
Estado do Rio Grande do Sul _; _

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOE$

"CRIA PADRÕES, CRIA CARGOS, AL TERA
NÚMEROS DE CARGOS, REENQUADRA SERVIDORES,
ALTERA PADRÃo E COEFICIENTE DAS FUNÇÕES
GRATIFICADAS, EXTINGUE FUNÇÃO E CRIA NOVA
FUNÇÃO GRATIFICADA, EXTINGUE CARGO EM
COMISSÃO, NA LEI MUNICIPAL 54/93 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" .

EDISON LUIS BUENO DE QUADROS, Prefeito Municipal de
São José das Missões/RS, Faço saber no cumprimento ao disposto no Artigo 65, Inciso
IV, da Lei Orgânica Municipal, e que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte:

LEI:

Art. 1° - Ficam criados os Padrões 12, 13 e 14, adequando-os na
Lei Municipal n", 54/93, conforme especificação dos coeficientes abaixo:

PADRÃO CLASSE A CLASSEB CLASSE C CLASSED

12 9.5 9.7 9.85 10.15
13 10 10.2 10.35 10.65
14 15 15.2 15.35 15.650

Art. 2° - Ficam enquadrados no Padrão 12 os Cargos de Médicos e
no Padrão 13 o Cargo de Enfermeiro, constantes da Lei Municipal 54/93 e Alterações
Posteriores, conforme tabela abaixo:

PADRÃO CARGO CARGA CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE
HORÁRIA A B C D
SEMANAL

12 Médico 20 hs. 9.5 9.70 9.85 10.15
13 Enfermeiro 40 hs. 10 10.20 10.35 .10.65

Art. 3°. Ficam criado os seguintes Cargos de Provimento Efetivo
na Lei Municipal n" 54/93, com carga horária, requisitos para investi dura e atribuições
definidas no anexo I, que faz parte da presente Lei.

CARGO Padrão N° de Cargos
Contador 13 01
Agente Administrativo Ill 11 01
Agente Sanitário 8 01
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Art. 4° - Altera o Número de Cargos de Provimento Efetivos e em
Comissão, constantes no Anexo I e lI, da Lei Municipal n? 53/93, 54/93 e 379/2001,
conforme tabelas abaixo:

Cargos de Provimento Efetivos;

Cargo: N° de Cargos.
Servente 13
Motorista 12
Técnico em Enfermagem 02
Vigilante 05
Atendente 03

Cargos de Comissão;

Padrão Denominação Código N° de Cargos
1 Chefe de Setor 01 05
2 Coordenador de Arrecadação 03 01
3 Dir. Almoxarifado 01 01
4 Assessor de Planejamento 02 01
5 Dir. Dep. de Compras 01 01
6 Dir. Dep. de Recursos Humanos 02 01
7 Secretario Municipal 01 07

Art. 5° - Altera Padrão e Coeficiente do Quadro de Funções
Gratificadas do Anexo Ill da Lei Municipal n." 53/93, ficando extinta a Função
Gratificada de Assessor Jurídico e criada a Função Gratificada de Diretor do
Departamento de Recursos Humanos, a quem competem as atribuições de dirigir e
organizar o departamento de recursos humanos da Prefeitura Municipal, com a
responsabilidade de zelar pela regularidade das admissões e da vida funcional dos
servidores municipais, inclusive junto aos órgãos previdenciários.

Parágrafo Único: O Anexo Ill da Lei Municipal n" 53/93, das
Funções Gratificadas, passa a ser o seguinte:

Padrão Denominação Coeficiente
1 Chefe de Setor 1.0
2 Coordenador de Arrecadação 1.2
3 Dir. Almoxarifado 1.3
4 Assessor de Planejamento 1.5
5 Dir. Dep. de Compras 1.6
6 Dir. Dep. de Recursos Humanos 3.0
7 Secretario Municipal 3.0
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Art. 6° - Fica extinto o Cargo de Provimento em Comissão de
Assessor Jurídico, criado pela Lei Municipal n° 54/93.

Art. 7° - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das
dotações Orçamentárias próprias.

Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrario.

Art. 9° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua Publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL SÃO JOSÉ DAS
MISSÕES, aos 14 de Dezembro de 2005.

~--- =:::>

EDISON LUIS BUENO DE QUADROS
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

VALTER DE ADROS BERNARDI
SECo MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
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CARGO DE CONTADOR.

ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição sintética: coordenar a elaboração das peças de planejamento, plano
plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual; executar os serviços
contábeis da Prefeitura Municipal em conformidade com a legislação pertinente;
acompanhar a execução orçamentária, o conhecimento e a evolução patrimonial; emitir
relatórios gerenciais e de acompanhamento da execução orçamentária; elaborar os
demonstrativos contábeis mensais e anuais, em conformidade com a legislação; elaborar
as prestações de contas à Câmara Municipal de Vereadores, ao Tribunal de Contas do
Estado e demais órgãos oficiais; os relatórios bimestrais de execução orçamentária e os
relatórios de gestão fiscal, nos termos da legislação vigente, e implementar medidas de
controle interno, na forma do art. 74 da Constituição Federal.
b) Descrição analítica: realizar os registros de todos os fatos contábeis, a fim de
viabilizar a elaboração de relatórios e demonstrativos contábeis, em conformidade com
os princípios da Contabilidade; assegurar a correção, a legitimidade e veracidade de
todos os registros e demonstrativos contábeis, através de instrumentos de conferência
periódica; participar, com dados confiáveis, na elaboração dos instrumentos de
planejamento, do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei
orçamentária anual; elaborar todos os demonstrativos contábeis, em conformidade com
a legislação pertinente; analisá-los e fornecer informações para efeitos gerenciais e de
cumprimento à legislação; elaborar e manter relatórios e instrumentos de controle
interno, visando avaliar o cumprimento dos princípios da administração pública,
insculpidos no art. 37 da Constituição Federal; subsidiar o trabalho fiscalizador da
Câmara de Vereadores e do Tribunal de Contas do Estado; assegurar a eficácia dos atos
que estão a seu encargo, especialmente os de constante auditoria interna; elaborar os
demonstrativos que devem integrar as prestações de contas a serem enviadas á Câmara
Municipal de Vereadores, ao Tribunal de Contas do Estado e aos governos Federal e
Estadual, e assegurar o seu encaminhamento tempestivo a esses órgãos; elaborar as
prestações de contas à comunidade e assegurar a transparência dos dados orçamentários,
financeiros, econômicos e patrimoniais da Prefeitura Municipal, nos termos da
legislação pertinente e vigente; assegurar o cumprimento das leis no que diz respeito aos
relatórios e demonstrativos contábeis; assegurar o pleno funcionamento do sistema de
controle interno, assegurando aos seus membros todas as informações e análise que
forem necessárias para o perfeito desempenho de suas atribuições; elaborar e manter um
sistema de controle de prestações de contas de auxílios concedidos e de auxílios
recebidos de outras esferas de governo, a fim de assegurar a regularidade dessas
prestações de contas; implantar e manter "softwares" de controle, necessários a
assegurar a pronta disponibilidade das informações pertinentes ao acompanhamento da
execução orçamentária, financeira, patrimonial e as analíticas de caráter gerencial e
legal necessárias; manter-se atualizado em relação à legislação pertinente à
administração pública e aplicá-Ia no exercício de suas atribuições, a fim de assegurar a
atualização dos demonstrativos e das informações gerenciais e legais pertinentes à área
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"
'-::l~~ .. ~f;-~elar pela conservação dos bens e do patrimônio, e informar à administração

~ualquer fato que tome conhecimento, relativamente a desvios ou equívocos na
administração pública; orientar os servidores que o auxiliem na execução de trabalhos
relacionados à área contábil ou de controle interno; assegurar o cumprimento das
normas de direito financeiro esculpidas na Lei Federal n° 4.320/1964, ou outra que vier
a substituí-Ia, na Lei Complementar Federal n° 10112000, e alterações posteriores,
demais legislação pertinente e as normas e regras que disciplinam o exercício da
profissão de Contador, editado pelos Conselhos Regional e Federal de Contabilidade,
executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO:

a) Mediante concurso público.
b) Formação: Curso Superior de Ciências Contábeis.
c) Registro profissional no CRC/RS.
d) Idade mínima: 18 anos.

CARGA HORÁRIA:

a) 28 (vinte e oito) horas semanais.

CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO 111.

ATRIBUIÇÕES:

Descrição sintética: Executar trabalhos administrativos relacionados à rotina do Setor de
Licitações, interpretações de Leis e normas administrativas.

Descrição Analítica: Em Especial, Executar trabalhos administrativos relacionados à
rotina do Setor de Licitações, efetuar todas as tramitações legais, em compras,
interpretações de Leis e normas administrativas. Examinar processos; redigir pareceres e
informações; redigir expediente administrativo, tais como: memorando, ofício,
relatórios; revisar quando ao aspecto redacional, ordens de serviço, instruções,
exposição de motivos, projeto de lei, minuta de decreto e outros; realizar e conferir
cálculos relativos a lançamentos, avaliação de imóveis e vantagens financeiras e
descontos determinados por lei, fazer ou orientar levantamentos de bens patrimoniais;
elaborar folha de pagamento, empenho; eventualmente realizar trabalhos de digitação e
datilógrafos, operar com terminais eletrônicos e equipamentos de microfilmagem;
executar tarefas afins.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO:

a) Mediante concurso público.
b)Formação: Ensino Médio.
c)Idade mínima: 18 anos.
CARGA HORÁRIA:
a)40 (Quarenta) horas semanais.
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ATRIBUIÇÕES:

Descrição sintética: Desempenhar as atividades inerentes à área de vigilância sanitária;
epidemiológica e de educação em saúde, no campo da higiene publica sanitária;

Descrição analítica: Desempenhar as atividades inerentes à área de vigilância sanitária;
epidemiológica e de educação em saúde, no campo da higiene publica sanitária;
acompanhamento da existência de zoonoses e doenças decorrentes do controle sanitário;
realizar o combate e prevenção de doenças transmissíveis por animais, e decorrentes do
controle sanitário, tais como: leishmaniose, dengue, raiva, cólera, etc; realizar captura
de animais abandonados e transmissores de doenças, tais como: cães, gatos, morcegos,
etc; promover a coleta de materiais para o controle de doenças, fazer inspeções em
locais de produção, transporte e comércio, como: mercados, bares, abatedouros,
similares, etc ... no Município; desempenhar outras tarefas afins.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO:

a) Mediante concurso público.
b)Formação: Ensino Médio.
c)Idade mínima: 18 anos.

CARGA HORÁRIA:

a) 40 (Quarenta) horas semanais.

ç~-~
EDISON LUIS BUENO DE QUADROS

Prefeito Municipal
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