
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° 133/2002, de 13 de junho de 2002. 

 
Cria Cargo no Quadro de Provimento 
Efetivo, altera Lei Municipal nº 
67/2001 e autoriza a contratação 
emergencial.  

 
Art. 1 - Fica criado o cargo abaixo descrito no 

quadro de provimento efetivo, ficando o Poder Executivo Municipal 
autorizado a contratar emergencialmente: 

 
N° Cargo  Denominação  Lotação  Padrão 
     01     Zelador           Sec. Obras    P 01 

 
Art. 2º - Fica alterado o artigo 3º da Lei Municipal 

67/2001, incluindo-se o presente cargo no quadro de cargos de 
provimento efetivo da Administração Municipal. 

 
Art. 3º - A contratação emergencial ora 

autorizada será pelo período de seis meses, com possibilidade de 
prorrogação por igual período.  

 
Art. 4° - As atribuições do cargo criado serão as 

seguintes: 
 

a) Descrição Sintética: Zelar pela manutenção e conservação de 
patrimônios municipais, bem como de unidades de recreação e 
escolas municipais. 

 
 

b) Descrição Analítica: Manter sempre em bom estado de 
conservação os locais onde transitam os freqüentadores dos 
prédios municipais, assim como: unidades de recreação, 
logradouros municipais e os prédios das escolas municipais. Ter 
sob sua guarda materiais destinados às competições esportivas; 



conservar canchas, campos de futebol, aparelhos e objetos 
destinados à recreação pública, fornecer, colocar e recolher 
materiais utilizados nas práticas esportivas; zelar pela limpeza e 
conservação dos prédios municipais, no que concerne à 
dependências de uso comum; executar pequenos concertos; 
manter vigilância sobre as redes de instalações elétricas e 
sanitárias e de defesa contra incêndio, comunicando de imediato 
as irregularidades observadas, visando o pronto 
restabelecimento das mesmas; zelar pela manutenção e 
conservação de móveis e utensílios sob a sua guarda, solicitar 
materiais necessários a limpeza e conservação dos prédios, 
mantendo o controle dos mesmos, executar tarefas afins. 

 
c) Condições de trabalho Geral: carga horária semanal de 40 horas;  
 
 

Art. 5° - As despesas decorrentes desta Lei serão 
suportadas pelas seguintes  dotações orçamentárias: 

 
Órgão 07:  Secretaria Mun. Obras 
Unidade 02 Depto Obras e Serviços 
Projeto Atividade: 26782004022.053 Manutenção Dês. Ativ. Depto Ob. 
Elem. Despesa: 3.1.90.11.01.0000 Vencto e Vant.  Fixas Servidores 
                            3.1.90.13.02.0100 INSS – Servidores 
 

 
Art. 6 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Gabinete do Prefeito, 13 de junho de 2002. 
 
 
 
 

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 


