
PROJETO DE LEI N.º 60 DE 28 DE SETEMBRO DE 2015

Autoriza o poder executivo a CRIAR o cargo de
CHEFE  DE  SERVIÇOS  DO  HORTO
MUNICIPAL, alterando a  Lei Municipal  2.299 de
22 de Maio de 2015, e dá outras providências.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar a Lei Municipal nº
2.299 de 22 de Maio de 2015, CRIANDO o Cargo de Chefe de Serviços do Horto
Municipal.

Parágrafo  único -   A descrição  das  atribuições,  bem como  condição  de
trabalho e requisito para provimento dos cargos acima citados se encontram no anexo
desta lei.

Art. 2º – O Cargo de Chefe de Serviços do Horto Municipal, constitui-se em
Cargo de Confiança, vinculado à Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente e tem a
atribuição  de  chefiar  todas  as  atividades  que  envolvem o  Horto  Municipal  regido  por  esta
secretaria.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão a conta das
dotações  orçamentárias  designadas  para  a  Secretaria  Municipal  da  Agricultura  e  Meio
Ambiente.

Art. 4°- Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Justificativa:

Senhores Vereadores.

Na oportunidade em que lhes cumprimento, apresento o Projeto de Lei
nº60 que trata da criação do cargo de  Chefe de Serviços do Horto Municipal alterando a
Lei Municipal nº 2.299 de 22 de Maio de 2015. A necessidade de criação deste cargo,
surge a partir da extinção do Cargo de Coordenador de Serviços do Horto Municipal,
pela  Lei nº  2315 de 27 de Agosto de 2015,.  a qual  aconteceu por determinação do
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. É válido lembrar que, segundo a
fundamentação apresentada pelo TCE, o referido cargo deveria ser extinto, haja visto
questões relativas a nomenclatura e descrição de atribuições as quais destoavam do que
legalmente é previsto para cargos de confiança. Deste modo, este projeto de lei visa
regulamentar esta situação, mas manter o cargo de chefia daquele local, uma vez que,
muitos projetos e ações do município estão acontecendo lá, e no momento, não 



contamos com nenhum profissional responsável pela organização e chefia das ações.
Destacamos que,  diariamente,  várias  pessoas  da comunidade,  estudantes  escritos em
projetos, pacientes de programas da secretaria da saúde, estudantes da APAE, e outros
frequentam o Horto Municipal para a execução de tarefas afins as quais contribuem para
seu aprendizado, crescimento, aprimoramento e inserção social. Assim, é fundamental
que,  na direção das ações tenhamos o trabalho de um profissional  com formação e
preferencialmente experiência na área de atuação do Horto Municipal para que chefie,
conduza e supervisione todas ações e projetos a ele vinculados.

Deste modo, encaminho este projeto de Lei para vossa análise e aprovação.

        Atenciosamente,

 

Volnei Colvero Savegnago
                                                                                      Prefeito Municipal



ANEXO I

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DO CARGO

CARGO: CHEFE DE SERVIÇOS DO HORTO MUNICIPAL

PADRÃO DE VENCIMENTO: CC3/FG3

ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição Sintética: Dirigir a Unidade do Horto Municipal

b) Descrição Analítica: Dirigir a Unidade do Horto Municipal coordenado as
equipes de trabalho ali designadas para execução de atividades; supervisionar e orientar
todas as atividades relativas a produção de flores ornamentais, árvores nativas, estacas e
plantas  para  substituição  no  Município  conforme  determinação  da  administração
municipal;  orientar a produção de mudas de plantas nativas do Município;  planejar e
vistoriar  a  produção  de  mudas;  emitir  relatórios  de  produção  e  destino  das  mudas;
manter atualizadas as informações, através de relatórios, relativas aos Indicadores de
Gestão;  promover  melhorias  no Horto Municipal;  realizar  reuniões  de planejamento
interno com a equipe de trabalho.

Condições de trabalho:

a) Geral: Carga horária de 20 (vinte) ou 40 (quarenta) horas semanais.

b) Especial: Sujeito a horário especial



Requisitos para Provimento:

a) Idade: Mínima de 21 anos;

b) Instrução: Curso Técnico na área Agrícola e/ou Curso Superior na área 
Agrícola


