
JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, 
Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul. 
 

Faço saber que o Legislativo aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

  
LEI MUNICIPAL N° 261.03, 27 de agosto de 2003. 

 
Cria Cargo no Quadro de Servidores 
Efetivos do Município. 
 

Art. 1 - Fica criado o seguinte Cargo no Quadro 
de Cargos do Município: 

 
Quadro de Cargos dos Servidores Municipais 

 
N° Cargos  Denominação   Lotação  Padrão 
 
01   Engenheiro                       Sec. Fazenda  P 09 
     

Art. 2º - O cargo criado pela presente Lei terá o 
mesmo enquadramento da Lei Municipal n° 67/2002. 

 
Art. 3º - As atribuições do cargo criado serão as 

seguintes: 
a)Descrição sintética: executar ou supervisionar trabalhos técnicos de 
engenharia em serviços públicos municipais. 
b) Descrição analítica: 

 Executar ou supervisionar trabalhos relacionados ao exercício da 
profissão, tais como: projetos, construções de obras públicas, 
estradas de rodagem e demais vias públicas, obras de rede de 
abastecimento de água, saneamento urbano e rural, proteção do 
meio ambiente, serviços de urbanismo em geral. 

 Atender assuntos relativos à engenharia de trânsito, efetuar 
perícias e arbitramentos; 

 Realizar o acompanhamento de obras do Poder Público 
Municipal; 



 Colaborar com o desenvolvimento do Plano Diretor, suas 
diretrizes e orçamentos; 

 Obedecer às leis federais e municipais que normatizam o 
parcelamento do solo urbano, Código de Obras, Código de 
Posturas, entre outros; 

 Executar tarefas afins. 
 

 CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
A) Geral: carga horária de 24 horas semanais 
B) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços 

em regime suplementar de trabalho. 
RECRUTAMENTO: 

A) Forma: Concurso Público 
B) Requisitos: Instrução: Nível Superior, habilitação legal para o 

exercício da profissão de engenheiro civil. 
 

Art. 4º - As despesas decorrentes desta Lei serão 
suportadas pela seguinte dotação orçamentária: 
ORGÃO: 03 SECR. MUNICIPAL FAZENDA, ADM.  PLANEJAMENTO 
UNIDADE: 03 - Departamento de Engenharia e Topografia 
PROJETO/ATIVIDADE:04121000222008-Manutenção Desenvolvimento 
Ger. Ativ. Dep. de Engenharia e Topografia  
ELEM.DESP.: 319011010000/98 –Venctos. e Vantagens fixas a servidores. 

     

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

Gabinete do Prefeito, 27 de agosto de 2003. 
 
 

        João Domingos R. da Silva 
                                                                               Prefeito Municipal  
Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal: 
 
     Rita de Cássia de Oliveira 
Assessora Especial de Gabinete 
 


