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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 93/2019. 
 
 

INCLUI DISPOSITIVOS NA LEI MUNICIPAL Nº 4.318, DE 02 DE 
AGOSTO DE 2017, CRIA CARGO EM COMISSÃO E A RESPECTIVA 
FUNÇÃO GRATIFICADA NO QUADRO DOS CARGOS EM 
COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS, QUE TRATA O ART. 18 DA 
LEI MUNICIPAL Nº 1.953, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 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 na Lei Municipal nº 4.318, de 02 de agosto de 2017, que dispõe sobre 
a organização da estrutura administrativa do Poder Executivo municipal, o Departamento de 
Assistência Educacional, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, para 
tanto fica acrescida a alínea "f" no inciso VII do artigo 2º da lei aqui referida, com a seguinte redação: 

f) Departamento de Assistência Educacional. 
 
Art. 2º. Fica criado, no Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da 

Administração Centralizada no Executivo Municipal de que trata o art. 18 da Lei Municipal nº 1.953, 
de 28 de Dezembro de 2001, de 28 de dezembro de 2001 e suas alterações posteriores 01 (um) cargo 
em comissão de Coordenador do Departamento de Assistência Educacional, vinculado à Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Desporto. 

 
Parágrafo único. A categoria funcional, o padrão de vencimento, as atribuições, as 

condições de trabalho e os requisitos para provimento do cargo de Coordenador do Departamento 
de Assistência Educacional são as que constam no Anexo único, que é parte integrante desta Lei e 
integrará o Anexo II da Lei Municipal n° 1.953, de 28 de Dezembro de 2001 e alterações posteriores. 

 
Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão suportadas por dotações do 

orçamento municipal. 
 

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI/RS, 17 DE SETEMBRO DE 2019. 

                                                      
         CLEITON BONADIMAN 

                                                                              PREFEITO MUNICIPAL  
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ANEXO ÚNICO 

 
CATEGORIA FUNCIONAL: Coordenador do Departamento de Assistência Educacional 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 02 (cinco) CC ou FG 
ATRIBUIÇÕES: 

Encargos de direção, chefia ou assessoramento, no sentido de melhorar e aperfeiçoar os 
processos de trabalho nas áreas de saúde, psicologia, odontologia, nutrição, assistencial e outros 
que venham a assistir o educando; planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e 
executar as atividades do departamento; coordenar as atividades e planejar a execução dos 
trabalhos; criar métodos de trabalho e estratégias capazes de propiciar os resultados esperados; 
promover e coordenar as reuniões; delegar tarefas aos integrantes do departamento; emitir 
relatórios, dar pareceres e encaminhá-los ao seu Chefe imediato; dar ciência ao seu chefe 
imediato de eventuais irregularidades ou deficiências constatadas no departamento; preparar, 
redigir, registrar e expedir correspondências e documentos de interesse da municipalidade; 
utilizar recursos de informática; conduzir veículos automotores quando a serviço, se habilitado 
para tanto; e executar demais tarefas correlatas e afins. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Carga horária semanal de 20 (vinte) horas; 
b) Intervenção junto ao Projeto Criança do Futuro, sujeito a trabalho externo, noturno, sábados, 
domingos e feriados, viagens, atendimento ao público e uso de uniforme; 
c) Livre nomeação e exoneração pela autoridade competente, sem a necessidade de concurso 
público para o provimento (art. 37, II da Constituição Federal. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade Mínima de 18 anos completos; 
b) Instrução: Ensino Superior na área da Educação; 
c) Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio, por ocasião da posse; 
d) Declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública; 
e) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, e gozar das prerrogativas contidas no art. 12 da Constituição 
Federal. 
f) Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais; 
g) Estar apto física e mentalmente para as atribuições do cargo; 
h) Ter boa conduta pública e privada. 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 93/2019  

 
         Senhor Presidente 
          Senhores Vereadores 

 
Submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de Lei em epígrafe, que tem 

por objetivo e finalidade incluir dispositivos na Lei Municipal nº 4.318, de 02 de agosto de 2017, criar 
cargo em comissão e a respectiva função gratificada no quadro dos cargos em comissão e funções 
gratificadas, que trata o art. 18 da lei municipal nº 1.953, de 28 de dezembro de 2001 e dá outras 
providências. 

 
A criação do departamento e do respectivo cargo são necessários para o fortalecimento 

da estrutura da Secretaria, em decorrência da ampliação de suas competências e atividades mais 
especificamente no que se refere ao Projeto Criança do Futuro.  

 
Esse profissional vem para zelar pela formação dos alunos como cidadãos, ajudar os 

professores a compreender os comportamentos das crianças assistidas pelo Projeto e cuidar das 
relações com a comunidade e família em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a 
formação de seus valores, atitudes, emoções e sentimentos. 

 
O cargo em questão, para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto é um 

CC-2, com remuneração mensal equivalente a R$ 1.307,35, com a estimativa de impacto 
orçamentário, quando ocorrer o provimento, de R$ 5.235,48, no corrente exercício, considerado os 
meses de outubro a dezembro, e de R$ 21.473,51, em cada um dos exercícios subsequentes, 
incluindo gratificação natalina e adicional de férias.  

 
O disposto nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de 

Responsabilidade Fiscal, encontra-se plenamente atendido, uma vez que a despesa relativa ao 
exercício de 2019 será coberta com recursos previstos para esta finalidade na Lei Orçamentária 
Anual. O cargo a ser provido respeita os limites estabelecidos na Lei 1.953, de 28 de dezembro de 
2001 e suas alterações posteriores. 

 
Assim, estando evidenciada a relevância da medida em prol do interesse público, 

permanecemos convictos de que os Nobres Edis não faltarão com o integral apoio à aprovação que 
se busca. 

 
Na certeza de contarmos com a habitual compreensão desse Poder Legislativo para a 

aprovação deste Projeto de Lei, que solicitamos seja incluído no expediente da próxima sessão, para 
exame e votação, na forma e prazo regimental. 

 
 

CLEITON BONADIMAN 
Prefeito Municipal 

 


