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LEI MUNICIPAL Nº 4.372/2018

ALTERA DISPOSITIVO DA LEI  MUNICIPAL Nº
4.296/2017, 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: O artigo 1º da Lei Municipal nº 4.296, de 21 de junho de 2017, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

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

Categoria Funcional: Diretor DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

Vagas: 01 (uma)

Padrão de Vencimento: CC-05 / FG-05

ATRIBUIÇÕES: 

Descrição  sintética:  Implementar  e  operacionalizar  a  política  de
gestão  na  área  de  regularização  fundiária  da  Administração  Municipal
organizando  e  gerindo  todos  os  processos  para  a  adequação  dos  imóveis
irregulares,  bem como responsabilizar-se  pela  tomada  de  decisão  adequada
visando a realização do procedimento legal.

Descrição analítica:
Organizar,  planejar,  dirigir,  coordenar  e  chefiar  o  departamento  de

regularização fundiária, e definir instrumentos de ações jurídicas e sociais para
regularização das áreas de ocupações irregulares preferencialmente, e demais
áreas  consolidadas  similares  existentes  no  Município;  auxiliar  diretamente  o
Secretário da pasta e demais órgãos vinculados, em todas as suas atribuições e
competências, assim como nos trabalhos técnicos de elaboração de relatórios,
pareceres,  trabalhos  de  pesquisa,  acompanhamento  e  avaliação  do
desempenho das atribuições da sua divisão tanto quanto das demais áreas da
Secretaria;  promover  a  execução  dos  projetos  de  urbanização  de  áreas
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irregulares; coordenar os projetos de captação de recursos externos ou internos
de parcerias; gerenciar convênios de interesse da administração municipal com
os  órgãos  do  poder  público  federal  e  estadual,  bem  como  convênios  com
cooperativas, associações e outras entidades atuantes na área interesse social;
formular propostas com a iniciativa privada de interesse da pasta; coordenar,
chefiar  e  dirigir  a  implementação  de  novos  programas  e  práticas
administrativas pertinentes ao Departamento de Regularização Fundiária, entre
outras tarefas afins que lhe forem designadas.

FORMA  DE  RECRUTAMENTO:  Livre  nomeação/designação  e
exoneração

CONDIÇÕES DE TRABALHO:  carga horária de 40 (quarenta) horas
semanais, devendo ficar à disposição do Secretário Municipal da Administração:

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: 18 anos completos até 70 incompletos;
b) Escolaridade: Ensino Superior Completo;
c) Forma de Ingresso: Livre nomeação e exoneração.”

Art. 2º - Permanecem inalterados os demais dispositivos da referida
Lei Municipal. 
 

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em
vigor na data de sua publicação.

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

CLEITON BONADIMAN
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MARIEL FERNANDA FIGUEIREDO
SECRETÁRIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 05/2018

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Excelentíssimos Senhores Vereadores:

Ao cumprimentá-los vimos pelo presente encaminhar
para apreciação e votação, apresentando as devidas razões que inspiram
este Projeto de Lei em epígrafe, o qual  altera dispositivo da Lei Municipal nº
4.296/2017, e dá outras providências.

O  presente  Projeto  visa  alterar  o  artigo  1º  da  Lei
Municipal nº 4.296, de 21 de junho de 2017, no intuito de minorar o padrão
de vencimento do Diretor de Regularização Fundiária, em razão de que o
Cargo, além de atualmente está desocupado por motivo de contenção de
gastos,  entendemos  que  o  mesmo  possa  ser  nivelado  pelo  padrão  de
vencimento  dos  demais  diretores  de  departamento  da  Administração
Municipal. 

Diante  do  exposto,  contamos  com  a  proverbial
atenção do Poder Legislativo, ocasião em que renovamos nossos protestos
de consideração e respeitoso apreço, solicitamos a aprovação em regime de
urgência da presente Projeto e Lei.

                           
Atenciosamente, 

                       
CLEITON BONADIMANN

               PREFEITO MUNICIPAL 


