
LEI MUNICIPAL Nº 682/10 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2010

Dispõe sobre os quadros de cargos e funções do poder Legislativo
Municipal, estabelece as sínteses dos deveres e as atribuições dos cargos
de Diretor Administrativo e Diretor legislativo.

MOISÉS DAMETTO, Prefeito Municipal de Vila Lângaro, no uso de suas
atribuições legais.

FAÇO SABER, que em cumprimento a Lei Orgânica do Município, o
Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art 1º - Os cargos de Diretor Administrativo e Diretor Legislativo,
exercerão as atribuições e cumprirão os deveres acrescidos aos ANEXO I, da lei
559/2009.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VILA LÂNGARO
Aos 24 de dezembro de 2010

Moisés Dametto
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Almir Ficagna
Secretário da Fazenda



ANEXO I

CATEGORIA FUNCIONAL: DIRETOR ADMINISTRATIVO
PADRÃO DE VENCIMENTO: CC01

SINTESE DOS DEVERES: Executar serviços de gerenciamento financeiro, contas
a pagar e receber, do poder legislativo.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: gerenciar atribuições funcionais de recursos
humanos, compras internas, contas a pagar, contas a receber, realizar empenhos,
pagamentos, entre outras tarefas correlatas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Horário: Período normal de trabalho de 20 horas semanais;

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Escolaridade: 2º grau completo ou equivalente;
b) Outros: Conforme as instruções reguladoras do processo seletivo.

RECRUTAMENTO: Cargo de Confiança

CATEGORIA FUNCIONAL: DIRETOR LEGISLATIVO
PADRÃO DE VENCIMENTO: CC02

SÍNTESE DOS DEVERES: Dirigir os trabalhos burocráticos da Câmara, bem como
controle de frequencia dos Servidores Efetivo sujeitos ao ocntrole do ponto.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Examinar processos relacionados com assuntos
gerais da Administração Legislativo, especialmente a legislação básica do
legislativo, organizar e orientar a organização de fichários e arquivos de
documentação e legislação; desenvolver outras tarefas correlatas ao exercicio
adminsitrativo do Poder Legislativo, assessorando diretamente a Mesa da Câmara
nos assuntos administrativos, bem como apoiar a Presidência do Legislativo  nas
realizações das sessões legislativas realizadas na sede ou no interior do
Município; coordenar 


