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LEI Nº 2.604, DE 07 DE MAIO DE 2015. 
 

 
Autoriza a contratação temporária de 
Engenheiro Civil e dá outras providências. 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA, Estado do Rio Grande do Sul, no 
uso de suas atribuições legais, faço saber que o Poder Legislativo aprova e eu sanciono a 
seguinte lei: 
 
 Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar temporariamente, para 
suprir quadro funcional em atividade essencial, nos termos da Constituição Federal e 
Legislação Municipal, um servidor na categoria de Engenheiro Civil, para a Secretaria de 
Administração. 
 
 Art. 2º A contratação de que trata o artigo anterior será pelo período de seis (06) 
meses, renovado por igual período. 
 
            Art. 3º A carga horária será de 20 horas semanais e a remuneração mensal será de R$ 
2.966,50 (dois mil novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos). 
 
 Art. 4º O contrato será de natureza administrativa, ficando ao contratado assegurados 
os direitos previstos no artigo 197 da Lei Municipal nº 1.700/2005, de 27 de setembro de 
2005. 
 
            Art.5. ° A despesa autorizada nessa lei correrá por conta das dotações orçamentárias 
desse exercício. 
 
 Art. 6º A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA/RS, 15 DE 
ABRIL DE 2015. 
 

Gilberto Marasca 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre – se, Publique – se e cumpra-se. 
 
 
Marcos Vanderlei Martini 
Sec. de Administração 
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ANEXO I 
 

ENGENHEIRO CIVIL 

   ATRIBUIÇÕES: 

    a) Descrição Sintética: executar ou supervisionar trabalhos técnicos de 
engenharia e serviços públicos municipais.  

    b) Descrição Analítica: 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 das destinadas ao aproveitamento de energia, das relativas a rios e 
canais e das de saneamento urbano e rural.  
Projetar, fiscalizar e dirigir trabalhos de urbanismo em geral; realizar perícias e fazer 
arbitragem; estudar, projetar, dirigir e executar as instalações de força motriz, mecânicas, 
eletrônicas e outras que utilizem energia elétrica, bem como as oficinas em geral, de usinas 
elétricas e redes de distribuição elétrica; executar outras tarefas correlatas. 
Analisar e avaliar projetos de obras públicas, equipamentos e instalações, aquisições de 
imóveis e os, em regime de programação especial no que diz respeito as oportunidades, 
custos, formas e prazos de execução, aspecto de contratação, adequação e alternativa técnica. 
Coordenar as atividades referentes a estudos e projetos de engenharia para instalação de 
distritos industriais. Manter, por determinação superior, contatos com órgãos da 
administração federal e estadual objetivando a implantação de complexos industriais. 
 Efetuar estudos e emitir parecer técnico sob a forma de cessão de terrenos para a instalação 
de indústrias, examinar expedientes relativos a pontes estaduais e municipais, emitindo o 
respectivo parecer técnico. Controlar a programação e execução de obras públicas em geral. 
Executar e acompanhar projetos de mobilidade urbana (ruas, loteamentos, pavimentações). 
Colaborar na elaboração do orçamento-programa plurianual de investimentos. Projetar, dirigir 
e fiscalizar a construção de prédios públicos. Executar estudos que visem o controle de 
poluição ambiental. Prestar assessoramento às autoridades em assuntos de sua competência. 
Auxiliar e elaborar Projetos visando a liberação de recursos municipais, estaduais e federais. 
Supervisionar a rede de recolhimento de resíduos sólidos. Encaminhar documentação para 
liberação de projetos junto a FEPAM. 
 
 
Condições de trabalho: 
Carga horária 20 horas/semanais. 
Remuneração mensal R$ 2.966,50 (dois mil novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta 
centavos). 
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     Requisitos para provimento: 
 
 
       a) Idade: Mínima de 22  e máxima de 60 anos; 
       b) Instrução: Curso superior e habilitação legal. 
 
 


