caepro3S0r canc.'la PfU"O.
calça-nento ou IlSfalt<:rlento, euxllinr no conserto de m.'Íquinas, lavrar e dis-
car terras, Pt'ep&r""cndo-aspara plantio; cuidar da 11rrpeza e conservação das
r.it:ruinas, zelanOO pelo bem funciOf18:l"entodos mesros, executar outras t:are-
fasaflos.

ficas;

CARGO: ESCRlnr..JroO AUXILIAR
P~~O:OO . isEmE ros ~: Auxiliar e colaborar can o Escri turario no cU"l'Ç)r::le!:!.

1 to de suas atribuições, ey.ecute:ldo cqJClas de r.'C:lOr

grau de reSjXJl"1SéÕilidadee dificuldade. •
caIDlçõES DE'J'RABAL,'iO::ánltro de 33 horas e ma'ÜIOOde 40 horc.s se::'a:lais.
REQJISI'I'tlS PMJJ,. PROVIJ.lEJm:t:
-~-----a-)-Expe--r-l";"'~ ia cOTÇlrovadana execução de trabalhos daUIC1ar!

.... fls. 09

RW1lSITOO PIillA PROVII.tmro:~~""-,,",'-"=~a~)~I~n:s~t~N<;:;;:;'ão:2~Gr.:-uCoo{Ileto;
b) Idade: entre le a 45 anos. de Auxiliar de

tre os OCUj)éllltesdo cargo
RECRlJI'Alt!Jrro: preferen~nte en • d .••ar"OSde exercicio no cargo.===--- Escriturario, CO>! no minirro e de h:l1>i

• J...ân1i trativo "Ali e Fiscal "A", rredia:1te prova - -
PRQ.""'.)O:A Ofi':.ial n s _ •.•....•..~ poderá ser po:" anti@.l1ówe e/ro jIOr

litaçao. t. fll"O"fOÇao....,.,'""-~"
::ereei."7rn'Ito.

.•.
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riste.;

À Escriturário Auxiliar, medi2.nte prova de habilitação emCOllCur
se intemo. A p~ção ta:0ér,'l rodará ser por 2.,tigu::.d:vle e/ou
;xl; merecir~nto.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CARC{); !.QTORISTA
-?ADAAO: 04

~ DOSDEVERES:Dirigir veiculas automotores utilizados no tr-ansporte
de passageiros e cargas; executar pequer.os reparos de

emergência; preencher boletins de ocorrências; cumprir as ordens de servi-
ço recebidas; recolher o veiculo à garagem qual1do concluído o ser..-iço, c~
nicando por escrito qu31quer defeito observado; zelar pela lin~eza e conser
vação do veiculo; executar outras tarefas afins. -
CO:-mrQ5Es DETRA3AI}-!O:Período nor.nal de 44 horcs S€'T.anaj,s, sujeito à pres-

tação de s€n>I;;osà noite, do:ningos e ferj;ldos, ber:1
caro o uso de unifonne fOr.1ecido pelo !.iurlieÍpio.
FEQUISlTOS PARA PROVm:~:I<l'O:

a) 1-'.3bili taçoo le£2l para o exercício da profissão de :roto-

PRO:,D.jÃO:

b) Idade: entre 18 à 45 anos;
c) Instrução: 12 Grau cOO9leto;
d) Experiência de no minimo, 6 (seis) me~es na condução de

veículos .?.utm:otores;
e) Certidão negativa passe.ia pelo óreão co",x:tente, de aci-

dentes ou infrações graves às leis de Trâ~sito.

CO,'IDlçãESDS TRABALHO:Per:lodo nO:1l1alde 44 horas £e::JaJlais, sujeito à pr'Cs-
t8-;P..ode Sêr"Jiços à noite, daningos e feriados. bem

comoo uso de uniforme fornecido pelo: lunicipio.
P.EC;tJISI'!ÜS ?A°..A PROVI!í3f1'O:

a) Instru:;oo: lQ Grau Co::pleto;
b) idade: entre 18 à 45 anos.

P.ECRlJI'M,iE';'['O:Preferenterr:ente entre os ocupantes dos cargos de :.iotorista
i'1ecânicos, Operadores de !,iáquina Auxiliar, Pedreiro.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

.... fls. 11

PO' 00"..""""''' '.'"'bHco, preferentemnte entre os oc,upantes dos'!(ECii.UTNE:'::TO: , ~"""=- ,-"-'
=~---- c~'Gos de Fech""Ciro. CWTJlnteiro e Oper!1.dor de ;.iaquina Auxilio..r.

?FD:IDÇ,".\O: À. a;)erador de ::á1uinaellecâ::iCo, m:àiante ?rova de hDbi~it~ção e~
~~=~concurso interno. A pro!úÇao tallbem podem. se!' por ,,,,"1tl,[~dade

por 1:1er'2ci,mento.

!.iEcÂ! rICO
PADPAO: 05

SlliTESE 005 DEVERES:Executar trabalhos mecânicos em geral, em m)luinas de
diversas espécies; fazer a cmservação de ixtalações

eletro-:necânic8S; fazer soldas elétricas ou a oXigênio; inspecionar ou rep~
rar veiculos autanotores e outras taI'eràs afins.
C01IDIÇÕESDE 'rRABAl.HO: Feriado nonnal de 44 horas se:T.&.'1ais, sujeito a pres-

tação de serviços em daningos e :feriados.
PARA PliOVII:IENTO:

2.) Experi~ncia no exerdcio da profissão;
b) Idade: entre 18 à 45 anos;
c) Instruç~o: 12 Grau Ca'l)leto.
Por CO:1CUrsopúblico ou outra fonna legal de provi.!~nto, ~1'8-

íerentemente entre os ocup@1tes dos CaI't];ClS de Oper-cllor de ::á-
"quiha. ;,Iotorista, Cpcrador de l:áquina Auxiliar Ped..""'eiro, Carninteiro.

PR(Ú::x;:.~O: À Escriturário Aw.iliar, mediante proVP. de hAbilitação em cmCllr-
so interno.

'SÍlmsE DOSD~'''.r:..:-<ES:Auxiliar o Ope:oador (:e J."t,oUlnas nas tarefas a ele rela-
tivas, nos serviços de menor gr'.'ill de respon..sabilidade.

TRP.BAU-IO:Periodo nor.nal de 44 horas sCInanf-.is, sujeito à p~~ta
ção de serviços em do:ningos e feriados. -

?"!'>P. PROVIJ.í£NTO:
a) ~d~d8:entre 18à 45 anos;
b) Instrução: 1£ Grau Co~leto.

Por concursoplblico ou preferentemente entre os ocupantes dos
cargos de MecânicoAuxiliar, Pedreiro, Carpinteiro, Marceneiro

À f,lecânico, Operador de Máquina, mediante prova de habilitação e:!Tl

oonou= int'mo. rWJ
l/f]J~ r.....



CARGO: PEDPEIRO
PADRÃO: D4
STIITESE OOS DEVERES:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZ1!'JHO...• fls. 12

de alvenaria;
b) Idade: entre 18 á 45 anos;
c) Instrução: 12 Grau Ca11pleto
d) Bom f.ndice de robustez fisica.

?.ECRlIT..4!.jiJ.fI'Ü:Através ee concurso p{mlico ou outra for.i13. de provimento, prer~
"'=====. rentemente entr'C os ocupantes dos cargos de ).;ecanico Auxiliar

PRCM::ÇAO: Á Mecarllco"e Operador de Mácrwna, mediante prova de habilitação em
concurso interno.
A pranoção tanbém poderá seI"' POI"'antiguidade e/OJ. pol"'merecimento.

Executar todos os trabalhos relativos à profissão, orien
tando e examinando os serviços fei tos pelos auxil1:11'eS;

t 1 t. o ao seu trabalho' orgarúzar pedidos de nnterial defazer orça~,enos re a IV S "

construção e outras tarefa;o afl..ns. .. . .
CO:ffiIÇÕES~E TRABAlHO:P:.riOdO normal de 4<1h~ras semanais, SUjelto a presta-

çao de serviços em eamngos e feriados.
P.EOillSI'IOS PA!V\ PROV1I.1Ei'ITO:
"'====~=-a7)~Exp--,-r7iê"n-Cia ccmprovada em trabalhos de constnlção na parte

CA"'OO: C.t.P.?I;'lI'EIRO
PADRÃO: 0<1~
SI!ITESEDOSDE\~S: RealizaI' e executar todos os trabalhos relativos a pro-

fissão, orientando e exa~ingndo os serviços feitos pelos
seus auxilia.""es; o!",£afliZé'.I'pedidos de matei'ias e equipa1lentos P<U'aa realiza-
ção dos trab::-.}hos ele carpintaria; oper'ar com máquinas de catT"intaI'ia, t::üs
ccmoserra circulaI', serra de fita, furadeira e plainas, conservar,do-as cuic~
dosa~nte; fazer orç~~ento de trabaL~cs de carpintaria; ministrar e~sina~en _
tos da profissão a ajudantes e auxiliares; executar outras taI'efas afins.
CO~:DIçõESDETR!ffiALI-IO:Feriado normal de 44 horas semanais, sujei to à presta-

ção de serviços em dcxõlingose feriados.
Fl::Q')ISI'lIJS PAv.. ~ROVl'iEH'ro:

a) Experiência cO:'Çll"'Ovadaem serviços de c8..jJintaria;
b) Id~de;entrc 18 à ~5 a~os;
c) Instrução: 12 GrdJ Cor,lpleto,

Por concurso público, ou outra forma legal de provimento, prefe
, rentemente entre os ocupantes dos cargos de Mecânico Auxiliar -;-
Marceneiro, Pedreiro, Operador de !1áqw.na Auxiliar •

.,PRQ.lCÇÃO:À l>lecânico e Operador de V.áquina, mediante prova de habilitação em
concurso intemo. ~;

A praooção taroêm poderê oer por ~ti L.w c ')Por "?~~~:.

.'



CARGO: MECÂNICO AUXILIAR
PADRÃO: 03

SImiSE IXJSDEVE?.ES:Auxiliar o mecânico nos serviços de I~(mor responsai.'lli_
dade, nas fL"lções de chepeado .•.., conservar e linpar os

utens1lios e :ren'a:~entas, executar outras t<o.ref'as afins.
CO:'iDIçãESDE TRhBALHO: Periodo nonnal de 44 horas sern2nais, sujeito a prest~

ção de serviço I"}QSdomingos e feriados.
REQUISITOS PAPA PROVIMEiJTO:

a) Expe:d,ência comprovada;
b) Idade: entre 18 à45 3nO$;
c) Instrução. lQ Grau Caq:)leto.

FtECR"UTAJ'::E!?l'O: Por concurso público, preferentemente entn os ocupantes dos

cargos de j.1arceneiro, Calceteim, ;.;arroeiro, eon
tÍnuo e Ope~io especializado.

PECUO:;:ÃO:À Carpinteiro, Operador de j.iáquina Auxiliar e Pedreiro, rr,ediantc I

prova de habilitação elo1concurso interno.
A pro::nção tarbé:,1 pxJ'?r2. ser por <L"lti,suic,=dee/o.J por rncl'eci:.P:1tO.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO••.• fls. 13

CAW.,Q: ;.iARCEI'SIRO
PADRÃO:03

SÍ;;'1'ES-" ros DZ\lEFlES:Construir e reparEr r,iJveis e outrv,)s objetos de :,l:1CEira;
pnop<::rar e montar portp..E e j •.",-.elas; colocar vidn:os; co~

sertar caixilhos de 'janelas; colocar :rechadur?.s; construir 2J',dai,r.e.'?;Construir
coretos e pala'1Cjues; fazer e montar esquaC:rias; zelar pela lirYpeza do setor I

de lrabalho que lhe 'diz respeito; .organizal' pedidos de materiais e equipa;:len_
tos para a realiz8.Ção dos trab31hos de marcenarIa; operar co-nCláquinas de ma:::.
cena:-ia, t~s cemo serra cir'CUlar, serra de fita, ÍU.l'adeira e plain9S, conse£.
VW1co-ascuidadosame!"lte; f'mer orç",,:nento de trabalhos de IT.o3.rCenaria;lilinistrur
ensin;;:''Tl8ntosda profissão a a,judantes e auxiliares; execut3.I' outras t8.l""'efas 'afins.

CQi.DlçãESDE TRA&\L.'1O; Periodo nO!"lnalde 44 hol'2s se."W".n~s.
'PEQUISITOS 'PA.'\A P::l.OVI;,E;'iTO:

a) Experi~nc~a no ey.erc1cio da profissão;
b) Idade; er;t~.2 18 2. 45 U'1OS;
c) Instrução: lQ Grau CO'+>leto.

Por concurso público ou outra fonna leJal de prúvil:lento, prcf8-
rente::-~nte entre 0$ OCu::;antes dos car;:;os de Calceteiro, j,:w'l'Oei

ro, Continuo, Operário Especializado e ;;ecâ..•ico Auxiliar. _

'!'~::ÃO: À Cál'{Jinteiro, rcérciro, OpereGor de :,:á'71uinaj,ux'ili~, media'1::c '_~'O
va ce '1abilite.çoo enl co.'1::ursointerno,
;. pmooção t."i" :=l,rá ,cr JX>r,.otir1l17/JX>r ;,ered ,mto.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CN!GO: :,AnROE1HO
PA~B.t;O: 02
~E 005 DE'VEPES:Coctar e preparar :)aJ'2.1e1epipedos, pedraS pêra cordões

lajes para calça,ento; pr-eparar tubos e 12Jes Ó8 cO:1creto;
executar ta:.--ef35cem a britadeira; operar eO::Jper-fur8.triz; auxiliar no car:-e-
g81nento do ;;lateriaJ. p:re;:;erado e no descarre';8:aE.'nto de ci;;}"Jlto e a';~l'OS "ate-
ri2i5 , e:<ecut<:"1.I' outras taJ""efas afins.
C01~)IçõES DE TPABAlliO: FedadO nonõ"lõÜ de 41\ ilOras Ser;J2.:1:llS.

?2(,;;"ISITOS P.t...1l4PROVIi,iEi.~:
a) Experiência e;;i tr-<i:lõ-ll1osd~ pedreiro;
b) Id2de: entre 18 à ~5 a~os;
c) InstnJ.ção: 12 G~'au Inconloleto

RiCPUl'k-íEHTO: ?or conClrSO público, ?r2f'21";'nterr.e"I~e entI'€ 0$ ocu;x.'1tes ::ias
c2-'"'3cs de C::üce~ei!"'O, Continua, O;:>el";.:l'::'o Es:=,S'Ciali~3.dO, O::!::rf.-

!'io, S?r\f0nte. .
PN: ..V:-...ÃO:À ;;9.,.""C€neiro e j.:ecâ'1ico Au:-:iEar, !~,ediF'_'1te prova de 11~i1it.acão e~~

concurSO intC"nlO. A Pr'O~:1O~2.ot0:1;~~:~1'0"'-"'2' """ """'" L' • - -, (_ _, -' J__ _ _ 'J"'L é:.'1Ll3\-llG'.X' '2

l~.:>r:'.~r"'-~ci;;r?rltO. .

Executar os trabalhos necessário'.: p&ra o asscnt~x'¥:,llto de
paralelepipedos ou a],fenaria poliédrica: 2Ssent?..r paral;:.

lepipedoS, pedcG. i!'regular, lajes, mosaicos e outros tipos ee calça.'TlC!1to; fe.-
ze]' o l-ejunttllllé,nto de pal'Hlelepipedo.'3 CO'!'.Ç'BLclto; f=er assent~:l2ntos de
xio-Eo; jJ~p2.:"ar O r..aterial a ser aplicadO e:n pavirr~ntos osfÉtlticos 8.;.'licar
a.."g8.':l2ssa no leito da via pÚblica, allrir repor e consertar calç:2.:1',:ntos, 00;:-'
co:nopavimentações já existentes, de concreto, cimerlto ou asfalto; e::ccutar '

outras tarefas afins.
COl'lDlçãES DE TRAB.I\l.HJ: Feriodo normal de 4Li horas se-na:laiS.
f5QUISlTOS PARA PRQ\IJJ.'íE!f.rO:

a.) Algu~mlexp~riênci8. em atribuiçõcs prÓprias do car[;o;
b) Idade: entre 18 à 45 a,os;
c) Instrução: lQ GI'BU Incompleto.

RECRUT.Aj.!S.!TO:por concurso pÚblico ou ou';;ra fama
ferentemente entre os ocupantes dos

tinuo, 0)erário Especializado,cr~rário, Sel'Vente.
PTlOirx;.ÃO: À :;arceneiro e i-:ec,â,-üco Auxiliar, i~ediante prova de !1~)il.iI.'L'l'~::;Oe:n

conCtlf'SO interno. A P:'O~IJOção taJll"oé;n pojerá ser poI" <1.'1ti::;:uJ<.i~:'-'::eel
ou por' mececirnento.
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CARGO: CAlCETEIRO~
PAI)?J\O: 02
~~ DOS m:VF..,1ZS:
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À j.la.."'"'Ceneiro e 1.1ec8.0ico P.uxili2r, mediante pl'OVa ele 11abilitação.
A Pl'o"lOçãota'TIbémpcyJerá sei' ;:>arantiguidaêe e/ou po, !:el'l2cil.cn~.

C}RG0: O?ERÁP.IO
SERVIÇO: Obras
pmRli.o: 02
SÍIlTr:SS DOS

m.
no:'!O:"',Ão:

ar:v:::r.ss; Realizar tro..':lelhos brs.ç2-Ís Que exija;TI algu"'.n cspec lalié!£
de, tais corro: con2.uzir ao local de s.:::rviço toc:o o I:i~te-

rial neces~io aos trabElhos de 'levantE."TJC:ltotOí-lOErÓi'ico; e::'écutar 50::>Q].le:,
t;:ção de C81vinteiro, tré'b~ühos de COlOCClÇãode cGbos e~ ferra::lentas, ejudé.:r'
nos serviços de locaçoo de p;:":;uer>2S ob:"aS de alvenaria; fazer pequ~nos re;x(J'Os
er:1pisos ele Ci!:YçiltO; Irlüntar e deS:llOntar [,}'Jtores, ~n2.quinQ.Se c21ceiré.S de as -
falto. sob a orieilt<:ç20 ce C::~;.:ecâ.-üco; e-U.'i:iliaro e~tofaoor na CO[1.fecç~ de
Cap8Sde b2Jlcos; 3uxiliêll' no conserto de e~tofa::lentos de -veiculos e ~lóveis' ,
auxiliar na <febricação de fern.l.1lenLe..s; o:)€l'aI' 111;"uinas Cü:'l "~tor u'o C'~lor~od . -.. . .•v ••..•.•••• .o~ ,

::. IY.:qu:no~or;ej ~Cj~ Gerras, afiar f'erTa:~entas; acênser a forja; ~:::.li-
n~s servlÇO.~ de Jf'..rd1.nagC::18::1Geral; l.9.v.?.r, lubrificar e <;'Jastecer veiculos

e oo~ores: e::ee.!'regar-se de 00lbas de 2<;..".;oli,,3; lirrpar' est~tuas e ::"Y."lul::::,r'o<'
m~e.}a: maquln2..s de f8briC2.l' telas de araTJe, executar taref r '" .. ,_o

CO::'JIÇOSS D'" T;'P.3!IU-IO. ...'" as anrJ.S.--~===-==.~'-''-',.~. 10<".:0flO:l";19lce 44 horas serrD."1cds, :?.ljei to à Pl'~"'''''''_
ç~ cc s~rv:!.ços.à noi'te, do'11in.::o.'Oe fcri;<':los. b(":~~~o.:-"

o uso ee unifop..le forneC1do ::,~lo .,,--,--"lici010. "'-'
PiJ}UISI'i'OS PA,,1A ??OVII"":TO: .

a) Idade: entre 18 à 45 ?nos.
b) Instr-Jção: 12 Grau IncanpÍe-

0!2~:JJ';.'-:'-:,'-ro: Pre"el~'"t" ••._. ~o._==c-' - _L1 ~m_nce entre os o"u')arrLe'" '
"''::>'10 C l' ~- -' oe Cé'.!'[PS de .serve;,te, C-::>e,.-.r.,'- -''''_, 0''1::L ••.•;,;I0, :.iã..~iro, Celcctciro

-::':'20'leiro e l'::?c;nico J,UY.i.lif'..r, mCdi~-;-e' , ,,__
CO:1Curso inte!"':"lo •. L. p:""O:;oção ;::a"bêm ; .p.-v.",

[..01 •. ,Jn;c1.: ..e:lt:o.

e....01oo: cmrrÍl'lUo~
?ADRAO: 02S:frITESE ~OS lJEVJ:flES:Realizar trobalhos de ano~ar, tran~r---Oj't:arvolLrn8s, ser-

viços de bancos e trMsmi tir recados.
CO:ã"JIÇÕ~SDl:: TRABt.J1iO: PerÍodo nomal de 44 horas semanais.
P.i0UISlTOS PPR4. PROVIl-:El'1I'O:

a) E;~riência em tr-dbalhos de continuo;
b) Ide.de: entre 18 à 45 anos;
c) Instrução: F GrauIncanpleto.

RECRU'rPj:IENTO:Por concurso público, preferentemente entre os cargos de Ope-
rário especializado, Operário, Sel'"\fente, Har:-oeiro e c:ücetel

•
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CO:1tinuo, ].;a...~roeiro,Calceteiro,
A ?ro::,oçm tar:':o~::l PQt]crá sei' por

ESTADO 00 RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

oPERÁRIo
OI
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CARGO,
PADf'IÃO:
SE!-rv1.DJ: O::,ras
Sfj:~ 005 [':::VE?E$:

CA,.:l~'): SERVEl.'TE
PADRÃO: 01

~E OOSDEVI::?ZS: f5.2er troOalhos de lü:,p-:na nas (l1vcrsas dependências

dos edificio5 p.;blicOE; ..-,rc.::ecer-& liorr.Jeza de piSOéi, vi
cros, lustres, rnó'!t:is e inst21a,;õ~s :canitéJ'ias; l'0:nover lixos e d~tritos -
lavar e encerar -'lssoalhos; retirar ° pÓ de livt'Os, estU!1tes e aellários; fa-
zer arnx:>ação em .loceis de tra!:lalhe; jn'OCedcr i:. conservação de móveis, r.É. _
quinss e outros n:s.tel'iais; atender ch3:nadas telefô:1icas, a'1otar e trans.~l,itil.
!-....~,dos; t'r2peraI' café e servi-lo; tranó:portaI' volU:;18.'Se corres[JO:1dêncÍ3.
eX0cut8.I' O;..:tras te~"'8f'DS :l.fins.

Realizar trabalhos breçais e:n geral, que OaD exiju.':l e2.
pecializ&Ção, co:no; c2.r'regar e iJeó",carrcgar veteuloz em

gora}; transportar, arn.rnar e elevar mercadorias, mteriais de construção e
outros; fazer :JRld:.m;a.s ; proced.er à abertur", de vala,,; efetuar ~:r,liços de
capina em geral; vat'!'el', escovar, lavar e remover lixo e detritos das nE'.5
e prÓprios rruniCipais; proceder à li.rrpeza de oficinns, depósitos de lixo e
detri tos orgânicos, inclusive em gabinetes, sarü tários públicos ou em PrÓ-
prios municipais; cuidar dos SanitáriOS; recolher o lixo a domicilio, ope-
ran;;o nos callin'1Ões de asseio público; auxiliar nas tarefas de construção ,
calça'Tlento, e paVi.Jwntação em geral, preparar a"gamassa; auxiliar no recebl
mente, entrega, pesagem e contagem de rrl8.t~riaiSj auxiliar nos ser'l.dços rJe '
abastecimento de veiculos; cavar sepulturas e auxiliar no sepulta119nto; au-
xiliar em sel'1liçes ele ja."YJinagem; cuid"ll' de É.rvOI"2SfrutÍferas; ITDlh':.r;-:1"'2
tasj cuidi?.r de r~cipientes de lixo, terreno."', baldios e praças; ?..lil~en~.", ,
anir!lais sub su;:.el'1lisãoj cuide.r de fc:--raT.entas, r..9quinas e \'",{cules de 'jual-
quer natureza; e:':ecutar outras ta..."efas afins.
CO!-iDlçãES DE 'ri-'J..EALH0: periodo norl'l'Bl de 1'>4 :loras seman2.is, sujeito à P:'2S-

taç~o de servi.;os à noite, dOT'insos e feriaoos,
cCt':'.oe uso de ll'iífoffi,e fornecido pelo munic1pio.

,REr)UISlTOS PAPA PP,.)IfD.iEJ ~ID:

a) Idade: entre 18 à 45 anos;
b) Instrução: ser alG~etizDdo.

REC?'UTAj.IH'IO: For -concufU) pÚ:Jlico.

PRQ:iO\ÃO: À Operário EBpecializado.
te prova de ila':>ili tação.

guiciade c/ou por ;:!'Ó'I'":)cir:~!lto.

.'•



ESTADO 00 RIO GRANDE 00 SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CWDICÕES DE 'l'RABAlHO:Feriado nomal de 44 horas semanais, sujeito à rres-
tação de serviços "":T'.c(Xl1ingos e feriMoS e, a ~'):ecu-

ção de l.:arefas antes e depois do perÍodo de funcionéllnento d&-Sreparti(;Ões ,
inclusive à noite, bem caro o uso obrigatório de unifolTll€ fornecido pelo l'!u

nic1pio.
~'S'iHSlT05 PilHA. "ROVl,-JEjITO:

a) Idéde: entre 13 à 45 anos;
b) Instçução: ser alfabetizado.

P~CHülp,;,Einü:Por concurso p:blico.
PRO:'"DÇÃO:À Operário EspecializadO, Continuo, J.larroeiro, Calce't:eiro, media.:!

te prova de habilitação.
A. pI'C.'Jr\CJÇãota"Tlbémpoderá ser ;)OI' 8nti~id?de c/ou ]:'OI' I.B~'8Ci:.'2!~LO.

.... fls. 17
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02
01

01 -t-

07
f!)

06
05
04
05
04

p""",,
12
11
10
,00
10
10
10
09
09
00
00

08

SITUAÇÃO PRF.:VISTA

~
Contabilista
Contabilista Auxiliar
Tesoureiro
Tesoureiro Auxiliar
Encarregado de (bras
Assessor Ad7únistrativo
Agente Tributário
Oficial Administrativo "B"
Fiscal "E"
Oficial Administrativo "A"
Auxiliar de Contabilidade
Fiscal "A"
Extinto
Escriturário
Escriturário
Auxiliar -de Escri tur&'lO
~Operador-de !,láqwna
l-1otorista
Hecânico
Operador de J.~. Auxiliar
Extinto
Extinto
Extinto
Pedreiro
Carpinteiro
11arceneiro
Mecâ'lico .A.ux:iliar
Calceteim
j,larr'Oelro
Prof,:ssor (Excedente)
Continuo
Ope~iO especializado
Operaria
Servente

Enquadramento do PessoêJ. Efetivo, na forma
do Art. 10, Inciso I,cem a situação exist~
te e a situação prevista.

09
09
09
08
08
08
08
07
07
06
05
04
06

10

12
11
10

04
04
04
04
03
03
03
02
02
02

01
01
01

padrão

... -

- - - - -.-

~
Contabilista
Contabilista AdjUl1to
Tesoureiro

-.-.-.-.-.-
Agente Tributário
Oficial Adr:ünistrativo "E"
Fiscal "B"
Oficial Administrativo "A"
Auxiliar de Contabilidade
Fiscal "A"
Auxiliar de Desenhista
Escriturário
Escriturário da CAPSEJ,i
Auxiliar de Escriturário
Operador de 1.1áquina
J~otorista .
r.~cânico

SITUt:ÇÃO EY,ISTEJ-lTE

Encarregado de Obras

AnEXO II

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Ferreiro
].lineiro
Tomei~
Pedreiro
Carpinteiro
J.larceneiro
Chapeador
Calceteiro
/.Jarroeiro
Professor

,"o ,••



'i

JULHO DE 1986.

PREFEITO MUNICIPAL. -
Publique-se:

" 2. Área constf't.l.Í.damáxima de setenta metros quadrados

Altera o item 2 do Art. 136 do
Código de Obras do Municipio.

70,00 rrf)"

ESTADO DO RIO GRANDE 00 SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI MUNICIPAL N~ 3.566

o MUNICIPAL DA
INISTRAÇAO

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário,e~
Lei entrará e vigor na data de sua publicação.

SEBASTIÃO OLEGÁRIO HAEFFNER, PREFEITO MUNICIPAL 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 item 2 do Artigo 136 da Lei Municipal
n~ 3.285, do Código de Obras do Municlpio, passará a ter a S8-

guitn~ redação:
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