
LEI Nº 1.308, DE 18 DE JANEIRO DE 2011.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR 
ENGENHEIRO ELETRICISTA PARA NECESSIDADE 
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, 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  do  Município,  que  a  Câmara  Municipal  de  Vereadores  aprovou  e  eu 
sanciono e promulgo a seguinte 

LEI:

Art.  1º. Fica  o  Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a  contratar  01  (um) 
Engenheiro Eletricista,  nos termos do Inciso IX do Art. 37 da Constituição Federal, 
pelo prazo de até 06 (seis) meses, prorrogável por igual período.

Art. 2º. Os requisitos e especificações exigidas para a contratação de servidor 
na forma desta Lei são as que constam do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo, 
instituído pela Lei n° 1036/2008 e alterações posteriores, bem como no Anexo Único 
desta Lei.

Art.  3º. O  contrato  será  de natureza  administrativa,  sendo  assegurados os 
demais  direitos  e  vantagens  dos  servidores  públicos  municipais,  conforme 
estabelece a Lei n° 1036/2008.

Parágrafo único. O contrato poderá explicitar deveres e atribuições funcionais 
e excluir direitos não aplicáveis ao contratado.

Art.  4º.  As despesas decorrentes desta Lei  correrão à conta  das dotações 
orçamentárias próprias para pessoal  na Secretaria Municipal  de Obras,  Viação e 
Serviços Públicos.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA - RS, em 18 de janeiro de 2011.

RENATO RAUPP RIBEIRO
Prefeito Municipal

JOÃO CARLOS SOARES
Sec. Mun. de Obras, Viação e Serviços Públicos

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
              

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

CATEGORIA FUNCIONAL: ENGENHEIRO ELETRICISTA

PADRÃO DE VENCIMENTO: 09

ATRIBUIÇÕES:

Descrição Sintética:  executar  e  supervisionar  trabalhos técnicos de construção e 
conservação em geral de obras de iluminação pública;

Descrição  Analítica:  Supervisão,  coordenação  e  orientação  técnica;  Estudo, 
planejamento,  projeto  e  especificação;  Estudo  de  viabilidade  técnico-econômica; 
Assistência, assessoria e consultoria; Direção de obra e serviço técnico;  Vistoria, 
perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; Desempenho de cargo e 
função técnica;  Ensino,  pesquisa, análise,  experimentação, ensaio e divulgação, 
técnica; extensão; Elaboração de orçamento; Padronização, mensuração e controle 
de qualidade; Execução de obra e serviço técnico; Fiscalização de obra e serviço 
técnico; Produção técnica e especializada; Condução de trabalho técnico; Condução 
de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; Execução de 
instalação,  montagem  e  reparo;  Operação  e  manutenção  de  equipamento  e 
instalação; Execução de desenho técnico; expedir notificação de autos de infração 
referentes  a  irregularidades  por  infringência  a  normas  e  posturas  municipais, 
constatadas  na  sua  área  de  atuação;  responsabilizar-se  por  equipes  auxiliares 
necessárias a execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, 
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Geral: carga horária de 20 horas semanais;
Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço externo, à noite, 
sábados, domingos e feriados, bem como o uso de uniformes e equipamentos de 
proteção individual fornecidos pelo município; sujeito a trabalho desabrigado.

REQUISITO PARA PROVIMENTO:
Idade: Mínima de 18 anos;
Instrução Formal: Nível superior com habilitação legal para o exercício da profissão.

LOTAÇAO:  em órgãos  encarregados  do  planejamento  e  execução  de  obras  de 
iluminação pública.


