
LEI MUNICIPAL N.1.221/2011, DE 04 DE ABRIL DE 2011. 
     

“ALTERA PLANO DE CARGOS E 
SALÁRIOS, CRIA CARGOS EM 
COMISSÃO E FUNÇÃO GRATIFICADA, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
O PREFEITO DE FAXINALZINHO, Estado do Rio Grande do Sul, no 

uso de suas atribuições que são conferidas pela Lei Orgânica,  
faz Saber que a Câmara de Vereadores, aprovou e eu sanciono e promulgo 

a seguinte Lei: 
    Art 1°- O artigo 13 da Lei Municipal n. 1.138/2009, de 17 de agosto de 
2009, passa a ter a seguinte redação: 
 

“ Art. 13 – O quadro de cargos em comissão (CC) e funções gratificadas 
(FG) é integrado pelas seguintes categorias funcionais com o respectivo número de cargos e 
padrão de vencimento; 

I  – Cargos em comissão de livre nomeação e exoneração pelo chefe do 
Executivo, a serem providos em conformidade com o número de cargos criados.  
 Quadro dos cargos em comissão 
                                                
DENOMINAÇÃO DO CARGO 

Nº DE 
CARGOS 

PADRÃO CARGA 
HORÁRIA 

Assessor de Atividades Esportivas 01 CC-01 40 
Assessor de Gabinete do Prefeito 01 CC-01 40 
Assessor de Gabinete do Vice - Prefeito 01 CC-01 40 
Chefe de Gabinete de Secretário 08 CC-02 40 
Chefe de Departamento de Trânsito  01 CC-05     40 
Chefe de Gabinete do Prefeito 01 CC-05 40 
Chefe de Obras 01 CC-06 40 
Chefe do Setor de Empenho 01 CC-05 40 
Chefe do Departamento de Pessoal 01 CC-06 40 
Motorista do gabinete do Prefeito 01 CC-01 40 
Diretor e Coordenador de Ações e Serviços 
de Saúde 

01 CC-05 40 

Secretário de Administração 01 Subsídio 40 
Secretário de Educação e Cultura 01 Subsídio 40 
Secretário de Agricultura 01 Subsídio 40 
Secretário de Assistência Social 01 Subsídio 40 
Secretário de Finanças 01 Subsídio 40 
Secretário de Indústria Comércio e turismo 01 Subsídio 40 
Secretário de Obras e Serviços Públicos 01 Subsídio 40 
Secretário de Saúde 01 Subsídio 40 
Secretário de Meio Ambiente 01 Subsídio 40 
Supervisor do sistema de educação 01 CC-05 40 
Supervisor dos órgãos municipais 01 CC-06 40 
Supervisor e Coordenador de Convênios  01 CC-07 12 

 



Parágrafo Único - Os Secretários Municipais serão remunerados através 
de subsídio, estabelecido pelo Poder Legislativo. 

 
II – Cargos em função gratificada de livre reestruturação do chefe do 

Executivo, entre os servidores do quadro permanente; 
 

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO Nº DE CARGOS PADRÃO CARGA 
HORARIA 

Chefe de equipe de saúde 01 FG-01 40 
Chefe de tesouraria 01 FG-05 40 
Chefe de tributos 01 FG-03 40 
Chefe de turma 03 FG-01 40 
Chefe de almoxarifado 01 FG-03 40 
Chefe de departamento de pessoal 01 FG-01 40 
Chefe do parque mecanizado 01 FG-03 40 
Chefe de Equipe de Construção 01 FG-01 40 
Chefe do setor de compras 01 FG-03 40 
Chefe do setor de transporte escolar 01 FG-01 40 
Chefe da coordenação de supervisão e 
planejamento 

01  FG-05 40 

Chefe do Setor de Contabilidade 01 FG - 05 12 
 

 § 1º - Quando algum servidor público federal, estadual e municipal, cedido 
sem ônus, ou mesmo servidor municipal de Faxinalzinho – RS.,  for designado para ocupar cargo 
em comissão, perceberá FG – 06 “ad valorem”, que se constitui na diferença apurada entre o 
valor total da remuneração e o valor da remuneração do cargo que irá desempenhar; 
 

 § 2º - O servidor designado para um cargo de remuneração inferior ao de 
origem, poderá optar pelo de maior valor econômico, sem prejuízo de FG, se houver; 
 

 § 3° - A função de Supervisor do Sistema de Ensino de Educação poderá 
ter a carga reduzida na metade e o padrão será de 50%, do CC-05. 
 

 § 4º - Leis próprias definem as Gratificações Especiais.” 
 

Art 2°-  O artigo 46 da Lei Municipal n. 1138/2009, de 17 de agosto de 
2009, passa a ter a seguinte redação: 
 

“ Art. 46 – Os vencimentos dos cargos efetivos, o valor dos cargos em 
comissão e as funções gratificadas, obedecem as seguintes tabelas:  
 
 
 
 
 
 
I – Cargos de provimento efetivo: 
PADRÃO PROGRESSÃO HORIZONTAL 



  A B C D E F G 

1      550,00       594,00       641,52       692,84       748,27       808,13  8% 

2      560,00       604,80       653,18       705,44       761,87       822,82  8% 

3      676,00       730,08       788,49       851,57       919,69       993,27  8% 

4      799,00       862,92       931,95    1.006,51    1.087,03    1.173,99  8% 

5      850,00       918,00       991,44    1.070,76    1.156,42    1.248,93  8% 

6      864,00       933,12    1.007,77    1.088,39    1.175,46    1.269,50  8% 

7   1.080,00    1.166,40    1.259,71    1.360,49   1.469,33    1.586,87  8% 

8   1.090,00    1.177,20    1.271,38    1.373,09    1.482,93    1.601,57  8% 

9   1.207,36    1.303,95    1.408,26    1.520,93    1.642,60    1.774,01  8% 

10   2.085,69    2.252,55    2.432,75    2.627,37    2.837,56    3.064,56  8% 
 
 II – Cargos em comissão: 
PADRÃO VALOR – R$ PADRÃO VALOR – R$ 
CC-01 550,00 CC-04 1.046,18 
CC-02 800,00 CC-05 1.307,73 
CC-03 900,00 CC-06 1.797,85 
 CC-07 2.039,40 

            
III – Funções Gratificadas: 
PADRÃO VALOR – R$ PADRÃO VALOR – R$ 
FG-01 196,15 FG-05 1.000,00 
FG-02 261,55 FG-06            AD VALOREM 
FG-03 366,17   
FG-04 618,00 

 
§ 1º – A progressão horizontal, qüinqüenal, compreendida nas letras B, C, 

D, E, F e G do presente artigo, será de 8% (oito por cento), calculado sobre o valor da classe em 
que o servidor encontrava-se”. 
 

Art. 3º- Revogadas às disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, sendo revogada ainda, especialmente, a Lei Municipal nº 1206/2010, de 13 
de dezembro de 2010, que concedia abono a servidores municipais.  
  
                                                       GABINETE DO PREFEITO DE FAXINALZINHO AOS 
QUATRO DIAS DO MÊS DE ABRIL DOIS MIL E ONZE.  
 

IRINEU BERTANI 
                                                       Prefeito Municipal  
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE                                         
Em 04 de abril de 2011. 
 ____________________________ 
ANA MARIA TORRES RETTMANN 
       Sec. de Administração 

 
QUADRO: Cargos em Comissão 
CARGO: Chefe de Gabinete de Secretário 



PADRÃO DE REFERÊNCIA SALARIAL: CC 2 
 
 
SÍNTESE DE DEVERES: 
-Assistência ao Secretário-Chefe em sua representação política e social, incumbindo-se do preparo 
despacho do expediente; 
-Exercer a direção geral, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos da Secretaria; 
-Promover atividades de coordenação político administrativo da secretaria com os munícipes, 
pessoalmente ou por meio de entidade que o representem; 
-Promover o atendimento das pessoas que procuram o Secretário-Chefe, encaminhando-as para 
solucionar os respectivos assuntos, ou marcando audiências; 
-Organizar as audiências com o Secretário-Chefe, selecionando os assuntos; 
-Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Secretário-Chefe e despacho 
decisório em processos de sua competência. 
 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
Horário: normal de 40 horas semanais 
 
REQUERIMENTOS PARA PROVIMENTO: 
Cargo em comissão de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRO: Cargos em Comissão 
CARGO: Chefe de Departamento de Trânsito   
PADRÃO DE REFERÊNCIA SALARIAL: CC 5 



 
SÍNTESE DE DEVERES:  
- Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito;   
- Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e 
promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas; 
- Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle 
viário; 
- Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas; 
- Estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o 
policiamento ostensivo de trânsito; 
- Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por 
infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, no exercício regular do 
Poder de Polícia de Trânsito; 
- Aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, 
estacionamento e parada previstas na Lei N.º 9.503, de 23 de setembro de 1997 e descritas em atos 
de regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito – Contran, notificando os infratores e 
arrecadando as multas que aplicar; 
- Fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações 
por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas 
que aplicar; 
- Exercer o controle das obras e eventos que afetem direta ou indiretamente o sistema viário 
municipal, aplicando as sanções cabíveis no caso de inobservância das normas e regulamentos que 
tratam a respeito do assunto.  
- Implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias; 
- Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de 
cargas super dimensionadas ou perigosas; 
- Credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços 
de remoção de veículos escolta e transporte de carga indivisível; 
- Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e 
compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do 
licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos 
condutores de uma para outra unidade da Federação; 
- Implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito; 
- Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com 
as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; 
- Planejar e implantar medidas para redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, 
com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes; 
- Registrar e licenciar, na forma da legislação, veículos de propulsão humana e animal; 
- Conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal; 
- Articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação 
do respectivo CETRAN; 
- Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela 
sua carga, de acordo com o estabelecido na legislação vigente; 
- Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos 
técnicos a serem observados para a circulação dos mesmos; 
- Celebrar convênios de colaboração e de delegação de atividades previstas na Lei Nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, com vistas à maior eficiência e à segurança para os usuários da via. 
 



 
 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
Horário: normal de 40 horas semanais 
 
REQUERIMENTOS PARA PROVIMENTO: 
Cargo em comissão de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRO: Cargos em Comissão 
CARGO: Chefe do Setor de Empenho   
REFERÊNCIA SALARIAL: CC 5 
 
 
SÍNTESE DE DEVERES:  



-Coordenar as atividades desenvolvidas pelo Setor de Empenho; 
-Supervisionar o empenho e a liquidação das despesas; 
-Conferir os documentos fiscais; 
-Analisar as requisições de compras; 
-Conferir e acompanhar, juntamente com o encarregado do almoxarifado, as quantidades físicas da 
execução da receitas; 
-Acompanhar, juntamente com o contador, as disponibilidades orçamentárias; 
-Acompanhar, juntamente com o contador, o planejamento orçamentário da despesa. 
-Controlar a execução orçamentária, a realização da despesa e o cumprimento de metas; 
 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
Horário: normal de 40 horas semanais 
 
REQUERIMENTOS PARA PROVIMENTO: 
Cargo em comissão de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRO: Cargos em Comissão 
CARGO: Chefe do Departamento Pessoal   
REFERÊNCIA SALARIAL: CC 6 
 
 
SÍNTESE DE DEVERES:  



O Chefe de Departamento Pessoal tem por finalidade, exercer as atividades referentes à vida 
funcional dos servidores, competindo-lhe: 
- Controlar os atos de admissão e demissão de pessoal; 
- Manter atualizada a manutenção dos dados pessoais dos serviços para informações da RAIS, INSS 
e FGTS; 
- Elaborar e controlar as folhas de pagamento dos servidores; 
- Adotar os procedimentos necessários à concessão de férias, licenças e aposentadorias e demais 
benefícios dos servidores municipais; 
- Aplicar a legislação relativa à remuneração e outros direitos pecuniários; 
- Preparar o recolhimento dos encargos sociais; 
- Emitir portarias e certidões referentes à situação dos serviços; 
- Implementar a política de treinamento, desenvolvimento e aprimoramento da 
capacitação dos recursos humanos. 
 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
Horário: normal de 40 horas semanais 
 
REQUERIMENTOS PARA PROVIMENTO: 
Cargo em comissão de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


