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 PROJETO DE LEI N.º 004-02/2022 
 

  
Altera dispositivos dos arts. 10 e 11 
da Lei n.º 2.001/1989, e alterações, 
que dispõe sobre o Quadro de Cargos 
em Comissão e Funções de 
Confiança do Município, e dá outras 
providências. 

 
 
 

Art. 1.º Fica alterada a redação dos artigos 10 e 11 da Lei 2.001/1989 e 
alterações, que dispõe sobre Quadro de Cargos em Comissão e Funções de 
Confiança do Município, que passarão a vigorar com o seguinte texto: 
 

“Art. 10 O Quadro de Cargos em Comissão e Funções de Confiança da 
Administração Centralizada do Poder Executivo Municipal, é integrado pelos 
cargos a seguir especificados e respectivas funções, criados por esta Lei: 

 
DENOMINAÇÃO DO CARGO Nº DE CARGOS e 

FUNÇÕES 
PADRÃO/CÓDIGO 

Secretário Municipal 8 Subsídios 

Procurador Municipal 1 CC8 

Diretor Geral de Governo 1 CC8  

Diretor de Licitação 1 CC 8 

Diretor do Meio Ambiente 1 CC8 

Diretor de Comunicação  1 CC8  

Chefe de Gabinete 1 CC7 

Contador Geral 1 CC 7  

Diretor  8 CC7 

Coordenador 23 CC6 

Coordenador adjunto 31 CC5 

Assessor 27 CC4 

Assessor adjunto 28 CC3 

Encarregado de Setor 15 CC2 

 
Parágrafo único. O provimento das Funções de Confiança criadas neste 

artigo é privativo do servidor público do quadro efetivo. 
 
Art. 11. Os vencimentos dos Cargos de Provimento em Comissão e 

respectivas Funções de Confiança são fixados de acordo com os valores 
estabelecidos na tabela seguinte: 
 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA 
Rua Julio de Castilhos, 380 – Centro – Estrela/RS 

    Fone: 39811000 
 

PADRÃO VALORES DE VENCIMENTO - CC VALOR DA FG 

2 CC 2 = 1.499,41 FG 2 = 599,76 

3 CC 3 = 2.199,08 FG 3 = 879,63 

4 CC 4 = 2.832,21 FG 4 = 1132,89 

5 CC 5 = 3.831,82 FG 5 = 1532,73 

6 CC 6 = 4.048,40 FG 6 = 1619,36 

7 CC 7 = 5.497,82 FG 7 = 2199,13 

8 CC 8 =   9.725,00 FG 8 =   3.890,00 

 
Art. 2.º A descrição das atribuições do cargo são as constantes do Anexo 

I desta Lei. 
  
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei n° 

7.344, de 04 de janeiro de 2021.  
 

Art. 4.º 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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Estrela, 03 de janeiro de 2022. 
 
 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 004-02/2022 
 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Vimos, através deste, encaminhar o Projeto de Lei n.º 

004-02/2022, que altera dispositivos dos arts. 10 e 11 da Lei n.º 2.001/1989, e 
alterações, que dispõe sobre o Quadro de Cargos em Comissão e Funções de 
Confiança do Município, e dá outras providências. 

A proposta altera a Lei Municipal nº 2.001, de 28 de 
fevereiro de 1989, visando dar continuidade na reforma administrativa proposta 
no início do governo gestão 2021 – 2024. 

Passado o primeiro ano de governo, entendemos a 
necessidade de dar andamento na reforma administrativa, tendo em vista o 
grande aumento de demandas, bem como a necessidade da população 
estrelense e o dever do poder público em dar a resposta adequada aos serviços 
públicos municipais. 

Ademais, a necessidade de reorganizar a estrutura da 
administração pública municipal tem como finalidade adequar a gestão municipal 
ao projeto de governo do gestor eleito, com a cooperação e concordância do 
atual gestor. 

 Da mesma forma, inexiste incidência na proibição 
contida no artigo 8º, inciso II da Lei Complementar 173/2020, uma vez que a 
mesma encerrou sua eficácia no ano de 2021, tendo inclusive a Secretaria da 
Fazenda, através do Setor de Contabilidade apresentado impacto financeiro das 
alterações propostas, tendo o município condições de realizá-las.  

Deste modo, considerando o interesse público na 
questão, encaminhamos o presente Projeto de Lei para devida análise e 
posterior emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 

        Elmar André Scheneider 
 Prefeito de Estrela 

Ex.mo Sr. 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 
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ANEXO I 
 
 
Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL 
Padrão: Subsídio 
 
Síntese dos Deveres: Administração geral da Secretaria Municipal designada, 
em conformidade com as atribuições estabelecidas na legislação municipal. 
 
Descrição das Atribuições: Coordenar e supervisionar os trabalhos e ações da 
Secretaria; apresentar ao Prefeito Municipal relatório anual dos serviços 
realizados pela Secretaria; comparecer à Câmara Municipal, quando convocado 
e nos casos previstos na Lei Orgânica Municipal; praticar atos pertinentes às 
atribuições que lhe forem delegadas pelo Prefeito Municipal; elaborar planos de 
trabalho em sua área de competência e submetê-los à apreciação do Chefe do 
Executivo Municipal; realizar reuniões periódicas para avaliação do desempenho 
dos departamentos, bem como expedir orientações pertinentes a qualquer setor 
da secretaria; conferir e assinar empenhos ou qualquer outro documento relativo 
a movimentação de verbas resultantes de despesas pertinentes a Secretaria; 
elaborar o Plano Anual de Gestão, em conjunto com os demais órgãos 
envolvidos nessas áreas; coordenar a execução de programas que envolvem as 
competências da Secretaria; participar de reuniões com órgãos afins para estudo 
das soluções para desafios do município, acompanhar o Prefeito Municipal nos 
compromissos, sempre que solicitado; executar outras tarefas correlatas. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: a disposição do Prefeito Municipal; 
b) Especial: o exercício do cargo poderá determinar a realização de viagens e 
trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 
 
REQUISITOS PARA RECRUTAMENTO: 
a) Idade mínima de 18 anos; 
b) Declaração de bens e valores que consistem no seu patrimônio, por ocasião 
da posse; 
c) Estar quite com os cofres públicos municipais. 
 
RECRUTAMENTO: indicação pelo Prefeito Municipal. 

 

 

 

 

 

 

https://leismunicipais.com.br/a1/lei-organica-estrela-rs
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Cargo: PROCURADOR MUNICIPAL  
Padrão: CC8 

 
Síntese dos Deveres: Coordenação da Procuradoria Municipal, em 
conformidade com as atribuições estabelecidas na legislação municipal, não 
sendo atividade exclusiva. 
 
Descrição das Atribuições: Assistir e prestar assessoramento jurídico ao 
Município no trato de questões jurídicas em geral, sob a forma de estudos, 
pesquisas, investigações, pareceres, exposição de motivos, minutas, bem como, 
no controle da legitimidade e legalidade dos atos administrativos; o 
assessoramento jurídico aos diferentes órgãos da administração nas suas 
respectivas áreas de atuação; a análise e parecer sobre os projetos de Leis, 
Decretos e sobre o processo legislativo no âmbito municipal; o assessoramento 
das atividades relativas aos processos licitatórios do Município; dar suporte para 
o funcionamento cuja área de atuação está afeta à Procuradoria e outras 
competências correlatas que forem atribuídas à Procuradoria-Municipal, 
mediante Decreto. CONDIÇÕES DE TRABALHO: a) Horário: a disposição do 
Prefeito Municipal; b) Especial: o exercício do cargo poderá determinar a 
realização de viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 
REQUISITOS PARA  
 
RECRUTAMENTO: a) Idade mínima de 18 anos; b) Declaração de bens e 
valores que consistem o seu patrimônio, por ocasião da posse; c) Estar quite 
com os cofres públicos municipais; d) Curso Superior completo em Direito; e) 
Inscrição regular na Ordem dos Advogados do Brasil – Rio Grande do Sul.  
 
RECRUTAMENTO: indicação pelo Prefeito Municipal.  
 
 
 
 
 
Cargo: DIRETOR GERAL DE GOVERNO 
Padrão: CC8 
 
Síntese dos Deveres: Direção geral do governo, em conformidade com as 
atribuições estabelecidas na legislação municipal. 
 
Descrição das Atribuições:  Exercer a direção da execução das atribuições 
previstas para a respectiva Diretoria, de acordo com diretrizes programáticas e 
estratégicas definidas pelo governo municipal; ser o elo de ligação de todas as 
Secretarias Municipais com o gabinete do Chefe do Poder Executivo, programar, 
organizar, dirigir, orientar, controlar e coordenar as atividades da respectiva 
Diretoria; promover reuniões com os servidores para coordenação das 
atividades operacionais da Diretoria; submeter à consideração superior os 
assuntos que excedam à sua competência; executar outras atribuições 
correlatas conforme determinação superior. 
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CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: a disposição do Prefeito Municipal; 
b) Especial: o exercício do cargo poderá determinar a realização de viagens e 
trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 
 
REQUISITOS PARA RECRUTAMENTO: 
a) Idade mínima de 18 anos; 
b) Declaração de bens e valores que consistem o seu patrimônio, por ocasião da 
posse; 
c) Estar quite com os cofres públicos municipais. 
 
RECRUTAMENTO: indicação pelo Prefeito Municipal. 
 
 
 
 
 
Cargo: DIRETOR DE LICITAÇÃO  
Padrão: CC8 

 
Síntese dos Deveres: Direção do órgão designado, em conformidade com as 
atribuições estabelecidas na legislação municipal. 
 
Descrição das Atribuições:  Exercer a direção da execução das atribuições 
previstas para a respectiva Diretoria, de acordo com diretrizes programáticas e 
estratégicas definidas pelo governo municipal; programar, organizar, dirigir, 
orientar, controlar e coordenar as atividades da respectiva Diretoria; promover 
reuniões com os servidores para coordenação das atividades operacionais da 
Diretoria; submeter à consideração superior os assuntos que excedam à sua 
competência; executar outras atribuições correlatas conforme determinação 
superior. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: a disposição do Prefeito Municipal; 
b) Especial: o exercício do cargo poderá determinar a realização de viagens e 
trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 
 
REQUISITOS PARA RECRUTAMENTO: 
a) Idade mínima de 18 anos; 
b) Declaração de bens e valores que consistem o seu patrimônio, por ocasião da 
posse; 
c) Estar quite com os cofres públicos municipais. 
 
RECRUTAMENTO: indicação pelo Prefeito Municipal. 
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Cargo: DIRETOR DE COMUNICAÇÃO  
Padrão: CC8 

 
Síntese dos Deveres: Direção do órgão designado, em conformidade com as 
atribuições estabelecidas na legislação municipal. 
 
Descrição das Atribuições:  Exercer a direção da execução das atribuições 
previstas para a respectiva Diretoria, de acordo com diretrizes programáticas e 
estratégicas definidas pelo governo municipal; programar, organizar, dirigir, 
orientar, controlar e coordenar as atividades da respectiva Diretoria; promover 
reuniões com os servidores para coordenação das atividades operacionais da 
Diretoria; submeter à consideração superior os assuntos que excedam à sua 
competência; executar outras atribuições correlatas conforme determinação 
superior. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: a disposição do Prefeito Municipal; 
b) Especial: o exercício do cargo poderá determinar a realização de viagens e 
trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 
 
REQUISITOS PARA RECRUTAMENTO: 
a) Idade mínima de 18 anos; 
b) Declaração de bens e valores que consistem o seu patrimônio, por ocasião da 
posse; 
c) Estar quite com os cofres públicos municipais. 
 
RECRUTAMENTO: indicação pelo Prefeito Municipal. 

 

 

 

 
Cargo: CHEFE DE GABINETE 

Padrão: CC7 
 
Síntese dos Deveres: Coordenação do Gabinete do Prefeito, em conformidade 
com as atribuições estabelecidas na legislação municipal. 
 
Descrição das Atribuições: Assistência ao Prefeito nas funções políticas, 
administrativas, jurídicas, sociais e cerimonial, e, especialmente, as de 
orientação e coordenação das atividades relativas às convenções e protocolo 
nas relações governamentais com autoridades civis, militares, eclesiásticas, 
nacionais e estrangeiras, serviços de audiências públicas, de representação e 
divulgação e outras competências correlatas que forem atribuídas, mediante 
Decreto. 
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CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: a disposição do Prefeito Municipal; 
b) Especial: o exercício do cargo poderá determinar a realização de viagens e 
trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 
 
REQUISITOS PARA RECRUTAMENTO: 
a) Idade mínima de 18 anos; 
b) Declaração de bens e valores que consistem o seu patrimônio, por ocasião da 
posse; 
c) Estar quite com os cofres públicos municipais. 
 
RECRUTAMENTO: indicação pelo Prefeito Municipal. 
 
 
 
 
Cargo: CONTADOR GERAL  
Padrão: CC7 
 
Síntese dos Deveres: Direção do órgão designado, em conformidade com as 
atribuições estabelecidas na legislação municipal. 
 
Descrição Analítica: Ser responsável pela Contabilidade do Poder Executivo 
Municipal e exercer funções contábeis de certa complexidade. Elaborar planos 
de contas e preparar normas de trabalho de contabilidade; escriturar ou orientar 
escrituração de livros contábeis de escrituração cronológica ou sistemática; fazer 
revisão e assinatura de balanços na qualidade de responsável técnico; efetuar 
perícias contábeis; fazer levantamento e organizar balanços patrimoniais e 
financeiros; participar de trabalhos de tomadas de contas dos responsáveis por 
bens ou valores do Município; orientar ou coordenar os trabalhos de 
contabilidade em repartições industriais ou quaisquer outras que pela sua 
natureza, tenham necessidade de contabilidade própria; assinar balanços e 
balancetes; preparar relatórios informativos sobre a situação financeira e 
patrimonial das repartições; orientar, do ponto de vista contábil, o levantamento 
dos bens patrimoniais do Município; integrar grupos operacionais; realizar 
atividades vinculadas ao Controle Interno; auxiliar na elaboração do Plano 
Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual; conferir 
folha de pagamento e respectivos encargos sociais e fiscais; realizar análise 
econômico-financeira das empresas que participam de licitações; elaborar e 
conferir os relatórios exigidos pela Lei Complementar n°101/2000; realizar a 
contabilidade de custos; realizar atividades que envolvam matéria financeira, 
orçamentária, patrimonial e de pessoal; executar outras tarefas correlatas.  
 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: a disposição do Prefeito Municipal; 
b) Especial: o exercício do cargo poderá determinar a realização de viagens e 
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trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 
 
REQUISITOS PARA RECRUTAMENTO: 
a) Idade mínima de 18 anos; 
b) Declaração de bens e valores que consistem o seu patrimônio, por ocasião da 
posse; 
c) Estar quite com os cofres públicos municipais; 
d) Curso superior em ciências contábeis; 
e) inscrição junto ao conselho de classe.  
 
RECRUTAMENTO: indicação pelo Prefeito Municipal. 

 

 

 
Cargo: DIRETOR 

Padrão: CC7 
 
Síntese dos Deveres: Direção do órgão designado, em conformidade com as 
atribuições estabelecidas na legislação municipal. 
 
Descrição das Atribuições:  Exercer a direção da execução das atribuições 
previstas para a respectiva Diretoria, de acordo com diretrizes programáticas e 
estratégicas definidas pelo governo municipal; programar, organizar, dirigir, 
orientar, controlar e coordenar as atividades da respectiva Diretoria; promover 
reuniões com os servidores para coordenação das atividades operacionais da 
Diretoria; submeter à consideração superior os assuntos que excedam à sua 
competência; executar outras atribuições correlatas conforme determinação 
superior. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: a disposição do Prefeito Municipal; 
b) Especial: o exercício do cargo poderá determinar a realização de viagens e 
trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 
 
REQUISITOS PARA RECRUTAMENTO: 
a) Idade mínima de 18 anos; 
b) Declaração de bens e valores que consistem o seu patrimônio, por ocasião da 
posse; 
c) Estar quite com os cofres públicos municipais. 
 
RECRUTAMENTO: indicação pelo Prefeito Municipal. 

 

 
Cargo: COORDENADOR 
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Padrão: CC6 
 
Síntese dos Deveres: Coordenação do órgão/departamento/setor designado, em 
conformidade com as atribuições estabelecidas na legislação municipal. 
 
Descrição das Atribuições: Exercer a Coordenadoria, de acordo com diretrizes 
programáticas e estratégicas definidas pelo governo municipal;  programar, 
organizar, dirigir, orientar, controlar e coordenar as atividades da respectiva 
Coordenadoria; promover reuniões com os servidores para coordenação das 
atividades operacionais da respectiva Coordenadoria; submeter à consideração 
superior os assuntos que excedam à sua competência; executar outras 
atribuições correlatas conforme determinação superior. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: a disposição do Prefeito Municipal; 
b) Especial: o exercício do cargo poderá determinar a realização de viagens e 
trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 
 
REQUISITOS PARA RECRUTAMENTO: 
a) Idade mínima de 18 anos; 
b) Declaração de bens e valores que consistem o seu patrimônio, por ocasião da 
posse; 
c) Estar quite com os cofres públicos municipais. 
 
RECRUTAMENTO: indicação pelo Prefeito Municipal. 

 

 

 
Cargo: COORDENADOR ADJUNTO 

Padrão: CC5 
 
Síntese dos Deveres: Executar a supervisão do departamento/setor/núcleo para 
o qual foi designado, em conformidade com as atribuições estabelecidas na 
legislação municipal. 
 
Descrição das Atribuições: Supervisionar, organizar e orientar a execução das 
atribuições e serviços previstos de acordo com diretrizes programáticas e 
estratégicas definidas; analisar e instruir expedientes relacionados à supervisão; 
supervisionar a coleta, compilação e atualização de dados, indicadores e 
estatísticas relacionadas aos serviços realizados pela supervisão; criar e manter 
instrumentos de gestão capazes de produzir ganhos de eficiência, eficácia e 
efetividade nas ações da supervisão; propor medidas que julgar convenientes 
para o melhor desempenho das atividades; assegurar o entrosamento entre os 
serviços sob sua supervisão com os demais órgãos de Secretaria; acompanhar, 
orientar, avaliar e estimular o desempenho do pessoal para assegurar o 
desenvolvimento das rotinas de trabalho; submeter à consideração do superior 
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hierárquico os assuntos que excedam à sua competência; evitar o desperdício, 
duplicidades e superposições de serviços; executar outras atribuições correlatas, 
conforme determinação superior. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: a disposição do Prefeito Municipal; 
b) Especial: o exercício do cargo poderá determinar a realização de viagens e 
trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 
 
REQUISITOS PARA RECRUTAMENTO: 
a) Idade mínima de 18 anos; 
b) Declaração de bens e valores que consistem o seu patrimônio, por ocasião da 
posse; 
c) Estar quite com os cofres públicos municipais. 
 
RECRUTAMENTO: indicação pelo Prefeito Municipal. 

 

 

 
Cargo: ASSESSOR 
Padrão: CC4 
 
Síntese dos Deveres: Assessoria em atividades específicas, correlatas ao 
setor/núcleo para o qual foi designado, em conformidade com as atribuições 
estabelecidas na legislação municipal. 
 
Descrição das Atribuições: Assessorar a execução das atribuições e serviços 
previstos de acordo com diretrizes programáticas e estratégicas definidas; 
acompanhar, orientar, avaliar e estimular o desempenho do pessoal para 
assegurar o desenvolvimento das rotinas de trabalho; submeter à consideração 
superior os assuntos que excedam à sua competência; criar e manter 
instrumentos de gestão capazes de produzir ganhos de eficiência, eficácia e 
efetividade nas ações que assessora; evitar o desperdício, duplicações e 
superposições de serviços; observar prazos relacionados ao alcance das metas 
e objetivos traçados previamente; assegurar o entrosamento entre os serviços 
sob sua assessoria com os demais órgãos de Secretaria; acompanhar, orientar, 
avaliar e estimular o desempenho do pessoal para assegurar o desenvolvimento 
das rotinas de trabalho; executar outras atribuições de acordo com determinação 
superior. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: a disposição do Prefeito Municipal; 
b) Especial: o exercício do cargo poderá determinar a realização de viagens e 
trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 
 
REQUISITOS PARA RECRUTAMENTO: 
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a) Idade mínima de 18 anos; 
b) Declaração de bens e valores que consistem o seu patrimônio, por ocasião da 
posse; 
c) Estar quite com os cofres públicos municipais. 
 
RECRUTAMENTO: indicação pelo Prefeito Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 
Cargo: ASSESSOR ADJUNTO 

Padrão: CC3 
 
Síntese dos Deveres: Chefiar o setor/núcleo para o qual foi designado, em 
conformidade com as atribuições estabelecidas na legislação municipal. 
 
Descrição das Atribuições: Chefiar, organizar e orientar a execução das 
atribuições e serviços previstos de acordo com diretrizes programáticas e 
estratégicas definidas; acompanhar, orientar, avaliar e estimular o desempenho 
do pessoal para assegurar o desenvolvimento das rotinas de trabalho; submeter 
à consideração superior os assuntos que excedam à sua competência; observar 
prazos relacionados ao alcance das metas e objetivos traçados previamente; 
executar outras atribuições de acordo com determinação superior. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: a disposição do Prefeito Municipal; 
b) Especial: o exercício do cargo poderá determinar a realização de viagens e 
trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 
 
REQUISITOS PARA RECRUTAMENTO: 
a) Idade mínima de 18 anos; 
b) Declaração de bens e valores que consistem no seu patrimônio, por ocasião 
da posse; 
c) Estar quite com os cofres públicos municipais. 
 
RECRUTAMENTO: indicação pelo Prefeito Municipal. 

 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA 
Rua Julio de Castilhos, 380 – Centro – Estrela/RS 

    Fone: 39811000 
 

Cargo: ENCARREGADO DE SETOR 

Padrão: CC2 
 
Síntese dos Deveres: Organização de atividades vinculadas ao setor designado, 
em conformidade com as atribuições estabelecidas na legislação municipal. 
 
Descrição das Atribuições: Auxiliar no cumprimento de determinações para 
implementação das diretrizes programáticas e estratégicas definidas; 
acompanhar, orientar, avaliar e estimular o desempenho do pessoal para 
assegurar o desenvolvimento das rotinas de trabalho; submeter à consideração 
superior os assuntos que excedam à sua competência; observar prazos 
relacionados ao alcance das metas e objetivos traçados previamente; executar 
outras atribuições de acordo com determinação superior. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: a disposição do Prefeito Municipal; 
b) Especial: o exercício do cargo poderá determinar a realização de viagens e 
trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 
 
REQUISITOS PARA RECRUTAMENTO: 
a) Idade mínima de 18 anos; 
b) Declaração de bens e valores que consistem no seu patrimônio, por ocasião 
da posse; 
c) Estar quite com os cofres públicos municipais. 
 
RECRUTAMENTO: indicação pelo Prefeito Municipal. 

 


