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 LEI Nº 465/2021 

 

 

 

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE UM (01) 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA 

ATENDER EXECEPCIONAL INTERESSE 

PÚBLICO PELO PRAZO QUE ESPECIFICA 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

 

 

ELOMAR ROCHA KOLOGESKI, Prefeito Municipal de Barão do Triunfo, 

no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal autoriza e eu 

sanciono e promulgo a seguinte LEI: 

 

  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, em caráter emergencial, e 

em razão de excepcional interesse público, mediante Processo Seletivo Público 

Simplificado, 01 (um) Técnico em Informática (TI) com carga horária semanal 

de 40 (quarenta) horas, pelo prazo de 06 (seis) meses, prorrogável, uma única 

vez, por igual período. 

 
Parágrafo único. A contratação ora disposta deverá observar a descrição das 

atividades e os requisitos de provimento dispostos pelo ANEXO ÚNICO. 

  

Art. 2º A remuneração mensal correspondente à carga horária de 40 (quarenta) 

horas semanais equivale ao valor de R$ 3.084,00 (três mil e oitenta e quatro 

reais). 

 

Art. 3º Os contratos decorrentes da presente Lei serão de natureza 

administrativa, ficando assegurados aos contratados os seguintes direitos:  

 

I - remuneração nos termos do art. 2º; 

II - jornada de trabalho, repouso semanal remunerado, e gratificação natalina 

proporcional; 

III - férias proporcionais; 
IV - inscrição no Regime Geral de Previdência Social. 

 

Parágrafo único. Interrompido o contrato inicialmente firmado, fica autorizada 

nova contratação decorrente daquele, permitida a prorrogação prevista no art. 1º,  

na qual deve ser obedecida a ordem de classificação do processo seletivo 

realizado. 
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Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por conta de dotações 

orçamentárias específicas. 

 

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

pelo prazo correspondente à vigência do contrato ora autorizado. 

 

  
  

 

Barão do Triunfo, 27 de maio de 2021 

 

 

 

Elomar Rocha Kologeski 

Prefeito Municipal 
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ANEXO ÚNICO 

 

- Função 

- Atribuições 

 

Técnico em Informática 

 

Prestar suporte técnico aos usuários de tecnologia de informação do Município; 

manter a rede lógica e estruturada do Município, disponibilizando e otimizando 

os recursos computacionais para os usuários; fazer cópias de segurança dos 

sistemas de informação utilizados pelo Município; planejar, indicar e implantar 

meios para garantir a segurança da informação, garantindo a integridade, 

confiabilidade e disponibilidade das informações na rede do Município, 

gerenciando e propondo políticas de segurança; propor, desenvolver e implantar 

ampliações e melhorias na rede lógica e estruturada da Prefeitura; projetar, 

desenvolver, implantar e manter sistemas informatizados; planejar, revisar e 

adotar medidas eficientes para melhorar o desempenho e uso dos sistemas e 

equipamentos já existentes; estudar, planejar e propor a atualização e adaptação 

de tecnologias; acompanhar a implantação de sistemas realizados por pessoal 

externo ou por empresas de serviços de informática terceirizadas; realizar a 

orientação técnica acerca de programas utilizados ou que vierem a ser adquiridos 

pelo Município, disponibilizar orientação técnica na elaboração e 

acompanhamento e processos licitatórios que tenham como objeto a prestação de 

serviços de informática para o Município, preparar e executar treinamentos 

específicos e sistemáticos de usuários para obter o melhor uso de equipamentos e 

programas; executar tarefas de caráter técnico relativas à instalação, 

configuração, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e máquinas 

em operação na área de tecnologia do Município, para garantir o perfeito 

funcionamento dos mesmos; auxiliar na definição da infraestrutura necessária 

para a instalação de equipamentos; acompanhar equipamentos em manutenção 

em empresas especializadas; zelar pela conservação, segurança e integridade dos 

materiais e equipamentos; fazer controle das licenças de softwares; acompanhar e 

fiscalizar os contratos relacionados com a tecnologia da informação; auxiliar os 

setores nas compras de materiais e contratação de serviços relacionados à 

tecnologia da informação; executar qualquer atividade relacionada à tecnologia 

da informação do Município. Ainda, produzir e alimentar o “Banco de Leis”  
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Municipais e mantê-lo atualizado bem como atualizar, reformar e alimentar as 

informações no sítio eletrônico do Município. 

 

 

Requisitos de Escolaridade e Qualificação: 

 

a) Idade: 18 anos completos; 

 

b) Conhecimento: Informática, redes, manutenção de sistemas;  

 

c) Instrução: Curso Técnico ou superior em Informática; 

 

d) Qualificação: Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”. 

 


