
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 023 – DE 03 DE ABRIL DE 2017. 
 

ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 2848/2005 QUE DISPÕE SOBRE O QUADRO DE CARGOS E 

FUNÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ESTABELECE O PLANO DE CARREIRA DOS 

SERVIDORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar no quadro de cargos 

constante da Lei Municipal nº 2848/2005, de 19 de outubro de 2005, acrescentando em seu art. 12 e Anexo 

II, os seguintes cargos: 

Nº cargos Denominação Vencimento Regime 

01 
Coordenador de Viação, Obras e Serviços da Região Norte do 

Interior do Município de Espumoso 
R$ 3.500,00 CC 

01 
Coordenador de Viação, Obras e Serviços da Região Sul do 

Interior do Município de Espumoso 
R$ 3.500,00 CC 

01 Coordenador de Praças, Parques, Jardins e Prédios Públicos R$ 3.500,00 CC 

01 Coordenador de Agricultura e Meio Ambiente R$ 3.500,00 CC 

01 Diretor de Meio Ambiente R$ 2.549,60 CC 

01 Diretor de Infraestrutura e Fomento à Produção Rural R$ 2.549,60 CC 

01 
Chefe de Equipe de Britagem da Região Norte do Interior do 

Município de Espumoso 
R$ 2.500,00 CC 

01 
Chefe de Equipe de Britagem da Região Sul do Interior do 

Município de Espumoso 
R$ 2.500,00 CC 

 

Art. 2º - Faz parte integrante desta lei, como anexo I, as especificações dos cargos criados. 

 

Art. 3º - Os cargos criados pela presente lei obedecerão a forma de provimento, 

nomeação, exoneração, vantagens e demais dispositivos constantes da Lei Municipal 2847/05, de 19 de 

outubro de 2005. 

 

Art. 4º - As despesas decorrentes desta lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias 

próprias. 

 

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO DE ESPUMOSO, aos 03 dias do mês de abril de 2017. 

 

 

 

 

DOUGLAS FONTANA 

Prefeito Municipal 

 

 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

 

SENHOR PRESIDENTE E SENHORES VEREADORES  

 

Honra-nos cumprimentá-los, na oportunidade em que encaminhamos projeto de lei n.º 
023-2017, o qual autoriza a inclusão no quadro de cargos em comissão, art. 12 da Lei 2848/2005. 

A Constituição Federal de 1988 foi um marco divisor para Administração Pública Brasileira, 
sobretudo pelo fato de estatuir em seu artigo 37, inciso II, que a investidura em cargo ou emprego público, 
depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos de acordo com a 
natureza e complexidade do cargo. 

Entretanto, o mesmo inciso tratou de excepcionar a referida regra no momento em que 
disciplinou que as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, 
não serão sujeitas a concurso público: (verbis) 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá os princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também ao seguinte: 

(...) 

  II – A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado 
em lei de livre nomeação e exoneração.” (destacamos) 

A ressalva indicada isenta os cargos comissionados da submissão ao concurso público, 
todavia, o inciso V do mesmo dispositivo, estabelece em quais condições estes cargos serão admitidos: “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.” 

No caso em questão, tal criação de cargos, dá-se em razão da reestruturação 
administrativa, procedida por meio do Projeto de Lei Municipal 022-2017, também em análise nesta 
colenda Câmara. 

Destacamos aqui o comprometimento do Poder Executivo Municipal, de não efetuar 
nomeação alguma para o cargo de Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, durante o 
exercício de 2017, pois tal cargo poderá ser extinto quando da formulação do novo PPA para o quadriênio 
de 2018 à 2021, e ainda da formulação da LDO e da LOA para o exercício seguinte. 

Cumpre salientar que tal extinção do cargo de Secretário Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, não é possível no momento, pelo fato da impossibilidade de mudanças desta senda nas referidas 
leis vigentes.  

Em se tratando da questão orçamentária que envolve o presente projeto, segue em anexo 
cálculo de impacto orçamentário. 

Assim sendo remeto-vos a presente matéria para apreciação dos nobres edis. 
 

GABINETE DO PREFEITO DE ESPUMOSO, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

DOUGLAS FONTANA 

Prefeito Municipal 



 

ANEXO I 

 

 

CARGO: COORDENADOR DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS DA REGIÃO NORTE DO INTERIOR DO 

MUNICÍPIO DE ESPUMOSO.  

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Elaborar, e controlar os programas a serem desenvolvidos pela Secretaria Municipal Transportes e 
Trânsito, chefiar e coordenar as atividades relativas ao setor ao qual é responsável buscando 
assegurar o desenvolvimento normal das atividades e serviços pertinentes. 
 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Fazer executar todas as funções dos setores de  viação, obras e serviços 
ligados à Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito, coordenando e gerenciando a 
atividade dos servidores ali lotados ou designados; coordenar os projetos e a execução de obras 
viárias; fiscalizar o cumprimento das disposições de natureza legal, no que diz respeito a sua área 
de competência; fiscalizar a construção e conservação das estradas do Município, bem como 
manter a infraestrutura de máquinas e veículos de apoio aos seus trabalhos; coordenar serviços 
de máquinas para o melhoramento das propriedades rurais, tais como terraplenagens, açudes, 
estradas de lavouras, e demais serviços inerentes ao fomento da agricultura e agropecuária, com 
ênfase à bacia leiteira; manter o controle de combustível; fiscalizar o abastecimento da frota 
municipal, sob sua responsabilidade; manter o funcionamento, controle e fiscalização dos serviços 
da oficina mecânica do município, quando este realizado em veículos e maquinários que estão 
sob sua responsabilidade; sugerir ao Executivo medidas de interesse da Secretaria; conduzir 
veículos e operar máquinas da Administração Municipal, desde que devidamente habilitado para 
tal. 
 

FORMA DE RECRUTAMENTO: CC  

REQUISITOS PARA RECRUTAMENTO: 
 

a) Idade: mínima de 18 anos; 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Carga horária: Período mínimo de 35 horas semanais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

CARGO: COORDENADOR DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS DA REGIÃO SUL DO INTERIOR DO 

MUNICÍPIO DE ESPUMOSO.  

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Elaborar, e controlar os programas a serem desenvolvidos pela Secretaria Municipal Transportes e 
Trânsito, chefiar e coordenar as atividades relativas ao setor ao qual é responsável buscando 
assegurar o desenvolvimento normal das atividades e serviços pertinentes. 
 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Fazer executar todas as funções dos setores de  viação, obras e serviços 
ligados à Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito, coordenando e gerenciando a 
atividade dos servidores ali lotados ou designados; coordenar os projetos e a execução de obras 
viárias; fiscalizar o cumprimento das disposições de natureza legal, no que diz respeito a sua área 
de competência; fiscalizar a construção e conservação das estradas do Município, bem como 
manter a infraestrutura de máquinas e veículos de apoio aos seus trabalhos; coordenar serviços 
de máquinas para o melhoramento das propriedades rurais, tais como terraplenagens, açudes, 
estradas de lavouras; manter o controle de combustível; fiscalizar o abastecimento da frota 
municipal, sob sua responsabilidade; manter o funcionamento, controle e fiscalização dos serviços 
da oficina mecânica do município, quando este realizado em veículos e maquinários que estão 
sob sua responsabilidade; sugerir ao Executivo medidas de interesse da Secretaria; conduzir 
veículos e operar máquinas da Administração Municipal, desde que devidamente habilitado para 
tal. 
 

FORMA DE RECRUTAMENTO: CC  

REQUISITOS PARA RECRUTAMENTO: 
 

a) Idade: mínima de 18 anos; 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Carga horária: Período mínimo de 35 horas semanais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

CARGO: COORDENADOR DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E PRÉDIOS PÚBLICOS 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Chefiar, supervisionar, coordenar e orientar trabalhos rotineiros de manutenção de parques, 
praças e prédios públicos, bem como, orientar, organizar e supervisionar os serviços de 
competência do setor, tais como: plantio, adubação, poda e limpeza de praças, parques e jardins, 
e canteiros;  
 
 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Orientar, organizar e supervisionar serviços de plantio, adubação de 
árvores, flores e gramas em praças, parques e jardins e demais logradouros públicos; receber as 
ordens de serviço para execução de trabalhos em praças, parques e demais áreas públicas, 
comunicando aos subordinados e controlando sua correta execução, no prazo determinado; 
orientar e supervisionar a guarda e conservação de máquinas e equipamentos utilizados 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; cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança 
do trabalho orientando os servidores sob sua responsabilidade quanto ao uso de botas, luvas, 
capacetes, guarda-pó, e demais vestimentas de proteção; elaborar relatório mensal de atividades 
desenvolvidas pelo setor, entregando-o ao responsável pela divisão de serviços urbanos; elaborar 
mensalmente a relação de horas-extras dos funcionários do setor, encaminhando-a ao 
responsável pela divisão dos serviços urbanos; zelar pela boa imagem da Administração 
Municipal; controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto dos 
equipamentos de segurança individual; controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob 
sua responsabilidade, a fim de evitar desvios de função e, se necessário, demandar as 
providências necessárias para regularização, junto a Secretaria Municipal de Administração; 
conduzir veículos e operar máquinas da Administração Municipal, desde que devidamente 
habilitado para tal. 
 

FORMA DE RECRUTAMENTO: CC  

REQUISITOS PARA RECRUTAMENTO: 
 

a) Idade: mínima de 18 anos; 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Carga horária: Período mínimo de 35 horas semanais. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO: COORDENADOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Elaborar, e controlar os programas a serem desenvolvidos pela Secretaria Municipal Obras 
Públicas e Serviços Urbanos, orientar, organizar e supervisionar os serviços de competência do 
setor. 
 
 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Assessorar o titular da Secretaria no planejamento das ações voltadas ao 
desenvolvimento da Agricultura e da conservação do Meio Ambiente do Município; supervisionar 
o trâmite dos processos administrativos relativos às demandas da secretaria; assessorar os 
servidores responsáveis pelo registro de dados estatísticos, de controle cadastrais e demais 
tarefas de rotina, orientando-os, quando necessário; dirigir a execução de convênios firmados 
com a União e Estado, diretamente ligados à agricultura e ao meio ambiente; supervisionar os 
serviços inerentes à implantação de alternativas de renda para as pequenas e médias 
propriedades rurais; coordenar a implantação de programas e projetos, realizando a  supervisão e 
avaliação de modo que o fomento na expansão na agricultura e no meio ambiente sejam 
referências para impulsionar a economia local; coordenar a criação de diferenciais competitivos 
atraindo novos investimentos para que a geração de emprego e renda possam auxiliar na fixação 
da comunidade, oportunizando desta forma melhoria na qualidade de vida; conduzir veículos e 
operar máquinas da Administração Municipal, desde que devidamente habilitado para tal. 
 

FORMA DE RECRUTAMENTO: CC  

REQUISITOS PARA RECRUTAMENTO: 
 

a) Idade: mínima de 18 anos; 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Carga horária: Período mínimo de 35 horas semanais. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Elaborar, e controlar os programas na área de Gestão Ambiental a serem desenvolvidos pela 
Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente, orientar, organizar e supervisionar os serviços 
de competência do setor.  
 
 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Coordenar e organizar o sistema de licenciamento municipal nos termos 
da legislação vigente; superintender o planejamento, organização, execução e controle da política 
ambiental e defesa do Meio Ambiente, do Município, e fazer cumprir as disposições da Lei 
Orgânica; assessorar o Prefeito Municipal e os demais Órgãos da Administração Municipal nas 
ações e projetos relacionados ao meio ambiente; atuar como representante da Prefeitura 
Municipal no Conselho Municipal de Meio Ambiente, bem como em outras instâncias delegadas 
pelo Prefeito Municipal; coordenar e organizar a gestão de projetos vinculados ao Fundo 
Municipal do Meio Ambiente; acompanhar e colaborar na elaboração do Orçamento Anual e do 
Orçamento Plurianual de Investimentos; promover a articulação com entidades, pública ou 
privada, interna ou externa, para execução ou desenvolvimento de projetos ou atividades de sua 
competência; fazer cumprir a legislação de preservação e defesa do Meio Ambiente e cooperar na 
fiscalização dos serviços públicos, patrimônio municipal e aplicação da legislação pertinente; 
elaborar relatórios técnicos e pareceres de sua competência; trabalhar segundo normas técnicas 
de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; conduzir veículos e 
operar máquinas da Administração Municipal, desde que devidamente habilitado para tal. 
 

FORMA DE RECRUTAMENTO: CC  

REQUISITOS PARA RECRUTAMENTO: 
 

a) Idade: mínima de 18 anos; 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Carga horária: Período mínimo de 35 horas semanais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
CARGO: DIRETOR DE INFRAESTRUTURA E FOMENTO À PRODUÇÃO RURAL 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Elaborar, e controlar os programas a serem desenvolvidos pela Secretaria Municipal Agricultura e 
Meio Ambiente, e ainda coordenar e promover a execução das propostas políticas e 
administrativas de incentivo à produção primária que visem o atendimento das necessidades do 
Município. 
 
 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Auxiliar no desenvolvimento e execução das políticas agrícolas de 
fomento e incentivo à produção primária através da coordenação de programas e projetos para o 
incentivo e desenvolvimento de atividades agrícolas no Município, auxiliando no assessoramento 
e na assistência das iniciativas públicas e privadas para o desenvolvimento econômico e social do 
setor primário; auxiliar na realização de levantamentos estatísticos e cadastrais das atividades 
agrícolas, objetivando, por um lado, o fomento dessas atividades, e, por outro lado, sua 
adequação e observância de regulamentos administrativos; promover a execução de atividades 
ligadas ao incentivo da agricultura e pecuária, tais como aquisição e distribuição, em condições 
favoráveis, de sementes e fertilizantes, produção e vendas de mudas, serviços de máquinas e 
insumos agrícolas; coordenar as atividades relativas à orientação da produção primária a ao 
abastecimento público; coordenar o desenvolvimento de projetos e execução da política 
municipal de fomento as atividades agropecuárias, visando o incremento da produção rural; 
auxiliar na elaboração e implementação de mecanismos de controle e fiscalização sanitária animal 
e vegetal, formulando políticas educacionais e ações de educação voltadas para fiscalização e 
controle do meio ambiente; planejar e coordenar ações que visem a implantação de projetos na 
área agropecuária, instruindo acerca de técnicas aplicáveis, origem de recursos e créditos; 
coordenar ações que visem à disponibilização da infraestrutura necessária ao desenvolvimento 
das propriedades rurais; implementar coordenar ações relacionadas ao abastecimento, 
armazenamento e comercialização de insumos, gêneros alimentícios e produtos agropecuários; 
Implementar e executar ações de abastecimento d'água, assistência técnica e extensão rural, 
conduzir veículos e operar máquinas da Administração Municipal, desde que devidamente 
habilitado para tal. 
 

FORMA DE RECRUTAMENTO: CC  

REQUISITOS PARA RECRUTAMENTO: 
 

a) Idade: mínima de 18 anos; 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Carga horária: Período mínimo de 35 horas semanais. 
 
 



 
 
 
 
 

CARGO: CHEFE DE EQUIPE DE BRITAGEM DA REGIÃO NORTE DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE 

ESPUMOSO.  

 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Coordenar a extração de pedras e britagem, bem como a direção dos serviços no britador. 
 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Dirigir, controlar, organizar e coordenar os serviços de britagem 
municipal, controlando os estoques e a destinação da brita de forma a atender os interesses 
municipais, tanto na economia quanto no uso adequado do material, segundo lhe for solicitado 
pela direção da secretaria; distribuir tarefas, organizando funcionário que atuam na manutenção 
do britador, no recebimento do basalto na boca do britador e na expedição da brita; exigir e 
acompanhar a manutenção das máquinas e equipamentos do britador; exigir que os servidores se 
utilizem EPI’s no desempenho de suas tarefas; distribuir tarefas aos subordinados e responder 
pela fiel observância dos prazos fixados ao cumprimento; designar os locais de trabalho e horário 
de serviço do pessoal lotado na unidade e dispor sobre sua movimentação interna e externa; 
propor medidas que julgar convenientes para o melhor desempenho das atividades; assegurar o 
entrosamento entre os trabalhos sob sua gerência com os de transporte da brita; controlar o 
desempenho do pessoal para assegurar o desenvolvimento normal das rotinas de trabalho; 
submeter à consideração do superior hierárquico os assuntos que excedam à sua competência; 
combater o desperdício e evitar duplicidades e superposições de iniciativas; estabelecer os 
indicadores de desempenho e qualidade do projeto ou atividade; acompanhar, avaliar e 
monitorar o desempenho dos serviços de britagem; zelar pela observância da legislação dos 
princípios aplicáveis; conduzir veículos e operar máquinas da Administração Municipal, desde que 
devidamente habilitado para tal. 
 

FORMA DE RECRUTAMENTO: CC  

REQUISITOS PARA RECRUTAMENTO: 
 

a) Idade: mínima de 18 anos; 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Carga horária: Período mínimo de 35 horas semanais. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CARGO: CHEFE DE EQUIPE DE BRITAGEM DA REGIÃO SUL DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE 

ESPUMOSO.  

 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: 

Coordenar a extração de pedras e britagem, bem como a direção dos serviços no britador. 
 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Dirigir, controlar, organizar e coordenar os serviços de britagem 
municipal, controlando os estoques e a destinação da brita de forma a atender os interesses 
municipais, tanto na economia quanto no uso adequado do material, segundo lhe for solicitado 
pela direção da secretaria; distribuir tarefas, organizando funcionário que atuam na manutenção 
do britador, no recebimento do basalto na boca do britador e na expedição da brita; exigir e 
acompanhar a manutenção das máquinas e equipamentos do britador; exigir que os servidores se 
utilizem EPI’s no desempenho de suas tarefas; distribuir tarefas aos subordinados e responder 
pela fiel observância dos prazos fixados ao cumprimento; designar os locais de trabalho e horário 
de serviço do pessoal lotado na unidade e dispor sobre sua movimentação interna e externa; 
propor medidas que julgar convenientes para o melhor desempenho das atividades; assegurar o 
entrosamento entre os trabalhos sob sua gerência com os de transporte da brita; controlar o 
desempenho do pessoal para assegurar o desenvolvimento normal das rotinas de trabalho; 
submeter à consideração do superior hierárquico os assuntos que excedam à sua competência; 
combater o desperdício e evitar duplicidades e superposições de iniciativas; estabelecer os 
indicadores de desempenho e qualidade do projeto ou atividade; acompanhar, avaliar e 
monitorar o desempenho dos serviços de britagem; zelar pela observância da legislação dos 
princípios aplicáveis; conduzir veículos e operar máquinas da Administração Municipal, desde que 
devidamente habilitado para tal. 
 

FORMA DE RECRUTAMENTO: CC  

REQUISITOS PARA RECRUTAMENTO: 
 

a) Idade: mínima de 18 anos; 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Carga horária: Período mínimo de 35 horas semanais. 
 
 
 
 


