
LEI COMPLEMENTAR N° 42, DE 01 DE JUNHO DE 2011. 
 

 Altera a Lei Complementar nº 036, de 23 de Julho 
de 2009. 

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

  
Art. 1º Fica alterado o item “Dirigente Esportivo – CC4” no quadro I, do art. 19 da Lei 

Complementar nº 036, de 23 de julho de 2009, passando o item a vigorar com a seguinte redação: 
Nº de Cargos Denominação Código 
01 Assessor de Esportes CC2 

Art. 2º Fica alterado o item “CC4 – Dirigente Esportivo” no quadro II, do art. 25 da Lei 
Complementar nº 036, de 23 de julho de 2009, passando o item a vigorar com a seguinte redação:  
CC2 – Assessor de Esportes  2,55 

Art. 3º Fica alterado o item “CARGO DIRIGENTE ESPORTIVO” no Anexo II, a Lei Complementar 
nº 036, de 23 de julho de 2009, passando o item a vigorar com a seguinte redação:  

CARGO: ASSESSOR DE ESPORTES 
PADRÃO: CC2 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Assessorar e Coordenar as atividades esportivas á nível municipal nas diversas 

modalidades; 
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; buscar o espírito desportivo integrativo-social; organizar 
passeios ciclísticos; organizar atividades recreativas e esportivas para crianças e grupos da 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 Mínima: Ensino Fundamental Completo. 
Art. 4º Permanecem inalterados os demais itens dos quadros e artigos da Lei alterada. 
Art. 5º As despesas decorrentes da alteração da presente Lei correrão por conta das dotações 

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul, em 01 de junho 
2011. 
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