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PROJETO DE LEI Nº 54/2017 
 
 

"CRIA O CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO 
DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, E DÁ 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 criado o cargo de Diretor do Departamento de Engenharia e 

Arquitetura, com as seguintes atribuições, condições de provimento, jornada laborativa 
e vencimento: 
 

Categoria Funcional: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA 
 
Vagas: 01 (uma) 
 
Padrão de Vencimento: CC-06 
 
ATRIBUIÇÕES:  
 
Descrição sintética: Exercer a direção geral dos serviços de engenharia 
e arquitetura, coordenando a execução das prioridades gerais 
estabelecidas pela Administração Municipal. 
 
Descrição analítica: Dirigir e supervisionar as obras e projetos de 
engenharia de próprios municipais; orientar e providenciar os tramites 
legais quando das suas execuções; providenciar na fiscalização e 
avaliação de obras e imóveis;  coordenar e dirigir a liberação de 
Habite-se  de todas as construções e reconstruções, de prédios, de 
casas, em conformidade com a legislação vigente; orientar e controlar 
a expedição das numerações dos imóveis;  Supervisionar e  controlar  a  
fiscalização no que tange  as posturas municipais, ao urbanismo e ao 
meio ambiente em conformidade com o Plano Diretor;  supervisionar a  
arrecadação, e a emissão de   pareceres técnicos em sua área de 
atuação; supervisionar e  controlar os trabalhos topográficos para 
obras e serviços públicos; coordenar e orientar os serviços de  
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arquivamento de projetos de prédios  e obras públicas; promover e 
orientar a  atualização permanente da planta representativa da cidade, 
com indicação de zoneamentos, avenidas, ruas, praças e outros dados; 
Supervisionar a  aprovação de projetos  para novas edificações ou 
reformas de prédios públicos e particulares, orientando a sua 
fiscalização quando em  execução; orientar  e promover a fiscalização 
de projetos de loteamentos de áreas pertencentes a particulares e do 
município; supervisionar e assessora ao planejamento urbano, 
observando suas diretrizes e políticas contidas no Plano Diretor;  
providenciar relatórios, quando solicitado; coordenar, projetar, dirigir 
e fiscalizar a construção e conservação de estradas de rodagem, vias 
públicas e de iluminação pública, bem como obras de captação, 
abastecimento de água, drenagem, irrigação e saneamento urbano e 
rural; executar s supervisionar trabalhos topográficos, estudar 
projetos; dirigir e fiscalizar a construção e conservação de edifícios 
públicos e obras complementares; projetar, fiscalizar e dirigir trabalhos 
relativos a máquinas, oficinas e serviços de urbanização em geral; 
realizar perícias, avaliações, laudos e arbitramentos; estudar, projetar, 
dirigir e executar as instalações da forma motriz, mecânicas, 
eletromecânicas, de usinas e respectivas redes de distribuição; 
examinar projetos e proceder vistorias de construção e iluminação 
pública; assessorar e dirigir a engenharia de trânsito e técnicas de 
materiais; efetuar cálculos de estrutura de concreto armado; aço e 
madeira; expedir notificações de autos de infração referentes a 
irregularidades por infringência às normas e posturas municipais, 
constatadas na sua área de atuação; projetar, dirigir e fiscalizar obras 
arquitetônicas; assessorar e dirigir a elaboração de projetos de escolas, 
hospitais e demais edifícios públicos, além de projetos de urbanização; 
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das 
atividades próprias do cargo; executar outras tarefas afins, inclusive as 
editadas no respectivo regulamento da profissão. 

 
FORMA DE RECRUTAMENTO: Livre nomeação e exoneração 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: carga horária de 20 (vinte) 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 Superior Completo em Engenharia ou 
Arquitetura; 
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c) Forma de Ingresso: Livre nomeação e exoneração; 
d) Outros: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à 
noite e aos sábados, domingos e feriados.  
 

Art. 2º.  O cargo de Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura 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, 31 DE MARÇO DE 2017. 
 
 
 
 

 
CLEITON BONADIMAN 
PREFEITO MUNICIPAL 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº. 54/2017 
 
 
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 DO 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, 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 do Departamento de 
Engenharia e Arquitetura, cargo este que pode ser provido mediante designação do 
gestor municipal por CC e 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 mostra-se iminente a necessidade de contratação de profissionais para suprir as 
necessidades administrativas, mostrando-se um projeto de lei de relevante interesse 
local. 

 
Seberi-RS, 31 de março de 2017. 

 
 
 

CLEITON BONADIMAN 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

 

 


