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LEI 796/2022 

ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI 074/2008  E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
  JOÃO RUDINEI SEHNEM, Prefeito Municipal de Boa Vista do Buricá, Estado do Rio 
Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei, FAZ SABER que a Câmara 
Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

  
Art. 1º - Altera o Artigo 2º da Lei 074/2008 que passa a ter a seguinte redação: 
 
“ È criado no quadro de pessoal do Executivo Municipal o cargo em Comissão de 

Secretario Municipal de Gestão, recebendo a remuneração equivalente ao coeficiente 230 (duzentos 
e trinta).” 

 
Art. 2º - As Atribuições do Cargo são as constantes no anexo I, parte integrante 

desta Lei.  
Art. 3º - Demais artigos permanecem inalterados. 
 
Art. 4º - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, com vigência a 

partir de 1º de janeiro de 2022. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VISTA DO 
BURICÁ/RS, AOS 22 DE JANEIRO DE 2022. 

 
 

      JOÃO RUDINEI SEHNEM 
         Prefeito Municipal 
 
Registre-se e Publique-se: 
 
    
    Fábio Rodrigo Kunrath 
Secretário de Administração 
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 Anexo I 

  

 CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO 
 LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

ATRIBUIÇÕES 

Descrição Analítica: planejar, coordenar, normatizar e acompanhar a execução dos sistemas de 
administração do Poder Executivo; contribuir, coordenar e cumprir o Plano de ação do governo 
municipal e os programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria; assessorar o Prefeito nos 
assuntos relativos à Secretaria; garantir a prestação de serviços municipais de acordo com as 
diretrizes de governo; propor políticas sobre a administração de pessoal; administrar o Plano de 
Cargos e Salários; coordenar programa de recrutamento, seleção, colocação, treinamento, 
aperfeiçoamento, avaliação e desenvolvimento de recursos humanos; efetuar o exame legal dos atos 
relativos a pessoal e promover o seu registro e publicação; promover a concessão de vantagens 
previstas na legislação de pessoal; manter mecanismos permanentes de controle e verificação das 
despesas com pessoal efetuadas pelo Município; elaborar e implantar normas e controles referentes 
à administração do material e do patrimônio; elaborar normas e promover atividades relativas ao 
recebimento, distribuição, controle do andamento, triagem e arquivamento dos processos e 
documentos em geral; informar processos e expedientes que versem sobre assuntos de sua 
competência; coordenar os serviços de copa e zeladoria em geral; coordenar e controlar os serviços 
de transporte interno; assessorar os órgãos da Prefeitura em assuntos administrativos referentes a 
pessoal, arquivo, patrimônio e comunicações administrativas; promover a impressão e a publicação 
de coletâneas de legislação, atos, pareceres e demais documentos de interesse do Executivo 
Municipal; divulgar, através de publicações, trabalhos de interesse para a Administração; administrar 
o prédio da Prefeitura Municipal, mormente no que se refere a coordenação e o controle das 
atividades inerentes à portaria, segurança, limpeza, zeladoria e demais atividades auxiliares; 
promover reuniões periódicas, participar da elaboração dos projetos de leis orçamentárias; 
acompanhar a execução das leis orçamentárias; acompanhar e supervisionar as atividades 
realizadas pelos servidores lotados na pasta; zelar pelo bom andamento dos serviços da Secretaria e 
pelo cumprimento da legislação vigente e desenvolver outras atividades correlatas. 

Carga horária: 40 horas semanais 
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