
LEI Nº 1.368, DE 02 DE AGOSTO DE 2011.
ALTERA DISPOSIÇÕES DA LEI MUNICIPAL Nº 1.037 
DE 28∕02∕08  -  PLANO DE CARREIRA DOS 
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GLORINHA,   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 - O cargo em comissão de Assessor Técnico de Projetos e Captação 

de Recursos, instituído pela Lei nº 1.037/2008, passa a ter carga horária de 20h/s 
(vinte horas semanais) e será reclassificado para o Padrão CC-5, conforme segue e 
de acordo com Anexo Único desta Lei:

Padrão Denominação da 
Categoria Funcional

Nº 
cargos

Carga 
horária 

semanal

Código Valor CC Valor FG

CC-5 Assessor Técnico de 
Projetos e Captação 

de Recursos

01 20 15 2.707,62 1.303,80

Art. 2º - Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei Municipal n.º 
1.037, de 28 de fevereiro de 2.008 - Plano de Carreira dos Servidores Municipais e 
suas alterações posteriores.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º- Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Artigo 4º da 

Lei Municipal nº 1.299/2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA/RS, em 02 de agosto de 2011.

RENATO RAUPP RIBEIRO
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

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

CARGO  EM  COMISSÃO/FG:  ASSESSOR  TÉCNICO  DE  PROJETOS  E  CAPTAÇÃO  DE 
RECURSOS

PADRAO DE VENCIMENTO: CC-5

ATRIBUIÇÕES:

Descrição Sintética: elaborar, coordenar, orientar e executar projetos e programas especiais 
para todas as Secretarias Municipais.
 
Descrição  Analítica:  Controlar  os  convênios  firmados  pelo  Município  para  captação  de 
recursos financeiros; orientar, analisar e coordenar a elaboração dos programas e orçamento-
programa  das  unidades  administrativas  das  Secretarias  e  Departamentos  do  Município; 
controlar,  por  meio  de  relatórios,  o  andamento  físico-financeiro  dos  programas;  receber, 
registrar,  distribuir  papéis  e  processos  referentes  aos  projetos;  divulgar  amplamente  os 
programas para obtenção de recursos; controlar e avaliar o cumprimento de objetivos, prazos 
e metas de cada programa ou projeto, objetivando aferir o grau de implantação das ações 
propostas; propor ações com o objetivo de fortalecer a articulação entre os órgãos envolvidos 
com os  programas  e/ou  projetos;  prestar  assessoramento  direto  e  imediato  ao  Chefe  do 
Executivo;  elaborar  e  enviar  correspondências;  coletar  informações  para  consecução  de 
objetivos e metas da   administração; redigir textos profissionais especializados; propor prjetos 
técnicos  para  captação  de  recursos  financeiros;  Coletar  e  processar  dados  estatísticos 
solicitados para a elaboração dos programas e/ou projetos; manter atualizado o cadastro de 
autoridades,  instituições  e  personalidades;  pesquisar  dados  para  auxiliar  na  execução  de 
programas  e/ou  projetos  quando  necessário;  prestar,  quando  solicitado,  assessoramento 
técnico  no  que  diz  respeito  às  propostas  para  obtenção  de  recursos  que  não  estejam 
diretamente  ligados  a  administração  municipal;  disponibilidade  para  reuniões  em qualquer 
horário, inclusive aos finais de semana;  executar outras tarefas afins.

REQUISITOS DE PROVIMENTO: 
Instrução: Ensino Superior, preferencialmente na área de direito, engenharia, administração, 
economia, contábeis ou  correlato.
Idade: mínimo 18 anos

CONDIÇÕES DE TRABALHO: Carga horária de 20 horas semanais

LOTAÇAO: Na assessoria direta ao Gabinete do Prefeito Municipal ou Secretaria.


