
   PROJETO DE LEI Nº 002-03 / 2019 
 

Extingue e Cria cargos, acrescidos ao quadro 

de Cargos Comissionados e/ou Funções 

Gratificadas do Município, fixa o respectivo 

padrão salarial, indica recursos e dá outras 

providências. 
 

 SANDRO RANIERI HERRMANN, Prefeito Municipal de 

COLINAS, Estado do Rio Grande do Sul,  

     FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono 

e promulgo a seguinte Lei: 

 

 Art. 1º - Ficam extintos os Cargos de Coordenador do 

Departamento da Cultura (CC7/FG-03) e Coordenador do Departamento de Esportes 

(CC7/FG-03), ambos integrantes do Quadro de Cargos da Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Turismo e Desporto. 

 

    Art. 2º - É o Poder Executivo autorizado a ciar cinco (05) 

cargos, com a denominação de “Dirigente de Setor”, acrescidos ao Quadro de Cargos 

Comissionados e/ou Funções Gratificadas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Turismo e Desporto, Padrão CC1/FG1, com a remuneração equivalente a R$ 1.271,21 para o 

CC1 e R$ 635,60, quando se trata de FG1. 

 

    Art. 3º - As atribuições dos Cargos, bem como carga horária, 

lotação, requisitos para as nomeações, recrutamento e demais condições de trabalho, são as 

constantes no ANEXO I, que passa a ser parte desta Lei. 

   

    Art. 4º - As despesas decorrentes da presente Lei serão 

atendidas por dotações orçamentárias do respectivo Órgão de lotação. 

 

    Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

    GABINETE DO PREFEITO, 05 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

      SANDRO RANIERI HERRMANN, 

       Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA DO 

PROJETO DE LEI Nº 002-03/2019 

 

     COLINAS, RS, 05 de fevereiro de 2.019.  

 Senhor Presidente,  

Senhoras e Senhores Vereadores:  

 

           Nestes primeiros contatos com esse Poder Legislativo, no recém-iniciado exercício e 

período legislativo de 2019, gostaríamos de apresentar nossos votos de exitosas ações, 

voltadas para o atendimento dos anseios da comunidade representada. 

 E dentro do conceito de que a gestão pública é um exercício dinâmico, de contínuos 

aprendizados, adequações e atualizações de aspectos pertinentes ao conjunto de ferramentas 

utilizadas para o cumprimento das atribuições inerentes às responsabilidades que nos são 

delegadas, vimos submeter à apreciação e sábia decisão dessa Casa, o anexo Projeto de Lei, 

que trata da extinção e criação de cargos Comissionados e Funções Gratificadas, conforme 

identificado na matéria anexa. 

 Na verdade os cargos que gostaríamos de extinguir, Coordenador do Departamento 

de Cultura e Coordenador do Departamento de Esportes, não foram, até o momento, 

ocupados nesta gestão e as atividades e ações das correspondentes áreas têm sido atendidas, a 

contento, pela Secretaria de Educação e Cultura, com a atual estrutura de funcionamento. Os 

valores de sua correspondente remuneração são expressivos, R$ 4.237,36 cada, e a nossa 

convicção é de que podemos, sem nenhum prejuízo para o trabalho planejado, substituir tais 

cargos por outros cinco, com uma remuneração de R$ 1.271,21, que, juntos, somariam R$ 

6.356,05, quando os dois outros referidos somariam R$ 8.474,72. 

 A denominação dos novos cargos propostos, qual seja, Dirigente de Setor, condiz com 

as atribuições que os mesmos haverão de desempenhar, sempre subordinados à direção da 

Escola e nos setores em que as demandas, ora crescem, ora oscilam, podendo atuar, 

conjuntamente com os servidores do quadro efetivo, na forma de assessorar e de coordenar as 

tarefas, no âmbito interno, bem como externo do ambiente escolar, tanto na Escola Ipiranga 

como na Educação Infantil.         

         Convém destacar que a opção pela criação de Cargos Comissionados, visa contribuir, 

na prática, com o atendimento de determinadas situações, de forma mais ágil, em especial no 

que tange às questões de ordem burocrática, além da preocupação que se deve ter em 

gerenciar, com prudência, os recursos financeiros, evitando o inchamento, em definitivo, do 

quadro de servidores. 

 Aguardando a análise, em caráter de urgência, do Projeto de Lei e a sua aprovação, 

reiteramos protestos de estima. 

 

 

 

 

 

       SANDRO RANIERI HERRMANN 

                   Prefeito Municipal 

Ilustríssimo Senhor 

Vereador JULIANO KOHL  

M. D. Presidente da Câmara de Vereadores 

COLINAS – RS. 

 



 

 

ANEXO I 

 

CARGO:   DIRIGENTE DE SETOR 

PADRÃO:  CC1/FG1 

 

ATRIBUIÇÕES: 

a)  Descrição Sintética: chefiar e/ou coordenar as atividades de sua competência, no 

âmbito da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. 

  

b) Descrição Analítica: articular e executar atividades, previamente planejadas, com 

a supervisão das direções escolares; elaborar relatórios ao superior, dando ciência 

das atividades desempenhadas; auxiliar as demais unidades ou setores gerenciais 

da Secretaria para a execução das políticas administrativas propostas pelo 

secretário do Órgão; auxiliar e acompanhar os atos e processos administrativos de 

sua esfera de competência; dirigir veículos públicos municipais; e desenvolver 

outras atividades e atribuições correlatas.   

 

. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Estar, de forma permanente, à disposição do Prefeito. 

 

LOTAÇÃO: Diversos Setores da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e 

Desporto.  

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Escolaridade: Ensino Médio completo.  

b) Idade mínima: 18 anos completos. 

c) Apresentação de Declaração de Bens 

 

RECRUTAMENTO:  Livre Escolha do Prefeito Municipal. 

 


