
 

 

 

LEI MUNICIPAL Nº. 1.273/2012, DE 24 DE MARÇO DE 2012 

“Autoriza o Poder Executivo a 
EXTINGUIR um cargo de CONTÍNUO, do 
quadro permanente, altera as atribuições 
do cargo de RECEPCIONISTA e dá outras 
providências” 

         O PREFEITO DE FAXINALZINHO , Estado do Rio Grande do 
Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica FAZ 
SABER que à Câmara municipal de vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte LEI: 

                     Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a EXTINGUIR um cargo 
de CONTÍNUO, do quadro permanente, nível elementar I, constante da Lei Municipal 
nº 1138/2009, de 17 de agosto de 2009.  

                    Art. 2º Também fica autorizado o Poder Executivo a alterar as 
atribuições do cargo de RECEPCIONISTA, do quadro permanente, nível elementar II, 
constante da Lei Municipal nº 1138/2009, de 17 de agosto de 2009, cuja síntese de 
deveres e exemplo de atribuições passam a ser:  
 
SÍNTESE DOS DEVERES: Nas repartições municipais, atender ao contribuinte, prestar 
orientações, receber, encaminhar, conduzir e despachar expedientes e orientar o público. 
Realizar atividades rotineiras envolvendo a circulação de correspondências oficiais, 
processos ou quaisquer documentos nas repartições públicas. 

EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES: Operar com aparelhos telefônicos de ligação; efetuar 
as ligações pedidas; receber e transmitir mensagens; atender a chamadas internas e 
externas; receber chamadas urgentes para atendimento em ambulâncias, anotando no 
livro de ocorrência sua origem, hora em que foi registrado e demais dados de controle; 
prestar informações relacionadas com a repartição; fazer pequenos reparos em aparelhos 
telefônicos e mesas de ligação; executar serviços de expedição e orientação ao público; 
pequenos serviços datilográficos e de digitação; receber, informar e encaminhar o 
público aos órgãos competentes, orientar e informar o público, bem como solucionar 
pequenos problemas sobre assuntos de sua alçada; controlar e fiscalizar a entrada e 
saída de público, especialmente em locais de grande afluência, orientar, distribuir e 
verificar as tarefas de guarda e limpeza nas repartições; responsabilizar-se pela afixação 



de avisos, ordens da repartição e outros informes ao público; receber e encaminhar as 
sugestões e reclamações das pessoas que atender; anotar e transmitir recados, executar a 
circulação interna de papéis nas repartições do município, fazer entrega de 
correspondência externa, executar serviços externos nos bancos e repartições públicas e 
privadas, entregar e receber correspondências de correio, selar a correspondência, 
atender ao telefone, anotar e transmitir recados, manter contato com o público, 
prestando-lhe as informações que estiverem ao seu alcance, executar outras tarefas 
correlatas. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) – Horário: Período de 40 horas semanais 
b) – Outras: Sujeito ao uso de uniforme a ser fornecido pela prefeitura 

 

REQUISITOS DE PROVIMENTO: 

c) – Instrução: Mínima de 4a série do 1o Grau  
d) – Idade: Mínima  18 anos 

 

RECRUTAMENTO: 

Concurso Público 

 
   Art. 3º O presente programa fica também incluso no Plano 
Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária vigente. 

   Art. 4º A presente lei entra em vigor na data da sua publicação. 

                                     GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
FAXINALZINHO, AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE MAR ÇO DE 
2012. 

 

      IRINEU BERTANI  
                            Prefeito Municipal  
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 


