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LEI COMPLEMENTAR N° 138/2013 

Cria cargo de provimento efetivo que especifica. 

SILVANO CEZAR MOREIRA, Prefeito do 
Município de Nova Canaã Paulista, Estado de 
São Paulo, no uso de suas legais atribuições, 
etc.; 
FAZ SABER que a Câmara Municipal 
APROVOU e ele sanciona e promulga a 
seguinte lei complementar: 

Art. 1°. Fica criado o seguinte cargo público de provimento efetivo, que passa a fazer 
parte integrante do Anexo I — Quadro A, da Lei Complementar n° 74/2006, com carga de 
40 horas semanais: 

Quantidade Denominação Referência 
01 Coveiro 1-A 

Art. 2°. O Anexo "III", contendo as atribuições do cargo, os requisitos para 
preenchimento e forma de provimento, passa a fazer parte integrante da Lei Complementar 
n° 74/2006. 

Art. 3°. As despesas decorrentes com a execução da presente lei, correrão por conta de 
dotações próprias, consignadas no orçamento vigente. 

Art. 4°. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Nova Canaã. Paulista, 
06 de fevereiro de 2.013 

SILV 	 OREIRA 
UNICIPAL 

Registrada no livro próprio. Afixada no lugar de costume. Determinada a publicação na 
imprensa regional. 

SECRETÁRIA DMINISTRATIVA, 
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ANEXO "III" 
ATRIBUIÇÃO DO CARGO EFETIVO, 

REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO E FORMA DE PROVIMENTO 

DENOMINAÇÃO: Coveiro 
ATRIBUIÇÃO: Executar serviços de inumações e exumações no cemitério; cavar covas 
rasas e sepulturas com o uso de ferramentas apropriadas; identificar nas plantas do 
cemitério a localização de jazigos, covas e sepulturas; efetuar a marcação de sepulturas a 
serem cavadas; auxiliar na execução de sepultamentos carregando e colocando o caixão na 
sepultura; fechar as sepulturas cobrindo-as com terra ou fixando-lhe uma laje; zelar pela 
conservação dos jazigos e covas rasas; limpar e carregar lixos existentes no cemitério; 
executar outras tarefas que por suas características se incluam na esfera de competência. 
REQUISITOS 	PARA 	PREENCHIMENTO: 	ensino 	fundamental 	incompleto, 
com noções básicas de edificações em obras. 
FORMA DE PROVIMENTO: concurso público. 
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