
LEI Nº  005/89 
DE 19 DE JANEIRO DE 1989 
 
 
 
ESTABELECE A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL. 

 
 

EGYDIO ALFREDO SCHLABITZ , Prefeito Municipal de Cristal, 
Estado do Rio Grande do Sul,  
 

FAÇO SABER  que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e 
eu sanciono a seguinte Lei:  
 

Art. 1º  -  Os serviços da Prefeitura Municipal de Cristal, conforme 
sua natureza e especificação serão realizados pelos seguintes órgãos: 
 

    I   –  Gabinete do Prefeito; 
    I.I –  Assessoria Jurídica; 
   II   –  Secretaria da Administração e Recursos Humanos; 
  III   –  Secretaria da Fazenda; 
  IV  –  Secretaria da Educação e Cultura; 
   V  –  Secretaria da Saúde e Meio Ambiente; 
  VI  –  Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos; 
 VII  –  Secretaria da Indústria e Comércio; 
VIII  –  Secretaria de Coordenação e Planejamento; 
  IX  –  Secretaria de Agricultura e Abastecimento; 
   X  –  Secretaria Especial de Comunicação Social; 
  XI  –  Secretaria de Desporto e Turismo; 
 XII  –  Secretaria de Trabalho, Ação Social e Comunitária; 
XIII  –  Encargos Gerais do Município; 

 
Parágrafo Único  – Integram, ainda , a organização administrativa 

da Prefeitura Municipal, os conselhos municipais, como órgãos de cooperação e 
planejamento. 
 

Art. 2º  -  Serão criados em Lei especial os cargos e funções para 
cada secretaria; 
 

Art. 3º  -  Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará 
em vigor na data de sua publicação.  
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRISTAL 
19 DE JANEIRO DE 1989. 
 
EGYDIO ALFREDO SCHLABITZ  
PREFEITO MUNICIPAL    



 
 
ANEXO 
 
LEI N.º  005/89 
 
ECONOMISTA DOMÉSTICA 
 

DEVERES: 
Supervisão e implantação de cursos domésticos e formação de mão de obra, 

bem como serviços regulamentados pela profissão. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
Implantar e supervisionar cursos de tricô, crochê, culinária nos clubes de mães, 

no interior do município. Comprar gêneros alimentícios relacionados com os programas 
de menor trabalhador e recanto infantil, bem como outras tarefas afins. 

 
ASSISTENTE SOCIAL 
 

DEVERES: Planejar e supervisionar a execução de programas de assistência 
social; selecionar candidatos a amparo pelos serviços de assistência, bem como os 
serviços regulamentados pela profissão. 

 
ATRIBUIÇÕES: 
Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo da assistência social; 

preparar programas de trabalho referentes ao Serviço Social; supervisionar o trabalho 
dos auxiliares do serviço social; realizar e interpretar pesquisas sociais, orientar e 
coordenar trabalhos nos casos de reabilitação profissional; encaminhar clientes a 
dispensários e hospitais acompanhando o tratamento e recuperação dos mesmos, 
assistindo aos familiares; planejar e promover inquéritos sobre a situação social de 
escolares e suas famílias; fazer triagem dos casos apresentados para estudos ou 
encaminhamento; estudar os antecedentes da família; participar de seminários; orientar 
os pais, em grupos ou individualmente, sobre o tratamento adequado; orientar nas 
seleções sóçio-econômicas para concessão de bolsas de estudo e outros auxílios do 
Município; selecionar candidatos a amparo pelos serviços de assistência a velhice, a 
infância abandonada, a cegos, etc., fazer levantamentos sócio-econômicos, com vistas 
a planejamento habitacional, nas comunidades; pesquisar problemas relacionados com 
a Biometria Médica; planejar modelos de formulários e supervisionar a organização de 
fichários e registros dos casos investigados; prestar serviços em creches, centros de 
cuidados diurnos de oportunidades sociais; executar tarefas afins. 

 
BIBLIOTECÁRIO: 

 
DEVERES: 
Executar trabalhos realizados em bibliotecas, bem como serviços 

regulamentados pela profissão. 
 

ATRIBUIÇÕES: 



Organizar e administrar bibliotecas, registrar, classificar e catalogar material 
cultural; fazer o planejamento da difusão cultural referente a parte da biblioteca; 
executar  tarefas afins. 

 
CIRURGIÃO DENTISTA 
 

DEVERES:  
Cuidar da boca e dentes; executar trabalhos de cirurgia buco-facial e fazer 

odontologia profilática em estabelecimento de ensino ou hospitalar do município, bem 
como serviços regulamentados pela profissão. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
Executar trabalhos de cirurgia buco-facial e examinar a boca e os dentes de 

alunos e pacientes em estabelecimentos do município; fazer diagnóstico dos casos 
individuais, determinando o respectivo tratamento; executar as operações de prótese 
em geral e de profilaxia dentária; fazer extrações de dentes e raízes; compor 
dentaduras, com inclusão de dentes artificiais, coroas, trabalhos de pontes, tratar de 
condições patológicas da boca e da face; fazer esquema das condições da boca e dos 
dentes dos pacientes; fazer registros dos serviços executados; proceder a exames 
solicitados pelo órgão da biometria; difundir os preceitos da saúde pública 
odontológica, através de aulas, palestras, impressos, escritos, etc.; executar  tarefas 
afins. 
 
MÉDICO 

 
DEVERES: 
Prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva em ambulatórios escolas, 

hospitais ou órgãos afins; fazer inspeção de saúde em servidores municipais, bem 
como em candidatos a ingresso no serviços público municipal, bem como serviços 
regulamentados pela profissão. 
 

 ATRIBUIÇÕES: 
Dirigir a equipe de socorros urgentes; prestar socorro urgente nas salas de 

primeiros socorros, a domicílio e na via pública; atender nos plantões, com prioridade a 
todas as pessoas que necessitarem de socorro urgente ou de atendimento 
ambulatorial, independente de qualquer outras formalidades que posteriormente, 
poderão ser realizadas; providenciar no tratamento especializado, que se faça 
necessário para um bom atendimento; praticar intervenções cirúrgicas de acordo com a 
sua especialidade; desempenhar de maneira ampla todas as atribuições atinentes à 
sua especialidade; ministrar aulas e participar de reuniões médicas para discussão de 
casos e problemas hospitalares, cursos, palestras sobre medicina preventiva nas 
entidades assistenciais e comunitárias; preencher e visar mapas de produção, ficha 
médica com diagnóstico e tratamento, encaminhando-os a chefia do serviço; ministrar 
tratamento médico psiquiátrico; transferir pessoalmente a responsabilidade do 
atendimento aos titulares de plantão daqueles doentes cujos socorros não possam ser 
feitos ou complementados nas salas de primeiros socorros, mediante preenchimento 
de boletim de Socorro Urgente? atender os casos urgentes de internados no hospital, 
nos impedimentos dos titulares de plantão; preencher os boletins de socorro urgente, 



mesmo os provisórios, com diagnóstico provável ou incompleto dos doentes atendidos 
nas salas de primeiros socorros; supervisionar, orientando os trabalhos dos estagiários 
e internos; preencher de forma clara e complexa as fichas dos doentes atendidos a 
domicílio, entregando-os a quem de direito; preencher relatórios necessários à 
comprovação de atendimento; registrar em livro especial ou dar destino adequado ao 
espólio ou pertences dos doentes ou acidentados em estado de inconsciência ou que 
venham a falecer durante o socorro; colaborar de forma ativa a fim de que não seja 
retardada a saída de equipe de socorro, comunicando ao chefe de setor as 
irregularidade porventura existentes; atender consultas médica em ambulatórios, 
hospitais ou outros estabelecimentos públicos municipais; examinar funcionários 
públicos para fins de licença e aposentadoria; examinar candidatos a auxílios; fazer 
inspeção médica para fins de ingresso no serviço público municipal; fazer visitas 
domiciliares a Servidores Públicos Municipais para fins de controle de faltas por motivo 
de doença; preencher e assinar laudos de exames de verificação; fazer diagnósticos e 
recomendar a terapêutica indicada para cada caso; prescrever regimes dietétipos; 
prescrever exames laboratoriais, tais como: sangue, urina, raio x e outros; encaminhar 
casos especiais a setores especializados; preencher a ficha individual do paciente; 
preparar relatórios mensais relativos às atividades do cargo; incentivar a vacinação e 
indicar medidas de higiene pessoal; executar  tarefas afins. 
 
ENGENHEIRO 
 

DEVERES:  
Executar ou supervisionar trabalhos técnicos de engenharia em serviços 

públicos municipais, bem como serviços regulamentados pela profissão. 
 
ATRIBUIÇÕES: 
Executar ou supervisionar trabalhos topográficos e geodésicos; estudar projetos, 

dando o respectivo parecer dirigir ou fiscalizar a construção de edifícios e suas obras 
complementares; projetar, dirigir ou fiscalizar a construção de estradas de rodagem 
bem como obras de captação e abastecimento de água, de drenagem e irrigação e de 
saneamento urbano e rural; projetar, fiscalizar e dirigir trabalhos relativos à máquinas, 
oficinas e serviços de urbanismo em geral; realizar perícias e fazer arbitramentos; 
estudar, projetar, dirigir e executar as instalações de força motriz, mecânica, 
eletromecânica, de usinas e as respectivas redes de distribuição; examinar projetos e 
proceder vistorias de construções; exercer atribuições relativas à engenharia de 
trânsito e técnicas de materiais; executar  tarefas afins. 
 
ARQUITETO 

 
DEVERES:  
Realizar projeto, direção, construção e fiscalização de edifícios públicos, projetos 

urbanísticos e obras de caráter artístico, bem como serviços regulamentados pela 
profissão. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
Projetar, dirigir e fiscalizar obras de decoração arquitetônica; elaborar projetos 

de escolas, hospitais e edifícios públicos; realizar perícias e fazer arbitramentos; 



colaborar na elaboração de projetos do Plano Diretor do Município; elaborar projetos 
de conjuntos residenciais e praças públicas; fazer orçamentos e cálculos sobre 
projetos de construção em geral; planejar ou orientar a construção e reparos de 
monumentos públicos; projetar e fiscalizar os serviços de urbanismo e a construção 
de obras de arquitetura paisagística; examinar projetos e proceder a vistoria de 
construções; emitir perecer sobre questões de sua especialidade; executar  tarefas 
afins. 

 
PSICÓLOGO 

 
DEVERES: 
Executar atividades nos campos da psicologia aplicada ao trabalho, da 

orientação educacional e da clínica psicológica, bem como serviços regulamentados 
pela profissão. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
Realizar psicodiagnósticos para fins de ingresso, readaptação, avaliação das 

condições pessoais do servidor; proceder análise dos cargos e funções do ponto de 
vista psicológico, estabelecendo os requisitos necessários ao desempenho dos 
mesmos; efetuar pesquisas sobre atitudes, comportamentos, moral, motivação, tipos 
de liderança, averiguar causas de baixa produtividade; assessorar o treinamento de 
relações humanas; fazer psicoterapia breve, iudoterapia individual e grupal, com 
acompanhamento clínico, para tratamento dos casos; fazer exames de seleção em 
crianças, para fins de ingresso em instituições assistências, bem como para 
complementaçao, digo contemplação com bolsas de estudos; empregar técnicas como 
testes de inteligência e personalidade, observações de conduta, etc.; atender crianças 
excepcionais, com problemas de deficiência mental e sensorial, ou portadoras de 
desajustes familiares ou escolares, encaminhando-as para escolas ou classes 
especiais; formular hipóteses de trabalho, para orientar as explorações psicológicas, 
médicas e educacionais; apresentar o caso estudado e interpretado à discussão em 
seminário; realizar pesquisas psicopedagógicas; confeccionar e selecionar o material 
psicopedagógico e psicológico necessário ao estudo dos casos; elaborar relatório dos 
trabalhos desenvolvidos; redigir a interpretação final após debate e aconselhamento 
individual a cada caso, conforme as necessidades psicológicas, escolares, sociais e 
profissionais do indivíduo; manter atualizado o prontuário de cada caso estudado, 
fazendo os necessários registros; manter-se atualizado nos processos e técnicas 
utilizadas pela Psicologia; executar  tarefas afins. 
 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

 
DEVERES: 
Ser responsável pelo planejamento e orientação das atividades ligadas a 

produção vegetal e animal, bem como serviços regulamentados pela profissão. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
Execução de estudos e trabalhos práticos relacionados com pesquisa e 

experimentação no campo da zootecnia e fitotecnia; fazer pesquisas visando o 
aperfeiçoamento de espécies animais e vegetais; orientar a palicação de medidas 



fitossanitárias; fazer estudos sobre tecnologia agrícola; realizar avaliações e perícias 
agronômicas; prestar orientação sobre produção animal e vegetal; participar de 
trabalhos científicos compreendidos no campo da zootecnia, da botânica, fitopatologia 
entomologia e microbiologia agrícola; fazer trabalhos de ecologia e meteorologia 
agrícola; orientar e coordenar trabalhos de irrigação, drenagem e construção de 
barragens para fins agrícolas; executar outras tarefas afins. 
 
OPERÁRIO 

 
DEVERES: 
Realizar trabalhos braçais em geral. 
 
ATRIBUIÇÕES: 
Carregar e descarregar veículos em geral, efetuar serviços de carpintaria em 

geral; varrer, escovar, lavar, remover lixo, e detritos das ruas e próprios municipais; 
limpeza e conservação de sanitários públicos; recolher lixo a domicílio, operando nos 
caminhões de asseio público; cavar sepulturas e auxiliar nos sepultamentos, proceder 
na apreensão de animais soltos nas vias públicas; quebrar e britar pedras; fazer e 
reparar o calçamento; zelar pela conservação de prédios públicos, dos jardins e praças 
públicas; serviços de jardinagem em geral e executar outros serviços afins. 
 
PROCURADOR 
 
 DEVERES: 
 Dar assistência jurídica ao Prefeito, aos Secretários e aos Dirigentes de órgãos 
autônomos, representar o Município Judicial e extrajudicialmente, bem como serviços 
regulamentados pela profissão. 
 
 ATRIBUIÇÕES: 
 Atuar em qualquer Foro ou entrância em nome do Município, nos feitos em que 
ele seja autor, réu, assistente ou oponente. Emitir pareceres solicitados nos Processos 
que lhe forem distribuídos executar outras tarefas afins.  
 
SERVIÇAL 
 

DEVERES: 
Proceder a limpeza e conservação do patrimônio público, de objetos e 

utensílios de mesa, servir café, executar trabalhos domésticos em repartições do 
município. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
Fazer serviços de faxina em geral, limpar tapetes, trilhos, capachos, lavar 

pisos, janelas, louças, vidros, objetos utilizados nas refeições e fazer e servir o café, 
lavar vestuários de cama e mesa, bem como passar e costurar se for preciso. Executar 
outras tarefas afins. 
 
CONTÍNUO 
 



 DEVERES: 
Executar serviços de circulação das tarefas de serviços burocráticos.  

 
ATRIBUIÇÕES: 

Executar a circulação de papéis nas repartições do Município, fazer entrega de 
correspondência externa; receber e distribuir a correspondência que chegar do correio, 
executar serviços de bancos e ser responsável pela abertura e fechamento da 
repartição, bem como executar outras tarefas afins. 
 
SERVENTE 
  
 DEVERES: 
 Executar sob a direta supervisão dos pedreiros, trabalhos de alvenaria e 
cimento. 
 
 ATRIBUIÇÕES: 
 Auxiliar no serviço de locação de pequenas obras; fazer alicerce e levantar 
paredes de alvenaria sob a orientação de um pedreiro, fazer e reaprar pisos de 
cimento; preparar argamassa ajudar no reboco de paredes; assentamento de marcos e 
colocação de azulejos e ladrilhos; armar andaimes, desempenhar os serviços rotineiros 
determinados pelo pedreiro e relacionados com a profissão e executar outras tarefas 
afins.  
 
 
MOTORISTA 
 

DEVERES: 
Dirigir e conservar automóveis, caminhões e outros veículos automotores do 

município. 
 

ATRIBUIÇÕES:  
Dirigir automóveis, caminhões e outros veículos destinados ao transporte de 

passageiros e cargas. Recolher o veículo a garagem, quando concluído o serviço do 
dia; zelar pela conservação e condição de funcionamento dos veículos; executar outras 
tarefas afins. 
 
MECÂNICO 

 
DEVERES: 
Manter e reapar máquinas e motores, concertar peças de máquinas. 

 
ATRIBUIÇÕES: 
Manter e reparar máquinas de diferentes espécies, fazer soldas elétricas ou 

oxigênio, concertar ou adaptar peças; fazer a conservação de instalações eletro-
mecânicas; reparar automóveis, caminhões e outras tarefas afins. 
 
OPERADOR DE MÁQUINAS 
 



 DEVERES: 
Operar máquinas rodoviárias, agrícolas e tratores. 
 
ATRIBUIÇÕES: 
Executar a terraplanagem, nivelamento de ruas e estradas assim como 

abaulamentos; abrir valetas e cortar talude; operar máquinas rodoviárias em 
escavação, transporte de terra, aterro e trabalhos semelhantes; operar com máquinas 
agrícolas de compactação, varreduras mecânicas, tratores, etc.; comprimir rolo 
compressor cancha para calçamento ou asfaltamento; auxiliar no concerto das 
máquinas; lavrar e discar terras, preparando-as para plantio; cuidar da limpeza das 
máquinas, zelando pelo bom funcionamento das mesmas; executar tarefas afins. 
 
ELETRICISTA 
 

DEVERES: 
Executar serviços de instalação e reparos de aparelhos elétricos e de som. 

 
ATRIBUIÇÕES: 
Instalar, inspecionar e reparar instalações elétricas, internas e externas, cabo 

de transmissão, inclusive os de alta tensão, planejar, colocar, dispor e retirar alto-
falantes e microfones. Executar e conservar redes de iluminação dos próprios 
municipais e sinalização; providenciar o suprimento de material e peças necessárias à 
execução do serviço; executar tarefas afins. 
 
FERREIRO 

 
DEVERES: 
Forjar e soldar ferro, aço e trabalhar outros metais. 

 
ATRIBUIÇÕES: 
Forjar, soldar, modelar, curvar várias espécies de ferro e aço; reparar e 

construir peças ou acessórios para tratores, arados, rolos compressores, máquinas em 
geral, construir portões e grades de ferro e executar tarefas correlatas. 
 
CARPINTEIRO 

 
DEVERES: 
Construir e consertar estruturas e objetos de madeira. 

 
ATRIBUIÇÕES: 
Construir e consertar estruturas de madeira, preparar e assentar assoalhos e 

madeiramento para tetos e telhados; fazer e montar portas e janelas, colocar vidros; 
reparos em objetos de madeira, colocar fechaduras, zelar pela limpeza do setor, 
ministrar ensinamentos da profissão a ajudantes e executar outras tarefas afins. 
 
CHAPEADOR 
 

DEVERES: 



Executar o serviço de chapeamento de veículos em geral. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
Executar serviços de chapeamento em geral; reformar ou retocar chapeamento 

de veículos; consertar e fabricar carrocerias de veículos; fazer cortes de chassis e 
chapas; fazer lixamentos em geral, executar serviços de soldagem a oxigênio e 
elétrica; fazer paralamas, recipientes de lixo, baldes e funis; proceder à ajustagem de 
portas e capotas, assim como consertar ou recondicionar fechaduras, máquinas de 
vidros, porta-malas, limpadores de pára-brisa de veículos; cuidar da conservação dos 
instrumentos e limpar os locais de trabalho; eventualmente fazer trabalho de 
emassamento e pintura de veículos; executar tarefas afins. 
 
CALCETEIRO 

 
DEVERES: 
Fazer e reparar calçamentos com paralelepípedos e outros materiais. 
 
ATRIBUIÇÕES: 
Fazer os trabalhos necessários para o assentamento de paralelepípedos ou 

alvenaria poliédrica, assentar paralelepípedos, pedras irregulares, abrir, repor e 
consertar calçamentos e executar tarefas afins. 
 
SOLDADOR 
 

DEVERES: 
Executar serviços de soldagem em geral. 

 
ATRIBUIÇÕES: 
Executar diferentes tipos de solda em chapas, peças de máquinas, lâminas de 

escarificador, peças de veículos, chassis, carcaças de motores, radiadores, rodas 
motrizes, esteiras, pinos, molas, etc.; Executar soldas comuns elétricas e a oxigênio, 
inclusive soldas com prata alumínio, etc.; manejar maçaricos e outros instrumentos de 
soldagem; preparar as superfícies a serem soldadas; cortar metais por meio de chama 
de aparelhos de solda; executar serviços de solda em ferro, aço, ferro fundido, e outros 
metais; fazer soldas elétricas, pontas de eixo, pinos, engrenagens, mancais, etc.; zelar 
pela conservação do equipamento e pela limpeza dos locais de trabalho, executar 
tarefas afins. 
 
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 

 
DEVERES: 
Executar trabalhos rotineiros de escritório, que requeiram complexidade; 

preencher formulários em geral; realizar trabalhos de datilografia. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
Trabalhos de escritório em geral, proceder a classificação e separação e 

distribuição de expediente; auxiliar na elaboração de fichários; extrair certidões; 



serviços de datilografia tais como ofícios, anotações em fichas, elaborar e conferir 
folhas de pagamento e outros serviços afins. 
  
TELEFONISTA 
 

DEVERES: 
Operar em mesas de ligações telefônica, nas repartições municipais. 

 
ATRIBUIÇÕES: 
Operar com aparelhos telefônicos e mesas de ligação; efetuar as ligações 

pedidas; receber e transmitir mensagens; atender os chamados internos e externos; 
receber chamadas urgentes para atendimento em ambulâncias, anotando no livro de 
ocorrência as origem, hora que foi registrado, demais dados de controle; prestar 
informações relacionadas com a repartição; fazer pequenos reparos em aparelhos 
telefônicos e mesas de ligação; executar tarefas afins. 
 
PORTEIRO 

 
DEVERES: 
Responsável pela portaria de prédios municipais. 

 
ATRIBUIÇÕES: 
Dar informações ao público em geral, sobre localização das diversas 

dependências da repartição; buscar correspondência no correio, separá-las e 
encaminhar aos devidos setores e exercer outras atividades afins.  
 
PEDREIRO 
 

DEVERES: 
Executar trabalhos de construção e reconstrução de obras e edifícios 

municipais, na parte referente à alvenaria. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
Efetuar a locação de pequenas obras; fazer muros de arrimo; trabalhar com 

instrumentos de nivelamento e prumo; fazer e reparar bueiros, fossas e pisos de 
cimento; fazer orifícios em pedras, acimentados e outros materiais; preparar ou orientar 
a preparação de argamassa para junções de tijolos ou para reboco de paredes; fazer 
blocos de cimento; assentar marcos de portas e janelas; colocar telhas, azulejos e 
ladrilhos; armar andaimes; fazer concerto em obras de alvenaria; instalar aparelhos 
sanitários; assentar e recolocar tijolos, telhas, tacos, lambris e outros; trabalhar com 
qualquer tipo de massa a base de cal, cimento e outros materiais de construção; operar 
com instrumentos de controle, pelo prumo e nível; cortar e examinar serviços 
executados pelos ajudantes e outros auxiliares sob sua direção; fazer os registros 
sobre o custo de mão-de-obra; fazer orçamentos; organizar pedidos de material; 
executar tarefas afins. 
 
ALMOXARIFE 

 



DEVERES: 
Executar trabalhos próprios de almoxarife, tais como aquisição, guarda e 

distribuição de material. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
Preparar o expediente para aquisição dos materiais necessários ao 

abastecimento da repartição, realizar tomadas de preços para material adquirido sem 
concorrência. Organizar e manter atualizado o registro de estoque de material existente 
no almoxarifado. Efetuar recebimento e entrega de material; operar máquina xerox, 
responsável pela organização do arquivo “morto”; e executar tarefas afins. 
 
 
TORNEIRO MECÂNICO 

 
DEVERES: 
Executar operações de torneamento em geral. 

 
ATRIBUIÇÕES: 
Operar em tornos mecânicos, tornear peças metálicas em ferro, aço e bronze, 

retificar virabrequin, recuperar banco de direção e partes de eixo; zelar pela limpeza 
dos locais de trabalho e conservação dos equipamentos, e executar tarefas afins. 
 
FISCAL DE OBRAS 

 
DEVERES: 
Acompanhar o andamento das construções, determinando o embargo de obras 

que não estejam aprovadas pela Prefeitura, ou que não concordem com as plantas 
aprovadas. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
Fazer verificação e notificações sobre construções clandestinas, aplicando as 

medidas cabíveis, inclusive o embargo; acompanhar o andamento das construções, 
autorizadas pela Prefeitura, determinando o embargo das que não estão de acordo 
com o processo de construção; executar tarefas afins. 
 
DESENHISTA 
 

DEVERES: 
Elaborar e projetar desenhos técnicos e artísticos e desenhar gráficos em 

geral. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
Desenhar plantas, cortes e fachadas e detalhes de prédios; fazer desenhos 

técnicos e artísticos, gráficos e desenhos em perspectiva, passar o croquis para a 
escala; projetos arquitetônicos e projetos de obras; plantas de acabamento, traçados 
de ruas, cortes, curvas de nível. Executar outras tarefas afins. 
 



AUXILIAR DE ENFERMEIRO 
 

DEVERES: 
Prestar serviço de auxiliar de enfermagem nos estabelecimentos de assistência 

médica do município. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
Fazer curativos, vacinas e injeções, ministrar remédios, verificar temperatura, 

pulso, respiração e pressão; esterilizar material de serviço, requisitar material de 
enfermagem; auxiliar médicos no carro odonto-médico, nas visitas às vilas e distritos, 
na assistência a carentes; e, executar outras tarefas afins. 
 
CONTADOR 
  

DEVERES: 
 Ser responsável por serviços de contabilidade, executar funções contábeis 
complexas, bem como serviços regulamentados pela profissão. 
 
 ATRIBUIÇÕES:      
 Elaborar planos de contas e preparar normas de trabalho de contabilidade; 
estudar sob o aspecto contábil a situação da dívida pública e executar outras tarefas 
afins. 
 
TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO 
  

DEVERES: 
 Realizar estudos e pesquisas sobre questões técnicas econômica e 
administrativa, relacionadas, em particular com a política econômica do Município, bem 
como serviços regulamentados pela profissão. 
  

ATRIBUIÇÕES: 
Realizar pareceres, relatórios, planos, projetos, coordenação, planejamento, 

estudo e implantação dos trabalhos nos campos de administração pública; analisar 
tarefas individuais para classificar e reclassificar cargos; executar outras tarefas 
correlatas. 
 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
  

DEVERES: 
 Executar serviços contábeis de pouca complexidade, em repartições do 
Município. 
  

ATRIBUIÇÕES: 
 Executar a escrituração analítica de atos ou fatos administrativos; escriturar 
contas correntes diversas; levantar balancetes patrimoniais e financeiros; conferir 
balancetes auxiliares e “slips” de arrecadação; operar com máquinas de contabilidade 
geral; encaminhar empenhos e executar outras tarefas afins. 
 



OFICIAL ADMINISTRATIVO 
  

DEVERES: 
 Executar trabalhos complexos de escritório que envolvam a interpretação de 
leis e normas administrativas, especialmente para fundamentar informações, incluindo-
se, a organização e orientação de serviços de guarda e arquivo de documentos. 
  

ATRIBUIÇÕES: 
 Encaminhar processos relacionados com a Legislação e os assuntos gerais da 
repartição; redigir pareceres de certa complexidade; redigir qualquer modalidade de 
expediente administrativo, como: portarias, projetos de leis, leis e outras tarefas afins. 
 
TOPÓGRAFO 
 

DEVERES: 
 Executar  trabalhos auxiliares de levantamentos topográficos e locação de 
alinhamentos. 
  

ATRIBUIÇÕES: 
 Executar levantamentos topográficos e nivelamentos calculando as cadernetas; 
fazer desenhos das plantas e perfis dos levantamentos; fazer a locação de 
alinhamentos; preparar e manejar aparelhos topográficos e executar outras tarefas 
afins. 
 
FISCAL TRIBUTÁRIO 
  

DEVERES: 
 Orientar e exercer a fiscalização geral com respeito a aplicação das leis 
tributárias do Município. 
  

ATRIBUIÇÕES: 
 Estudar o sistema tributário municipal; exercer a fiscalização direta em 
estabelecimentos comerciais, industriais e comércio ambulante; apresentar relatórios 
periódicos sobre a revolução da receita e realizar outras tarefas afins. 
 
TESOUREIRO 
  

DEVERES: 
 Receber a guarda de valores; efetuar pagamentos; ser responsável pelos 
valores entregues a sua guarda. 
  

ATRIBUIÇÕES: 
 Receber e pagar em moeda corrente; receber e guardar valores; movimentar 
fundos; efetuar nos prazos legais os recolhimentos devidos; endossar cheques e 
assinar conhecimentos e demais documentos relativos ao movimento de valores; 
preencher e assinar cheques bancários; efetuar pagamentos e executar outras tarefas 
afins. 
 



RECREACIONISTA 
  

DEVERES: 
 Executar e dirigir atividades recreativas e esportivas para os freqüentadores da 
Unidade de recreação. 
  

ATRIBUIÇÕES: 
 Dirigir sessões de ginástica e de jogos apropriados a menores; das aulas de 
iniciação das atividades esportivas mais praticadas no nosso meio; auxiliar nos torneios 
de esportes, especialmente para menores; e realizar outras tarefas afins. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRISTAL, 
19 JANEIRO DE 1989. 
 
 
EGYDIO ALFREDO SCHLABITZ 
PREFEITO MUNICIPAL  


