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LEI Nº 4.293/2017

CRIA FUNÇÃO GRATIFICADA NO QUADRO DE CARGOS E
FUNÇÕES  PÚBLICAS  DO  MUNICÍPIO,  E  DA  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI,  Estado do Rio Grande do Sul, no
uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e
demais legislação em vigor,
 FAÇO  saber  que  a  Câmara  de  Vereadores  aprovou  e  eu  sanciono  e
promulgo a seguinte Lei: 

 Art.  1º -  Fica  criada  no  Quadro  de  Cargos  e  Funções  Públicas  dos
Servidores  Municipais,  Lei  Municipal  nº  1.953/2001,  de  28  de dezembro  de
2001,  a  seguinte  Função  Gratificada,  da  Administração  centralizada  do
Executivo Municipal:

Denominação da Função
Gratificada

Nº de Cargos/Funções Padrão de
Vencimento

Chefe do Setor de Transportes
da Saúde

01 FG-4

 Art. 2º - As atribuições da Função Gratificada, carga horária e requisitos
para o provimento, serão de acordo com o Anexo Único que é parte integrante
da presente Lei.

 Art. 3º -  O provimento da Função Gratificada é privativo de servidor
Público do Município e passa a integrar o quadro de cargos e funções públicas
estipulados pela Lei Municipal nº 1.953, de 28 de dezembro de 2001.

 Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, correrão
por conta de dotação orçamentária do orçamento municipal.

 Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI - RS, 21 DE JUNHO DE 2017.

  
CLEITON BONADIMAN      

                   PREFEITO MUNICIPAL
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REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MARIEL FERNANDA FIGUEIREDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

ANEXO ÚNICO – PROJETO DE LEI Nº 76/2017

Cargo/Função Gratificada: Chefe do Setor de Transportes da Saúde

Atribuições:
Compete ao Chefe do Setor de Transportes da Saúde coordenar as atividades
dos motoristas que prestam serviço junto à Secretaria; coordenar a construção
da escala dos motoristas; fiscalizar o cumprimento da escala dos motoristas;
auxiliar  no  desenvolvimento  de  planos  e  projetos  que  necessitem  de
implementos ligados ao setor transportes; coordenar as atividades, dentro e
fora  do  Município  envolvendo  a  execução  de  trabalhos  relacionados  à
condução, manutenção, abastecimento e limpeza de veículos automotores da
Secretaria, utilizados no transporte de passageiros;  coordenar a vistoria dos
veículos com o objetivo de certificar-se de suas condições de tráfego, registro
da movimentação e o recolhimento dos veículos tendo em vista o controle de
sua  utilização  e  localização;  informar  o  setor  responsável  dos  problemas
detectados no veículo; executar outras tarefas, da mesma natureza e grau de
complexidade;  administrar  o  pessoal  subordinado  ao  setor,  verificando  o
desempenho e fazendo cumprir  as normas administrativas;  supervisionar os
trabalhos  realizados,  verificando  as  prioridades;  controlar  o  atendimento
prestado pelos seus subordinados aos munícipes com ênfase na qualidade e na
eficiência; apresentar relatórios periódicos completos de atividades realizadas
e  executar  outras  tarefas  afins.  O  ocupante  deste  cargo  fica  autorizado  a
proceder a condução de veículos de propriedade do Município, na execução dos
serviços inerentes ao cargo ou à Secretaria que está vinculado.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 40 horas semanais;
b) Especial: o exercício da função poderá exigir atendimento ao público e

uso de uniforme, bem como o trabalho noturno, aos sábados, domingos e
feriados.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Nomeação/Designação pelo Chefe do Poder Executivo Municipal
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b) Idade: 18 anos completos
c) Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio, por ocasião

da nomeação/designação e da exoneração.

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 74/2017
 

Senhor Presidente e Senhores Vereadores:

Prazerosamente cumprimentamos Vossas Excelências, oportunidade em
que encaminhamos o presente Projeto de Lei, que CRIA FUNÇÃO GRATIFICADA
NO QUADRO DE CARGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. 

A Saúde pública municipal merece uma especial atenção, e com o passar
dos anos,  a estrutura de transporte tornou-se mais complexa.  Diante disso,
urge ao Poder Público Municipal criar mecanismos de organização do setor, o
que  sugerimos  seja  realizado  através  de  um  profissional  do  quadro  de
servidores do município com capacidade de coordenação.

Diante  da  necessidade  de  profissional  que  realize  a  construção  de
escalas  de  trabalho,  fiscalização  do  cumprimento  das  escalas,  bem  como
diversas outras funções que não podem ser desenvolvidas pelos motoristas em
virtude  do  número  escasso  de  profissionais  e  o  exíguo  tempo  em  que
permanecem na base, eis que que quase em sua totalidade é dispensado a
viagens rotineiras, é que apresentamos o presente projeto de lei.

Assim,  diante  da  legalidade  e  legitimidade  desta  proposta  legislativa,
buscamos a colaboração do nobres vereadores para a aprovação do presente e
projeto de lei, visto que se mostra projeto de lei de relevante interesse local
para dar agilidade e qualidade aos serviços prestados pela saúde municipal.

Pelo  exposto,  pedimos  aos  Senhores  Vereadores  a  aprovação
unânime, em regime de urgência deste projeto de Lei.

Atenciosamente
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     CLEITON BONADIMAN
      PREFEITO MUNICIPAL


