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LEI MUNICIPAL NQ 71/92, de 20 de julho de 1992.

Altera os dispositivos que menciona
das Lei Municipal nQ 180/91, Lei
Municipal nQ 181/91,Lei MunicipalriQ
i82/91 e Lei Municipal nQ 184/91, e'
dá outras providências.

o PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO:
Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu, no uso

das atribuições legais que me confere a Lei Orgânica Municipal, sanciono e pro-
mulgo a seguinte Lei:

Art. lQ O parágrafo único do artigo 82, da Lei Municipal n2
180/91, de 20 de dezembro de 1991, é acrescido do seguinte inciso:

"VII - Subsecretarias
l. Subsecretaria da Zona I
2. Subsecretaria da Zona II
3. Subsecretaria da Zona III
4. Subsecretaria da Zona IV"

Art. 2Q Ao artigo 149, da Lei Municipal n2 181/91, de 20 de

emao Município
ou sucessivos, medi

dezembro de 1991, é acrescentado o seguinte inciso:
"VI - o tempo de serviço público prestado

períodos descontínuos, intercalados
ados por prazos superiores a sessenta dias cada, ressal
vadas as exceções legais."

Art" 3Q O parágrafo 12 do artigo 245, da Lei Municipal n2

celetistas
instituído

"~12 Os empregos ocupados por esses empregados
constitucional, incluídos no Regime Jurídico Único

181/91, de 20 de dezembro de 1991, passa a viger com a seguinte redação:

~1~
com estabilidade
por esta Lei, ficam transformados em cargos isolados, ou em cargos em carreira
quando membros do Magistério, integrando quadro de cargos excedentes, em extin
ção." J.p

~ '( Art. 4Q O parágrafo 32 do artigo 247, da Lei Municipal n2
181/91, de 20 de dezembro de 1991, passa a viger com a seguinte redação:

em concurso públi-
Jurídico Único

de rl!iC~C~O:
"~32 Os empregados celetistas aprovados

co, nas condições deste artigo, ficam submetidos ao Regime
instituído pela presente Lei, automática e ependentemente
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na qualidade de funcionários efetivos estatutários, sem preenchimento de vagas
e com observância do parágrafo 12 do artigo 245 retro e do parágrafo único do
artigo 243 acima."

Art. 5Q O artigo 251, da Lei Municipal n2 181/91, de 20 de
dezembro de 1991, passa a viger com a seguinte redação:

251"Art.
';\\\\.~. \P~
\UVV- ~ ~ 12 Durante o exercício de cargo em comissão, função

de confiança ou função gratificadà.: essa vantagem pessoal deixará de ser pa-
ga, e,cessando o exercício do cargo ou função temporária, passará a ser nova-
mente paga, observando eventual evolução pecuniária ocorrida durante o período
de sud suspensão.

II - - -I ~ 22 Na aplicaçao das dispbsiçoes acima, observar-se-ao
II -.os preceitos emergentes do artigo 17 das Disposiçoes Constitucionais Transito-
!i

rias da Constituição Federal."
Art. 6Q O artigo 52, da Lei Municipal n2 182/91, de 20 de

dezembro de 1991, passa a viger com a seguinte redação:
"Art. 52

I - ............................ - .

r........,
I'

'- .~

11 - Padrão CC 2 - Verba de Representação de 20%.
Parágrafo único. A verba de representação fixada pelo inci

so 11 deste artigo, somente será concedida aos titulares dos cargos em comis-
sao com denominação de "Diretor", não se estendendo aos demais ocupantes de car
gos do Padrão CC 2."

Art. 7Q ~ criado o cargo de Biólogo, para provimento por
funcionário estatutário efetivo, regularmente nomeado em razão de prévio concur
so público de provas e títulos, na forma do incluso exemplar com discriminação
das atribuições do cargo, nível de acesso, número de vagas, remunerações e pa-
drões, que passa a integrar o Anexo I, do artigo 32, e o Anexo V, do artigo 10,
ambos:ida Lei Municipal nQ 182/91, de 20 de dezembro de 1991, para todos os efei

IItos. il

Parágrafo único. são criadas mais as seguintes vagas para
os cargos a seguir elencados, as quais passam a integrar o Anexo I, do artigo
32, da Lei Municipal n2 182/91, de 20 de dezembro de 1991: trinta vagas para mé
dico; trinta vagas para guarda municipal; dez vagas para odontólogo; cinco va-
gas para psicólogo; seis vagas para assistente social; seis vagas para farmacê~
tico-bioquímico; quatro vagas para auxiliar de laboratório; dez vagas para téc-
nico de enfermagem; dez vagas para auxiliar de enfermagem; trinta vagas para
serviços gerais "b"; e vinte vagas para recreacionista.

Art. 8Q g acrescentado ao artigo 10, da Lei Municipal n2
182/91, de 20 de dezembro de '1991, o seguinte parágrafo:

"Ar t • 10 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• /J .........................................· ; ;if .:.:.:
---_._-------_ _------_._-_. __ .~ -
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~ 5Q O Valor Referencial de Vencimento acima e estabele-

184/do artigo 8Q, da Lei Municipal nQ
viger com a seguinte redação:

"a"

iI " • '" •• " ti i • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••• ' ••••••••••••

A letraArt. 92

"Art. 8Q

cido com base na respectiva jornada legal, como elencada pelo Anexo I do ar-
tigo 3Q retro, sendo fixada como unidade remuneratória, o valor pecuniário
correspondente a uma hora, como resultado da divisão do valor do vencimento pa-
drão mensal pela correspondente jornada mensal legal máxima, de sorte que, para
cálculo de remuneração, e de todas as demais vantagens, direitos, adicionais e
desenvolvimento funcional, instituídos em lei, o mesmo critério de proporciona-
lidade, "pro rata temporis", será igualmE!nte observado, inclusive no que concer

,i

ne ao:s períodos de exercício em um ou outro regime de trabalho."
:i JJJ

~~
/91, de 2~ de dezembro de 1991, passa a

II .
I.
!

'I

a) Dos Professores:
Professores leigos - quadro em extinção com atribuições docentes, cujos membros
possuem 1Q Grau completo ou incompleto. ou 1Q Grau completo seguidos de módulos
ou 2Q Grau não vinculado ao Magistério;
NíVEL 1- compreende atribuições docentes que exigem habilitação específica
de magistério de 2Q Grau obtida em curso de três séries seguidas de estágio;
NíVEL 11 - compreende atribuições docentes que exigem habilitação específica
de magistério de 2Q Grau obtida com curso de três ou quat.ro séries seguidas de
estágio, completadas com estudos adicionais correspondentes a no mínimo 720
horas/aula. ou curso de especialização correspondente a no mínimo 220 horas/au-
la;
NíVEL 111 - compreende atribuições docentes que exigem habilitação específica
de grau superior, ou nível de graduação. representada por licenciatura de 1Q
Grau obtida em curso de curta duração e em outros cursos de nível superior des-
vinculados da área de educação. completados com curso específico fixado em lei;
NíVEL IV - compreende atribuições docentes que exigem habilitação específica de
grau superior ou nível de graduação para formação de professores~ corresponden-
te à licenciatura plena;
NíVEL V - compreende atribuições docent~que exigem habilitação específica de
pós-graduação obtida em curso de especialização com duração mínima de 360 ho-.
ras/aula, reconhecido pelo Município, na área de educação afim. ~orrelata a
formação básica do professor.

Art. 10. A letra "c" do artigo 8Q. da Lei Municipal nQ 184/
dezembro de 1991, passa a viger com a seguinte redação:

.............................................................................. "

"Art. 8Q ..................................................

.... .

. .
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c) Dos Especialistas em Educação:
NíVEL I - compreende atribuições que exigem habilitação específica em Pedago-
gia, com curso superior completo de licenciatura plena com habilitação em SupeE
visão,i Orientação, Inspeção e Administração;
NíVEL ;1 11 - compreende atribuições que exigem habilitação específica em Pedago-
gia, d~ntro das licenciaturas retro elencadas, com curso de pós-graduação corres
pondente a no mínimo 360 horas/aula.

"...... : ., .
Art. 11. Os cargos '~emcomissão de "Diretor do Tele-Particip~

ção" e de "Assessor de Tributos", elencados pelos Anexos 11 e V da Lei Munici-.
paI nQ 182/91, de 20 de dezembro de 1991, passam a ter, respectivamente, a se-
guinte denominação:

............................................................"

............................................................
n.. ] I .. I 01 I Assessor de Tele-Participação

I .. I 01 I Diretor de Censo Tributário

I cc 2 I 6,55 I

I CC 2 I 6,55 I
........................................................... "
Art. 12. As despesas decorrentes da presente Lei correrão à

conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, aos

(20) dias do mes de julho do ano de 1992.

Secretário

vinte

[--.---------------- -----.-._-_._- .....~.._-~. _..~_..,.....__..¥,-~----------
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ANEXO I - Art. 32 da Lei Municipal n2 182/91
QUADRO DOS CARGOS ESTATUTÁRIOS DE PROVIMENTO EFETIVO

, ~ -,

••••• Ia ••••••••••••• e, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

..,
....'

CARGO':BIÓLOGO NQ 70
NíVEL: VIII - B SERVIÇO: ADMINISTRATIVO/T~CNICO
GRUPO: CARGO ISOLADO NQ DE VAGAS: 02
LOTAÇÃO: Em órgãos onde sejam necessárias as atividades próprias do cargo.
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: realizar trabalhos científicos de pesquisas, estudos e
orientação nas diversas áreas das Ciências Biológicas;
Descrição Analítica: estudar e pesquisar os meios de controle biológico das
pragas e doenças que afetam os vegetais; estudar, sistematicamente, as pra-
gas dos vegetais das praças, parques e jardins visando sua identificação;v~
rificar as condições das espécies vegetais das praças, parques e jardins;
propor e orientar o uso de meios de controle biológico, visando a defesa e
o equ1flíbrio do meio ambiente; pesquisar a adaptação dos vegetais aos ecos-
sistemas do meio urbano; proceder levantamento das espécies,ve;getais exis-'

T

tenteisna arborização pública da cidade, classificando-as cientificamente;
pesquisar e identificar as espécies mais adequadas a repovoamentos e reflo-
resta~entos; planejar, orientar e executar recolhimento de dados e amostras
de material para estudo; realizar estudos e experiências em laboratórios
com espécimes biológicos; realizar perícias e emitir laudos técnicos; res-
ponsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das ativida-
des próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no res
pectivo regulamento da profissão.

Carga horária semanal de 40 horas.
O exercício d~'cargo poderá exigir a prestação de serviços
aos sábados, domingos e feriados, ou à noite, sujeitos a

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral
b) Especial

Concurso público de provas e títulos;

trabalho externo e atendimento ao público.I
IIRECRUTAMENTO:

a) Geral
b) Requisitos:

1. Idade - de 18 anos completos a 70 anos incompletos;
2. Instrução - superior, com habilitação legal para o exercício do car-

3. Outras
go;

- conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou
legislação municipal aplicável.

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL:
a) Acesso - VIII - B
b) Progressão - por tempo de serviço com avanços do Padrão "01" a "12";
c) Promoção - por merecimento, com avanços da Classe "A" a "G".
........................................................... '....
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ANEXO, V - Art. 10 da Lei Municipal nQ 182/91.
1. TABELA DE VENCIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS ESTATUTÁRIOS
..... ' ~.._ .
NQ DE VAGAS
70 - 02 - duas

DENOMINAÇÃO
Biólogo

NíVEL
VIlI-B

COEFICIENTE DE VENCIMENTO
4,78

........... ' .


