
 

LEI MUNICIPAL Nº 874/2017, de 24 de abril de 2017. 
 

 

 

 

Altera a Lei Municipal nº 735/2014. 

 

 

 

 

    JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo 
Xingu – RS, faço saber, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 

Art. 1º - A Lei Municipal nº 735, de 3 de fevereiro de 2014, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 19 - É o seguinte o quadro dos cargos em comissão e funções de confiança da 
administração centralizada do Executivo Municipal: 

Denominação Nº. de Cargos e Funções Código (p.ex.) 

Assessor de Gabinete  01 1 – 01 

Chefe de Departamento 06 1 – 01 

Diretor 03 1 – 02 

Secretário Adjunto  03 1 – 03 

Secretário Municipal 06 Subsídio 

”  

“Art. 23 - As especificações relacionadas aos cargos em comissão e funções de confiança, 
conforme determina o artigo 6º da presente Lei, estão dispostas no anexo II.” 

 
“Art. 24 - ...................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 



 

II - Cargos de provimento em comissão: 

PADRÃO COEFICIENTE 
01 1.80 

02 2.50 
03 3.20 

 

    III - Das funções de confiança: 

PADRÃO COEFICIENTE 
01 0.50 
02 0.75 

03 1.00 
” 

    Art. 2º - Fica revogado o artigo 25 da Lei Municipal nº 
735/2014. 

    Art. 3º - O Anexo II da Lei Municipal nº 735/2014 passa a viger 
com a redação constante no anexo da presente Lei. 

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

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU – RS, em 24 de abril de 2017. 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI 
Prefeito Municipal  

 
 
Registre-se e Publique-se 

 
 
 
 
DILAMAR CEZAR CONTERATO 
Sec. Mun. da Adm. Plan. e Finanças 

 



 

ANEXO À LEI MUNICIPAL Nº 873/2017 
 

“ 

ANEXO II 

CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA  

 
CARGO: ASSESSOR DE GABINETE  

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Assessorar o Prefeito nas ações inerentes a Chefia do Poder 
Executivo Municipal. 

b) Descrição Analítica: 

• Assessorar o Prefeito na promoção, articulação e avaliação das políticas públicas 
estratégias e prioritárias do plano de governo;  

• Assessorar o Prefeito nas suas relações com os poderes, as autoridades e as 
entidades da sociedade organizada;  

• Assessorar o Prefeito na coordenação do cumprimento das missões por ele 
determinadas;  

• Representar o Prefeito, quando designado;  

• Assessorar o Prefeito nas ações de divulgação externa e interna, vertical e 
horizontal das políticas públicas e diretrizes de governo; 

• Monitorar a tramitação dos atos, projetos e ações de interesse do Prefeito;  

• Desenvolver outras atividades de assessoramento especial atribuídas pelo Prefeito. 

c) Condições de Trabalho: 

Carga horária semanal: 20 horas. 

d) Requisitos para Provimento: 

  Idade: Mínima de 18 anos. 

e) Admissão: 

O cargo é de livre nomeação, a critério do Poder Executivo. 



 

CARGO: DIRETOR 
 

 ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Desenvolver as atividades de direção da Diretoria a qual for 
designado. 

 b) Descrição Analítica:  

• Desenvolver atividades de direção da Diretoria a qual for designado, compreendendo o 
planejamento de atividades, coordenação e acompanhamento dos trabalhos;  

• Promover contatos com os diversos setores envolvidos com os sistemas e programas 
de responsabilidade da Diretoria, necessários ao desenvolvimento pleno das 
atividades; 

• Promover reuniões com os Servidores visando a orientação das atividades 
operacionais da respectiva Diretoria; 

• Propor medidas que julgar convenientes para o melhor desempenho das atividades da 
respectiva Diretoria; 

• Assegurar o entrosamento entre as atividades da Diretoria com os demais órgãos de 
Secretaria; 

• Combater o desperdício e evitar duplicidades e superposições de iniciativas; 

• Organizar, orientar e chefiar a execução dos trabalhos dos Servidores lotados na 
Diretoria; 

• Gerenciar o suprimento de materiais permanentes e de consumo da Diretoria; 

• Submeter à consideração superior os assuntos que excedam à sua competência; 

• Executar outras atribuições correlatas, conforme determinação superior. 

 
c) Condições de Trabalho: 

Carga horária semanal: 40 horas. 

d) Requisitos para Provimento: 

  Idade: Mínima de 18 anos. 

e) Admissão: 

O cargo é de livre nomeação, a critério do Poder Executivo. 



 

 CARGO: CHEFE DE DEPARTAMENTO 

 ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Desenvolver as atividades de chefia do departamento, ao qual 
for designado. 

b) Descrição Analítica:  

• Chefiar a execução, sob orientação e supervisão superior, das atividades pertinentes ao 
respectivo Departamento; 
 

• Organizar, orientar e chefiar a execução dos trabalhos dos Servidores lotados no 
Departamento; 

• Submeter à consideração da Chefia imediata os assuntos que excedam à sua 
competência; 

• Combater o desperdício e evitar duplicidades e superposições de iniciativas;  

• Executar outras atribuições correlatas, conforme determinação superior. 

 
c) Condições de Trabalho: 

Carga horária semanal: 40 horas. 

d) Requisitos para Provimento: 

  Idade: Mínima de 18 anos. 

e) Admissão: 

O cargo é de livre nomeação, a critério do Poder Executivo. 

 

 

 

 

 

 



 

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Promover a administração superior da Secretaria em estrita 
observância das disposições legais e normativas vigentes. 

b) Descrição Analítica:  
 

• Exercer as competências previstas na Lei Orgânica do Município para o Secretário 
Municipal; 

• Exercer a liderança e articulação institucional do setor de atuação da Secretaria, na 
condição de auxiliar do Prefeito Municipal, promovendo contatos e relações com 
autoridades e organizações;  

• Exercer a administração da execução das competências previstas em lei para a 
respectiva Secretaria e aquelas delegadas pelo Prefeito Municipal;  

• Assessorar o Prefeito e os outros Secretários de Município em assuntos da 
competência da Secretaria;  

• Despachar diretamente com o Prefeito;  

• Promover o controle dos resultados das ações da Secretaria em confronto com a 
programação, expectativa inicial de desempenho e volume de recursos utilizados;  

• Controlar as atividades observando a dotação orçamentária anual prevista para a 
Secretaria; 

• Apresentar ao Prefeito Municipal relatório anual das atividades da respectiva 
Secretaria;  

• Promover reuniões periódicas de coordenação entre os diferentes setores da Secretaria; 

• Expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos, relativos aos 
assuntos da respectiva Secretaria; 

• Praticar os atos necessários ao cumprimento das atribuições da Secretaria e aqueles 
para os quais receber delegação de competência do Prefeito; 

• Desempenhar outras tarefas compatíveis com a posição e as definidas pelo Prefeito. 

 
c) Condições de Trabalho: 

Carga horária semanal: 40 horas. 



 

d) Requisitos para Provimento: 

  Idade: Mínima de 18 anos. 

e) Admissão: 

O cargo é de livre nomeação, a critério do Poder Executivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARGO: SECRETÁRIO ADJUNTO  

ATRIBUIÇÕES: 

 a) Descrição Sintética: Auxiliar o Secretário Municipal no cumprimento de suas 
atribuições e substituí-lo nas suas ausências e impedimentos 

b) Descrição Analítica:  

• Analisar os expedientes relativos à Secretaria e despachar diretamente com o 
Secretário;  

• Promover reuniões com os responsáveis pelas demais unidades orgânicas de nível 
departamental da Secretaria;  

• Auxiliar o Secretário no controle dos resultados das ações da Secretaria em confronto 
com a programação, expectativa inicial de desempenho e volume de recursos 
utilizados;  

• Submeter à consideração do Secretário os assuntos que excedam à sua competência; 
coordenar a elaboração da proposta orçamentária da Secretaria;  

• Propor ao Secretário a criação, transformação, ampliação, fusão e extinção de 
unidades administrativas de nível divisional e inferiores a este para a execução da 
programação da Secretaria;  

• Desempenhar outras tarefas compatíveis com a posição e as delegadas pelo Secretário. 

 
c) Condições de Trabalho: 

Carga horária semanal: 40 horas. 

d) Requisitos para Provimento: 

  Idade: Mínima de 18 anos. 

e) Admissão: 

O cargo é de livre nomeação, a critério do Poder Executivo. 

” 


