
LEI MUNICIPAL Nº 286/2005, de 03 de março de 2005. 

 

Altera a Lei Municipal nº 138/2002 (quadro de cargos e funções 

públicas e plano de carreira dos Servidores  do município de 

Novo Xingu – RS). 

 

JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo 

Xingu – RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal, que  a  Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - O artigo 19 da Lei Municipal nº 138/2002 passará a 

viger com a seguinte redação: 

“Art. 19 - O quadro dos cargos em comissão e funções de confiança da administração centralizada do 

Executivo Municipal é o seguinte: 

Denominação Nº de Cargos e Funções Código (p.ex.) 

- Assessor de Gabinete 01 1 – 04 

- Assessor Jurídico 01 1 – 03 

- Chefe de Departamento 03 1 – 01 

- Coordenador da Assistência Social 01 1 – 02 

- Diretor 06 1 – 02 

- Motorista da Saúde 01 2 – 03 

- Motorista do Prefeito 01 2 – 01 

- Secretário Municipal 03 Subsídio 

“. 
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     Art. 2° - Os incisos II e III do artigo 24, da Lei Municipal n° 

138/2002, passarão a viger conforme redação a seguir: 

“II - Cargos de provimento em comissão: 

PADRÃO COEFICIENTE 

01 1.50 

02 2.20 

03 3.90 

04 5.40 

 

III - Das funções de confiança: 

PADRÃO COEFICIENTE 

01 0.50 

02 0.60 

03 0.75 

04 1.00 

 

 

     Art. 3° - Fica excluído o artigo 25 da Lei Municipal n° 138/2002, 

ajustando-se a numeração dos seguintes, na forma seqüencial natural, a partir do artigo imediatamente 

anterior, bem como, atualiza-se, a partir desta mudança, as referências contidas nesta e nas demais Leis 

Municipais, além de quaisquer outros atos do Poder Executivo Municipal. 

 

     Art. 4° - Passa a fazer parte do Anexo II da Lei Municipal n° 

138/2002, as atribuições, condições de trabalho e requisitos de provimento dos seguintes cargos em 

comissão e funções de confiança: 
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   FUNÇÃO DE CONFIANÇA: ASSESSOR DE GABINETE 

   PADRÃO: CC – 4 / FC - 4 

   ATRIBUIÇÕES: 

          a) Descrição Sintética: desenvolver atividades de assessoramento ao Poder 

Executivo Municipal. 

           b) Descrição Analítica: Assessorar o Prefeito Municipal em atividades 

administrativas, de representação e organização governamental; analisar projetos, contratos e demais 

atos do Poder Executivo Municipal; elaborar estatísticas e acompanhar a execução do orçamento anual 

do município; acompanhar o andamento das atividades realizadas pelos Servidores Municipais, a 

execução de obras, os processos administrativos; auxiliar no planejamento das ações do Prefeito 

Municipal; executar tarefas afins. 

 

Requisito para Provimento: 

a) Idade mínima de 18 anos; 

b) Ensino Médio Completo; 

 

Recrutamento: 

O cargo é de livre nomeação a critério do Poder Executivo. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   FUNÇÃO DE CONFIANÇA: CHEFE DE DEPARTAMENTO 

   PADRÃO: CC – 1 / FC - 1 

   ATRIBUIÇÕES: 

          a) Descrição Sintética: desenvolver as atividades de chefia do departamento ao 

qual for designado. 
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           b) Descrição Analítica: Chefiar o departamento a que for designado, 

compreendendo o auxílio no planejamento de atividades, a coordenação e acompanhamento de 

trabalhos pertinentes ao departamento; executar tarefas afins. 

 

Requisito para Provimento: 

Idade mínima de 18 anos. 

 

Recrutamento: 

O cargo é de livre nomeação a critério do Poder Executivo. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   FUNÇÃO DE CONFIANÇA: COORDENADOR DA ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

   PADRÃO: CC – 2 / FC - 2 

   ATRIBUIÇÕES: 

          a) Descrição Sintética: desenvolver atividades de coordenação da assistência 

social do município. 

           b) Descrição Analítica: Coordenar todas as ações ligadas a assistência social, 

praticadas pelo Executivo Municipal; chefiar o departamento de Assistência Social; envidar esforços 

na busca de recursos para auxiliar as famílias carentes do município; auxiliar na  coordenação de 

grupos de idosos e pessoas portadoras de deficiências; colaborar para o alcance de objetivos em 

campanhas e projetos de nível social, promovidos pelo município, estado ou união;   executar tarefas 

afins. 

 

Requisito para Provimento: 
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Idade mínima de 18 anos. 

 

Recrutamento: 

O cargo é de livre nomeação a critério do Poder Executivo. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   FUNÇÃO DE CONFIANÇA: MOTORISTA DA SAÚDE 

   PADRÃO: CC - 3 / FC - 3 

   ATRIBUIÇÕES: 

          a) Descrição Sintética: coordenar as atividades relacionadas ao transporte de 

pacientes do município. 

           b) Descrição Analítica: coordenar todas as atividades relacionadas ao 

transporte de pacientes efetuado pela Prefeitura Municipal; dirigir veículos; prestar assistência na 

internação e demais encaminhamentos necessários aos pacientes transportados; elaborar listas de 

pacientes a transportar; marcar consultas; agendar atendimentos; controlar os gastos com combustíveis, 

lubrificantes, peças e mão-de-obra dos veículos lotados no setor de saúde, além de promover, de todas 

as formas possíveis, a sua boa conservação e limpeza; executar tarefas afins. 

 

Requisito para Provimento: 

c) Idade mínima de 18 anos; 

d) Habilitação igual à necessária para o cargo efetivo de motorista. 

 

Recrutamento: 

O cargo é de livre nomeação a critério do Poder Executivo. 
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Art. 5º - Ficam excluídas dos anexos I e II da Lei Municipal nº 

138/2002, as atribuições e demais disposições que dizem respeito ao cargo de Diretor Administrativo. 

 

  Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

   GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 03 de março de 2005. 

 

 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

ALINE BARZOTTO BERNARDI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 


