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PROJETO DE LEI Nº 052/2019 DE 23 DE SETEMBRO DE 2019 
 

 

Altera o Art. 3.º e o Anexo I da Lei nº 2.299 de 

22.05.15, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos 

Servidores. 

 

Art. 1.º - Fica incluído, na tabela de cargos de provimento efetivo do Art. 3º da 

Lei 2.299 de 22.05.15, o cargo de Servente Merendeira, com 04 (quatro) vagas e padrão de 

vencimento 01 (um). 

Art. 2.º - Fica incluída no anexo I, da Lei 2.299 de 22.05.15, a seguinte 

descrição de cargo: 

Cargo: SERVENTE MERENDEIRA 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 01 [um]  

ATRIBUIÇÕES: 

Descrição Sintética: Confeccionar a merenda escolar e proceder à limpeza em 

geral. 

Descrição Analítica: Executar, sob orientação de Nutricionista, as tarefas 

relativas à confecção da merenda escolar; preparar refeições balanceadas de acordo com o 

cardápio pré-estabelecido; exercer perfeita vigilância técnica sobre a condimentação e 

cocção dos alimentos; manter livres de contaminação ou de deterioração os gêneros 

alimentícios sob sua guarda; selecionar os gêneros alimentícios quanto à quantidade, 

qualidade e estado de conservação; zelar para que o material e equipamento de cozinha 

estejam sempre em perfeitas condições de utilização, higiene e segurança; operar com 

fogões, aparelhos de preparação ou manipulação de gêneros alimentícios, refrigeração e 

outros; servir a merenda nos utensílios próprios, observando as quantidades determinadas 

para cada aluno; distribuir a merenda e colaborar para que os alunos desenvolvam hábitos 

sadios de alimentação; recolher, lavar e guardar utensílios da merenda, encarregando-se da 

limpeza geral da cozinha e refeitório; fazer trabalhos de limpeza nas diversas dependências e 

prédios públicos; limpar pisos, vidros, lustres, móveis, instalações sanitárias, etc.; remover 

lixos e detritos; lavar e encerar assoalhos; fazer arrumação em locais de trabalho; proceder 

à remoção e conservação de móveis, máquinas e materiais em geral; preparar café e servi-lo; 

executar outras tarefas correlatas.     

Condições de Trabalho: 

a) Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais 
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Requisitos para investidura: 

a) Idade: mínima de 18 anos e máxima de 50 anos. 

b) Instrução: Ensino fundamental. 

  Art. 3.º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Justificativa: 

Nobres Edis. 

O cargo de Servente-Merendeira visa suprir uma deficiência nas escolas para o 

preparo e confecção da merenda escolar.  

Dessa forma também com uma qualificação mais específica para esta 

atividade. 

 

                                                                                                           Atenciosamente, 

 

 

Clovis Alberto Montagner 

Prefeito Municipal 


