
LEI Nº 1.281, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2010.

AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO

CRIA CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO NA CÂMARA  
MUNICIPAL DE VEREADORES E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS..

Renato  Raupp  Ribeiro,  Prefeito  Municipal  de  Glorinha,  Estado  do  Rio 
Grande do Sul.

Faço  saber,  em cumprimento  ao  disposto  no  artigo  55,  inciso  IV,  da  Lei 
Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono 
e promulgo a seguinte

LEI:

Art.  1º. Ficam  criados,  no  quadro  de  pessoal  da  Câmara  Municipal  de 
Vereadores  de  Glorinha,  dois  cargos  de  provimento  efetivo,  com  as  seguintes 
características:

Agente Administrativo, padrão de vencimento 05, conforme Lei Municipal 
1.037/2008, carga horária de 40 horas semanais.

Art.  2º. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias da Câmara Municipal.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

Parágrafo Único – Fica revogada a Lei 1.194 de 1º. de dezembro de 2009. 

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA - RS, em 04 de novembro de 2010.

Renato Raupp Ribeiro
Prefeito Municipal 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

                Luciana Soares Raupp
Sec. Mun. de Administração e Planejamento
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ANEXO

CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE ADMINISTRATIVO

PADRÃO DE VENCIMENTO: 05

ATRIBUIÇÕES:

Descrição  Sintética: executar  trabalhos  que  envolvam  a  interpretação  e 

aplicação de leis e normas administrativas; redigir expediente administrativo; digitar 

documentos e formalizar processos, proceder à aquisição, guarda e distribuição de 

material;

Descrição Analítica: examinar processos: redigir pareceres e informações; 

redigir  expedientes  administrativos,  tais  como:  memorandos,  cartas,  ofícios, 

relatórios;  revisar  quanto  ao  aspecto  redacional,  ordens  de  serviço,  instruções, 

exposição de motivos, projetos de lei, minutas de decreto e outros; atender telefone 

e fax,  operar  copiadoras,  scaner  e outros tipos de equipamentos de informática, 

realizar e conferir cálculos relativos a lançamentos, alterações de tributos, avaliação 

de imóveis e vantagens financeiras e de tributos, avaliação de imóveis e vantagens 

financeiras e descontos determinados por lei; realizar ou orientar coleta de preços de 

materiais  que  possam  ser  adquiridos  sem  concorrência;  efetuar  ou  orientar  o 

recebimento,  conferência,  armazenagem  e  conservação  de  materiais  e  outros 

suprimentos;  manter  atualizados  os  registros  de  estoque;  fazer  ou  orientar 

levantamentos de bens patrimoniais;   realizar trabalhos de digitação, operar com 

terminais eletrônicos e equipamentos de microfilmagem; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Geral: carga horária semanal de 40 horas

Especial: o exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Idade: mínima de 18 anos

Instrução: Ensino Médio completo


