
“Vespasiano Corrêa: Esperança, Progresso e Aconchego” 

Lei nº 1.294/2016 
 

Altera a Lei Municipal nº 679/2005, cria cargo em 
comissão e dá outras providências.  

 
MARCELO PORTALUPPI, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio Grande 

do Sul, no uso de suas atribuições legais; 

Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e Eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei; 

Art. 1º Altera o artigo 3º da Lei Municipal nº 679/2005, incluindo no quadro de cargos de 

provimento efetivo o cargo de Cozinheiro, padrão E-1, 01 (uma) vaga, e o cargo de Monitor de Creche, 

padrão E-1, 04 (quatro) vagas. 

Art. 2º É parte integrante desta Lei, a descrição do cargo de cozinheiro e de monitor de creche. 

Art. 3º Cria o cargo em comissão de Diretor de Creche, 01 (uma) vaga, padrão CC-5 e/ou FG-5. 

Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas por dotações próprias inseridas na 

Lei Orçamentária do Município. 

Art. 5º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data da sua 

publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e dezesseis. 

 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e Publique-se 

 
 
 

Aurio André Coser 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 



“Vespasiano Corrêa: Esperança, Progresso e Aconchego” 

Atribuições do Cargo de Cozinheiro 

 

Padrão de vencimento: E-1 

Regime: Estatutário 

 

ATRIBUIÇÕES: Preparar refeições de acordo com os cardápios; encarregar-se de todos os 

tipos de cozimento em larga escala, tais como: vegetais, cereais, legumes, carnes de variadas espécies; 

preparar sobremesas e sucos; eventualmente fazer pães, bolos, biscoitos e artigos de pastelaria em geral; 

encarregar-se da guarda e conservação dos alimentos; fazer os pedidos de suprimento de material 

necessário à cozinha ou a preparação de alimentos; operar com os diversos tipos de fogões, aparelhos e 

demais equipamentos de cozinha; distribuir, fiscalizar e orientar os trabalhos dos auxiliares; 

supervisionar e auxiliar nos serviços de limpeza, zelando pela conservação e higiene dos equipamentos e 

instrumentos de cozinha; executar tarefas afins. 

 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: Carga horária de 44 horas semanais. 

 

Requisitos para Provimento: 

b) Idade: Mínima de 18 anos; 

c) Instrução: 8ª Série do Ensino Fundamental. 

 

 
 
 
 



“Vespasiano Corrêa: Esperança, Progresso e Aconchego” 

Atribuições do Cargo de Monitor de Creche 
 

Padrão de vencimento: E-1. 

Regime: Estatutário 
  

 

ATRIBUIÇÕES: Executar atividades que se relacionam com as crianças, tais como: recreação, 

auxiliar as crianças na higiene pessoal, troca de fraldas, sempre que necessário, nos primeiros socorros, 

alimentação. Executar serviços gerais, tais como: limpeza do prédio, cozinha, recepção ao público. 

Orientar e coordenar o planejamento, a execução e os entretenimentos, tais como: atividades musicais 

rítmicas e outras atividades de recreação a serem desenvolvidas pelas crianças na creche; de outros 

estabelecimentos educacionais e, ou ainda, que freqüentem praças de esportes ou locais de lazer; 

consultar e trocar idéias com orientadores educacionais para obter informações que facilitem as 

atividades educacionais e recreativas postas em prática pelas crianças que lhe são confiadas; auxiliar a 

desenvolver, nas crianças que estão sob sua orientação, o gosto pelas atividades recreativas, procurando 

desenvolver e estimular suas inclinações e aptidões; procurar infundir nas crianças hábitos de limpeza, 

obediências, tolerância e outros atributos morais e sociais; supervisionar as atividades recreativas das 

crianças e orientar no sentido de se precaverem contra lesões ou luxações; executar outras tarefas 

correlatas.  

Condições de Trabalho: 

a) Geral: Carga horária de 30 horas semanais. 

 

Requisitos para Provimento: 

b) Idade: Mínima de 18 anos; 

c) Instrução: Ensino Médio completo. 
 
 



“Vespasiano Corrêa: Esperança, Progresso e Aconchego” 

Atribuições do Cargo de Diretor de Creche 

 

Padrão de vencimento: CC-5 e/ou FG-5 

Regime: Estatutário 

 

ATRIBUIÇÕES: Representar legalmente a escola; controlar a freqüência e desempenho dos 

servidores; monitorar a freqüência dos alunos, tomando as medidas cabíveis em casos de ausências 

prolongadas; acompanhar o planejamento e execução das aulas, projetos e demais atividades 

pedagógicas desenvolvidas dentro da escola e subsidiar os professores monitores com materiais 

didáticos e pedagógicos; convocar, planejar e coordenar reuniões pedagógicas e administrativas; 

divulgar para a comunidade escolar as decisões emanadas da direção ou da secretaria; elaborar 

calendários de eventos da escola, calendário e horário escolar em conformidade com as orientações da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto; encaminhar, com relatório detalhado, 

ao órgão/entidade competente, casos de alunos que necessitem de atendimento especial; participar das 

reuniões do C.P.M. e convocá-las quando necessário, conforme estatuto; prestar conta dos recursos 

recebidos ou arrecadados pela escola, através de seu C.P.M.; acompanhar os alunos nos horários de 

entrada e saída; atestar a regularidade da documentação escolar para deferimento das matrículas, 

conforme orientação do Serviço de Supervisão Escolar; controlar ausências de professores, 

determinando substituições; inteirar-se das orientações repassadas pelo S.S.E e demais legislações 

educacionais; levantar índices de aprovação, reprovação e evasão e estabelecer em conjunto com a 

comunidade escolar medidas que sanem os possíveis problemas; demais atribuições que a Secretaria de 

Educação, Cultura, Turismo e Desporto lhe incumbir. 

 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: Carga horária de 40 horas semanais. 

 

Requisitos para Provimento: 

b) Idade: Mínima de 18 anos; 

c) Instrução: Superior Completo. 
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