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LEI Nº 1.293, DE 14 DE OUTUBRO DE 2014.

Autoriza  contratação  temporária  de  excepcional
interesse público.

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

Art.  1º  Fica  o  Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a  contratar  Servidor  para  o
preenchimento  de  função  temporária  de  Agente  Administrativo,  em  razão  de  excepcional  interesse
público, nos termos do Inciso IX do Artigo 37 da Constituição Federal e da Lei Municipal N 324, de
15 de maio de 2001, alterada pela Lei Municipal N 443, de 15 de maio de 2002.

Parágrafo único. Para a contratação tratada no caput deste Artigo, fica estabelecido no quadro
abaixo, a função temporária, vaga, carga horária semanal, vencimento e o prazo contratual:

Funções Vagas Carga Horária Vencimento/R$ Prazo Contratual
Agente Administrativo 01 40 horas 1.406,74 08 meses

Art.  2º  O  contrato  será  de  natureza  administrativa,  com  os  direitos  e  deveres  previstos  no
Regime Jurídico dos Servidores Municipais.

Art.  3°  O  valor  dos  vencimentos  serão  reajustados  na  mesma  data  e  índice  dos  demais
servidores.

Art. 4° As atribuições, condições de trabalho e requisitos de provimento da função criada no
quadro estabelecido no Parágrafo único do Artigo 1°, para Agente Administrativo, constam no Anexo
I, parte integrante da presente Lei.

Art.  5°  As  despesas  decorrentes  desta  contratação  correrão  por  contas  das  dotações
orçamentárias específicas.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, em 14 de Outubro de 2014.

Nelson Dallabrida
Prefeito Municipal em Exercício

  Registre-se e Publique-se:

                
                  Róges Adorian
Secretário Municipal de Administração
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ANEXO I

CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE ADMINISTRATIVO
ATRIBUIÇÕES:
Síntese dos Deveres: Executar trabalhos complexos de escritório que envolva a interpretação

de leis e normas administrativas, especialmente para fundamentar informações, incluindo-se, nestes, a
organização e orientação dos serviços de guarda e arquivo de documentos.

Exemplos  de  Atribuição:  Examinar  processos  relacionados  com  a  legislação  e  os  assuntos
gerais  da  repartição;  redigir  pareceres  e  informações  de  certa  complexidade.  Reunir  e  preparar
informações  ou  expedientes  que  se  fizerem  necessários  para  decisões  na  órbita  administrativa,
elaborar  relatórios  gerais  e  parciais,  redigir  qualquer  modalidade  de  expediente  administrativo;
elaborar  e  examinar  minutas  de  contrato;  auxiliar,  sob  a  supervisão  de  profissional  habilitado,  na
elaboração  ou  verificação  da  exatidão  de  quaisquer  documentos  de  receita  e  despesa,  folha  de
pagamento,  empenhos,  balancetes,  demonstrativos  de  caixa;  conferir  o  valor  dos  lançamentos  de
impostos  e  taxas;  organizar  e  orientar  a  elaboração  de  fichários  e  arquivos  de  documentação  e
legislação;  supervisionar  a  execução  de  tarefas  de  rotina  administrativa;  fazer  ou  orientar
levantamento  de  bens  patrimoniais;  levantar  dados  sobre  receita  e  despesa;  exarar  despachos
interlocutórios ou não; de acordo com a orientação do superior hierárquico; fazer o levantamento de
materiais que possam ser adquiridos; efetuar ou orientar o recebimento, conferência, armazenagem e
conservação  de  materiais  e  outros  suprimentos;  manter  os  registros  de  almoxarifado,  quando
exigência do setor e legalmente habilitado dirigir veículos de locomoção, executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga semanal de 40 horas;
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18 anos;
b) Instrução: Ensino Médio Completo.


