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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 25/2019 
ALTERA O ANEXO I DA LEI 
MUNICIPAL Nº 4.428/2018, DE 05 DE 
SETEMBRO DE 2018. 

 
  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 alterado o Anexo I da Lei Municipal nº 4.428, de 05 de setembro de 2018, no 
que ser refere aos Requisitos para investidura no cargo de PSICOPEDAGOGO, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
“Requisitos para investidura no cargo: 
a) Recrutamento por concurso público de provas ou de provas e títulos; 
b) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, e gozar das prerrogativas contidas no artigo 12 da 
Constituição Federal; 
c) Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais; 
d) Instrução: Ensino superior completo em Psicopedagogia ou ensino superior completo em 
Pedagogia ou Psicologia com especialização em Psicopedagogia; 
e) Idade Mínima de 18 anos completos; 
f) Estar apto física e mentalmente para as atribuições do cargo; 
g) Ter boa conduta pública e privada; 
h) Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio; 
i) Declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública;” 
 
 

Art. 2º. Fica alterado o Anexo I da Lei Municipal nº 4.428, de 05 de setembro de 2018, no 
que ser refere aos Requisitos para investidura no cargo de FISCAL SANITÁRIO, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
“Requisitos para investidura no cargo: 
a) Recrutamento por concurso público de provas ou de provas e títulos; 
b) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, e gozar das prerrogativas contidas no artigo 12 da 
Constituição Federal; 
c) Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais; 
d) Instrução: Ensino superior completo; 
e) Idade Mínima de 18 anos completos; 
f) Estar apto física e mentalmente para as atribuições do cargo; 
g) Ter boa conduta pública e privada; 
h) Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio; 
i) Declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública; 
j) Habilitação mínima para dirigir veículos automotores na Categoria A;” 
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Art. 3º. Fica alterado o Anexo I da Lei Municipal nº 4.428, de 05 de setembro de 2018, no 
que ser refere aos Requisitos para investidura no cargo de AGENTE DE FISCALIZAÇÃO, que passa 
a vigorar com a seguinte redação: 
“Requisitos para investidura no cargo: 
a) Recrutamento por concurso público de provas ou de provas e títulos; 
   b) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, e gozar das prerrogativas contidas no artigo 12 da 
Constituição Federal; 
   c) Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais; 
   d) Instrução: Ensino superior completo, em Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, 
Ciências Jurídicas e Sociais (Direito), Economia ou Engenharia Civil; 
   e) Idade Mínima de 18 anos completos; 
   f) Estar apto física e mentalmente para as atribuições do cargo; 
   g) Ter boa conduta pública e privada; 
   h) Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio; 
   i) Declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública; 
   j) Habilitação mínima para dirigir veículos automotores na Categoria A; 
 
 

 
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI-RS, 11 DE ABRIL DE 2019. 
 
 
 

CLEITON BONADIMAN 
PREFEITO MUNICIPAL 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 25/2019 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente e Senhores Vereadores, 
 
Prazerosamente cumprimentamos Vossas Excelências, oportunidade em que 

encaminhamos o presente Projeto de Lei, que altera anexo I da Lei Municipal nº 4.428/2018, de 05 
de setembro de 2018. 

 
A Lei Municipal, quando da criação de cargos para provimento no Concurso Público, criou o 

cargo de PSICOPEGAGOGO. Nos requisitos para a investidura no referido cargo, elencou a 
necessidade de inscrição no órgão de classe. Conforme estudos realizados, especialmente 
pareceres exarado pelo Ministério da Educação, foi verificado que a profissão de Psicopedagogo 
não possui órgão de classe, portanto, visa o presente autorização desta Casa Legislativa para 
suprimimos o item “inscrição do órgão de classe.” do rol dos requisitos para investidura no cargo 
de PSICOPEDAGOGO. 

 
A Lei Municipal, quando da criação de cargos para provimento no Concurso Público, criou o 

cargo de FISCAL SANITÁRIO. Nos requisitos para a investidura no referido cargo, elencou a 
necessidade de “Prestação de caução como garantia”, requisito elencado por um erro formal no 
Projeto de Lei da criação do referido cargo, e posteriormente sancionado pelo Executivo. Também, 
foi exigido para investidura no cargo de Fiscal Sanitário, “Registro profissional no órgão de classe.”, 
requisito este que deve ser dispensado, em razão que que para o cargo, no Edital do Concurso 
Público 001/2018 foi exigido tão somente ensino superior completo, portanto, passível de 
nomeação qualquer cidadão que apresente diploma de Ensino Superior, e não estritamente 
aqueles profissionais exerçam profissões regulamentadas. Portanto, visa o presente autorização 
desta Casa Legislativa para suprimimos os itens: “prestação de caução como garanta” e “inscrição 
do órgão de classe.” do rol dos requisitos para investidura no cargo de FISCAL SANITÁRIO. 

 
A Lei Municipal, quando da criação de cargos para provimento no Concurso Público, criou o 

cargo de AGENTE DE FISCALIZAÇÃO. Nos requisitos para a investidura no referido cargo, elencou a 
necessidade de “Prestação de caução como garantia, tendo sido elencado por um erro formal no 
Projeto de Lei da criação do referido cargo, e posteriormente sancionado pelo Executivo.  

 
Assim, ante a legalidade e legitimidade desta proposta legislativa, buscamos a colaboração 

do Legislativo Seberiense na aprovação por unanimidade em regime de urgência, do presente e 
projeto de lei. 

 
 
 

CLEITON BONADIMAN 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 


