
LEI COMPLEMENTAR N° 34, DE 30 DE JANEIRO DE 2009 
 

 
Altera a Lei Complementar nº 029, de 14 de dezembro de 2007. 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei Complementar: 
   

Art. 1º Fica alterado o quadro dos Cargos Efetivos estabelecido no Artigo 3º, e o quadro dos 
Cargos em Comissão estabelecido no Artigo 19 da Lei Complementar Nº 029, de 14 de dezembro de 
2007, os quais passam a vigorar com a seguinte redação: 
  ....................................................... 

Art. 3º O Quadro dos Cargos de Provimento Efetivo é integrado pelas seguintes categorias 
funcionais, com o respectivo número de cargos e padrões de vencimentos: 

 
Das Categorias Funcionais 

Denominação da Categoria Nº de Cargos Padrão 
Agente Administrativo 11 03 
Agente Administrativo Auxiliar 08 02 
Assistente Social 01 04 
Auxiliar de Enfermagem 04 02 
Contador 01 05 
Controlador Interno 01 04 
Enfermeiro 02 04 
Engenheiro Agrônomo 01 04 
Engenheiro Civil 01 04 
Fiscal Tributário 01 04 
Fisioterapeuta 01 04 
Mecânico 01 03 
Médico 01 07 
Motorista 10 02 
Odontologo 01 06 
Operador de Máquinas 08 03 
Operário 07 01 
Operário Especializado 02 02 
Psicólogo 01 04 
Servente  08 01 
Servente – Merendeira 02 01 
Técnico Agrícola 01 03 
Tesoureiro 01 03 
  ....................................................... 

Art. 19. São os seguintes os quadros dos Cargos em Comissão e das Gratificações Especiais 
da administração centralizada do Executivo Municipal: 



 
I - São os Cargos em Comissão: 

Nº de Cargos Denominação Código 
07 Secretário Municipal  
01 Assessor Jurídico CC6 
01 Chefe de Planejamento e Desenvolvimento CC 4 
01 Chefe de Obras e Viação CC4 
01 Chefe de Serviços de Enfermagem CC4 
01 Dirigente Esportivo CC4 
02 Assessor Cultural CC2 
  ....................................................... 
 

Parágrafo único. Fica acrescentado na Lei Complementar Nº 029, de 14 de dezembro de 2007, 
no quadro do Artigo 3º um Cargo de Agente Administrativo Auxiliar, e um de Servente\Merendeira, 
e no quadro do Artigo 19, os Cargos em Comissão de um Secretário Municipal, um Chefe de 
Planejamento e Desenvolvimento, um Chefe de Obras e Viação, um Chefe de Serviços de 
Enfermagem, um Dirigente Esportivo e dois Assessores Culturais, de acordo com a nova redação do 
respectivo Quadro do Artigo 1º desta Lei. 

Art. 2º O Inciso II do Artigo 25 da Lei Complementar Nº 029, de 14 de dezembro de 2007, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
  ....................................................... 

II – Cargos de Provimento em Comissão: 
Secretário Municipal  
CC6 – Assessor Jurídico 8,39 
CC4 – Chefe de Planejamento e Desenvolvimento  4,40 
CC4 – Chefe de Obras e Viação 4,40 
CC4 – Chefe de Serviços de Enfermagem  4,40 
CC4 – Dirigente Esportivo  4,40 
CC2 – Assessor Cultural 2,55 

  ....................................................... 
 

Art. 3º As despesas decorrentes da alteração dos quadros de cargos correrão por conta das 
dotações orçamentárias específicas. 

Art. 4º Ficam revogadas as Leis Complementares Nº 32, de 02 de maio de 2008 e a Nº 33, de 
24 de junho de 2008. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, em 30 de janeiro 2009. 

 
ELTON REHFELD 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se:                          
                    
                    Alfredo Horing 
Secretário Municipal de Administração e Planejamento 



ANEXO À LEI COMPLEMENTAR Nº 34, DE 30 DE JANEIRO DE 2009 
 
 

Cargo em Comissão: CHEFE DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
 

PADRÃO: CC4 
 

ATRIBUIÇÕES: 
 

Síntese dos Deveres: Colaborar no trabalho de elaboração de Planos e Orçamentos, buscar 
informações, indicadores econômicos e sociais para orientar e formular projetos científicos do 
Município.  

Exemplos de Atribuições: Executar trabalhos pertinentes a área técnica de planejamento e 
desenvolvimento econômico. Verificar e formar um banco de dados estratégico para o planejamento e 
desenvolvimento local, com dados de indicadores econômicos e sociais do Município, da região bem 
como indicadores macroeconômicos. Orientar projetos, pesquisas, investimentos públicos, 
comportamento das despesas com pessoal, elaboração dos Planos e Orçamentos do Município e 
executar outra tarefas correlatas a que lhe forem atribuídas pelo superior. 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Geral: Carga Horária de 40 horas semanais, o exercício do cargo poderá ainda determinar 
atividades fora do horário normal de trabalho. 

 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

Idade: Mínima de 18 anos. 
Instrução: Ensino Médio Completo 
 

Cargo em Comissão: CHEFE DE OBRAS E VIAÇÃO 
 

PADRÃO: CC4 
 

ATRIBUIÇÕES: 
 

Síntese dos Deveres: Colaborar no trabalho de coordenação, planejamento das diversas 
equipes de Obras e Viação.  

Exemplos de Atribuições: Executar atribuição de chefia, coordenar, orientar, buscar soluções 
para as diversas situações, elaborar programas e projetos relativo a obras e serviços públicos de infra-
estrutura nos meios urbanos e rurais, tais como: arborização, iluminação, trânsito, cemitérios, 
transporte coletivo e individual, abastecimento de água, bem como a construção e conservação de 
estradas municipais; a construção e conservação de prédios públicos, coordenar escala de serviços 
emergenciais e executar outras tarefas correlatas a que lhe forem atribuídas pelo superior  

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 



Geral: Carga Horária de 40 horas semanais, o exercício do cargo poderá ainda determinar 
atividades fora do horário normal de trabalho. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

Idade: Mínima de 18 anos; 
 
 

 
Cargo em Comissão: CHEFE DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM 

 
PADRÃO: CC4 

 
ATRIBUIÇÕES: 
 

Síntese dos Deveres: Colaborar no trabalho de orientação, coordenação e planejamento das 
equipes de Enfermagem.  

Exemplos de Atribuições: Estruturar e organizar os serviços de Enfermagem, atender, 
recepcionar, avaliar e distribuir de forma ordenada os usuários para os profissionais da Unidade de 
Saúde,  zelar pelo bem estar físico e psíquico dos pacientes, buscar otimização de materiais e 
recursos; orientar para o aperfeiçoamento e treinamento das equipes; prestar, sob orientação médica, 
os primeiros socorros em situações de emergência; promover e participar de estudos para 
estabelecimento de normas e padrões dos serviços de saúde; participar de programas de educação 
sanitária e de saúde publica em geral; planejar e prestar cuidados complexos de saúde na área de 
enfermagem; planejar e coordenar campanhas de imunização; realizar consulta de enfermagem a 
sadios e portadores de doenças prolongadas; executar outras tarefas correlatas a que lhe forem 
atribuídas pelo superior.  

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Geral: Carga Horária de 40 horas semanais o exercício do cargo poderá ainda determinar 
atividades fora do horário normal de trabalho. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

Idade: Mínima de 18 anos; 
Instrução: Registro no COREM e Titulação de Enfermeiro(a). 

 
Cargo em Comissão: DIRIGENTE ESPORTIVO 

 
PADRÃO: CC4 

ATRIBUIÇÕES: 
 

Síntese dos Deveres: coordenar as atividades esportivas em nível de município, valorizando o 
desporto como atividade de inclusão social e de lazer para as diversas modalidades afins; 

Exemplos de Atribuições: promover a integração sócio-esportiva da população do 
município; valorizar indistintamente qualquer modalidade esportiva; promover campeonatos visando 
à integração entre as comunidades, no sentido de valorizar o cidadão Novo Ramadense; buscar o 



espírito desportivo integrativo-social e não o da superioridade entre os municípios; incentivar com 
atividades e programações especiais para as crianças (meninos e meninas), nas mais distintas 
modalidades esportivas, ginástica, atletismo, entre outras; realizar maratonas, corridas atléticas e 
passeios ciclísticos; criar condições de esportes voltadas para todas as idades e atividades recreativas 
e lúdicas para os grupos de terceira idade. Em função de constante deslocamento o ocupante do Cargo 
poderá necessitar eventualmente dirigir veículo automotor. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Geral: Carga Horária de 40 horas semanais, o exercício do cargo poderá ainda determinar 
atividades fora do horário normal de trabalho. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

Idade: Mínima de 18 anos; 
Instrução: Ensino Superior Completo e ou cursando graduação em Educação Física. 

 
 

Cargo em Comissão: ASSESSOR CULTURAL 
 

PADRÃO: CC2 
Síntese dos Deveres: Prestar assessoramento em atividades Culturais do Município, 

desenvolvendo atividades nas Escolas, na Biblioteca Pública e Museu. Trabalho com música e dança, 
teatro, literatura e artes. 
 

Exemplos de Atribuições: Colaborar na divulgação e incentivo a Cultura juntos as Escolas 
em funcionamento no Município nas diversas áreas, elaborar projetos de manutenção, conservação e 
divulgação dos pontos culturais do Município, elaborar projetos para a montagem e ensaio de danças 
folclóricas; promover os ensaios e apresentações de danças folclóricas; assessorar a Secretaria de 
Educação Cultura, Desporto e Turismo nos preparativos de eventos e apresentações artísticas em 
geral, compor partituras das partes vocais e instrumentais destinadas a educação musical; encaminhar 
a multiplicação dos trabalhos elaborados; promover apresentações de concertos musicais, elaborarem 
projetos para a montagem e ensaio de peças teatrais;  divulgar a disponibilização de oportunidade 
para a participação nos ensaios e apresentações de peças teatrais e programar apresentações teatrais; 
assessorar a Secretaria nos preparativos de eventos e apresentações artísticas em geral. Elaborar 
projetos para a realização de oficinas de artes; criar nas Escolas e na Comunidade oficinas de artes, 
executar outras tarefas correlatas a que lhe forem atribuídas pelo superior.  

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Geral: Carga Horária de 40 horas semanais, o exercício do cargo poderá ainda determinar 
atividades fora do horário normal de trabalho. 

 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

Idade: Mínima de 18 anos; 
Instrução: Ensino Médio Completo. 

Elton Rehfeld 
Prefeito Municipal 


