
 

LEI MUNICIPAL Nº 328/2005, de 22 de Setembro de 2005. 

 

Altera o artigo 3º, Anexo I da Lei Municipal nº 138/2002 e dá 

outras providências. 

 

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 - Fica acrescido ao artigo 3º da Lei Municipal nº 

138/2002, as seguintes categorias funcionais, com seus respectivos números de cargos e padrões de 

vencimento: 

Denominação da Categoria Funcional Nº de cargos Padrão 

- Bibliotecário 01 08 

- Atendente de Biblioteca 01 04 

- Auxiliar de Contabilidade 01 08 

- Construtor Instalador 01 05 

 

Art. 2º -  Fica incluído no Anexo I da Lei Municipal 138/2002, as 

atribuições, condições de trabalho e requisitos de provimento das categorias funcionais de 

Bibliotecário, Atendente de Biblioteca, Auxiliar de Contabilidade e Construtor Instalador, conforme 

descrito abaixo: 

 

 CATEGORIA FUNCIONAL: BIBLIOTECÁRIO (A) 

 PADRÃO DE VENCIMENTO:  08 

 ATRIBUIÇÕES: 
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  a) Descrição Sintética: Executar trabalhos especializados em Biblioteca. 

b) Descrição Analítica:  Organizar e administrar bibliotecas; registrar, classificar 

e catalogar material cultural, (livros, periódicos e folhetos), obter dados de obras bibliográficas, fazer 

pesquisas em catálogos, atender aos serviços de referência e tomar ou sugerir as medidas necessárias 

ao seu aperfeiçoamento; ler e examinar livros e periódicos e recomendar sua aquisição; fazer o 

planejamento da difusão cultural na parte referente aos serviços da biblioteca; resumir artigos de 

interesse para os leitores; fazer sugestões sobre catalogação e circulação de livros; assistir aos leitores 

na escolha de livros, periódicos e na utilização de catálogo-dicionário; registrar a movimentação de 

livros, panfletos e periódicos; examinar as publicações oficiais e organizar fichários de leis ou outros 

atos governamentais; preparar livros e periódicos para encadernação; orientar o serviço de limpeza e 

conservação de livros; apreciar sugestões de leitores e interessados sobre aquisição de livros ou 

assinaturas de periódicos; fazer consultas sobre livros de interesse da biblioteca; executar tarefas afins.    

  

 Condições de Trabalho: 

      a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

      b) Especial: O exercício do cargo exigirá atendimento ao público. 

 Requisitos para Provimento: 

      a) Idade: Mínima 18 anos; 

      b)   Instrução: Ensino Superior Completo. 

      c) Habilitação: Legal para o exercício da Profissão (Bacharel em 

Biblioteconomia). 
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 CATEGORIA FUNCIONAL: ATENDENTE DE BIBLIOTECA 

 PADRÃO DE VENCIMENTO:  04 

 ATRIBUIÇÕES: 

     a) Descrição Sintética: Executar trabalhos que envolvam a biblioteca em geral; 

      b)Descrição Analítica: Organizar, registrar, classificar e catalogar material 

cultural, (livros, periódicos e folhetos), realizar projetos referentes aos acervos bibliográficos e 

disponibiliza-los as Escolas Municipais, Estadual e comunidade geral; fazer o planejamento da difusão 

cultural na parte referente aos serviços da biblioteca; auxiliar aos leitores na escolha de livros; registrar 

a movimentação de livros; processar a inscrição, controlar o empréstimo do material e pedidos de 

reservas, fazer reclamações dos atrasos e controle estatístico do empréstimo,  além de realizar tarefas 

afins. 

  

 Condições de Trabalho: 

      a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

      b) Especial: O exercício do cargo exigirá atendimento ao público. 

 Requisitos para Provimento: 

      a) Idade: Mínima 18 anos; 

      b) Instrução: Ensino Médio Completo. 

 

 CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE CONTABILIDADE 

 PADRÃO DE VENCIMENTO:  08 

 ATRIBUIÇÕES: 

     a) Descrição Sintética: Executar serviços de auxiliar contábil e Folha de 

Pagamento. 
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 b) Descrição Analítica: realizar rotinas contábeis em geral, gerar relatórios da 

contabilidade, registrar  manualmente ou por sistema eletrônico, as fases da despesa compreendidas 

como empenho, liquidação e ordem de pagamento, descontos orçamentários e extra-orçamentários; 

lançar de receitas; elaborar relatórios de prestação de contas, realizar conciliações bancárias, elaborar 

processos de prestação de contas em geral, elaborar e revisar e contabilizar a folha de pagamento da 

administração municipal, registro, arquivamento e controle do quadro de pessoal da administração 

municipal, recolhimento de Encargos Sociais, entrega de informações para Ministério da Fazenda, 

Ministério da Previdência e Assistência Social, Ministério do  Trabalho, Caixa Econômica Federal 

e/ou outro órgão federal e estadual que se fizer necessário; operar equipamentos de informática, 

microcomputadores e outros equipamentos; organizar e arquivar documentos diários e periódicos; 

elaborar correspondências; atualizar registros; atender e orientar o público em geral; levar a efeito a 

prestação de serviços públicos com qualidade requerida pela administração municipal;  levar ao 

imediato conhecimento das autoridades competentes qualquer irregularidade verificada; acompanhar 

funcionários, quando necessário, no exercício de suas funções; além de realizar tarefas afins. 

  

 Condições de Trabalho: 

      a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

      b) Especial: O exercício do cargo exigirá atendimento ao público. 

 Requisitos para Provimento: 

      a)   Idade: Mínima 18 anos; 

      b)   Instrução: Curso Técnico em Contabilidade. 

       

 CATEGORIA FUNCIONAL: CONSTRUTOR INSTALADOR 

 PADRÃO DE VENCIMENTO:  05 

 ATRIBUIÇÕES: 
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                                      a) Descrição Sintética: montar, ajustar, instalar e reparar encanamentos hidro-

sanitários, instalações elétricas prediais e de iluminação pública e aparelhos telefônicos, bem como 

executar trabalhos de alvenaria,  conserto e outros materiais para construção e reconstrução de obras e 

edifícios públicos. 

      b)Descrição Analítica:  instalar condutores de água e esgoto, colocar registros, 

torneiras, sifões, pias, caixas sanitárias e manilhas de esgoto, fazer reparos em redes e instalações 

hidro-sanitárias; executar projetos elétricos em prédios públicos novos ou reparados ou reformados, 

fazer manutenção na iluminação pública, trocar lâmpadas, reatores, instalar tomadas, interruptores 

extras; executar projetos telefônicos em prédios públicos, consertar linhas públicas e aparelhos, fazer 

manutenção; elaborar listas de materiais e ferramentas necessárias à execução do trabalho, de acordo 

com os projetos; controlar emprego de material; examinar instalações realizadas por particulares; 

responsabilizar-se por equipes auxiliares e dos equipamentos colocados à sua disposição; trabalhar 

com instrumentos de nivelamento e prumo, construir e reparar alicerces, paredes, muros, pisos e 

similares, preparar ou orientar a preparação de argamassa, fazer reboco; preparar e aplicar caiações; 

fazer bloco de cimento; construir formas e armações de ferro para concreto; colocar telhas, azulejos, 

ladrilhos, armar andaimes; assentar e recolocar aparelhos sanitários, tijolos, telhas e outros; trabalhar 

com qualquer tipo de massa à base de cal, cimento e outros materiais de construção, cortar pedras; 

armar formas para fabricação de tubos; remover material utilizado; calcular orçamentos e organizar 

pedidos de material; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades 

próprias do cargo; e executar tarefas afins. 

 Condições de Trabalho: 

      a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

      b) Especial: O exercício do cargo exigirá atendimento ao público. 

  Requisitos para Provimento: 

      a) Idade: Mínima 18 anos; 
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 b) Instrução: 4ª série completa do Ensino Fundamental. 

 

Art. 3º - É acrescentado mais um cargo à Categoria Funcional de 

Auxiliar de Serviços Gerais, conforme consta no artigo 3º da Lei Municipal nº 138/2002, cujo item 

passará a vigorar com a seguinte redação: 

- Auxiliar de Serviços Gerais 03 01 

    

Art. 4º - Altera o Padrão da Categoria Funcional do Fiscal e 

Tesoureiro, cujo item passará a vigorar com a seguinte redação: 

- Fiscal 01 07 

- Tesoureiro 01 08 

 

  Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU, em 22 de setembro de 2005. 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

 

 

ALINE BARZOTTO BERNARDI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 


