
Denominação do Cargo Número de Cargos Padrão 

Preench. Vagas CC FC GEF 
Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. 
Chefe de Serviço de Limpeza Pública I 	1 CC-01 

Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3829 
1° DE JUNHO DE 2016. 

Cria cargo e vaga de Chefe de Serviço de 
Limpeza Pública, alterando a Lei 
Municipal n° 3293/11. 

O Prefeito Municipal de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso 
de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, 

FAZ SABER: 

Que a Câmara Municipal de Tupanciretã aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 

Art. 1° - Ficam acrescidos ao quadro de Cargos em Comissão e Funções 
Gratificadas constante no art. 10 da Lei 3.293/11 os seguintes cargos, funções e 
padrões: 

Art. 2° - Fica acrescida à tabela de vencimentos do Quadro de Cargos em Comissão 
prevista no art. 12 da Lei 3293/2011 o seguinte cargo: 

Cargos em Comissão 
	

CC - COEF 
Chefe de Serviço de Limpeza Pública 

	
CC-01 — 2.00 

Art. 3° - Fica acrescido anexo à Lei 3.293/11, com a redação constante no Anexo I 
desta Lei. 

Art. 4° - São partes integrantes desta Lei os Impactos Orçamentários e Financeiros 
calculados com base na Despesa com Pessoal, apurados conforme metodologia do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. 
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Registre-se e publique-se no átrio da Prefeitura 
Municipal. 
Tupanciretã, 1° de junho de 2016. 

ção. 

Certifico que esta Lei foi publicada no átrio da 
Prefeitura Municipal, de Tupanciretã, 1° de junho de 
2016 à 

Tu nciretã, 	 

Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

Art. 5° — Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ/RS, ao 1° (primeiro) 
dia do mês de junho de 2016. 

Carlos Augusto Brum de Souza 
Prefeito de Tupanciretã 

Gio 
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Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

ANEXO I 
ANEXO 

CARGO: Chefe de Serviço de Limpeza Pública 

PADRÃO: CC-1 

COMPETÊNCIAS: 

SÍNTESE DOS DEVERES: Coordenar todas as atividades do serviço de limpeza 
pública, organizando e orientando os trabalhos específicos do mesmo e controlando 
o desempenho do pessoal para assegurar o desenvolvimento normal das rotinas de 
trabalho. Primar pela limpeza e conservação das vias públicas, praças, parques, 
largos e demais locais públicos que exijam a manutenção e higiene para o bem 
estar da população em proveito de áreas coletivas. 

ATRIBUIÇÕES: Coordenar, analisar o funcionamento das diversas rotinas, 
observando o desenvolvimento, efetuando estudos e ponderações a respeito, para 
propor medidas de simplificação e melhoria dos trabalhos, dando orientações e 
informações a respeito dos mesmos, para assegurar sua eficiente execução; prestar 
informações sobre processos, papéis e serviços que estão sob seu controle e 
execução, a fim de que os interessados possam saber a respeito; elaborar relatórios 
periódicos, fazendo exposições pertinentes para informar sobre o andamento dos 
trabalhos; promover o comportamento disciplinar entre o pessoal sob sua 
responsabilidade, incentivando-os ao cumprimento dos regulamentos, ordens e 
instruções do serviço de limpeza pública, para obter um clima favorável a um maior 
rendimento do trabalho; avaliar a produção tanto no aspecto qualitativo quanto ao 
quantitativo, considerando a eficiência de cada empregado público e servidor e os 
recursos materiais disponíveis para concluir a respeito e determinar novos 
procedimentos, se for o caso; executar outras tarefas correlatas. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a- Horário: quarenta (40) horas semanais. 
b- Outros: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, 
domingos e feriados e, além do deslocamento para o interior do Município, ficando a 
disposição do Prefeito Municipal. 

REQUISITOS PARA INGRESSO: 
Idade Mínima: 18 anos completos 

RECRUTAMENTO: 
Indicação pelo Prefeito Municipal. 
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