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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 14/2018

REDUZ  O  NÚMERO  DE  VAGAS  DO
CARGO  DE  DIRETOR
ADMINISTRATIVO; CRIA O CARGO DE
COORDENADOR  DO  DEPARTAMENTO
DE  RECURSOS  HUMANOS 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;

FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono
e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica alterado de 08 (três) para 07 (sete) o número de
vagas do cargo de Diretor Administrativo, criado através da Lei Municipal
nº 4.230,  de 08 de fevereiro  de 2017 e alterado pela Lei  Municipal  nº
4.260.

Art. 2º. Fica criado o cargo de Coordenador do Departamento
de  Recursos  Humanos,  com  as  seguintes  atribuições,  condições  de
provimento, jornada laborativa e vencimento:

Categoria Funcional: Coordenador do Departamento de Recursos Humanos
Vagas: 01 (uma)
Padrão de Vencimento: FG-06 / CC-06

ATRIBUIÇÕES:
Direção,  chefia  ou  assessoramento,  no  sentido  de  planejar,  organizar,
dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à
área de sua respectiva responsabilidade. Cuidar dos assuntos relacionados
com  os  servidores  municipais,  elaborar  anteprojetos  de  leis  e  de
regulamentos indispensáveis à execução de normas legais que dispõem
sobre  a  função  pública,  a  criação,  a  classificação  e  o  provimento  de
cargos; Estudar e propor sistemas de classificação e retribuição financeira
e administrar-lhes a aplicação; Preparar os expedientes sobre a admissão,
ingresso,  exoneração e dispensa de funcionários;  Implantar e manter o
cadastro financeiro e funcional dos servidores, com o registro permanente
de todas as correspondências da vida profissional dos mesmos; Promover
medidas relativas ao processo seletivo e ao aperfeiçoamento de pessoal;
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Estudar  e  promover  a  aplicação  dos  princípios  de  administração  de
pessoal  e,  ainda,  os  referentes  ao  bem-estar  social  dos  servidores;
Autorizar exames médicos para os fins indicados na legislação de pessoal;
Organizar a escala de férias; Organizar, controlar, acompanhar e fiscalizar
atividades/atribuições  inerentes  ao  sistema  de  registro  de  ponto
eletrônico; Confeccionar/elaborar as folhas de pagamento dos servidores
públicos  municipais;  Confeccionar  e  conferir  a  folha  de  pagamento  do
Legislativo  Municipal,  bem  como  dos  encargos  sociais  relativos  e  demais
atribuições  correlatas  e  pertinentes  à  função,  prestar  as  devidas  informações
legais.

FORMA DE RECRUTAMENTO/INGRESSO: 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 de Administração.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: 18 anos completos até 70 incompletos;
b) Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Art.  3º.  O  cargo  de  Coordenador  do  Departamento  de
Recursos Humanos passa a integrar o quadro de cargos estipulados pela
Lei Municipal nº 1.953, de 28 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o
quadro de cargos e funções públicas do município, estabelece o plano de
carreira dos servidores e dá outras providências.

Art. 4º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo os efeitos a contar de 01 de março de 2018.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
SEBERI, 02 DE MARÇO DE 2018

CLEITON BONADIMAN
              PREFEITO MUNICIPAL 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 14/2018

Apraz-nos  cumprimentar  cordialmente  Vossas  Excelências,  na
oportunidade em que encaminhamos a essa colenda Câmara para análise,
apreciação e votação, de Projeto de Lei nº 14/2018, o qual propõe a redução
o número de vagas do cargo de diretor administrativo; cria o cargo de
coordenador  do  departamento  de  recursos  humanos e  dá  outras
providências.

Além de propor a redução do número de vagas de cargos em
comissão de Diretor de Departamento, visa o presente também criar o cargo
de  Coordenador  de  Recursos  Humanos  no  intuito  de  que  o  servidor  que
desempenha  a  função  de  Chefia  e  Coordenação  do  referido  setor  do
Município, que, dentre as atribuições do cargo de Diretor de Departamento,
também desenvolva as funções relativas ao quadro de pessoal do legislativo
municipal.

Para efeitos de cumprimento dos princípios da razoabilidade e da
economicidade, considerando o a realização de atribuições inerentes ao cargo
de  Coordenação  do  Departamento  de  Recursos  Humanos  do  Executivo
Municipal  e  também  do  Legislativo  Municipal,  bem  como  considerando  o
elevado custo de regulamentar uma estrutura administrativa própria no poder
legislativo, é que submetemos à aprovação o projeto de Lei em epígrafe.

Esta  é  a  razão para  apreciação do  presente  Projeto  de  Lei,
motivo pelo qual o Poder Executivo Municipal espera a análise competente
e criteriosa por parte da colenda Câmara de Vereadores, e sua posterior
aprovação em regime de urgência, nos termos regimentais.

CLEITON BONADIMAN,
Prefeito Municipal.
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