
LEI MUNICIPAL Nº 626/2005, DE 02-08-05.

AUTORIZA  O  EXECUTIVO  MUNICIPAL  CONTRATAR  UM 
MESTRE DE OBRAS, DOIS PEDREIROS, E DOIS SERVENTES, 
POR TEMPO DETERMINADO, PARA ATENDER NECESSIDADE 
TEMPORÁRIA DE EXCEPECIONAL INTERESSE PÚBLICO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ALVORI DA SILVA KUHN – PREFEITO MUNICIPAL DE 
MORMAÇO, Estado do Rio Grande do Sul.

FAÇO SABER que o PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL aprovou 
e eu sanciono a seguinte LEI:

ART. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar um 
Mestre  de  Obras,  dois  Pedreiros,  e  dois  Serventes,  por  tempo  determinado,  forte  ao  que 
determina o Art. 37, IX da Constituição Federal e Art. 236 e seguintes da Lei Municipal nº 
497/2002,  para  atender  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse  público,  face  a 
construção da ampliação da Sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. 

Parágrafo Único – A remuneração mensal do Mestre de Obras será de 
R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), de Pedreiro será de R$ 600,00 (seiscentos reais), e de 
Servente será de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
 

ART. 2º - As contratações autorizadas pelo Art. 1º desta Lei, serão pelo 
prazo máximo de seis (06) meses, prorrogáveis por mais seis, com regime de trabalho de 44 
(quarenta e quatro) horas semanais.

ART.  3º  -  As atribuições  do Mestre  de Obras,  dos  Pedreiros,  e  dos 
Serventes são as constantes do Anexo desta Lei, e da Lei Municipal nº 497/2002.

ART. 4º  -  As despesas decorrentes  desta  Lei correrão por conta  das 
Dotações Orçamentárias específicas.

ART. 5º - Esta LEI entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrario.

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MORMAÇO,
Em, 02 de agosto de 2005.

JOSÉ ALVORI DA SILVA KUHN
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO DA LEI MUNICIPAL Nº 626/2005.

Atribuições do Mestre de Obras:

Síntese dos Deveres:  Orientar,  executar e coordenar trabalhos rotineiros de construção de 
obras em geral.
Exemplos de Atribuições: Supervisionar e executar tarefas rotineiras na construção de obras 
e edifícios públicos; fazer locação de obras; interpretar plantas de construção em geral; fazer 
medições de obras; controlar a dosagem de argamassa e concretos;  executar e verificar as 
formas e armaduras para concreto armado; apresentar relatórios informativos quanto à marcha 
dos serviços, consignando as irregularidades encontradas; responsabilizar-se pelos materiais 
existentes  nas  obras  a  seu  cargo  e  zelar  pela  sua  conservação  e  aplicação;  fiscalizar  a 
execução de obras; organizar pedidos de materiais; verificar o cumprimento de especificações 
contratuais; executar tarefas afins.

Atribuições do Pedreiro:

Síntese dos Deveres:  Executar trabalhos de construção e reconstrução de obras e edifícios 
públicos.
Exemplos  de Atribuições:  Efetuar  a  locação de pequenas  obras;  fazer  muros  de arrimo, 
trabalhar com instrumentos de nivelamento e prumo; fazer e refazer bueiros e fossas e piso de 
cimento;  fazer orifícios  em pedras,  acimentadas  e outros materiais;  preparar ou orientar a 
preparação de argamassa para junções de tijolos ou para reboco de paredes; preparar e aplicar 
calações em paredes; fazer blocos de cimento; assentar marcos de portas e janelas; colocar 
telhas,  azulejos  e  ladrilhos;  armar  andaimes;  fazer  consertos  em obras;  instalar  aparelhos 
sanitários;  assentar  e  rebocar  tijolos,  telhas,  tacos,  lambris  e outros;  executar  formas para 
concreto, laje, e outros; trabalhar com qualquer tipo de massa a base de cal, cimento e outros 
materiais de construção; operar com instrumentos de controle de medidas, pelo prumo e nível; 
cortar pedras ou madeira; armar formas de fabricação de tubos; orientar e examinar serviços 
executados pelos ajudantes e outros auxiliares sob sua direção; fazer os registros e apurações 
sobre o custo da mão de obra;  fazer  orçamentos;  organizar  pedidos de material;  executar 
tarefas afins. 

Atribuições do Servente:

Síntese dos Deveres: Executar trabalhos de auxílio às atividades do Mestre de Obras, e dos 
Pedreiros.
Exemplos de Atribuições:  Efetuar todos os trabalhos designados pelo Mestre de Obras e 
pelos  Pedreiros  no  sentido  de  auxiliar  e  colaborar  com  os  mesmos  para  a  execução  de 
trabalhos de construção e reconstrução de obras e edifícios públicos.
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