
LEI MUNICIPAL N. 3.579, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGO DE ZELADOR E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

    
O Prefeito  do Município  de Maravilha,  Estado  de Santa  Catarina,  faz  saber  que a
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a presente lei:

Art. 1º Fica por esta Lei, criado o cargo de Provimento efetivo de Zelador, no quadro de
servidores do Poder Legislativo Municipal, com carga horária de 40 horas semanais, com
formação em segundo grau.

Art. 2º  O cargo criado por esta Lei fará parte integrante do anexo I da lei municipal nº
3.369 de 01 de abril de 2009, bem como a remuneração e a descrição das atividades,
assim descritas:

ANEXO I
CARGOS PERMANENTES

Cargo/funçã
o

Nível RJ Nº de Vagas Dedicação Lotação

Zelador 11 Estatutário 01 Integral CV

CARGOS PERMANENTES  - VENCIMENTOS – 40 HORAS SEMANAIS

Cargo/Função Vencimento
Zelador R$ 902,63

Anexo III – Especificações de Grupos e Categorias Funcionais
Especificações de Grupos e Categorias Funcionais dos Cargos Efetivos
Grupo VII – Zelador
VII. 1. Nível 
Z. 11
VII. 2. Descrição das atividades
Atuar nas dependências internas e externas da Câmara de Vereadores, na manutenção e
conservação dos bens e prédio, na organização e execução da limpeza, no controle de
materiais, serviços de vigia e guarda de bens públicos e nos serviços de copa, bem como:
1. Exercer atividades de manutenção e conservação predial, organização e execução da
limpeza e asseio das dependências da Câmara Municipal, inclusive de corte de grama,
limpeza de calhas, plantio e manutenção de plantas, lavagem da área interna/externa
(calçada, paredes) do imóvel da Câmara;
2.  Zelar  pela  manutenção  e  pequenos  reparos  e  instalações  das  redes  hidráulicas,
elétricas, alvenaria, marcenaria e pintura dos bens da Câmara de Vereadores;
3. Auxiliar na realização  rotineira de limpeza em geral do prédio e suas
dependências;
4. Auxiliar na coleta de lixo em depósito, recolhendo-o em recipientes apropriados, para
depositá-lo em lixeiras, incineradores ou disponibilizá-lo para coleta;
5.  Efetuar  pequenos  reparos  nos  móveis,  utensílios  e  demais  equipamentos  que
compõem o patrimônio da Câmara de Vereadores;



6. Auxiliar no trabalho de carga e descarga dos volumes recebidos e transportados pela
Câmara Municipal;
7. Responder por serviços gerais da Câmara Municipal;
8.  Auxiliar  no  controle  de  estoques  de  materiais  de  limpeza,  água,  café,  gêneros
alimentícios e utensílios da copa do Plenário, bem como solicitá-los para atendimento da
demanda;
9. Auxiliar na execução dos serviços de copa (café, chá, etc);
10. Auxiliar  sempre que solicitado, inclusive em sessões, ordinárias, extraordinárias e
solenes, a servir água, café, chá e afins às autoridades, presentes e convidados;
11. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
12.  Exercer  serviços  de vigia  e  guarda de bens públicos,  como chaves,  ferramentas,
equipamentos e tarefas correlatas;
13 . Controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob sua
vigilância, verificando quando necessário as autorizações do ingresso;
14 . Verificar se portas e janelas e vias de acesso estão devidamente fechadas quando do
encerramento das atividades;
15. Executar Trabalhos braçais.
VII. 3. Regime de Trabalho/Carga horária

Regime Jurídico Único – 40 (quarenta) horas semanais.

VII. 4. Condição de Ingresso

Concurso público de provas.

VII. 5. Habilitação profissional

Comprovar a escolaridade de 2º grau completo.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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