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PROJETO DE LEI Nº 23/2020 

 

ALTERA AS ATRIBUIÇÕES E OS REQUISITOS PARA O 

PROVIMENTO DO CARGO EM COMISSÃO DE 

MESTRE DE ELETRICIDADE, E DA 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. 1°. Ficam alteradas as atribuições e os requisitos para o provimento do cargo em 

comissão de Mestre de Eletricidade, criado pela Lei Municipal nº 4.072, de 22 de janeiro de 2016, 

passando a viger conforme segue: 

Categoria Funcional:  MESTRE DE ELETRICIDADE 

ATRIBUIÇÕES: 

Descrição sintética: Encargos de direção, chefia ou assessoramento, no sentido de 

planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à área 

de sua respectiva responsabilidade, bem como sua organização política e administrativa, 

atentando para o cumprimento dos objetivos propostos. 

Descrição analítica: Planejar, coordenar, organizar, controlar e avaliar a demanda de 

uso e programação dos equipamentos disponibilizados. Distribuir e supervisionar os serviços 

atinentes aos eletricistas. Coordenar os serviços de reparo linhas e cabos de transmissão, inclusive 

os de alta tensão; Gerenciar, Orientar, organizar e supervisionar os serviços de instalação, 

ampliação, manutenção e conserto da rede de iluminação Pública; Organizar, orientar e executar 

os serviços de instalação, ampliação, manutenção e conserto de instalações elétricas internas e 

externas de prédios públicos; - Orientar e supervisionar a guarda e conservação das máquinas e 
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equipamentos e ferramentas utilizadas no trabalho, a fim de mantê-los em perfeitas condições de 

uso, evitando perdas e danos; Solicitar, sempre que necessário, o conserto de máquinas e 

equipamentos sob sua responsabilidade, acompanhando os serviços e efetuando testes, quando 

necessário; Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho, orientando os 

servidores sob sua responsabilidade quanto ao uso de botas, luvas, capacete, guarda-pó e demais 

vestimentas de proteção; Manter controle sobre horário de chegada e saída dos servidores sob 

sua responsabilidade, e da efetiva realização dos serviços; executar outras tarefas correlatas, 

seguir as determinações delegadas pelo Secretário; utilizar recursos de informática; conduzir 

veículos automotores quando a serviço, se habilitado para tanto; e executar demais tarefas 

correlatas e afins. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade: 18 anos completos até 70 incompletos; 

b) Escolaridade: Ensino fundamental incompleto; 

c) Forma de Ingresso: Livre nomeação e exoneração. 

d) Habilitação funcional: Cursos adequados ou experiência comprovada em 

eletricidade. 

  

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 

4.725, de 26 de janeiro de 2021. 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

SEBERI/RS, 11 DE MARÇO DE 2021. 

 

 

                                               ADILSON ADAM BALESTRIN 

                                                                         PREFEITO MUNICIPAL  
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 23/2021 

 

 

Ao cumprimentá-los vimos pelo presente encaminhar para apreciação e votação, 

apresentando as devidas razões ao presente projeto de lei. 

 

Salientar que alteração das atribuições e os requisitos para o provimento do cargo de 

Mestre de Eletricidade, visa adequar as exigências da Constituição Federal que no seu artigo 37, 

inciso V, estabelece que “as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores 

ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de 

carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às 

atribuições de direção, chefia e assessoramento”.  

 

Logo, por se tratar de um cargo em comissão, as atribuições obrigatoriamente precisam 

estar todas relacionadas a direção, chefia e assessoramento.  
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Cabe salientar que na alteração feita pela Lei Municipal nº 4.725/2021, constou na 

descrição analítica, de forma equivocada, atribuições que não são de competência deste cargo, 

como por exemplo, “ventiladores, rádios e refrigeradores; geradores e motores a óleo; inclusive 

relógios, relógios de controle de ponto; enrolamento de bobinas; desmonte, ajuste e montagem 

de motores elétricos e dínamos; motores de partida em geral, buzinas, interruptores, relés, 

reformas de baterias, conserto de instalações elétricas em veículos automotores, enrolamentos e 

conservação de induzidos de geradores de automóveis”. Logo, estas atribuições são específicas e 

de competências de eletricistas habilitados na área de manutenção de veículos.  

 

Esta é a razão deste Projeto de Lei, para o qual solicitamos o estudo e a avaliação dos 

nobres vereadores dessa Casa Legislativa, esperando sua aprovação com a maior urgência, na 

forma regimental. 

 

Atenciosamente, 

  

 

ADILSON ADAM BALESTRIN 

 PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 


