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LEI MUNICIPAL N°. 937/2014.

Setor de Licitações

e

"DISPOE SOBRE O QUADRO
DE CARGOS EM COMISSÃO, CRIA
FUNÇÃO
GRATITICADA
E
DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
SILVIO PEDROTTI DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de
São José das MissõeslRS, FAÇO SABER no cumprimento ao disposto no
Artigo 65, Inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, e que a Câmara,
Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:
'
LEI
Art. 10 - Extingue os Cargo em Comissão de Chefe de Setor,
de Coordenador de Arrecadação, de Diretor de Almoxarifado e de Diretor
do Departamento de Compras, constante no Anexo II da Lei Municipal
54/93 e alterações;
Art, 2° - Cria Cargos em Comissão e da nova redação ao
Anexo II da Lei Municipal 54/93, conforme tabela abaixo:
ANEXO 11
Quadro de Cargos em Comissão:
Denominação
01
02
03
04

05
06
07

Secretario Municipal
Chefe de Gabinete
Assessor de Planejamento
do
CRAS
Coordenador
(Centro de Referencia da
Assistência Social)
Assessor de Imprensa
De
Recursos
Dir.
Dep.
Humanos
Supervisor Mun. de Saúde

Código

Coeficiente

01
01
01
01

Lei Es ecifica
6.500
5.500.
4.500

01
02

4.500
4.000

01

4.000

N°. de
Car os
09
01
01
01

08
09
10

11
12

13

14
15

Secretario Municipal Adjunto
Dir. do Dep. Municipal de
Abastecimento de Água.
Dir. do Dep. Municipal de
Limpeza
e
Iluminação
Publica.
Dir. do Parque de Ma uinas
Dir. do Departamento
de
Transporte da Seco Mun. Da
Saúde
Dir. do Departamento
de
Transporte da Seco Mun. Da
Educação
Diretor da Divisão de Receita
Diretor de Proi etos

01
01

3.500
3.500

09
01

01

3.500

01

01
01

3.500
3.500

01
01

01

3.500

01

03
03

3.000
3.000

01
01

Parágrafo Primeiro - As Sínteses dos deveres e atribuições
dos Cargos criados no Artigo n° 2 são os constantes no Anexo I, que é
parte integrante desta Lei.
Art. 3° - Cria as Funções Gratificadas de Diretor da Divisão de Receita
e Diretor de Projetos, sendo que as atribuições das FG são as constantes no
Anexo I, que é parte integrante desta Lei.
Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua Publicação.
Art. 5° - Revogam-se as dispogi ões em contrario.
GABINETE DO P
DAS MISSÕESIRS, AOS 07 DE

SÃO JOSÉ

I E OLIVEIRA
u icipal

SERGIO O NASCIMENTO RIBEIRO
SecoMun. Da Administração
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MUNICíPIO DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

ANEXO - I - DA LEI MUNICIPAL

01 - CARGO DE SECRETARIO

N° 937/2014.

MUNICIPAL:

ATRIBUIÇÕES:
-,

- Orientar, coordenar e controlar os trabalhos de uma Secretaria Municipal;
zelar pelo cumprimento de projetos, e programas baseados em. critérios de
prioridade e de custo-benefício; apresentar ao Prefeito, na época própria, o
programa anual de trabalhos do seu órgão, supervisionar a elaboração de
proposta orçamentária de seu órgão; apresentar periodicamente, relatórios
de atividades de seu órgão; proferir despachos decisórios ou
interlocutórios, em processos atinentes a assuntos de competência do órgão
que dirige; propor ao órgão competente da Secretaria da Administração a
admissão, nomeação e/ou dispensa ou exoneração de pessoal; indicar ao
Prefeito, servidores para o preenchimento das funções de chefia que lhe são
subordinadas ou propor sua demissão ou exoneração; fazer comunicar ao
setor competente as transferências de bens móveis e equipamentos; aprovar
a escala de férias dos empregados públicos e servidores do seu órgão,
manter rigoroso controle de entrada e saída de material requisitado; visar
atestados e certidões de qualquer titulo, fomecidas pelo órgão sob sua
direção; cumprir as demais atribuições que lhes forem conferi das em leis
regulamentos, executar outras tarefas correlatas.
REQUISITOS

PARA PROVIMENTO

DO CARGO EM COMISSÃO:

a) Mediante Livre Nomeação e Exoneração do Prefeito Municipal.
b) Idade mínima: 18 anos.
CARGA HORÁRIA:
c) Carga horária: a disposição do Prefeito Municipal.
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02 - CARGO DE CHEFE DE GABINETE:
ATRIBUIÇÕES:
- Assessorar diretamente o Prefeito Municipal, nos atos de gestão e da administração
dos negócios públicos em todos os assunto atinentes ao Governo, desenvolvendo
atividades administrativas e burocráticas, inclusive durante viagens e eventos para
representar o Município, exercer a direção-geral; chefiar, orientar, coordenar e fiscalizar
os trabalhos do Gabinete; Promover atividades de coordenação político-administrativas
da Prefeitura com os munícipes, pessoalmente, ou por meio de entidades que os
representem; Coordenar as relações do Executivo com o Legislativo, providenciando os
contatos com os vereadores, recebendo suas solicitações e sugestões, encaminhando-as
e/ou tomando as devidas providências e, se for o caso, respondendo-as; Acompanhar a
tramitação, na Câmara Municipal, dos projetos de lei de interesse do Executivo e manter
controle que permita prestar informações precisas ao prefeito; Promover o atendimento
das pessoas que procuram o prefeito, encaminhando-as para solucionar os respectivos
assuntos, ou marcando audiências; Organizar as audiências do prefeito, selecionando os
assuntos; Representar oficialmente o prefeito, sempre que para isso for credenciado;
Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao prefeito e
despacho decisórios em processos de sua competência; Despachar pessoalmente com o
prefeito todo o expediente dos serviços que dirige, bem como participar de reuniões
coletivas, quando convocadas; Prorrogar, ou antecipar, pelo tempo que julgar
necessário, o expediente do Gabinete; Verificar e visar todos os documentos referentes
às despesas dos órgãos sob sua direção;Manter-se a par das decisões do prefeito,
resolver os casos omissos, bem como as dúvidas; Desempenhar outras atribuições que
lhe sejam conferi das pelo prefeito, bem como fiscalizar todos os fatos externos que
comprometam os interesses do município, diligenciando junto aos responsáveis diretos
por determinada atividade, no sentido de eliminar as irregularidades, por ventura,
existentes; Dar todo respaldo necessário ao Poder Executivo.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO EM COMISSÃO:
a) Mediante Livre Nomeação e Exoneração do Prefeito Municipal.
b) Idade mínima: 18 anos.

CARGA HORÁRIA:
c) Carga horária de 40 horas semanais e sujeito a jornada especial além de realização de
viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados.
.
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03 - CARGO DE ASSESSOR DE PLANEJAMENTO:
ATRIBUIÇÕES:
- Assessorar as atividades relativas à elaboração, acompanhamento e avaliação do
planejamento municipal em todos os níveis; promover a elaboração, atualização,
monitoramento e controle da execução do Plano Municipal de Desenvolvimento;
Coordenador a elaboração dos instrumentos de Planejamento Orçamentário, (PP A, LDO
e LOA); Coordenar as atividades relativas ao desenvolvimento e modernização
administrativos; Coletar, analisar e manter atualizados dados e estatísticas institucionais;
Elaboração da Programação Financeira e do Cronograma de Execução Mensal de
Desembolso; Rateio dos recursos disponíveis, em atendimento às metas e objetivos
prioritários do Poder Executivo e o acompanhamento da efetiva execução da
Programação Financeira e do Cronograma de Execução Mensal de .Desembolso;
Coordenação,
orientação,
supervisão e avaliação de projetos especiais de
desenvolvimento; do gasto público, da elaboração de relatórios da ação do governo, na
identificação, análise e avaliação dos investimentos do governo municipal, suas fontes
de financiamento e sua articulação com os investimentos privados; Formulação do
planejamento estratégico municipal; acompanhamento de projetos de parcerias com a
União e o Estado objetivando a obtenção de transferências voluntárias para ações e
programas municipais; avaliação dos impactos sócio-econômicos das políticas e
programas dos Governos Federal e Estadual e elaboração de estudos especiais para a
reformulação de políticas municipais; realização de estudos e pesquisas para
acompanhamento da conjuntura sócio-econômica e gestão dos sistemas cartográficos e
estatísticos do município; viabilização de novas fontes de recursos para os planos de
governo; formulação de diretrizes, coordenação das negociações, acompanhamento e
avaliação dos financiamentos
externos de projetos públicos com organismos
multilaterais e agências governamentais; coordenação e gestão dos sistemas de
planejamento
e orçamento,
de organização
e modernização
administrativa;
administração de recursos da informação e informática; harmonizar das ações e projetos
das demais Secretaria Municipais com as fontes de recursos e o Planejamento
Estratégico do Município; coordenar outras ações ligadas ao planejamento.
REQUISITOS

PARA PROVIMENTO

DO CARGO EM COMISSÃO:

a) Mediante Livre Nomeação e Exoneração do Prefeito Municipal.
b) Idade mínima: 18 anos.

CARGA HORÁRIA:
c) Carga horária de 40 horas semanais e sujeito a jornada especial além de realização de
viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados.

11

Adm.: 2013/2016
~ lvimento

11

Av. 20 de Morro, 1385· Fone/Fax: 3753·1106 • CEP9,

Estado do Rio Grande do Sul

~==-----------

MUNICíPIO DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

04 - CARGO
REFERENCIA

DE COORDENADOR
DE ASSISTÊNCIA:

DO CRAS - CENTRO

DE

ATRIBUIÇÕES:

- Coordenar o CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social no
Município de São José das Missões/RS, Articular, acompanhar e avaliar o
CRAS e a implementação dos programas, serviços, projetos da proteção
social básica operacionalizadas nessa unidade; Coordenar a execução, o
monitoramento, o registro e a avaliação das ações; Acompanhar e avaliar
os procedimentos para a garantia da referência e contra-referência do
CRAS; Coordenar a execução das ações de forma a manter o diálogo e a
participação dos profissionais e das famílias, inseridas nos serviços
ofertados pelo CRAS e pela rede prestadora de serviços no território;
Definir com a equipe de profissionais
critérios de inclusão,
acompanhamento e desligamento das famílias; Definir com a equipe de
profissionais o fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento,
avaliação e desligamento das famílias; Definir com a equipe técnica os
meios e os ferramentais teórico-metodológicos de trabalho social com
famílias
e os serviços
socioeducativos
de convívio;
Avaliar
sistematicamente, com a equipe de referência dos CRAS, a eficácia,
eficiência e os impactos dos programas, serviços e projetos na qualidade de
vida dos usuários; Efetuar ações de mapeamento, articulação e
potencialização da rede socioassistencial e das demais políticas públicas no
território de abrangência do CRAS;
REQUISITOS

PARA PROVIMENTO

DO CARGO EM COMISSÃO:

a) Mediante Livre Nomeação e Exoneração do Prefeito Municipal.
b) Idade mínima: 18 anos.
c) Escolaridade: Ensino Superior

CARGA HORÁRIA:
d) Carga horária de 40 horas semanais e sujeito ajomada especial além de realização de
viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados.
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05 - CARGO DE ASSESSOR DE IMPRENSA:

ATRIBUIÇÕES:
- Coordenar a divulgação dos atos e fatos originados nos reais interesses
Municipais, das diversas células da administração municipal e toda a forma
de atividades desenvolvidas por qualquer das unidades internas do
Executivo Municipal, Compete também atuar como porta-voz de governo e
assessorar o Prefeito Municipal na coordenação e divulgação das atividades
de imprensa, publicidade.iexposição de ações, diretrizes, planos, programas
e outros assuntos de interesse político, econômico e social da
Administração Pública, bem como a coordenação das atividades de
imprensa de modo em geral. Compete também organizar, em conjunto com
o Gabinete, a agenda de atividades e programas oficiais do Prefeito e tomar
as providências necessárias para a sua observância. Programar solenidades,
em conjunto com o Gabinete; coordenar a expedição de convites e anotar
as providências que se tomarem necessárias ao fiel cumprimento dos
programas; coordenar as solicitações de entrevistas coletivas ou
individuais; acompanhar o Prefeito em suas viagens, quando solicitado.
Assessor de Imprensa: Além do elemento de confiança da autoridade
nomeante, é responsável por manter um estreito relacionamento com todas
as secretarias, para a compilação de matéria para publicação; elaborar o
teor dos textos a serem veiculados na imprensa; coordenar a distribuição da
matéria a ser veiculada na imprensa; organizar as entrevista coletivas de
autoridades municipais; acompanhar as autoridades municipais, quando
necessário, para a compilação das informações, de forma precisa e concisa;
executar outras atividades correlatas.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO EM COMISSÃO:
a) Mediante Livre Nomeação e Exoneração do Prefeito Municipal.
b) Idade mínima: 18 anos.
CARGA HORÁRIA:
c) A disposição da Administração Municipal e sujeito a jornada espe
além de realização de viagens e trabalhos aos sábados, domin s
feriados.
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06 - CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO
HUMANOS:

DE RECURSOS

ATRIBUIÇÕES:
- dirigir o setor de recursos humanos delegando tarefas aos servidores
integrantes da equipe de trabalho; supervisionar os atos relativos à vida
funcional dos servidores públicos; supervisionar os serviços de elaboração
de folha de pagamento e demais rotinas do setor; dirigir a emissão de
pareceres sobre os serviços que lhe são inerentes; supervisionar a
montagem de processos' de aposentadoria e pensão na forma da lei;
assessorar a comissão que executa o processo do estágio probatório dos
servidores; chefiar os serviços de informações determinadas por lei aos
órgãos de fiscalização internos e externos, bem como aos órgãos de
controle do Governo Federal ou Estadual; e executar demais atividades
correlatas.

REQUISITOS

PARA PROVIMENTO

DO CARGO EM COMISSÃO:

a) Mediante Livre Nomeação e Exoneração do Prefeito Municipal.
b) Idade mínima: 18 anos.

CARGA HORÁRIA:
c) A disposição da Administração Municipal e sujeito a jornada especi
além de realização de viagens e trabalhos aos sábados, doming
feriados.
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07 - CARGO DE SUPERVISOR

MUNICIPAL

DE SAÚDE:

ATRIBUIÇÕES:
- Supervisionar, Dirigir, Assessorar e Coordenar as atividades e os serviços
desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, dirigir e controlar o
pessoal, dirigir, organizar e coordenar a execução de ordens de serviço,
instruções e normas, auxiliar na elaboração de estratégias de trabalhos e
organização dos diversos setores da Secretaria e executar outras tarefas
correlatas, com a orientação do secretário Municipal de Saúde.

REQUISITOS

PARA PROVIMENTO

DO CARGO EM COMISSÃO:

a) Mediante Livre Nomeação e Exoneração do Prefeito Municipal.
b) Idade mínima: 18 anos.

CARGA HORÁRIA:
c)A disposição da Administração Municipal e sujeito a jornada es ecial
além de realização de viagens e trabalhos aos sábados, domi gos
feriados.

.
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08 - CARGO DE SECRETARIO

MUNICIPAL

ADJUNTO:

ATRIBUIÇÕES:

- Secretário Municipal Adjunto, na Pasta em que estiver lotado, responderá
pelo expediente da Secretaria nos impedimentos legais e temporários, bem
como ocasionais do Titular da Pasta; representar o Secretário, quando for o
caso, junto a autoridades e órgãos; exercer a coordenação do
relacionamento entre o Secretário e os dirigentes dos órgãos da Secretaria,
acompanhando o desenvolvimento dos programas, projetos e ações da
pasta; assessorar o Secretário no desempenho de suas funções; coordenar,
supervisionar e orientar as atividades das áreas técnicas da Secretaria,
responsabilizar-se pelo controle do ponto e efetividade dos servidores da
pasta; participar no processo de planejamento e na implementação das
políticas da pasta; exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pelo
titular, executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS

PARA PROVIMENTO

DO CARGO EM COMISSÃO:

a) Mediante Livre Nomeação e Exoneração do Prefeito Municipal.
b) Idade mínima: 18 anos.
CARGA HORÁRIA:
c) Carga horária: a disposição do Prefeito Municipal.
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09 - CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO
DE ABASTECIMENTO DE AGUA:

MUNICIPAL

ATRIBUIÇÕES:

-Dirigir, Assessorar e Coordenar as atividades e os serviços desenvolvidas
pela Secretaria Municipal de Obras, dirigir e controlar o pessoal, dirigir,
organizar e coordenar a execução de ordens de serviço, instruções e
normas, auxiliar na elaboração de estratégias de trabalhos e organização
dos diversos setores da Secretaria de que tratam do sistema de
abastecimento de água e executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS

PARA PROVIMENTO

DO CARGO EM COMISSÃO:

a) Mediante Livre Nomeação e Exoneração do Prefeito Municipal.
b) Idade mínima: 18 anos.

CARGA HORÁRIA:
c) A disposição da Administração Municipal e sujeito a jornada es cial
além de realização de viagens e trabalhos aos sábados, domi os
feriados.
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10 - CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO
DE ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PUBLICA:

MUNICIPAL

ATRIBUIÇÕES:

- Dirigir, Assessorar e Coordenar as atividades e os serviços desenvolvidas
pela Secretaria Municipal de Obras, dirigir e controlar o pessoal, dirigir,
organizar e coordenar a execução de ordens de serviço, instruções e
normas, auxiliar na elaboração de estratégias de trabalhos e organização
dos diversos setores da Secretaria de que tratam do sistema de Iluminação e
limpeza publica e executar outras tarefas correlatas, com a orientação do
Secretário Municipal de Obras.

REQUISITOS

PARA PROVIMENTO

DO CARGO EM COMISSÃO:

a) Mediante Livre Nomeação e Exoneração do Prefeito Municipal.
b) Idade mínima: 18 anos.

CARGA HORÁRIA:
c) A disposição da Administração Municipal e sujeito a jornada esp cia
além de realização de viagens e trabalhos aos sábados, domin os
feriados.
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11 - CARGO DE DIRETOR DO PARQUE DE MÁQUINAS:

ATRIBUIÇÕES:

- Dirigir, Assessorar e Coordenar as atividades e os serviços do Parque de
Máquinas, desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Obras, dirigir e
controlar o pessoal, dirigir, organizar e coordenar a execução de ordens de
serviço, instruções e normas, auxiliar na elaboração de estratégias de
trabalhos e organização dos diversos setores da Secretaria de que envolvam
o Parque de Máquinas 'e sua Estrutura Física, executar outras tarefas
correlatas, com a orientação do Secretário Municipal de Obras ..

REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO EM COMISSÃO:
a) Mediante Livre Nomeação e Exoneração do Prefeito Municipal.
b) Idade mínima: 18 anos.

CARGA HORÁRIA:
c) A disposição da Administração Municipal e sujeito a jornada esp ial
além de realização de viagens e trabalhos aos sábados, domin s
feriados.
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12 - CARGO DE DIRETOR DA FROTA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE:

DE TRANSPORTE

DA

ATRIBUIÇÕES:
- Dirigir, Assessorar e Coordenar as atividades e os serviços de Mobilidade
e Logística dos veículos lotados na Secretaria Municipal da Saúde, dirigir e
controlar o pessoal, dirigir, organizar e coordenar a execução de ordens de
serviço, instruções e normas, auxiliar na elaboração de estratégias de
trabalhos e organização 40s diversos setores da Secretaria de Saúde que
envolvam a Frota de Veículos, executar outras tarefas correlatas, com a
orientação do Secretário Municipal de Saúde.

REQUISITOS

PARA PROVIMENTO

DO CARGO EM COMISSÃO:

a) Mediante Livre Nomeação e Exoneração do Prefeito Municipal.
b) Idade mínima: 18 anos.

CARGA HORÁRIA:
c) A disposição da Administração Municipal e sujeito a jornada esp cial
além de realização de viagens e trabalhos aos sábados, domin os
feriados.
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13 - CARGO DE DIRETOR DA FROTA DE TRANSPORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO:

DA

ATRIBUIÇÕES:
- Dirigir, Assessorar e Coordenar as atividades e os serviços de Mobilidade
e Logística dos veículos lotados na Secretaria Municipal da Educação,
dirigir e controlar o pessoal, dirigir, organizar e coordenar a execução de
ordens de serviço, instruções e normas, auxiliar na elaboração de
estratégias de trabalhos e organização dos diversos setores da Secretaria
que envolvam a Frota de Veículos da Secretaria da educação, executar
outras tarefas correlatas, com a orientação do Secretário Municipal de
Saúde.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO EM COMISSÃO:
a) Mediante Livre Nomeação e Exoneração do Prefeito Municipal.
b) Idade mínima: 18 anos.

CARGA HORÁRIA:
c) A disposição da Administração Municipal e sujeito a jornada espe ia
além de realização de viagens e trabalhos aos sábados, doming s
feriados.
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.. MUNICíPIO DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

14 - CARGO DE DIRETOR DA DIVISÃO DE RECEITA:

ATRIBUIÇÕES:
- Compreende o cargo que se destina à organização e coordenação da
arrecadação municipal, supervisionar e fiscalizar os departamentos de sua
área de atuação, assessorar e coordenar relativos as receitas municipais,
supervisionar a liberação ,de habite-se, emitir, despachar ou dar parecer de
caráter conclusivo sobre assuntos submetidos a sua decisão ou apreciação,
expedir atos administrativos de sua competência, determinar as unidades
administrativas outras medidas que se fizerem necessárias para eficiência
dos trabalhos e consecução dos objetivos, apresentar ao prefeito Municipal,
anualmente e em caráter eventual, quando solicitado, relatório analítico e
critico da atuação dos departamentos de sua área de atuação, emitir
certidões, declarações e documentos administrativos de sua competência,
desempenhar outras atividades correlatas.

REQUISITOS

PARA PROVIMENTO

DO CARGO:

a) Mediante Livre Nomeação e Exoneração do Prefeito Municipal.
b) Idade mínima: 18 anos.

CARGA HORÁRIA:
c) A disposição da Administração Municipal e sujeito a jornada e ecia
além de realização de viagens e trabalhos aos sábados, domi gos
feriados.

Adm.: 2013/2016
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ATRIBUIÇÕES:
- Dirigir, coordenar e supervisionar na elaboração de projetos nos diversos
setores da Administração Municipal e acompanhar a sua implantação;
manter contatos permanentes com órgãos federal, estadual e outros
municípios visando tomar ciência da possibilidade de conseguir recursos
para o município; dirigir o setor na elaboração de projetos e solicitar a
elaboração de técnicos n'-?sdiversos setores da Administração quando não
estiver dentro de sua capacidade, colaborar no levantamento de dados e
documentos necessários para a elaboração dos projetos; Dirigir o setor na
elaboração de Projetos de Leis que serão enviados a Câmara Municipal de
Vereadores; zelar pelos bens e documentos que ficam sob a sua
responsabilidade; proceder a conferencia dos serviços executados na sua
área de sua competência; desempenhar outras atividades correlatas.
REQUISITOS

PARA PROVIMENTO

DO CARGO:

a) Mediante Livre Nomeação e Exoneração do Prefeito Municipal.
b) Idade mínima: 18 anos.
CARGA HORÁRIA:
c) A disposição da Administração Municipal e sujeito a jornada especial
além de realização de viagens e trabalhos aos sábados, domingos e
feriados.
GABINETE DO PREF
DAS MISSÕES, AOS 07 DE AGO

ICIPAL

SÃO JOSÉ
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