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LEI COMPLEMENTAR Nº 059 DE 30 DE SETEMBRO DE 2009 
 
ACRESCENTA atribuições ao cargo 
efetivo de Oficial Administrativo, 
constantes no Anexo I da Lei 
Complementar nº 045, de 01 de 
fevereiro de 2008 
................................................ 

 

  ANTÔNIO VICENTE PIVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-
TOQUE – RS.  
 
  FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 
 

 Art. 1º Ficam acrescentadas atribuições ao cargo efetivo de Oficial 
Administrativo, padrão 09, constantes no ANEXO I da Lei Complementar nº 045, de 01 
de fevereiro de 2008, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

 
 

“CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO 
 
 
ATRIBUIÇÕES: 
 

a)  Descrição Sintética: executar serviços que envolvam a interpretação de leis 
e normas administrativas, especialmente para fundamentar informações; 
redigir e digitar expediente administrativo; proceder a aquisição guarda e 
distribuição de material; 

 
b)  Descrição Analítica: examinar processos relacionados com assuntos gerais 

da Administração Municipal, que exijam interpretação de textos legais, 
especialmente da legislação básica do Município; elaborar pareceres 
instrutivos; redigir qualquer modalidade de expediente administrativo, 
inclusive atos oficiais, Editais, Portarias, Decretos, Projetos de Lei e outros; 
proceder a conferência dos trabalhos executados, lavrar termos de contrato e 
outros serviços rotineiros; obter informações de fontes determinadas e 
fornecê-las aos interessados, proceder ao cálculo de áreas de terrenos e 
prédios e efetuar as operações necessárias à sua avaliação para fins de 
desapropriação ou tributários; efetuar a atualização dos débitos dos 
contribuintes junto ao Setor de Tributação e o controle da dívida ativa; realizar 
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coleta de preços e de materiais; orientar, informar e entregar documentos ao 
público quando solicitado; operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e 
recursos informatizados; executar e verificar a exatidão de quaisquer 
documentos de receita e despesa, folhas de pagamento, empenhos, 
balancetes, balanços, demonstrativos de caixa, prestação de contas; 
organizar, orientar e manusear fichários e arquivos de documentação e de 
legislação; secretariar reuniões e lavrar as respectivas atas bem como 
secretariar comissões de inquérito; integrar grupos operacionais, auxiliar 
técnicos durante a implantação de novas normas, atendimento ao público; 
fazer ou orientar levantamentos de bens patrimoniais; operar os 
equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados; 
supervisionar os serviços de um almoxarifado; preparar o expediente para a 
aquisição dos materiais necessários ao abastecimento da repartição; realizar 
coletas de preços para materiais que possa ser adquirido sem concorrência; 
encaminhar aos fornecedores os pedidos assinados pelas autoridades 
competentes; promover o abastecimento de acordo com os pedidos feitos 
atendendo medidas tendentes a assegurar a pronta entrega dos mesmos; 
organizar e manter atualizado o registro do estoque de material existente no 
almoxarifado; efetuar ou supervisionar o recebimento e a conferência de todas 
as mercadorias; estabelecer normas de armazenamento de materiais e outros 
suprimentos; inspecionar todas as entregas; supervisionar o serviço de guarda 
e conservação de móveis e materiais da repartição; supervisionar a 
embalagem de materiais para a distribuição ou expedição; proceder ao 
tombamento dos bens, informar processos relativos a assuntos de materiais; 
dirigir a arrumação de materiais, realizar o controle da frota; executar tarefas 
afins. 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 

a)  Horário: período normal de 34 horas semanais 
b)  Outras: viagens para fora da sede, freqüência a curso de especialização, 

atendimento ao público, uso de uniforme e EPI. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Instrução: Ensino Médio completo; 
b)  Habilitação Profissional: Conhecimentos de Informática. 

 
PADRÃO: 09” 

 

                   Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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         GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE - RS, EM 30 
DE SETEMBRO DE 2009. 
 
 

ANTÔNIO VICENTE PIVA 
     Prefeito Municipal 

 
LUIZ PAULO MORAIS MALAQUIAS 
Assessor Jurídico 
OAB/RS 17.684 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE  
 
TEODORA BERTA SOUILLJEE LUTKEMEYER 
Vice-Prefeita respondendo pelo expediente da 
Secretaria de Administração e Planejamento                  
 


