
Lei Nº 022/97 
 
 
 

Define as atribuições dos cargos da Administração 
Municipal e dá outras providências. 
 
 
 

  Sérgio Beninho Gheno, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, no uso de suas 

atribuições legais; 

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

seguinte lei: 

  Art. 1° Fica definido por esta Lei que as atribuições dos Cargos de Administração 

Municipal serão os seguintes: 

a) Categoria Funcional: AGENTE ADMINISTRATIVO 

Padrão de Vencimento: E-5 

Atribuições: 

Descrição Sintética: executar trabalhos que envolvem a interpretação e aplicação das 

Leis e normas administrativas; redigir expediente administrativo; proceder à aquisição, guarda e 

distribuição de material. 

Descrição Analítica: examinar processos; redigir pareceres e informações; redigir 

expedientes administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios, revisar quanto ao 

aspecto redacional, ordens de serviço, instruções, exposições de motivos, projetos de lei, minutas de 

decreto e outros; realizar e conferir cálculos relativos a lançamentos, alterações de tributos, avaliação de 

imóveis e vantagens financeiras e descontos determinados por lei; realizar ou orientar coleta de preços 

de materiais que possam ser adquiridos sem concorrência; efetuar ou orientar o recebimento, 

conferência, armazenagem e conservação de materiais e outros suprimentos; manter atualizados os 

registros de estoque; fazer ou orientar levantamentos de bens patrimoniais; eventualmente realizar 



trabalhos datilográficos, operar com terminais eletrônicos e equipamentos de microfilmagem; executar 

tarefas afins. 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: carga horária semanal de 44 horas; 

b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 

Requisitos para Provimento: 

a) Idade mínima: 18 anos 

b) Instrução: 2º Grau completo 

 

b) Categoria Funcional: ELETRICISTA 

Padrão de Vencimento: E-3 

Atribuições: 

Descrição Sintética: executar serviços atinentes aos sistemas de iluminação pública e 

redes elétricas, instalação e reparos de circuitos de aparelhos elétricos e de som. 

Descrição Analítica: instalar, inspecionar e reparar instalações elétricas, interna e 

externa, luminárias e demais equipamentos de iluminação pública, cabos de transmissão, inclusive os de 

alta tensão; consertar aparelhos elétricos em geral; operar com equipamentos de som, planejar, instalar e 

retirar alto-falantes e microfones; proceder à conservação de aparelhagem eletrônica, realizando 

pequenos consertos; reparar e regular relógios elétricos, inclusive de controle de ponto; fazer 

enrolamentos de bobinas; demonstrar, ajustar, limpar e montar geradores, motores elétricos, dínamos, 

alternadores, motores de partida, etc, reparar buzinas, interruptores e acumuladores, executar a 

bobinagem de motores; fazer e consertar instalações elétricas em veículos automotores; executar e 

conservar redes de iluminação do próprio município e de sinalização; providenciar o suprimento de 

materiais e peças necessárias à execução dos serviços; executar tarefas afins. 



 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: carga horária semanal de 44 horas; 

c) Especial: uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. 

Requisitos para Provimento: 

a) Idade mínima: 18 anos 

b) Instrução: 4ª série do 1º Grau 

 

c) Categoria Funcional: MOTORISTA 

Padrão de Vencimento: E-3 

Atribuições: 

Descrição Sintética: conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores em 

geral. 

Descrição Analítica: conduzir veículos automotores destinados ao transporte de 

passageiros e cargas; recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do 

dia, comunicando qualquer defeito porventura existente; manter os veículos em perfeitas condições de 

funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; 

encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for confiada; promover o 

abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, 

faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicadas; 

verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como, a calibração dos pneus; executar 

tarefas afins. 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: carga horária semanal de 44 horas; 



b) Especial: uso de uniforme e sujeito a plantões, viagens e atendimento ao público. 

 

Requisitos para Provimento: 

a) Idade mínima: 18 anos 

b) Instrução: 2ª série do 1º Grau 

 

d) Categoria Funcional: OPERADOR DE MÁQUINAS 

Padrão de Vencimento: E-4 

Atribuições: 

Descrição Sintética: operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e equipamentos 

móveis. 

Descrição Analítica: operar veículos motorizados, especiais, tais como: guinchos, 

guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeiras, carro plataforma, máquinas 

rodoviárias, agrícolas, tratores e outros; abrir valetas e cortar taludes; proceder a escavações, transporte 

de terra, compactação, aterro e trabalhos semelhantes; auxiliar no conserto de máquinas; lavrar e discar 

terras, obedecendo às curvas de níveis; cuidar da limpeza e conservação das máquinas, zelando pelo seu 

bom funcionamento; ajustar as correias transportadoras à pilha pulmão do conjunto de britagem; 

executar tarefas afins. 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: carga horária semanal de 44 horas; 

b) Especial: sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. 

Requisitos para Provimento: 

a) Idade mínima: 18 anos 

b) Instrução: 2ª série do 1º Grau 



 

 

 

e) Categoria Funcional: OPERÁRIO 

Padrão de Vencimento: E-1 

Atribuições: 

Descrição Sintética: realizar trabalhos braçais em geral. 

Descrição Analítica: carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e 

elevar mercadorias, materiais de construção e outros; fazer mudança; proceder à abertura de valas; 

efetuar serviços de capina em geral; varrer, escovar, lavar e remover lixos e detritos de vias públicas e 

próprios municipais; zelar pela conservação e limpeza dos sanitários; auxiliar em tarefas de construção, 

calçamentos e pavimentação em geral; auxiliar no recebimento, entrega, pesagem e contagem de 

materiais; auxiliar nos serviços de abastecimento de veículos; cavar sepulturas e auxiliar no 

sepultamento; manejar instrumentos agrícolas; executar serviços de lavoura (plantio, colheita, preparo 

de terreno, adubações, pulverizações, etc); aplicar inseticidas e fungicidas; cuidar de currais, terrenos 

baldios e praças; alimentar animais sob supervisão; proceder à lavagem de máquinas e veículos de 

qualquer natureza, bem como, a limpeza de peças e oficinas; executar tarefas afins. 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: carga horária semanal de 44 horas; 

b) Especial: sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. 

Requisitos para Provimento: 

a) Idade mínima: 18 anos 

b) Instrução: sem exigência específica 

 



f) Categoria Funcional: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

Padrão de Vencimento: E-9 

Atribuições: 

 

Descrição Sintética: executar serviços contábeis e interpretar legislação referente à 

contabilidade pública. 

Descrição Analítica: executar a escrituração analítica de atos ou fatos administrativos; 

escriturar contas correntes diversas; organizar boletins de receitas e despesas; elaborar “slips” de caixa; 

escriturar, mecânica ou manualmente, livros contábeis; levantar balancetes patrimoniais e financeiros; 

conferir balancetes auxiliares e “slips” de arrecadação; extrair contas de devedores do Município; 

examinar processos de prestação de contas; conferir guias de juros de apólices da dívida pública; operar 

com máquinas de contabilidade em geral; examinar empenhos, verificando a classificação relativa à 

despesa; interpretar legislação referente à contabilidade pública; efetuar cálculos de reavaliação do ativo 

e de depreciação de bens móveis e imóveis; organizar relatórios relativos às atividades, transcrevendo 

dados estatísticos e emitindo pareceres; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 

regulamento da profissão. 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: carga horária semanal de 44 horas; 

Requisitos para Provimento: 

a) Idade mínima: 18 anos 

b)Instrução: habilitação legal para o exercício da profissão de Técnico em Contabilidade; 

c) Outros: Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio, por ocasião da 

posse. 

 



g) Categoria Funcional: TELEFONISTA 

Padrão de Vencimento: E-1 

Atribuições: 

Descrição Sintética: operar mesa telefônica. 

Descrição Analítica: operar mesa e aparelhos telefônicos e mesas de ligação; estabelecer 

comunicações internas, locais ou interurbanas; vigiar e manipular permanentemente painéis telefônicos; 

receber chamados para atendimentos urgentes de ambulâncias, comunicando-se através de rádio OS, 

registrando dados de controle; prestar informações relacionadas com a repartição; responsabilizando-se 

pela manutenção e conservação do equipamento utilizado; eventualmente, recepcionar o público; 

executar tarefas afins. 

Condições de Trabalho: 

b) Geral: carga horária semanal de 36 horas; 

c) Especial: sujeito a plantões e atendimento ao público. 

Requisitos para Provimento: 

b) Idade mínima: 18 anos 

c) Instrução: 8ª série do 1º Grau 

 

h) Categoria Funcional: TESOUREIRO 

Padrão de Vencimento: E-6 

Atribuições: 

Descrição Sintética: receber e guardar valores; efetuar pagamentos. 

Descrição Analítica: receber e pagar em moeda corrente. Receber, guardar e entregar 

valores; efetuar, nos prazos legais, os recolhimentos devidos, prestando contas; efetuar selagem e 

autenticação mecânica, elaborar balancetes e demonstrativos do trabalho realizado e importâncias 



recebidas e pagas; movimentar fundos; conferir e rubricar livros; informar, dar pareceres e encaminhar 

processos relativos à competência da Tesouraria; endossar cheques e assinar conhecimentos e demais 

documentos relativos ao movimento de valores; preencher e assinar cheques bancários; executar tarefas 

afins. 

Condições de Trabalho: 

a)Geral: carga horária semanal de 44 horas; 

b)Especial: atendimento ao público. 

Requisitos para Provimento: 

a)Idade mínima: 18 anos 

b)Instrução: 2º Grau completo 

c) Outros: declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio, por ocasião da 

posse. 

i) Categoria Funcional: ASSESSOR JURÍDICO 

Serviço: de Administração Geral 

Padrão de Vencimento: CC-7 

Atribuições: 

Descrição Sintética: prestar assistência jurídica em geral ao Município. 

Descrição Analítica: prestar assistência jurídica às questões de direito administrativo, 

trabalhista e civil; examinar previamente contratos, licitações e convênios em que a Prefeitura seja 

parte; estudar, interpretar e propor alterações na legislação básica do Município; representar o 

Município em Juízo; emitir pareceres jurídicos sempre que for solicitado; presidir comissões de 

inquéritos; examinar o texto de projetos de leis encaminhados à Câmara, bem como, as emendas 

propostas pelo Poder Legislativo e apresentar minutas quando for o caso; executar outras tarefas 

correlatas. 



Condições de Trabalho: 

a)Geral: carga horária à disposição do Prefeito Municipal 

b)Especial: o exercício do cargo poderá determinar a realização de viagens e freqüência a 

cursos de especialização. 

 

Requisitos para Provimento: 

a)Escolaridade: Nível Superior 

b)Habilitação Profissional: habilitação legal para o exercício da profissão. 

 

j) Categoria Funcional: ENGENHEIRO CIVIL 

Serviço: de Obras, Viação e Urbanismo 

Padrão de Vencimento: CC-7 

Atribuições: 

Descrição Sintética: executar ou supervisionar trabalhos técnicos de engenharia em 

serviços públicos municipais. 

Descrição Analítica: executar ou supervisionar trabalhos topográficos e geodésicos; 

executar projetos dando o respectivo parecer; dirigir ou fiscalizar a construção de edifícios e suas obras 

complementares; projetar, dirigir ou fiscalizar a construção de estradas de ferro e de rodagem, bem 

como, obras de captação e abastecimento de água de drenagem e de irrigação das destinadas ao 

aproveitamento de energia das relativas a portos, rios, canais e de saneamento urbano e rural, realizar 

perícias e fazer arbitramentos; estudar projetos, dirigir e executar as instalações de força motriz, 

mecânicas e outras que utilizem energia elétrica, bem como, as oficinas em geral de usinas elétricas e de 

redes de distribuição elétrica; executar outras tarefas correlatas. 

 



Condições de Trabalho: 

a)Horário: à disposição do Prefeito Municipal 

b)Outras: o exercício do cargo poderá determinar a realização de viagens. 

Requisitos para Provimento: 

a)Escolaridade: Nível Superior 

b)Habilitação Profissional: habilitação legal para o exercício da profissão de Engenheiro. 

 

l) Categoria Funcional: SECRETÁRIO MUNICIPAL 

Padrão de Vencimento: CC-10 

Atribuições: 

Descrição Sintética: exercer a direção, orientação, coordenação e controlar os trabalhos 

de uma Secretaria Municipal. 

Descrição Analítica: zelar pelo cumprimento de projetos e programas baseados em 

critérios de prioridade e de custo-benefício; apresentar ao Prefeito, na época própria, o programa anual 

de trabalho de seu órgão, supervisionar a elaboração da proposta orçamentária se seu órgão, apresentar 

periodicamente, relatório das atividades de seu órgão; proferir despachos decisórios interlocutórios, em 

processos atinentes a assuntos de competência do órgão que dirige, propor ao órgão competente da 

Secretaria de Administração e admissão e/ou dispensa de pessoal, indicar ao prefeito, funcionários para 

o preenchimento das funções de chefia que lhe são subordinados ou propor sua destituição; fazer 

comunicar ao setor competente as transferências de bens móveis e equipamentos; aprovar a escala de 

férias dos servidores de seu órgão; manter rigorosamente controle de entrada e saída do material 

requisitado; visar atestados e certidões a qualquer título, fornecidas pelo órgão sob sua direção; abonar 

faltas de até 8 (oito) dias; conceder licença para tratamento de saúde até 15 (quinze) dias para o pessoal 



que atua em seu órgão; cumprir as demais atribuições que lhe forem conferidas em leis e regulamentos; 

executar outras tarefas correlatas. 

Condições de Trabalho: 

a)Horário: à disposição do Prefeito Municipal 

b)Outras: contato com o público, o exercício do cargo e/ou função poderá determinar a 

realização de viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 

Requisitos para Provimento: 

a)Idade mínima: 18 anos 

b)Recrutamento: indicação do Prefeito Municipal. 

  Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário e seus efeitos retroagem ao dia 01 de Janeiro de 1997. 

  Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

  Aos oito dias do mês de janeiro de mil novecentos e noventa e sete. 

 

 

Sérgio Beninho Gheno 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Onesio Filippon 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
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