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LEI MUNICIPAL Nº 4.370/2018

"CRIA  O  CARGO  EM  COMISSÃO  DE
DIRETOR  DO  DEPARTAMENTO  DE
LIMPEZA  URBANA,  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  em  comissão  de  Diretor  do
Departamento  de  Limpeza  Urbana,  com  as  seguintes  atribuições,
condições de provimento, jornada laborativa e vencimento:

Categoria Funcional:  DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
LIMPEZA URBANA

Vagas: 01 (uma)

Padrão de Vencimento: CC-05 / FG-05

ATRIBUIÇÕES: 

Descrição  sintética:  Exercer  a  direção  geral  dos
serviços de limpeza urbana, coordenação e execução dos
serviços  de  limpeza  pública  no  perímetro  urbano  do
município  dentro  das  prioridades  gerais  estabelecidas
pela Administração Municipal.

Descrição  analítica:  Promover  a  coordenação,
supervisão e orientação dos serviços de limpeza pública
urbana,  compreendendo  a  capina,  roçada,  poda,
recolhimento, varredura, coleta de materiais das vias e
logradouros  públicos,  pinturas  nas  faixas,  cordões  e
canteiros  e  cuidados  com  as  vias  públicas,  promover
medidas  de  supervisão  e  orientação  que  visem  a
proteção da boa qualidade de vida e do meio ambiente,
no  âmbito  das  suas  atribuições;  coordenar,  zelar  e
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controlar  os  veículos,  máquinas,  equipamentos  e
materiais  utilizados  nos  serviços  do  departamento;
manter controle de utilização de materiais no serviço de
limpeza  urbana,  objetivando  a  racionalização  do
consumo; acatar as orientações e deliberações inerentes
ao departamento quando determinadas pela Secretaria
Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos e Rurais;
coordenar,  supervisionar  e  controlar  a  execução  de
outras  atividades  afins;  e,  eventualmente,  quando
necessário  ao  desempenho  das  suas  atribuições,
conduzir veículos da Administração Municipal, desde que
devidamente habilitado.

FORMA  DE  RECRUTAMENTO:  Livre  nomeação  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;
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  Limpeza
Urbana  passa  a  integrar  o  quadro  de  cargos  estipulados  pela  Lei
Municipal nº 1.953 de 28 de dezembro de 2001.

Art. 3º. Fica, pelo presente, revogada a Lei Municipal nº 3.709,
de 06 de fevereiro de 2014. 

Art.  4º. Esta  lei  entra  em vigor  na  data  de  sua  publicação,
ficando revogadas eventuais disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
SEBERI/RS EM 22 DE JANEIRO DE 2018 

2



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI
Avenida General Flores da Cunha, 831 – Centro – CEP 98380-000
Fones: 55.3746.1122 e 55.3746.1127
Email: secretaria@pmseberi.com.br
Site: www.pmseberi.com.br
CNPJ 87.613.196/0001-78

CLEITON BONADIMAN
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MARIEL FERNANDA FIGUEIREDO
SECRET. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº. 03/2018

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 LIMPEZA
URBANA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Executivo Municipal 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 Limpeza Urbana, cargo este que pode ser provido
mediante designação do gestor municipal por CC ou FG e que trará
segurança à Administração na busca da eficiência do serviço público
(Princípio da Eficiência – art. 37, caput, da Constituição Federal.

Conforme descrição, o intuito da Administração é no sentido de
promover  a  coordenação,  supervisão  e  orientação  dos  serviços  de
limpeza  pública  urbana,  compreendendo  a  capina,  roçada,  poda,
recolhimento,  varredura,  coleta  de materiais  das  vias  e logradouros
públicos, pinturas nas faixas, cordões e canteiros e cuidados com as
vias públicas, promover medidas de supervisão e orientação que visem
a proteção da boa qualidade de vida e do meio ambiente, no âmbito
das  suas  atribuições;  coordenar,  zelar  e  controlar  os  veículos,
máquinas,  equipamentos  e  materiais  utilizados  nos  serviços  do
departamento; manter controle de utilização de materiais no serviço
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de limpeza urbana, objetivando a racionalização do consumo; e dentre
outras, coordenar, supervisionar e controlar a execução de atividades
afins.

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.

O presente Projeto de Lei, visa também revogar a Lei Municipal
nº 3.709, de 06 de fevereiro de 201 criou um Cargo Comissionado –
CC-07,  de  Assessor-Regulador  para  atender  as  unidades  móveis  de
urgência  e  emergência  SAMU/Suporte  Básico  e  SAMU/Suporte
Avançado,  com  a  finalidade  de  assessorar  e  organizar  o  fluxo  de
atendimentos,  escala  de  plantões  e  encaminhamentos  para  centros
especializadas,  assessoramento  para  cursos  de  capacitação  dentre
outras funções, cujo Padrão de Vencimento é o CC-07. 

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,  bem  como  a  extinção  de  cargo
excedente,  mostrando-se  um  projeto  de  lei  de  relevante  interesse
local.

CLEITON BONADIMAN
PREFEITO MUNICIPAL

4


