
Lei N.º 910, de 11 de março de 2013. 

 

 

Altera carga horária e padrão de venci-

mento do cargo de Engenheiro Civil, e dá 

outras providências.  

 

 

Nazario Rubi Kuentzer, Prefeito Municipal de Herveiras, Esta-

do do Rio Grande do Sul. 

 

Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e 

eu sanciono e promulgo a seguinte LEI: 

 

Art. 1.º - Fica alterada a carga horária do cargo de Engenheiro 

Civil, de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais, de acordo com o estabele-

cido no artigo 3.º e seu anexo, da Lei n.º 034/97, combinado com as Leis n.º 

207/00 e 391/03. 

 

Art. 2.º - O padrão de vencimento do cargo de Engenheiro Ci-

vil, carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, será o Padrão 25 (vinte e cinco). 

 

Art. 3.º - O anexo que especifica a função de Engenheiro Ci-

vil é parte integrante da presente Lei. 

 

Art. 4.º - Esta Lei entra em vigor a contar de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, 11 de março de 2013. 

 

 

Nazario Rubi Kuentzer 

Prefeito Municipal 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se 

 

 

Sandro Luis da Silveira 

Secretário Municipal da Administração e Turismo 



Lei N.º 910, de 11 de março de 2013. 

 

ANEXO ÚNICO 

 

Categoria Funcional : Engenheiro Civil 

Padrão de Vencimento : 25 (vinte e cinco) 

 

Atribuições : 

a) Descrição Sintética: Executar ou supervisionar trabalhos técnicos de engenha-

ria em serviços públicos municipais. 
 

b) Descrição Analítica : projetar, dirigir ou fiscalizar a construção e conservação 

de estradas de rodagem, vias públicas, obras de iluminação pública, bem como o-

bras de captação, abastecimento de água, drenagem, irrigação, das destinadas ao 

aproveitamento de energia, das relativas a rios, arroios e canais e saneamento ur-

bano e rural; executar ou supervisionar trabalhos topográficos e geodésicos; estu-

dar projetos dando o devido parecer, dirigir ou fiscalizar a construção e conserva-

ção de edifícios e obras complementares; projetar, fiscalizar e dirigir trabalhos re-

lativos a máquinas, oficinas, dirigir trabalhos de urbanismo em geral; realizar perí-

cias, avaliações, laudos e arbitramentos; estudar, projetar, dirigir e executar as ins-

talações de força motriz, mecânicas, eletromecânicas e de outras que utilizem e-

nergia elétrica, bem como, as oficinas em geral de usinas e respectivas redes de 

distribuição; exercer atribuições relativas à engenharia de trânsito e técnicas de 

materiais, efetuar cálculos de estruturas de concreto armado, aço e madeira; expe-

dir notificações de autos de infração referentes a irregularidade por infringência a 

normas de obras e posturas municipais, contadas na sua área de atuação; responsa-

bilizar-se por equipes auxiliares; executar tarefas afins, inclusive as editadas no 

respectivo regulamento da profissão. 
 

Condições de Trabalho : 

a) Geral : carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 

b) Especial : sujeito ao uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. 
 

Requisitos para o Provimento :  

a) Idade : mínima de 18 anos. 

b) Instrução : Nível Superior específico de Engenheiro Civil. 

c) Habilitação Funcional: habilitação legal para o exercício da profissão. 


