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PROJETO DE LEI Nº 003-02/2022 

  
Cria no Quadro de Servidores Públicos 
Municipais de Provimento Efetivo, Lei 
Municipal nº 2.001/1989, o cargo que 
menciona e amplia o número de vagas de 
cargos, e dá outras providências. 

 
 
Art. 1º Fica criado no Quadro de Servidores Municipais de Provimento Efetivo, 

artigo 4º da Lei Municipal nº 2.001/1989, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais, o seguinte cargo:  

 

Nº de Vagas DENOMINAÇÃO PADRÃO 

01  Fiscal de Posturas 8 

01  Fiscal Sanitário do Serviço de Inspeção 
Municipal - SIM 

10 

01  Tesoureiro 10 

01  Engenheiro Eletricista 10 

01  Fiscal Meio Ambiente 10 
 

Parágrafo único. As especificações do cargo criado, contendo a descrição de 
suas atribuições, as condições de trabalho, os requisitos para provimento e a forma de 
recrutamento, são as que constam no Anexo I, que é parte integrante desta Lei. 
 

Art. 2º Fica ampliada a quantidade de vagas no Quadro de Servidores Municipais 
de Provimento Efetivo, dos cargos de Auxiliar de Administração, Contador, Fiscal 
Sanitário, Monitor da Educação e Técnico de Enfermagem, previstas no artigo 4º da Lei 
Municipal nº 2.001/1989, conforme tabela: 

 

Nº de Vagas DENOMINAÇÃO PADRÃO 

10  Auxiliar de Administração 7 

01  Contador 10 

01  Fiscal Sanitário 10 

20  Monitor da Educação 3 

01  Técnico de Enfermagem 9 

01  Eletricista  7 

01 Engenheiro Ambiental 10 

01 Engenheiro Civil  10 
 

 
Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a reclassificar o cargo de 

Fiscal de Meio Ambiente, do padrão 9 (nove) para o padrão 10 (dez) do “Quadro de 
Cargos de Provimentos Efetivo”, que trata a Lei Municipal nº 2.001, de 28 de fevereiro 
de 1989.  
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Parágrafo único.  Altera as atribuições do cargo de Fiscal de Meio Ambiente, da 
Lei Municipal nº 2.001, de 28 de fevereiro de 1989, conforme consta no Anexo I.  

 
Art. 4º Fica revogada a Lei nº 6.864, de 18 de janeiro de 2017, ficando os cargos 

de Auxiliar Administrativo da SMED existentes na estrutura administrativa unificados ao 
cargo de Auxiliar de Administração.  

 
Parágrafo único.  Altera as atribuições do cargo de Auxiliar de Administração, 

da Lei Municipal nº 2.001, de 28 de fevereiro de 1989, conforme consta no Anexo I.  
 
Art. 5º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a reclassificar o cargo de 

Operário, do padrão 1 (um) para o padrão 2 (dois) do “Quadro de Cargos de 
Provimentos Efetivo”, que trata a Lei Municipal nº 2.001, de 28 de fevereiro de 1989.  

 
Art. 6º Ficam unificados os cargos de Servente e Operário, criados pelas Leis 

Municipais nº 2.001, de 28 de fevereiro de 1989, e 4.279, de 02 de agosto de 2006, com 
adoção da denominação exclusiva de Operário. 

 
Parágrafo único.  Altera as especificações do cargo de Operário, de acordo com 

a descrição de suas atribuições, as condições de trabalho, os requisitos para provimento 
e a forma de recrutamento, para as que constam no Anexo I. 

 
Art. 7º Fica criado o Quadro em Extinção de Cargos do Quadro de Servidores de 

Provimento Efetivo, conforme tabela: 
 

Nº de Vagas DENOMINAÇÃO PADRÃO 

01  Tesoureiro 09 

140  Operário 02 

50  Operário Especializado 02 
  
Parágrafo único. Os cargos do Quadro em Extinção ocupados serão extintos 

quando ocorrer a sua vacância, assegurando-se a seus ocupantes todos os direitos e 
vantagens estabelecidos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, inclusive 
promoções.  

 
Art. 8º Fica criado o Quadro em Extinção do Quadro de Empregos de Pessoal 

Contratado, conforme tabela: 
 

Nº de Vagas DENOMINAÇÃO NÍVEL SALARIAL 

30   Operário 01 

 
Parágrafo único. Os cargos do Quadro em Extinção ocupados serão extintos 

quando ocorrer a sua vacância, assegurando-se a seus ocupantes todos os direitos e 
vantagens estabelecidos na Lei nº 4.398/2007, inclusive promoções.  
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Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
GABINETE DO PREFEITO, em 03 de janeiro de 2022. 

 
 

 
 

Elmar André Schneider 
Prefeito de Estrela 

 
 
        César Augusto Pereira da Silva 
   Secretário de Adm. e Segurança Pública 

 
 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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ANEXO I 
 

 

CARGO: FISCAL DE POSTURAS 

 

NÍVEL SALARIAL: Padrão 8 

 

SÍNTESE DOS DEVERES: exercer a fiscalização de obras e posturas. Verificar 
e orientar o cumprimento da regulamentação urbanística concernente a 
edificações particulares; verificar imóveis recém construídos ou reformados, 
inspecionando o funcionamento das instalações sanitárias e o estado de 
conservação das paredes, telhados, portas e janelas, a fim de opinar nos 
processos de concessão de "habite-se"; verificar o licenciamento de obras de 
construção ou reconstrução, embargando as que não estiverem providas de 
competente autorização ou em desacordo com o autorizado; acompanhar os 
arquitetos e engenheiros do Município nas inspeções e vistorias realizadas na 
sua circunscrição; intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar providências 
relativas aos violadores da legislação urbanística; realizar sindicâncias especiais 
para instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações; emitir 
relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente 
informada a respeito das irregularidades constatadas; verificar e orientar o 
cumprimento das posturas municipais; lavrar termos e autos específicos em 
matéria relacionada com o exercício de suas atribuições; verificar as licenças de 
ambulantes e impedir o exercício sem a documentação exigida; elaborar 
informações e pareceres dentro da respectiva área de atuação; embargar a 
execução de instalações que estejam em desacordo com as exigências legais; 
supervisionar tarefas rotineiras nas obras; colaborar nas diversas tarefas 
referentes à estradas, pontes, etc.; dirigir veículos da municipalidade para 
cumprimento de suas atribuições específicas, mediante autorização da 
autoridade administrativa; realizar outras tarefas correlatas e afins. 
 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 

a) Horário: período normal de trabalho de 35 horas semanais;  
b) Outras: o exercício do cargo poderá exigir, eventualmente, a prestação de 
serviços à noite, domingos e feriados.  
 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
 
a) Idade mínima de 18 anos; 
b) Escolaridade: Ensino Médio Completo; 
c) Habilitação Funcional:  Carteira Nacional de Habilitação, categoria B; 
 

RECRUTAMENTO: Concurso Público. 
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CARGO: FISCAL SANITÁRIO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM 

 
NÍVEL SALARIAL: Padrão 10 

 
SÍNTESE DOS DEVERES: Inspecionar e fiscalizar a produção industrial e 
sanitária dos produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis,  
adicionados ou não de produtos vegetais, preparados, transformados, 
manipulados, recebidos, acondicionados, depositados e em trânsito no 
município; inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos de produtos de origem 
animal e seus produtos; realizar o registro sanitário dos estabelecimentos de 
produtos de origem animal e seus produtos; proceder a coleta de amostras de 
água de abastecimentos, matérias-primas, ingredientes e produtos para análises 
fiscais; notificar, emitir auto de infração, apreender produtos, suspender, interditar 
ou embargar estabelecimentos, cassar registro de estabelecimentos e produtos, 
levantar suspensão ou interdição de estabelecimentos; realizar ações de 
combate a clandestinidade; a inspeção e fiscalização abrange: os animais 
destinados ao abate, seus produtos, subprodutos e matérias-primas, o pescado 
e seus derivados, o leite e seus derivados, os ovos e seus derivados, o mel de 
abelha, a cera e seus derivados, entre outros; realizar outras atividades 
correlatas.  
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 
a) Horário: período normal de 35 horas semanais; 
 
b) Outras: o exercício do cargo poderá exigir, eventualmente, a prestação de 
serviços à noite, domingos e feriados.  
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
 
a) Idade mínima de 18 anos; 
b) Escolaridade: Nível superior completo em  Medicina Veterinária; 
b) Habilitação Funcional: Registro profissional no órgão ou 
conselho profissional competente e Carteira Nacional de Habilitação, categoria 
B; 
 

RECRUTAMENTO: Concurso Público. 
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CARGO: TESOUREIRO 

 

NÍVEL SALARIAL: Padrão 10 

 

SÍNTESE DOS DEVERES: Receber e guardar valores; efetuar pagamentos; ser 
responsável pelos valores entregues à sua guarda.  Receber e pagar em moeda 
corrente; receber, entregar e guardar valores; movimentar fundos; efetuar, nos 
prazos legais, os recolhimentos devidos; conferir e rubricar livros; informar, dar 
pareceres e encaminhar processos relativos à competência da tesouraria; 
endossar cheques e assinar conhecimentos e demais documentos relativos ao 
movimento de valores; preencher e assinar cheques bancários; efetuar 
pagamentos; efetuar selagem e autenticação mecânica; executar tarefas afins; 
realizar conciliações bancárias; classificar receitas conforme o Plano de Contas 
definido pela STN e TCERS; efetuar os devidos registros no sistema 
informatizado; realizar importações e conferências de receitas arrecadadas por 
meio digital; executar tarefas afins. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 

a) Horário: período normal de trabalho de 35 horas semanais;  
b) Outras: o exercício do cargo poderá exigir, eventualmente, a prestação de 
serviços à noite, domingos e feriados.  
 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
 

a) Idade mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Nível superior completo em Ciências Contábeis. 
c) Habilitação Profissional: Registro profissional no órgão ou 
conselho profissional competente. 
 

 RECRUTAMENTO: Concurso Público  
 

 

 

CARGO: ENGENHEIRO ELETRICISTA 

 

SÍNTESE DOS DEVERES: Orientar e elaborar projetos técnicos na área de 
engenharia elétrica, que atendam às necessidades e interesses do Município; 
Executar obras e serviços técnicos na área da engenharia elétrica, para 
atendimento das necessidades municipais; Fiscalizar a execução de serviços 
elétricos, telefônicos, telecomunicações e de informática, nos próprios 
municipais, executados pelas equipes elétricas, telecom, informática e/ou por 
terceirizados; Elaborar e/ou assessorar a elaboração de requisições de serviços 
ou compra de equipamentos elétricos; Realizar estudos de viabilidade técnico-
econômica para a realização de serviços elétricos; Emitir pareceres técnicos 
sobre projetos, obras e serviços no âmbito de sua área de atuação; Desempenhar 
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demais atribuições pertinentes à sua profissão, segundo a classe, ordem ou 
conselho específico; Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do 
cargo; Utilizar equipamentos de proteção individual pertinentes ao exercício de 
suas atribuições; Desenvolver atividades administrativas (documentos, registros, 
encaminhamentos e outros) relativas ao exercício do cargo, utilizando-se dos 
meios mecânicos e/ou informatizados disponíveis para esse fim; Emissão de 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou equivalente para os serviços 
prestado; Acompanhando de processos licitatórios de atividades afins; 
Elaboração, acompanhando e todos os trâmites legais cabíveis em processos de 
obtenção de recursos junto aos demais órgãos públicas, autarquias e projeto 
referente a área; Elaborar documentação técnica de sistemas e equipamentos. 
Coordenar empreendimentos e estudar 
processos elétrico/eletrônicos. Supervisionar as etapas de instalação, 
manutenção e reparo do equipamento elétrico, inspecionando os trabalhos 
acabados e prestando assistência técnica. Elaborar relatórios e laudos técnicos 
em sua área de especialidade. Fazer estimativa dos custos da mão-de-obra, dos 
materiais e de outros fatores relacionados com os processos de fabricação, 
instalação, funcionamento e manutenção ou reparação. Participar de programas 
de treinamentos, quando convocado. Participar, conforme a política interna da 
Instituição, de projetos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e 
extensão. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, 
produtividade, higiene e preservação ambiental; Outros serviços afins. 
 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 

a) Horário: período normal de trabalho de 35 horas semanais;  
 

b) Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, domingos 
e feriados, ao desabrigo, bem como o uso de uniforme fornecido pelo Município. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
 
a) Idade mínima de 18 anos; 
b) Escolaridade: Nível superior completo em  Engenharia Elétrica; 
b) Habilitação Funcional: Registro profissional no órgão ou 
conselho profissional competente e Carteira Nacional de Habilitação, categoria 
B; 
 

RECRUTAMENTO: Concurso Público. 
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CARGO: FISCAL DE MEIO AMBIENTE 
    
NÍVEL SALARIAL: Padrão 10 

 
SÍNTESE DOS DEVERES: Exercer a fiscalização pertinente à aplicação e cumprimento 
das disposições legais compreendidas na competência da fiscalização e vigilância 
ambiental. 

 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Vistoriar, estudar, orientar, exigir, autuar, resolver 
problemas relacionados ao Meio Ambiente, referente à Legislação Ambiental Federal, 
Estadual e Municipal; ter conhecimento da flora e fauna e conceituações aplicáveis na 
referida Legislação; ter experiência em programas (software) de Cadastramento Rural 
e Urbano, com utilização de Coordenadas e manuseio de GPS; prestar orientação 
referente às ações que envolvem o Meio Ambiente e sua sustentabilidade, juntamente 
com a sobrevivência do Homem; expedir notificações e autos de infrações referentes às 
irregularidades por infringência às normas Legais; responsabilizar-se pelos conceitos e 
ações emitidas e estar sempre pronto para atuar; executar tarefas afins da 
Departamento Municipal de Meio Ambiente, responsabilizando-se pelos serviços 
prestados; ter experiência no setor público de Licenciamento conhecendo as Leis que 
regem o supracitado Departamento; ter conhecimento do Município como um todo, suas 
microrregiões, distritos, capelas, sistema viário, utilização do solo, áreas de 
preservação, hidrologia e demais aspectos que, em conjunto, caracterizam o Município; 
manter atualizados os conhecimentos referentes às Legislações Ambientais e suas 
ações, de acordo com as normas estabelecidas ao setor público Federal, Estadual e 
Municipal; Ter condições de gerenciar e exigir sobre aspectos referentes ao meio 
ambiente tanto para Instituições públicas, privadas e autônomos, das diferentes áreas 
de abrangências e suas especificidades; proceder às inspeções e visitas de rotina, bem 
como à apuração de irregularidades e infrações; verificar a observância das normas e 
padrões ambientais vigentes; lavrar Autos de Infração e aplicar as penalidades cabíveis; 
relatar ao superior hierárquico todas as decisões e ações concernentes a sua atividade 
de competência; outras tarefas correlatas. 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 
a) Horário: período normal de 35 horas semanais. 
b) Outras: sujeito ao trabalho aos sábados, domingos e feriados, deslocamento para 
outras localidades, em área urbana ou rural, sujeitas à fiscalização ambiental.  
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Curso Superior Concluído em Biologia, Engenharia Ambiental, Engenharia 
Sanitária Ambiental, Engenharia Florestal. 
c) Ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria mínima B ou superior. 

 
RECRUTAMENTO: Concurso Público. 
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CARGO: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 
 

SÍNTESE DOS DEVERES: Elaborar projetos, projetos de leis, leis, decretos, 
portarias, auxiliar no preenchimento de planilhas e demais documentos de 
prestação de contas, atendimento ao público; executar trabalhos de escritório, de 
certa complexidade, que requeiram alguma capacidade de julgamento; redigir 
informações simples, ofícios, memorandos, telegramas, secretariar reuniões, 
lavrar atas e fazer quaisquer expedientes a respeito; examinar processos, redigir 
pareceres, informações e expedientes administrativos; manter atualizada as 
fichas de cadastro imobiliário e de lançamento de contribuintes; realizar e conferir 
cadastros tributários e aplicação da Lei Tributária; verificar e manter atualizado o 
fichário de pessoal e folha de pagamento; fazer empenhos e demonstrativos de 
caixa; operar computador ou terminais eletrônicos e equipamentos de 
microfilmagem; realizar ou orientar a coleta de preços de materiais que possam 
ser adquiridos sem concorrência; efetuar ou orientar o recebimento, conferência, 
armazenagem e conservação de materiais e outros suprimentos; auxiliar na 
atualização do cadastro de bens patrimoniais, bem como colocar etiquetas nos 
bens móveis, realizar trabalhos datilográficos; orientar a organização e 
elaboração de fichários e arquivos de documentação e legislação; secretariar 
reuniões e comissões de inquérito; conhecimentos de sistemas operacionais, 
editoração eletrônica e planilhas de cálculos, em sistemas informatizados, 
executar tarefas afins; fazer registro relativos as dotações orçamentárias, 
elaborar e conferir folhas de pagamentos; classificar expedientes e documentos; 
fazer o controle da movimentação de processos ou papéis, organizar mapas e 
boletins demonstrativos; fazer anotações em fichas e manusear fichários; 
providenciar a expedição de correspondência; conferir materiais e suprimentos 
em geral, com faturas, conhecimentos ou notas de entrega; levantar frequência 
de servidores; manter atualizado o registro do material de consumo; efetuar 
controle do material permanente, registrando os dados e avarias; controlar o 
material de acordo com as instruções existentes e providenciar o recolhimento 
do material inaproveitável; coletar dados e preparar, sob orientação, históricos 
escolares, guias de transferência, certificados, certidões, grades e outros 
documentos; preparar mapas de frequência dos alunos, sob orientação; preparar 
mapas de efetividade do Corpo Docente e Pessoal Administrativo, comunicando 
as alterações ocorridas; manter contato com todos os setores da Escola, a fim de 
prestar informações precisas; manter atualizado os assentamentos referentes ao 
corpo docente; manter cadastro de alunos; manter em dia a escrituração escolar 
do estabelecimento; organizar e manter atualizados documentos de legislação 
referentes ao ensino; escriturar os livros, fichas e demais documentos que se 
refiram às notas e médias dos alunos, efetuando em época hábil os cálculos de 
apuração dos resultados finais; preencher boletins estatísticos; preparar ou 
revisar folhas de pagamento; arquivar recortes e publicações de interesse para o 
estabelecimento de ensino; lavrar e assinar atas em geral; receber, expedir e 
arquivar correspondências; lavrar termos de abertura e encerramento dos livros 
de escrituração escolar; redigir e subscrever, de ordem da direção, editais de 
chamada para exames, matrículas, etc; encarregar-se da publicação e controle 
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de avisos em geral; acompanhar alunos, quando solicitado pela Direção; 
executar tarefas correlatas. 
 
 
 
CARGO: OPERÁRIO 

 
NÍVEL SALARIAL: Padrão 2 

 
SÍNTESE DOS DEVERES: Realizar trabalhos braçais em geral. Carregar e descarregar 
veículos em geral; transportar, arrumar, elevar mercadorias, materiais de construção em 
geral e outros; fazer mudanças; proceder aberturas de valas; efetuar serviços de capina 
em geral; roçar; segurar  a tela de proteção; varrer, escovar, lavar e remover lixo e 
detritos das ruas e prédios municipais; proceder a limpeza de oficinas,  depósitos de lixo 
e detritos orgânicos inclusive em  sanitários públicos ou em prédios municipais; cuidar 
dos sanitários; fazer trabalhos de limpeza nas diversas dependências dos prédios 
públicos; limpar pisos, vidros, lustres, móveis, instalações sanitárias, etc.; remover lixo 
e detritos; lavar e encerar pisos; fazer arrumações em locais de trabalho; proceder a 
remoção e conservação de móveis, máquinas e materiais em geral; preparar café e 
servi-lo; preparar e servir merenda escolar; fazer limpeza de pátios; recolher lixo a 
domicílio, operando nos caminhões de passeio público; auxiliar em tarefas de 
construção, calçamento e pavimentação em geral; preparar argamassa; auxiliar no 
recebimento, entrega, pesagem e contagem de materiais; auxiliar em serviços de 
abastecimento de veículos; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; aplicar 
inseticidas e fungicidas; auxiliar em serviços simples de jardinagem, cuidar de árvores 
frutíferas; proceder a apreensão de animais soltos nas vias públicas; quebrar e britar 
pedras; numerar postes; segurar régua para demarcação de vias públicas; aplicação de 
cal ou tintas no meio-fio e vias públicas; efetuar a pintura de sinalizações de vias 
públicas; atender ao telefone e anotar recados, entregar correspondências e 
documentos, executar outras tarefas correlatas. 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 
a) Horário: período normal de trabalho de 40 horas semanais;  

 

b) Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, domingos 
e feriados, ao desabrigo, bem como o uso de uniforme fornecido pelo Município. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
 

a) Idade mínima de 18 anos. 
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Estrela, 03 de janeiro de 2022. 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 003-02/2022 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a vossa apreciação o Projeto de Lei nº 003-

02/2022, que cria no Quadro de Servidores Públicos Municipais de Provimento Efetivo, Lei 
Municipal nº 2.001/1989, o cargo que menciona e amplia o número de vagas de cargos, e 
dá outras providências. 

O presente projeto está criando os cargos de Fiscal de 
Posturas, Engenheiro Eletricista, Fiscal Sanitário do Serviço de Inspeção Municipal – SIM e 
Tesoureiro. No tocante ao cargo de Tesoureiro, o atual cargo está entrando em quadro em 
extinção, para possibilitar a alteração no padrão, que passou de 09 para 10, e o requisito 
de provimento. 

Ainda, estaremos ampliando o número de  vagas para os 
cargos de Auxiliar de Administração, Contador, Fiscal Sanitário, Monitor de Educação e 
Técnico de Enfermagem para que possamos continuar a atender os munícipes dentro da 
grande demanda de serviços públicos que estão sendo prestados até o momento, 
principalmente se considerarmos as áreas da Secretaria de Educação e da Secretária da 
Saúde.  

Portanto, existe a necessidade de criação desses cargos para 
que possamos dar o suporte necessário para que as secretarias municipais continuem com 
suas atividades. 

Está-se revogando a lei que criou o quadro em extinção do 
cargo de Auxiliar Administrativo da SMED, tendo em vista a necessidade de manutenção 
de servidor com funções administrativas nas escolas municipais. Neste sentido, 
considerando que as atribuições são equivalentes, bem como os requisitos de provimento, 
foi efetivada a unificação ao cargo de Auxiliar de Administração e atualização das 
atribuições deste cargo.  

Com relação à alteração do padrão do cargo de operário, esta 
se faz necessária pois há diversos servidores com restrições de funções e que não tem 
mais condições de exercer atividades braçais do cargo que exijam esforço físico, neste 
sentido impossibilitada a realização de readaptação eis que não há outros cargos de padrão 
1. Ademais, procedeu-se a unificação com o cargo de servente, que possui atribuições 
semelhantes, exercidas dentro das dependências dos órgãos da administração.  

A criação dos Quadros em Extinção se faz necessária tendo 
em vista o desgaste dos profissionais de serviços que exigem esforço braçal, gerando 
afastamentos por motivo de saúde e restrições de função.  

Segue em anexo, a estimativa de impacto orçamentário-
financeiro.  

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto para criteriosa 
análise por parte desta Câmara de Vereadores. 

Atenciosamente, 
Elmar André Schneider 

Prefeito de Estrela 
Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 

 


