
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 099/2021 DE 28 DE SETEMBRO DE 2021. 

 

 

 

DISPÕE SOBRE A ESPECIFICAÇÃO DAS 

ATIVIDADES DOS CARGOS DE 

PROVIMENTO EM COMISSÃO DA LEI 

COMPLEMENTAR 023/2007, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

JAIR DA SILVA RIBEIRO, Prefeito do Município de Frei Rogério, Estado de Santa 

Catarina, no uso de suas atribuições e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, 

submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte Projeto de Lei: 

 

Art. 1º.  Fica acrescentado a palavra “Municipal” para o cargo de Secretário, no quadro do 

Grupo IV, item 1.1. 

 

Art. 2º. Fica alterado a nomenclatura do cargo de “Chefe de Serviços” para “Chefe de Setor” 

e “Chefe de Setor” para “Chefe de Serviços”, no quadro do Grupo IV, item 1.1 e 2.2. 

 

Art. 3º. Fica acrescentado na Lei Complementar 023/2007, ANEXO IV, GRUPO IV as 

especificações das atividades dos cargos de provimento em comissão, que passam a ser as 

seguintes: 

 

2.2 - ESPECIFICAÇÕES DA ATIVIDADES 

 

Nome do Cargo   Atividades Específicas 

Secretário “Municipal” Exercer a orientação, coordenação e 

supervisão dos órgãos e entidades da 

administração municipal na área de sua 

competência; referendar os atos e decretos 

assinados pelo Prefeito. Expedir instruções 

para a execução das leis, decretos e 

regulamentos. Praticar os atos pertinentes às 

atribuições que lhe forem outorgadas ou 

delegadas pelo Prefeito, referentes a pasta 

específica em que for nomeado. Comparecer 

à Câmara Municipal ou a suas comissões 

para os fins necessários.  Formular e executar 

os planos, planejamentos projetos e ações 

correspondentes à sua pasta específica. Ser 

responsável por todos os assuntos direta e 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

indiretamente da sua pasta. Possuir 

preferencialmente escolaridade em nível 

superior. 

Assessor Jurídico Prestar assessoria jurídica em todas as áreas 

do Serviço Público, elaborar e revisar 

contratos, projetos de Lei, e toda 

documentação oficial do Município, bem 

como dar pareceres sobre a 

constitucionalidade dos atos municipais, 

representar em juízo ou fora dele, e outras 

atividades correlatas.  

Elaborar pareceres, informes técnicos e 

relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, 

fazendo observações e sugerindo medidas 

para implantação, desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de atividades em sua área 

de atuação. Proceder a estudos sobre matéria 

que for indicada, consultando códigos, leis, 

doutrinas, jurisprudências e outros 

documentos, procurando adequar os fatos à 

legislação aplicável. 

 

Diretor de Departamento Exercer a direção e coordenação geral dos 

trabalhos do Departamento em que estiver 

lotado. Promover, por todos os meios que 

estão ao seu alcance, o aperfeiçoamento dos 

serviços sob sua responsabilidade. Dirigir, 

orientar, agregar e implementar as atividades 

administrativas e/ou técnicas inerentes a 

campos funcionais específicos das 

atribuições do departamento a que está 

vinculado. Distribuir tarefas, orientar e 

fiscalizar sua execução. Possuir notório saber 

na área. Possuir preferencialmente 

escolaridade em nível superior. 

Chefe de “Setor”    Assessorar, supervisionar, coordenar  e 

dirigir todas as atividades administrativas do 

Departamento. Apresentar ao seu superior em 

cada exercício, o programa anual dos 

trabalhos a cargo das unidades sob sua 

chefia, para o exercício seguinte. Coordenar 

os trabalhos de seus órgãos subordinados. 

Opinar sobre processos de servidores que lhe 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

sejam subordinados. Verificar e anuir todos 

os documentos referentes às requisições dos 

órgãos sob sua direção. 

 

Chefe de Seção  Coordenar e assessorar as atividades em 

geral dos trabalhos da seção em que estiver 

lotado. Controlar o ponto de seus servidores 

e ocorrências funcionais destes em relação às 

suas atividades no órgão e enviá-las ao 

Departamento de Recursos Humanos. 

Implementar rotinas administrativas.  

Coordenar e comandar os servidores a si 

subordinados para que zelem pela limpeza, 

guarda e conservação das instalações e dos 

equipamentos da seção, solicitando aos 

órgãos competentes os consertos e reparos 

que se fizerem necessários. Atuar como 

articulador e difusor de informações, 

assegurando a integração de sua equipe e 

desta com outras áreas. Identificar as 

necessidades de desenvolvimento, 

capacitação e aperfeiçoamento profissional 

dos servidores integrantes da seção. 

Chefe de “Serviços”  Assessorar o superior imediato, fazendo com 

que suas determinações sejam cumpridas 

pelos demais subordinados. Despachar 

periodicamente os assuntos pertinentes à sua 

área de atuação, com seu superior imediato. 

Comunicar ao seu superior imediato as 

irregularidades que vier a tomar 

conhecimento junto ao seu órgão. Zelar pela 

qualidade dos serviços e pelo bom 

funcionamento do órgão. Zelar por todos 

equipamentos e materiais permanentes e de 

consumo, com vista a sua preservação, 

rendimento e economia, responsabilizando-se 

pelos mesmos.  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 

Frei Rogério, 28 de setembro de 2021. 

 

               

 

 

JAIR DA SILVA RIBEIRO 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DO MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO/SC.  

 

 

JUSTIFICATIVA – APROVAÇÃO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 099/2021. 

 

 

Senhor Presidente,  

Senhoras Vereadoras,  

Senhores Vereadores, 

JUSTIFICATIVA 

 

  

Tenho a honra de submeter à consideração dessa Egrégia Corte de Leis, para fins de 

apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos que disciplinam o Processo 

Legislativo, Projeto de Lei que dispõe sobre o acréscimo na Lei 023/2007 – Plano de Carreira 

dos Servidores, a especificação das atividades dos cargos comissionados. 

Quando da criação da legislação no ano de 2007, os cargos de provimento em 

comissão não tiveram as suas atividades/funções descritas na legislação, somente em relação ao 

cargo de Chefe de Gabinete que foi criado no ano de 2015. 

Assim, em virtude de denúncia sigilosa efetuada junto ao Ministério Público de 

Santa Catarina, foi recomendado pelo órgão, por meio da Recomendação n. 

0001/2021/02PJ/CUR, que sejam feitas as alterações necessárias a Legislação.  

Sabe-se que a ausência das especificações das atribuições de cargos em comissão é 

afronta ao ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual o presente Projeto de Lei tem o condão 

de corrigir o equívoco e atender a recomendação. 

São essas, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Vereadores, as razões que nos 

levam a propor o encaminhamento do Projeto de Lei à apreciação. 

Atenciosamente  

 

 

 

JAIR DA SILVA RIBEIRO 

Prefeito Municipal 

 


