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PROJETO DE LEI Nº 094-01/2017 
  

Altera denominação do cargo de 
Coordenador do Projeto Navegar para 
Coordenador de Projetos Sociais no Quadro 
de Cargos do Poder Executivo, instituído 
pela Lei Municipal nº 2.001, de 28 de 
fevereiro de 1989. 

 
Art. 1º Altera a denominação do cargo de Coordenador do Projeto Navegar 

previsto no art. 10, da Lei Municipal nº 2.001, de 28 de fevereiro de 1989, alterado pela 
Lei Municipal n° 6.313, de 16 de abril de 2014, o qual passa a viger com a seguinte 
redação: 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO 
Nº DE CARGOS e 

FUNÇÕES 
PADRÃO/CÓDIGO 

Coordenador de Projetos Sociais 01 CC/FC-4 

 
Art. 2º A descrição da atribuição do cargo consta no Anexo I desta Lei. 
 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.  
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 28 de julho de 2017. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann  
Prefeito de Estrela 

 
 
      Jônatas dos Santos 
Secretário da Adm. e Recursos Humanos 

 
 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 

 
 
 
 
 
 
 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA DE ESTRELA 
Rua Julio de Castilhos, 380 – Centro – Estrela/RS 

                         Fone: 39811000 

 

 

 
 

ANEXO I 
 
 
CARGO/FUNÇÃO: COORDENADOR DE PROJETOS SOCIAIS 
PADRÃO: CC4/FG4 
 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Dirigir, planejar, organizar as atividades do Setor que 
coordena, assegurando o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas. 
b) Descrição Analítica: Dirigir e controlar os trabalhos que lhe são afetos, 
respondendo pelos encargos a eles atribuídos; coordenar os trabalhos de 
elaboração de projetos para a captação de recursos; coordenar os projetos 
sociais da secretaria, determinando os locais e as atividades que serão 
ofertadas; determinar a distribuição de processos aos servidores subordinados; 
apresentar quando solicitado, ao seu superior imediato, relatórios sobre os 
trabalhos desenvolvidos pela equipe; reunir, mensalmente, os servidores 
subordinados, para discutir assuntos diretamente ligados às atividades que lhe 
são afetas, ouvindo, também suas sugestões; propor aos seus superiores 
imediatos, as medidas que considerar necessárias ao aperfeiçoamento ou à 
melhor execução dos serviços; prestar ao superior imediato, informações e 
esclarecimentos sobre assuntos em fase final de decisão ou que devam subir 
para considerações superiores; manter a disciplina do pessoal sob sua direção; 
executar outras tarefas correlatas determinadas por seu superior imediato. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: à disposição do Prefeito Municipal; 
b) Especial: o exercício do cargo poderá determinar a realização de viagens e 
trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade mínima de 18 anos; 
b) Habilitação Funcional: experiência em chefia e em atividades peculiares ao 
órgão para o qual for designado. 
c) Estar quite com os cofres públicos municipais; 
d) Declaração de bens e valores que consistem o seu patrimônio, por ocasião 
da posse. 
 
RECRUTAMENTO: indicação pelo Prefeito Municipal. 
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Estrela, 28 de julho de 2017. 
 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 094-01/2017 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Ao cumprimentá-los cordialmente, encaminhamos à 

apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei nº 094-01/2017, que altera 
denominação do cargo de Coordenador do Projeto Navegar para Coordenador de 
Projetos Sociais no Quadro de Cargos do Poder Executivo, instituído pela Lei 
Municipal nº 2.001, de 28 de fevereiro de 1989. 

A presente proposta tem por objetivo alterar a 
nomenclatura do cargo de Coordenador do Projeto Navegar para Coordenador de 
Projetos Sociais, tão somente, já que esta irá se adequar melhor a realidade das 
atribuições do cargo em comissão hoje desempenhada na Secretaria de Esporte e 
Lazer, bem como pretendemos inserir atribuições ao cargo, conforme anexo I. 

Assim, solicitamos a apreciação do Projeto de Lei em tela 
que busca a criação dos Cargos de Coordenação deste órgão, para suprir as 
necessidades atuais do Executivo Municipal.  

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann  
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ex.mo Senhor 
Ernani Luis de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 

 
 
 


