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PROJETO DE LEI Nº 148-01/2021 

  
Cria no Quadro de Servidores Públicos 
Municipais de Provimento Efetivo, Lei 
Municipal nº 2.001/1989, o cargo que 
menciona e amplia o número de vagas de 
cargos, e dá outras providências. 

 
 
Art. 1º Fica criado no Quadro de Servidores Municipais de Provimento Efetivo, 

artigo 4º da Lei Municipal nº 2.001/1989, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais, o seguinte cargo:  

 

Nº de Vagas DENOMINAÇÃO PADRÃO 

01  Fiscal de Posturas 8 

01  Fiscal Sanitário do Serviço de Inspeção 
Municipal - SIM 

10 

01  Tesoureiro 10 

 

Parágrafo único. As especificações do cargo criado, contendo a descrição de 
suas atribuições, as condições de trabalho, os requisitos para provimento e a forma de 
recrutamento, são as que constam no Anexo I, que é parte integrante desta Lei. 

 

Art. 2º Fica criado o Quadro em Extinção de Cargos do Quadro de Servidores de 
Provimento Efetivo, conforme tabela: 

 

Nº de Vagas DENOMINAÇÃO PADRÃO 

01  Tesoureiro 09 

 

 Parágrafo único. Os cargos do Quadro em Extinção ocupados serão extintos 
quando ocorrer a sua vacância, assegurando-se a seus ocupantes todos os direitos e 
vantagens estabelecidos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, inclusive 
promoções.  

 

Art. 3º Fica ampliada a quantidade de vagas no Quadro de Servidores Municipais 
de Provimento Efetivo, dos cargos de Auxiliar de Administração, Contador, Fiscal 
Sanitário, Monitor da Educação e Técnico de Enfermagem, previstas no artigo 4º da Lei 
Municipal nº 2.001/1989, conforme tabela: 

 

Nº de Vagas DENOMINAÇÃO PADRÃO 

10  Auxiliar de Administração 7 

01  Contador 10 

01  Fiscal Sanitário 10 

20  Monitor da Educação 3 

01  Técnico de Enfermagem 9 
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Art. 4º Esta Lei entra em vigor a contar de 01 de janeiro de 2022. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 22 de novembro de 2021. 

 
 

 
 

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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ANEXO I 
 

 

CARGO: FISCAL DE POSTURAS 

 

NÍVEL SALARIAL: Padrão 8 

 

SÍNTESE DOS DEVERES: exercer a fiscalização de obras e posturas. Verificar 
e orientar o cumprimento da regulamentação urbanística concernente a 
edificações particulares; verificar imóveis recém construídos ou reformados, 
inspecionando o funcionamento das instalações sanitárias e o estado de 
conservação das paredes, telhados, portas e janelas, a fim de opinar nos 
processos de concessão de "habite-se"; verificar o licenciamento de obras de 
construção ou reconstrução, embargando as que não estiverem providas de 
competente autorização ou em desacordo com o autorizado; acompanhar os 
arquitetos e engenheiros do Município nas inspeções e vistorias realizadas na 
sua circunscrição; intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar providências 
relativas aos violadores da legislação urbanística; realizar sindicâncias especiais 
para instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações; emitir 
relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente 
informada a respeito das irregularidades constatadas; verificar e orientar o 
cumprimento das posturas municipais; lavrar termos e autos específicos em 
matéria relacionada com o exercício de suas atribuições; verificar as licenças de 
ambulantes e impedir o exercício sem a documentação exigida; elaborar 
informações e pareceres dentro da respectiva área de atuação; embargar a 
execução de instalações que estejam em desacordo com as exigências legais; 
supervisionar tarefas rotineiras nas obras; colaborar nas diversas tarefas 
referentes à estradas, pontes, etc.; dirigir veículos da municipalidade para 
cumprimento de suas atribuições específicas, mediante autorização da 
autoridade administrativa; realizar outras tarefas correlatas e afins. 
 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 

a) Horário: período normal de trabalho de 35 horas semanais;  
b) Outras: o exercício do cargo poderá exigir, eventualmente, a prestação de 
serviços à noite, domingos e feriados.  
 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
 
a) Idade mínima de 18 anos; 
b) Escolaridade: Ensino Médio Completo; 
c) Habilitação Funcional:  Carteira Nacional de Habilitação, categoria B; 
 

 

RECRUTAMENTO: Concurso Público. 
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CARGO: FISCAL SANITÁRIO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM 

 
NÍVEL SALARIAL: Padrão 10 

 
SÍNTESE DOS DEVERES: Inspecionar e fiscalizar a produção industrial e 
sanitária dos produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis,  
adicionados ou não de produtos vegetais, preparados, transformados, 
manipulados, recebidos, acondicionados, depositados e em trânsito no 
município; inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos de produtos de origem 
animal e seus produtos; realizar o registro sanitário dos estabelecimentos de 
produtos de origem animal e seus produtos; proceder a coleta de amostras de 
água de abastecimentos, matérias-primas, ingredientes e produtos para análises 
fiscais; notificar, emitir auto de infração, apreender produtos, suspender, interditar 
ou embargar estabelecimentos, cassar registro de estabelecimentos e produtos, 
levantar suspensão ou interdição de estabelecimentos; realizar ações de 
combate a clandestinidade; a inspeção e fiscalização abrange: os animais 
destinados ao abate, seus produtos, subprodutos e matérias-primas, o pescado 
e seus derivados, o leite e seus derivados, os ovos e seus derivados, o mel de 
abelha, a cera e seus derivados, entre outros; realizar outras atividades 
correlatas.  
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 
a) Horário: período normal de 35 horas semanais; 
 
b) Outras: o exercício do cargo poderá exigir, eventualmente, a prestação de 
serviços à noite, domingos e feriados.  
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
 
a) Idade mínima de 18 anos; 
b) Escolaridade: Nível superior completo em  Medicina Veterinária; 
b) Habilitação Funcional: Registro profissional no órgão ou 
conselho profissional competente e Carteira Nacional de Habilitação, categoria 
B; 
 

RECRUTAMENTO: Concurso Público. 
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CARGO: TESOUREIRO 

 

NÍVEL SALARIAL: Padrão 10 

 

SÍNTESE DOS DEVERES: Receber e guardar valores; efetuar pagamentos; ser 
responsável pelos valores entregues à sua guarda.  Receber e pagar em moeda 
corrente; receber, entregar e guardar valores; movimentar fundos; efetuar, nos 
prazos legais, os recolhimentos devidos; conferir e rubricar livros; informar, dar 
pareceres e encaminhar processos relativos à competência da tesouraria; 
endossar cheques e assinar conhecimentos e demais documentos relativos ao 
movimento de valores; preencher e assinar cheques bancários; efetuar 
pagamentos; efetuar selagem e autenticação mecânica; executar tarefas afins; 
realizar conciliações bancárias; classificar receitas conforme o Plano de Contas 
definido pela STN e TCERS; efetuar os devidos registros no sistema 
informatizado; realizar importações e conferências de receitas arrecadadas por 
meio digital; executar tarefas afins. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 

a) Horário: período normal de trabalho de 35 horas semanais;  
b) Outras: o exercício do cargo poderá exigir, eventualmente, a prestação de 
serviços à noite, domingos e feriados.  
 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
 

a) Idade mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Nível superior completo em Ciências Contábeis. 
c) Habilitação Profissional: Registro profissional no órgão ou 
conselho profissional competente. 
 

 RECRUTAMENTO: Concurso Público  
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Estrela, 22 de novembro de 2021. 
 
 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 148-01/2021 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a vossa apreciação o Projeto de Lei nº 148-

01/2021, que cria no Quadro de Servidores Públicos Municipais de Provimento Efetivo, 
Lei Municipal nº 2.001/1989, o cargo que menciona e amplia o número de vagas de 
cargos, e dá outras providências. 

O presente projeto está criando o cargo de Fiscal de 

Posturas e o de Fiscal Sanitário do Serviço de Inspeção Municipal – SIM, bem como o 
de Tesoureiro, porém neste último, estaremos colocando em extinção o atual cargo, 
para criarmos esse novo que prevê alteração no padrão, que passou de 09 para 10, e 
nas suas atribuições. 

Ainda, estaremos criando vagas para os cargos de Auxiliar 
de Administração, Contador, Fiscal Sanitário, Monitor de Educação e Técnico de 
Enfermagem para que possamos continuar a atender os munícipes dentro da grande 
demanda de serviços públicos que estão sendo prestados até o momento, 
principalmente se considerarmos as áreas da Secretaria de Educação e da Secretária 
da Saúde.  

Portanto, existe a necessidade de criação desses cargos 
para que possamos dar o suporte necessário para que as secretarias municipais 
continuem com suas atividades. 

Segue em anexo, a estimativa de impacto orçamentário-
financeiro.  

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto para 
criteriosa análise por parte desta Câmara de Vereadores. 

 
Atenciosamente, 

 
 

 

Elmar André Schneider 
Prefeito de Estrela 

 
Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 
 

 


