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Lei nº 129/2009, de 08  de Maio de 2009. 
 

Dispõe sobre a criação de novos cargos públicos e 

a majoração na demanda de cargos existentes e 

dá outras providências. 

 

 

NORIVAL RODRIGUES PIMENTEL, Prefeito Municipal de Limoeiro do 
Ajuru, Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal, em seu art. 54. 

 
  Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de Limoeiro 
do Ajuru aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
 

Capitulo I 
Da criação de cargos 

Seção I 

 Das denominações 
 
Art. 1o. Ficam criados: 
 
I – 04 (quatro) cargos de Arrumadeira; 
 
II – 10 (dez) cargos de Cozinheiro; 
 
III – 10(dez) cargos de Educadores Sociais; 
 
IV – 04 (quatro) cargos de Eletricista; 
 
V – 80 (oitenta) cargos de Servente/Merendeira; 
 
VI – 05 (cinco) cargos de Técnico Agrícola. 
 
VII – 02 (dois) cargos de Biólogo. 
 
Parágrafo único: Todos os cargos terão carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanal. 
 
 

Seção II 
 Dos vencimentos 

 
Art. 2o. Ficam estabelecidos os seguintes vencimentos (salário base) para os 
respectivos cargos: 
 
I – R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais), para o cargo de Arrumadeira; 
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II – R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais), para o cargo de Cozinheiro; 
 
III – R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais), para o cargo de Educador Social; 
 
IV – R$ 664,16 (Seiscentos sessenta e quatro reais e dezesseis centavos), para o 
cargo de Eletrecista; 
 
V – R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais), para o cargo de 
Servente/Merendeira; 
 
VI - R$ 664,16 (Seiscentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos), para o 
cargo de Técnico Agrícola; 
 
VII – R$ 2.000,00 (Dois mil reais), para o cargo de Biólogo. 
 
 

Seção III 
 Das funções 

 
Art. 3o. Para o cargo de Arrumadeira com nível de escolaridade do Ensino 
Fundamental Incompleto, Ficam estabelecidas as seguintes funções: 
Parágrafo único: Limpar, arrumar, organizar, vistoriar, abastecer salas, quartos, 
cozinhas, banheiros ou quaisquer dependências similares, mantendo em ordem, 
conservando, classificando e organizando produtos, utensílios e equipamentos de 
tais dependências, bem como controlar as saídas e devoluções dos mesmos. 
 
Art. 4o. Para o cargo de Cozinheiro com nível de escolaridade do Ensino 
Fundamental Incompleto ficam estabelecidas as seguintes funções: 
Parágrafo único: Coordenar as atividades relacionadas ao preparo das refeições; 
Preparar as refeições sob a supervisão do nutricionista atendendo aos métodos de 
cozimento e padrões de qualidade dos alimentos; Auxiliar a servir lanches e 
refeições; Auxiliar na higienização de louças, utensílios e da cozinha em geral; Zelar 
pela conservação dos alimentos estocados, providenciando as condições 
necessárias para evitar deterioração e perdas; Participar de programa de 
treinamento, quando convocado; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, 
utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas 
compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
  
Art. 5o. Para o cargo de Educador Social com curo de nível Superior completo de 
Serviço Social, Assistente Social ou Pedagogia, ficam estabelecidas as seguintes 
funções: 
Parágrafo único: Detectar e analisar os problemas sociais e suas causas; 
Orientação e de relação institucional; Diálogo com os educando; Função educativa 
no sentido mais amplo; Organização e participação da vida cotidiana e comunitária; 
Animar os grupos comunitários; Promoção de atividades socioculturais; Formar, 
informar e orientar a comunidade escolar; Função docente social; Função 
econômica e profissional. 
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Art. 6o. Para o cargo de Eletricista com curso de nível médio completo e habilitação 
na área, ficam estabelecidas as seguintes funções: 
Parágrafo único: Estuda e interpreta desenhos técnicos de fiação elétrica; Instala e 
faz manutenção de equipamentos e fiação elétrica; Executa reparos ou substitui 
equipamentos elétricos com problemas; Faz manutenção de máquinas elétricas e 
iluminação pública; Testa a segurança de serviços elétricos; Registra histórico de 
problemas com equipamentos e o reparo que foi executado; Discute custo de 
serviços, se necessário.  

 
Art. 7o. Para o cargo de Servente/Merendeira com nível de escolaridade do Ensino 
Fundamental Incompleto, ficam estabelecidas as seguintes funções: 
Parágrafo único: Realizar atividades específicas inerentes ao cargo; Organização 
do local de trabalho; Preparação de alimentos; Coleta e armazenamento de tipos de 
recipientes; Materiais utilizados na limpeza em geral; Trabalho de Cozinha: preparo 
de café, lanches e refeições em geral; Guarda e conservação de alimentos; Controle 
de Estoque de Material de Limpeza e de cozinha; Relatório de pedidos de materiais 
de consumo, limpeza e gêneros alimentícios; Higiene Pessoal, ambiental e de 
materiais de consumo; Noções básicas de limpeza de prédios públicos. 
 
Art. 8o. Para o cargo de Técnico Agrícola com curso de nível médio, ficam 
estabelecidas as seguintes funções: 
Parágrafo único: - Realização de atividades inerentes ao Cargo (solos, plantas, 
adubação, correção de solo, fitotecnia e administração rural); avaliação dos 
aspectos socioeconômicos locais das culturas e criações; práticas de hidrologia, 
irrigação, drenagem e administração rural; Práticas de conservação do solo e da 
água; Práticas de manejo do solo referentes à: cobertura do solo, rotação de 
culturas, cultivos convencionais, mínimo e direto. Adubação verde; 
Reflorestamento de espécies nativas e exóticas, implantação e manejo; Práticas de 
suinocultura, avicultura, ovinocultura, apicultura e piscicultura. 
 
Art. 9o. Para o cargo de Biólogo com formação em curso Superior de Bacharel em 
Biologia, ficam estabelecidas as seguintes funções: 
Parágrafo único: - Realizar pesquisa na natureza e em laboratório, estudando 
origem, evolução, funções, estrutura, distribuição, meio, semelhanças e outros 
aspectos das diferentes formas de vida; Colecionar, conservar, identificar e 
classificar as diferentes espécimes; Produzir e publicar artigos ou trabalhos de 
natureza científica sobre a sua área de atuação; Elaborar relatórios técnicos e 
pareceres de sua competência; Participar, conforme a política interna da 
Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa 
e extensão; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Trabalhar 
segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e 
preservação ambiental; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-
se de equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas 
compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 
 

Seção IV 
 Das condições de provimentos 
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Art. 10o. Fica estabelecido que a investidura aos cargos por esta Lei criados se dará 
de acordo com o que preceitua o art. 37, inciso II, da Constituição Federal e art. 10o 
da Lei no

. 060/2002 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Limoeiro do 
Ajuru. 
Parágrafo único: Fica a cargo da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru, 
viabilizar a realização de concurso público, com publicação de edital, para o efetivo 
preenchimento das vagas. 
 
 

Capitulo II 
Da majoração de vagas 

 
Art. 11o. Fica aumentado o número de vagas dos seguintes cargos: 
 
I – Professor de Educação Básica I, em 180(cento e oitenta) vagas. 
II – Professor de Educação Básica II, em 50 (cinqüenta) vagas.  
III – Técnico em Enfermagem, em 40 (quarenta) vagas. 
IV – Vigia, em 40 (quarenta) vagas. 
 
Art. 12. Ficam revogadas disposições em contrario. 
 
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Limoeiro do Ajuru em 25 de Maio de 2009. 

 
 
 
 

 
 


