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LEI MUNICIPAL  
COMPLEMENTAR Nº 28 

De 13 de Fevereiro de 2017 
 
 

ALTERA O ANEXO II DA LEI MUNICIPAL 
COMPLEMENTAR Nº13/2011, QUE DISPÕE SOBRE O 
QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS E O PLANO DE 
CARREIRA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA 
GLÓRIA, DO ESTADO DE SERGIPE E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO, 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, do Estado de 

Sergipe, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 45, inciso IV da 

Lei Orgânica do Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, e 

combinado com a Lei Municipal Complementar Nº 13, de 19 de dezembro de 

2011, 

 
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E 

ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI: 
 
Art. 1.º Ficam criados os cargos de provimento efetivo, 

constantes do Quadro I deste artigo,que passam a integrar o QUADRO DE 
SERVIDORES EFETIVOS DO PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS DA 
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, do Estado de Sergipe, 

consubstanciado ao artigo 58, inciso II (Anexo II), da Lei Municipal Complementar 

Nº13, de 19 de dezembro de 2011. 
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QUADRO I – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO CRIADOS 
GRUPO OCUPACIONAL II 
Serviços Gerais, Manutenção e Transporte  

 
CARGO 

CARGA 
HORÁRIA 

NÚMERO 
DE VAGAS 

 
VENCIMENTOS

AJUDANTE DE OBRAS 40 h/S 40 937,00
GARI 40 h/S 70 937,00
OPERADOR DE MÁQUINAS 40 h/S 10 1.200,00
PEDREIRO 40 h/S 10 937,00
PINTOR 40 h/S 10 937,00

 
Parágrafo Único – O Grupo Ocupacional, a carga horária, o 

quantitativo de cargos e o vencimento dos cargos criados no caput 1º desta Lei 

estão explícitos no Quadro I. 

Art. 2.º As atribuições e especificações dos cargos ora 

criados, constam do Anexo Único desta Lei, e passarão a integrar a Relação dos 

Cargos, Atribuições, características, formação e competência, Anexo IV da Lei 

Complementar Nº13/2011, de 19 de setembro de 2011. 

Art. 3º. As despesas decorrentes com a execução da 

presente Lei correrão por conta de verbas próprias consignadas no Orçamento 

Geral Anual do Poder Executivo, referente ao exercício financeiro de 2017, 

suplementadas se necessário. 

Art. 4º -Os cargos criados pelo artigo 1º desta Lei serão 

ocupados por servidores regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Nossa Senhora da Glória, Lei Complementar Nº08/2006, em 

concurso público de provas ou de provas e títulos. 
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Parágrafo Único – Os cargos previstos no art. 1º desta Lei, 

poderão ser preenchidos, excepcionalmente por tempo determinado, através de 

Processo Seletivo Simplificado, para atender imperiosa necessidade de interesse 

social. 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, na 

forma da legislação em vigor, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2017. 

Art. 6º. Ficam revogadas todas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, 
ESTADO DE SERGIPE, EM 13 DE FEVEREIRO DE 2017 E 89º ANIVERSÁRIO 
DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. 

 
Francisco Carlos Nogueira Nascimento 

Prefeito de Nossa Senhora da Glória / Sergipe 
 
 
 

Abraão Lincoln Vieira 
Secretário Municipal de Administração,  

Desenvolvimento Econômico e Planejamento 
Decreto Municipal Nº 66 (02/01/2017) 

 
 

Ivaldo Procópio dos Santos 
Secretário Municipal de Finanças  

Decreto Municipal Nº 70 (02/01/2017) 
 
 

Ana Aparecida da Silva 
Controladora Geral do Município 
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ANEXO I 
ANEXO II 

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº13/2011 
CONSOLIDAÇÃO DOS CARGOS EFETIVOS 

GRUPO OCUPACIONAL II 
SERVIÇOS GERAIS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTE 

 
ORDEM 

DENOMINAÇÃO 
 DO CARGO 

QUANTIDADE 
DE VAGAS 

01 AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 300 
02 AGENTE DE TRÂNSITO MUNICIPAL (SMTT) 10 
03 AJUDANTE DE OBRAS 40 
04 ALMOXARIFE 03 
05 AUXILIAR DE LIMPEZA 80 
06 CARREGADOR DE CARGAS 10 
07 COZINHEIRO 03 
08 CUIDADOR DE ANIMAIS 03 
09 DESTILADOR DE PRODUTOS QUIMICOS 03 
10 ELETRICISTA 05 
11 GARI 80 
12 JARDINEIRO 10 
13 LAVADOR DE CARROS 02 
14 LEITURISTA 15 
15 MECANICO DE AUTO 02 
16 MECANICO ELETRICISTA DE AUTO 02 
17 MENSAGEIRO 04 
18 MOTORISTA – CATEGORIA C 12 
19 MOTORISTA – CATEGORIA D 10 
20 OPERADOR DE CALDEIRA 02 
21 OPERADOR DE MAQUINAS 10 
22 OPERADOR DE PROCESSO DE PRODUÇÃO 05 
23 PEDREIRO 20 
24 PINTOR 10 
25 PINTOR LETRISTA 02 
26 PODADOR DE ARVORES 05 
27 SERVENTE DE PEDREIRO 10 
28 TELEFONISTA 05 
29 TRATORISTA 02 
30 VIGILANTE 100 
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ANEXO II 
 

ANEXO IV 
LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº13/2011 

RELAÇÃO DOS CARGOS, ATRIBUIÇOES, CARACTERISTICAS, FORMAÇÃO E 
COMPETENCIAS 

 
03 Cargo/Função AJUDANTE DE OBRAS 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
Executar trabalhos auxiliares, sob supervisão, de serviços de alvenaria, 
concreto e outros materiais, auxiliando em processos pertinentes para 
construir, reformar ou reparar prédios e obras similares; Preparar concretos 
e argamassas segundo as características da obra e orientação superior. 
Assentar diferentes materiais, sob orientação; Revestir diferentes superfícies, 
sob supervisão; Realizar reforma e manutenção de prédios, calçadas e outras 
estruturas, sob supervisão superior; Auxiliar na instalação de molduras de 
portas, janelas, quadro de luz e outros; Auxiliar na armação e desmonte 
andaimes de madeira ou metálicos para execução de obras desejadas; Auxiliar 
na montagem tubulações para instalações elétricas; Realizar treinamento na 
área de atuação, quando solicitado; Atuar, na qualidade de instrutor de 
treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia 
em processo de qualificação e autorização superior; Operar equipamentos e 
sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício 
das demais atividades; Manter organizados, limpos e conservados os materiais, 
máquinas, equipamentos; Local de trabalho, que estão sob sua 
responsabilidade; Fazer capinagem e podar arvores. 

FORMAÇÃO E EXPERIENCIA 
• Ensino Fundamental incompleto. 
• Experiência Comprovada 

CARGA HORÁRIA 
• 40 horas semanais 
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ANEXO II 
 

ANEXO IV 
LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº13/2011 

RELAÇÃO DOS CARGOS, ATRIBUIÇOES, CARACTERISTICAS, FORMAÇÃO E 
COMPETENCIAS 

 
11 Cargo/Função GARI 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
Executar trabalhos auxiliares, sob supervisão, de serviços de alvenaria, 
concreto e outros materiais, auxiliando em processos pertinentes para 
construir, reformar ou reparar prédios e obras similares; Preparar 
concretos e argamassas segundo as características da obra e orientação 
superior. Assentar diferentes materiais, sob orientação; Revestir diferentes 
superfícies, sob supervisão; Realizar reforma e manutenção de prédios, 
calçadas e outras estruturas, sob supervisão superior; Auxiliar na instalação de 
molduras de portas, janelas, quadro de luz e outros; Auxiliar na armação e 
desmonte andaimes de madeira ou metálicos para execução de obras 
desejadas; Auxiliar na montagem tubulações para instalações elétricas; 
Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; Atuar, na 
qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, 
mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização 
superior; Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando 
autorizado e necessário ao exercício das demais atividades; Manter 
organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos; 
Local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; Fazer capinagem e 
podar arvores. 

FORMAÇÃO E EXPERIENCIA 
• Ensino Fundamental  
• Experiência Comprovada 

CARGA HORÁRIA 
• 40 horas semanais 
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ANEXO II 
ANEXO IV 

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº13/2011 
RELAÇÃO DOS CARGOS, ATRIBUIÇOES, CARACTERISTICAS, FORMAÇÃO E 

COMPETENCIAS 
21 Cargo/Função OPERADOR DE MAQUINAS 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
Atuar em atividades relativas à área de operação de máquinas e 
equipamentos, observando habilitação específica. Operar as seguintes 
máquinas: britador, betoneira, escavadeira hidráulica, pá carregadeira, 
retro escavadeira, trator, espagidor de asfalto, moto niveladora, rolo 
compactador, vibro acabadora entre outras; operar máquinas munidas de 
uma lâmina ou escarifador, movida por autopropulsão ou por reboque, 
manipulando os comandos de marcha e direção, para nivelar terrenos na 
construção de edifícios, estradas, pistas e de outras obras; verificar, trocar ou 
completar, se necessário cotidianamente o óleo, a água e o combustível; limpar, 
lubrificar e ajustar as máquinas e seus implementos, de acordo com as 
instruções de manutenção do fabricante; acompanhar os serviços de 
manutenção preventiva e corretiva das máquinas e seus implementos e, após 
executados, efetuar os testes necessários; realizar treinamento na área de 
atuação, quando solicitado; observar as medidas de segurança ao operar e 
estacionar as máquinas; anotar, segundo normas estabelecidas, dados e 
informações sobre trabalhos realizados, consumo de combustível, consertos e 
outras ocorrências; limpar placas, faróis e sinaleiros das máquinas e 
equipamentos utilizado; atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e 
outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em processo de 
qualificação e autorização superior; operar equipamentos e sistemas de 
informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais 
atividades; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando 
necessário ao exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e 
conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que 
estão sob sua responsabilidade, incluindo a limpeza da incrustações em 
laminas, conchas e demais partes do equipamento onde há possibilidade de 
incrustações de produtos; utilizar a carga horária de lhe é pertinente com 
dedicação, zelo, responsabilidade e tão somente a serviço da empresa; manter 
organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e 
local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. 
 

FORMAÇÃO E EXPERIENCIA 
• Ensino Fundamental  
• Experiência Comprovada 
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• Possuir carteira de Habilitação adequada ao veículo utilizado. 
CARGA HORÁRIA 

• 40 horas semanais 
 
 

ANEXO II 
ANEXO IV 

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº13/2011 
RELAÇÃO DOS CARGOS, ATRIBUIÇOES, CARACTERISTICAS, FORMAÇÃO E 

COMPETENCIAS 
 

23 Cargo/Função PEDREIRO 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

Executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais, utilizando 
processos pertinentes para construir, reformar ou reparar prédios e obras 
similares; Verifica as características da obra, examinando a planta e 
especificações para orientar-se na escolha do material apropriado e na melhor 
forma de execução do trabalho; preparar concreto e argamassa segundo as 
características da obra; Assentar diferentes materiais; 
Revestir diferentes superfícies; Realizar reforma e manutenção de prédios, 
calçadas e outras estruturas; Instalar moldura de portas, janelas, quadro de luz 
e outros; armar e desmontar andaimes de madeira ou metálicos para execução 
de obras desejadas; montar tubulações para instalações elétricas; participar de 
treinamentos na área de atuação, quando solicitado; Atuar, na qualidade de 
instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante 
participação prévia em processo de qualificação e autorização superior; Manter 
organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e 
local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. 

FORMAÇÃO E EXPERIENCIA 
• Ensino Fundamental  
• Experiência Comprovada 

CARGA HORÁRIA 
• 40 horas semanais 
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ANEXO II 

 
ANEXO IV 

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº13/2011 
RELAÇÃO DOS CARGOS, ATRIBUIÇOES, CARACTERISTICAS, FORMAÇÃO E 

COMPETENCIAS 
 

24 Cargo/Função PINTOR 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

Atuar em atividades relativas à área de pintura, observando critérios 
técnicos específicos. Preparar diferentes superfícies para pintura; preparar o 
material de pintura, observando as quantidades requeridas, para obter a cor e a 
qualidade especificadas; Observar as recomendações dos fabricantes dos 
produtos utilizados; pintar as superfícies, utilizando equipamentos necessários; 
realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; utilizar 
equipamentos de proteção individual (EPI); aplicar diferentes materiais como 
massa corrida, tintas, vernizes e outros; atuar, na qualidade de instrutor de 
treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia 
em processo de qualificação e autorização superior; manter organizados, 
limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de 
trabalho, que estão sob sua responsabilidade. 

FORMAÇÃO E EXPERIENCIA 
• Ensino Fundamental 
• Experiência Comprovada 

CARGA HORÁRIA 
• 40 horas semanais 
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA 
GLÓRIA, do Estado de Sergipe, FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA 
NASCIMENTO, torna público que sancionou a Lei Municipal 
ComplementarNº 28, de 13 de fevereiro de 2017, que altera o Anexo II da 
Lei Municipal Complementar Nº13/2011, que dispõe sobre o Quadro de 
Servidores Efetivos e o Plano de Carreira do Município de Nossa Senhora da 
Glória, do Estado de Sergipe edá outras providências. 

 

PUBLICA ainda que a referida Lei Municipal, foi publicada no 
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, endereço eletrônico www.gloria.se.gov.br, no 
quadro de avisos da PREFEITURA MUNICIPAL E DA CÂMARA MUNICIPALde 
Nossa Senhora da Glória, do Estado de Sergipe. 

Nossa Senhora da Glória (SE), em 13 de fevereiro de 2017. 
 
 

Francisco Carlos Nogueira Nascimento 
Prefeito de Nossa Senhora da Glória / Sergipe 

 
 

CERTIDÃO________________________________ 
 CERTIFICO que o Edital da Lei Municipal 
Complementar Nº28,foi publicado no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOe 
afixados no quadro de aviso da PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA 
MUNICIPALde Nossa Senhora da Glória, para conhecimento geral. 

Nossa Senhora da Glória (SE), em 13 de fevereiro de 2017. 

  
Abraão Lincoln Vieira 

Secretário Municipal de Administração,  
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Desenvolvimento Econômico e Planejamento 
Decreto Municipal Nº 66 (02/01/2017) 

 


