ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL
LEI Nº. 766/97

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO
POR
TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER
À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, E,
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ CARDOSO DE VARGAS, Prefeito Municipal de Arroio do Sal, Estado do
Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, em
especial o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, e Art.228 da Lei Municipal
N. 154/90, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar pessoal por
tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, para o desempenho das seguintes
funções:
Quant

Função

35
15
05
08

Serventes
Calceteiros
Cozinheiras
Serventes de
Creche
Monitora de
Creche
Motoristas

36
05

Carga Horária
semanal
44
44
44
44

Vencimento(R$)

44

315,00

44

350,00

300,00
350,00
280,00
250,00
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Art. 20 - As contratações de Cozinheiras, Monitoras de Creche e Serventes de
Creche, constantes no Art. 1º, são celebrados pelo prazo determinado
de 90 (noventa) dias e as demais contratações constantesno Art. 1º são
pelo prazo determinado de 180 (cento e oitenta) dias, e todas a contar
da data de assinatura dos contratos.

Art. 30 - As atribuições de cada função, são as fixadas no anexo I, que fazem
parte integrante desta Lei.

Art. 40 - É assegurado ao pessoal contratado os direitos estabelecidos no
Art.232 da Lei Municipal N. 154, de 01 de novembro de 1990.

Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei N°747/97.

Art. 60 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO, EM 17 DE DEZEMBRO DE 1997.-.-.-.-.-.-.-

JOSÉ CARDOSO DE VARGAS
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.LAÔR PEREIRA DOS SANTO
Secretário da Administração
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ANEXO I - LEI Nº 766/97
1-

Classe: Servente (contratado)
Salário: R$ 300,00 (mensais)

SINTESE DOS DEVERES:
Realizar trabalhos braçais.

EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES:
Executar serviços de carpintaria, manuseio de areias, tijolos,cascalhos,
pedras, cimento, servente de obras, calçamento de ruas,manutenção e
conservação de prédios públicos

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Carga horária:

44 horas semanais

b) Prazo máximo: 180 dias
c) Documentos:

C.I.C.; Cédula de Identidade; Carteira de Trabalho; Título de
Eleitor.
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2-

Classe: Calceteiro (contratado)
Salário: R$ 350,00 (mensais)

SINTESE DOS DEVERES:
Executar tarefas de calçamentos e colocação de meio-fio.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:
Colocação de paralelepípedos, colocação de meio-fio, separar pedras
irregulares, examinar a quantidade de areia, executar outras tarefas
correlatas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Carga horária:

44 horas semanais

b) Prazo máximo: 180 dias
c) Documentos:

3-

C.I.C.; Cédula de Identidade; Carteira de Trabalho; Título de
Eleitor

Classe: Cozinheira (contratada)
Salário: R$ 280,00 (mensais)

SINTESE DOS DEVERES:
Realizar atividades rotineiras, envolvendo a execução de trabalhos
relacionados à cozinha.
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EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:
Executar trabalhos de cozinha, relativos a preparação de alimentos; preparar
refeições variadas em forno e fogão; selecionar verduras, carnes, peixes e cereais
para cozimento, quanto a qualidade, aspecto e estado de conservação; operar
fogões, aparelhos de preparação e manipulação de gêneros alimentícios,
aparelhos de aquecimento ou refrigeração e outros, elétricos ou não; zelar para
que o material e
equipamento de cozinha estejam sempre em perfeitas condições de utilização,
funcionamento, higiene e segurança; exercer perfeita vigilância técnica sobre a
condimentação e cocção dos alimentos e executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Carga horária:

44 horas semanais

b) Prazo máximo: 180 dias
c) Documentos:

4.

C.I.C.; Cédula de Identidade; Carteira de Trabalho; Título de
Eleitor

Classe : Servente de Creche (contratada)
Salário: R$ 250,00 (mensais)

SINTESE DOS DEVERES:
Executar serviços de limpeza em geral, em estabelecimentos que lhe forem
designados.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:
Realizar limpeza em geral, tais como: tirar o pó dos móveis e utensílio, paredes,
tetos, portas e equipamentos; varrer; limpar escadas, pisos e tapetes; desinfetar e
desodorizar banheiros; encerar assoalhos e móveis; lavar e passar cortinas,
vidros, janelas e portas outros; coletar lixos colocando-os em recepientes
apropriados (inclusive os da parte externa do prédio, mantendo o pátio sempre
limpo); executar as atividades de modo a não prejudicar o andamento normal dos
serviços nas instituições em que estiver lotada.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Carga horária:

44 horas semanais

b) Prazo máximo: 180 dias
c) Documentos:

5.

C.I.C.; Cédula de Identidade; Carteira de Trabalho; Título de
Eleitor

Classe: Monitora de Creche
Salário: R$ 315,00 (mensais)

SINTESE DOS DEVERES:
Realizar atividades rotineiras relaciondas à criança, de acordo com as suas
necessidades, fazendo acompanhamento constante.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:
Realizar as suas tarefas com respeito, comprensão e carinho, obedecendo o que
dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, buscando ambientá-las à
entidade; comunicar imediatamente a Coordenação qualquer comportamento
anormal demonstrado pela criança, tanto físicocomo psíquico ou social; ministrar
alimentação à criança e cuidar de sua higiene, vestuário, recreação e lazer;
comunicar à Coordenadação a falta de material ou gêneros, notada durante a
realização de suas tarefas; desenvolver atividades com as crianças, visando
criatividade, independência, iniciativa, responsabilidade e raciocínio lógico;
promover manutenção de higiene, tanto das crianças como do ambiente; auxiliar a
criança na alimentação; servir refeições e auxiliar ciranças menores a se
alimentarem; prestar primeiros socorros, cientificando o superior imediato da
ocorrência; viigiar e manter outras tarefas que lhe forem atribuídas.
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REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Carga horária:

44 horas semanais

b) Prazo máximo: 180 dias
c) Documentos:

6.

C.I.C.; Cédula de Identidade; Carteira de Trabalho; Título
de Eleitor

Classe: Motorista “C” e “D” (contratado)
Salário: R$ 350,00 (mensais)

SINTESE DOS DEVERES:
Dirigir e conservar máquinas, equipamentos rodoviários e veículos do
Município.

EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES:
Dirigir qualquer veículo que lhe for determinado, manter limpo e conservado
o mesmo e informar qualquer irregularidade aos seus superiores.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Carga horária: 44 horas semanais
b) Prazo máximo: 180 dias
c) Documentos: CNH categoria “C” ou “D”; C.I.C.; Cédula de Identidade; Carteira
de Trabalho; Título de Eleitor.

