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PROJETO DE LEI Nº 06/2017 
 

 

"CRIA O CARGO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS."  

 
 

Art. 1º. Fica criado o cargo de Diretor Administrativo, com as seguintes atribuições, 
condições de provimento, jornada laborativa e vencimento: 
 

Categoria Funcional: DIRETOR ADMINISTRATIVO 
 
Vagas: 03 (três) 
 
Padrão de Vencimento: FG-04 / CC-04 
 
ATRIBUIÇÕES:  
 
Descrição sintética: Dirigir, coordenar e chefiar os setores e 
departamentos para os quais for designado, possuindo autonomia em suas 
funções de gerenciamento, bem como emitir relatórios de produtividade. 
 
Descrição analítica: Administrar o Departamento, pelo qual é responsável, 
em estreita observância às disposições legais e normativas da 
Administração Pública Municipal, e, quando aplicáveis, as da legislação 
federal e estadual; exercer a liderança institucional da área de competência 
do Departamento, promovendo contatos, relações e articulação com 
autoridades, órgãos e entidades nos diferentes níveis e âmbitos 
governamentais; assessorar o Prefeito e o Secretário Municipal em outros 
Departamentos em assuntos de sua competência; despachar diretamente 
com o Prefeito e com o Secretário Municipal; participar das reuniões dos 
Conselhos e Comissões a que pertencem, presidindo-as quando lhes 
competir; exercer a supervisão das unidades administrativas subordinadas 
ao Departamento, através de orientação, coordenação, controle e 
avaliação, prestando relatórios quando determinado; atender às 
solicitações e convocações da Câmara Municipal, na forma da Lei; emitir, 
despachar e coordenar as informações prestadas pelo setor em que estiver 
lotado; expedir atos administrativos de sua competência; determinar às 
unidades administrativas outras medidas que se fizerem necessárias para 
eficiência dos trabalhos e consecução dos objetivos; apresentar ao Prefeito 
Municipal e ao Secretário Municipal, anualmente e em caráter eventual, 
quando solicitado, relatório analítico e crítico da atuação do 
Departamento; assinar juntamente com o Prefeito ou Secretário Municipal, 
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convênios, contratos, acordos, ou ajustes em que o Departamento sob sua 
responsabilidade seja parte, observada a sua competência e a legislação 
aplicável; participar da elaboração do Plano Plurianual, das Diretrizes 
Orçamentárias, do orçamento Anual, outros Planos, Programas e Projetos, 
quando solicitado; promover reuniões periódicas de orientação entre os 
diferentes níveis hierárquicos do Departamento; desempenhar outras 
providências correlatas compatíveis com o seu cargo e cumprir as 
determinações do Prefeito e do Secretário Municipal; referendar e 
implementar os atos e decretos assinados pelo Prefeito e pelo Secretário 
Municipal, pertinente a sua área de competência; outras atividades afins e 
compatíveis com suas atribuições e funções. 

 
FORMA DE RECRUTAMENTO: Livre nomeação/designação e exoneração 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais, devendo ficar à disposição do Prefeito Municipal e do 
representante da Secretaria Municipal para qual for designado: 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: 18 anos completos até 70 incompletos; 
b) Escolaridade: Ensino Médio Completo; 
c) Forma de Ingresso: Livre nomeação e exoneração.  
 

Art. 2º.  O cargo de Diretor Administrativo passa a integrar o quadro de cargos estipulados 
pela Lei Municipal nº 1.953 de 28 de dezembro de 2001. 
 
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas eventuais 
disposições em contrário. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
 
SEBERI, 13 DE JANEIRO DE 2017. 
 
 

 
CLEITON BONADIMAN 
PREFEITO MUNICIPAL 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº. 017/2017 
 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente e Senhores Vereadores, 
 
Prazerosamente cumprimentamos Vossas Excelências, oportunidade em que 

encaminhamos o presente Projeto de Lei, que “CRIA O CARGO DE DIRETOR 
ADMINISTRATIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

O Executivo Seberiense necessita de pessoas de sua confiança para dirigir, coordenar 
e assessorar setores específicos da Administração Municipal, prestando relatórios e 
apresentando diagnósticos da produtividade dos servidores e demais agentes 
administrativos integrantes do quadro funcional. 

Para tanto se faz necessária a criação do cargo de Diretor Administrativo, cargo este 
que pode ser provido mediante designação do gestor municipal por CC ou mesmo via 
gratificação de função (FG), cargo este que trará segurança à Administração na busca da 
eficiência do serviço público (Princípio da Eficiência – art. 37, caput, da Constituição Federal. 

Não bastasse, para a criação do referido cargo imperiosa se faz a alteração da Lei 
Municipal nº 1.953 de 28 de dezembro de 2001, incluindo o referido cargo na estrutura 
organo-funcional do Município de Seberi, de modo que seja possível a inclusão do cargo que 
ora se pretende criar. 

Assim, diante da legalidade e legitimidade desta proposta legislativa, buscamos a 
colaboração do Legislativo Seberiense na aprovação do presente e projeto de lei, visto que 
se mostra iminente a necessidade de contratação de profissionais para suprir as 
necessidades administrativas, mostrando-se um projeto de lei de relevante interesse local. 

 
Seberi-RS, 13 de janeiro de 2017. 

 
 
 

CLEITON BONADIMAN 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

 
 


