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LEI COMPLEMENTAR Nº 83, DE 21 DE AGOSTO DE 2018. 
 

 Dispõe sobre a criação de cargos e altera 
dispositivos na Lei Complementar nº 45, de 01 de 
dezembro de 2011. 

 O Prefeito Municipal. 
 Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica alterado o Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas, constante do 

inciso I e II do art. 19 da Lei Complementar nº 45, de 01 de dezembro de 2011, que passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

 [...] 
Art. 19 Compõe o quadro abaixo, os Cargos Comissionados - CCs, as Funções Gratificadas - 

FGs, e as Gratificações Especiais, da Administração centralizada do Executivo Municipal: 
 
I – Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas 

Nº de Cargos Denominação Código 
06 Secretário Municipal Subsídio 
01 Assessor Jurídico 1/CC8 
01 Secretário de Obras, Viação e Trânsito Adjunto 2/CC5-FG5 
01 Chefe de Serviços de Enfermagem 1/CC4 
01 Assessor de Esportes 1/CC2 
01 Assessor Cultural 1/CC2 
01 Assessor do CRAS 1/CC2 
01 Coordenador do CRAS 1/CC4 
01 Coordenador de Esportes e Lazer 1/CC4 
   

II – Quadro das Gratificações Especiais 
Nº de Funções Denominação Código 

01 Setor de Compras GE III 
01 Setor de Licitações GE III 
01 Setor de Empenhos GE III 
01 Setor de Pessoal GE III 
01 Setor de Arrecadação GE III 
01 Instrutor do PSF GE III 
01 Licenciador Ambiental GE III 
01 Gerente de Convênios e Contratos GE III 
01 Setor de Almoxarifado GE III 
01 Setor de Patrimônio GE III 
03 Comissão Permanente de Licitação GE II 
03 Comissão Permanente de Processos Administrativos GE II 
02 Setor de Serviços Gerais GE II 

Art. 2º As demais disposições da Lei Complementar nº 45, de 01 de dezembro de 2011, 
permanecem inalteradas. 
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Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias 
específicas. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor no dia primeiro do mês subsequente ao de sua publicação. 
Nova Ramada/RS, 21 de Agosto de 2018. 

 
Marcus Jair Bandeira 

Prefeito  
   
Registre-se e Publique-se. 
 
            Marinez de Lima Rubert 
Secretária Municipal de Administração  
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ANEXO ÚNICO 
 
 
Função: COORDENADOR DO CRAS 
Padrão: CC4 
ATRIBUIÇÕES 
Síntese dos Deveres: coordenar a execução dos serviços afetos ao CRAS. 
Exemplos de atribuições: coordenar a execução das ações de forma a manter o diálogo e a participação 
dos profissionais e das famílias, inseridas nos serviços ofertados pelo CRAS e pela rede prestadora de 
serviços no território; coordenar com a equipe o processo de definição de profissionais, critérios de 
inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias; definir com a equipe de profissionais o fluxo de 
entrada, acompanhamento, monitoramento, avaliação e desligamento das famílias; definir com a equipe 
técnica os meios e os ferramentais teórico-metodológicos de trabalho social com famílias e os serviços 
socioeducativos de convívio; avaliar sistematicamente, com a equipe de referência dos CRAS, a eficácia, 
eficiência e os impactos dos programas, serviços e projetos na qualidade de vida dos usuários e efetuar 
ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede sócio-assistencial e das demais políticas 
públicas no território de abrangência do CRAS; conduzir veículos da Administração Municipal 
estritamente para cumprir as suas atribuições legais, nos impedimentos dos servidores investidos em 
cargos efetivos de motorista e desde que devidamente habilitado nas categorias específicas; desenvolver 
outras atividades correlatas. 
 
Carga horária semanal: 40h. 
Requisitos para a investidura: 
a) idade: mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino Superior . 

 
 

Função: COORDENADOR DE ESPORTE E LAZER 
Padrão: CC4 
ATRIBUIÇÕES 
Síntese dos Deveres: Dirigir, planejar, organizar e desenvolver todas as competições, eventos e 
atividades desportivas realizadas pelo Poder Público Municipal. 
Exemplos de atribuições: Efetuar o planejamento, organização, desenvolvimento e direção das atividades 
desportivas e de lazer, realizadas pelo Município, nos mais diversos setores em especial, atividades 
desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto; dirigir e disciplinar a 
utilização de praças e ginásios esportivos; elaborar o calendário de eventos esportivos e as competições 
oficiais realizadas pelo Município; ativar a participação do poder público municipal na promoção e 
incentivo de atividades amadorísticas; proporcionar a todas as faixas etárias alguma modalidade de 
esportes para que possa se estimular o desenvolvimento físico, a saúde mental e a sociabilização dos 
munícipes; supervisionar e zelar pela conservação na utilização de equipamento e espaços públicos 
municipais utilizados nas atividades ligadas ao gênero; promover atividades de lazer e entretenimento os 
quais envolvam toda comunidade; Dirigir a realização de campeonatos municipais com objetivo de 
promover a integração entre os munícipes, prezando pela desportividade da modalidade em questão; 
apoiar a realização de eventos esportivos, promovidos por entidades governamentais e órgãos 
representativos da comunidade; incentivar o resgate nas modalidades que fazem parte da cultura 
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esportiva da região; dirigir e oferecer o suporte necessário as escolinhas de esporte existentes no 
município; realizar outras atividades afins.  
 
Carga horária semanal: 40h. 
Requisitos para a investidura: 
a) idade: mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino Superior em Educação Física. 
 
 
 


