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Lei no 330/2017, de 26 de maio de 2017.

Dispõe sobre a criação de cargo na
estrutura
administrativa
do
Município, conforme estabelece e dá
outras providências.
O Prefeito Municipal de Major Sales, Estado do Rio Grande do Norte,
no uso de suas atribuições legais e o disposto na Lei Municipal n o 221/2013 §§
3o e 4o, do Art. 2o, da Lei Municipal de no 208, de 30 de setembro de 2013, que
deu nova redação a Lei Municipal de no 023/98 e no Art. 99, da Lei Orgânica
Municipal,
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU,
com base no Art. 49, da Lei Orgânica Municipal, sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º Fica criado na estrutura administrativa do Município Grupo de
Nível Superior, para os fins a que se destina o cargo público de Engenheiro
Civil, no quantitativo de 01 (um) a ser preenchido por concurso público de
provas ou de provas e títulos e ser regido pelo regime estatutário, dispostos na
Lei Municipal 208/2013 e 221/2013, respectivamente.
§ 1º - O cargo criado neste artigo tem atribuições, requisitos de
provimento e jornada descritos no Anexo Único desta Lei.
§ 2º - O preenchimento do cargo obedecerá ao quanto estabelecido
nesta Lei.
Art. 2º O padrão remuneratórios do cargo criado por esta Lei será o
previsto na Tabela de Valores de Padrões de Vencimento e Salário vigente
para o funcionalismo público municipal.
Art. 3º- As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão
por conta das dotações próprias do orçamento, suplementadas se necessário.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
incorporando-se as disposições da Lei Municipal 221, de 27 de dezembro de
2013.
Pref. Mun. de Major Sales/RN.
Gabinete do Prefeito, em 26 de maio de 2017.

THALES ANDRÉ FERNANDES
Prefeito Municipal
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Lei no 330/2017.

Anexo único

GRUPO OPERACIONAL DE NÍVEL SUPERIOR – GONS

ESCOLARIDADE

Mínima Exigida Graduação de Nível Superior e/ou Mais
Especialização, Mestrado ou Doutorado.

CARGA HORÁRIA

30 (trinta) Horas Semanais Máximas

INTEGRANTES

● Engenheiro Civil ●

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES

Descrição do Cargo: Realizar atividades de
natureza especializada de nível superior, a fim de
executar trabalhos relativos à área de habilitação
profissional, que envolvam conhecimentos gerais e
específicos da área de engenharia civil com ações
operativas de planejar, organizar, coordenar,
executar, controlar, projetar, analisar, avaliar,
vistoriar, periciar, dar parecer, ministrar cursos e
palestras, acompanhar projetos, sugerir, propor e
emitir laudos, em benefício do exercício das
funções necessárias ao adequado funcionamento
da Administração Municipal.

Atribuições
Genéricas:
Compreende,
genericamente, executar atividades que dizem
respeito ao planejamento de ações de trabalho,
elaboração, implantação e gerenciamento de
projetos, organização de sistemas de informações
gerenciais, análise e sistematização de processos
de trabalho e assuntos correlatos; executar

CLASSE

E.I

REMUNERAÇÃO

1.500,00
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atividades relativas ao planejamento e estruturação
de atividades relacionadas com as demandas dos
usuários dos serviços públicos municipais que
dizem respeito aos objetivos da unidade
organizacional e/ou à área a qual encontra-se
habilitado; elaborar, executar planos, programas,
projetos, métodos e estratégias de trabalho;
acompanhar a legislação aplicável aos objetivos da
unidade organizacional e/ou à área a qual
encontra-se habilitado; elaboração de estudos e
emissão de pareceres por solicitação do dirigente
da unidade organizacional; coordenação de
equipes de trabalho por definição do Secretário
Municipal; prestação de assessoria em sua área de
habilitação profissional aos dirigentes das unidades
organizacionais
desta
Prefeitura
Municipal;
execução de atividades de natureza burocrática, de
atendimento e orientações a usuários de serviços
públicos municipais sobre os assuntos que
caracterizam o conteúdo da sua área de habilitação
profissional; operação dos equipamentos que
sejam necessários ao desempenho de suas
atividades profissionais; execução das atividades
que sejam necessárias ao cumprimento dos
objetivos do cargo tais como: digitação,
arquivamento, encaminhamentos, atendimentos
pessoais, por telefone ou por e-mail, registros,
informações escritas ou verbais, entre outras.

Atribuições
Específicas:
Compreende,
especificamente, a elaboração e execução de
projetos de engenharia civil no que se refere a
estrutura de prédios, pontes e outros; análise e
emissão de parecer sobre projetos no que se refere
a construção de obras públicas e particulares;
realização de projetos, direção e acompanhamento
de construção de estradas de rodagem, pontes e
obras que sejam necessárias ao atendimento dos
seus objetivos de uso; realização de projetos,
direção e acompanhamento de obras de drenagem
para irrigações destinadas ao aproveitamento de
rios, canais e obras de saneamento urbano e rural;
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direção e acompanhamento da construção de
edifícios com todas as suas obras complementares
vinculados aos interesses e aos objetivos da
administração pública municipal; realização de
projetos, direção e acompanhamento de construção
de obras de calçamento de ruas, bem como a
supervisão da execução de obras de saneamento
urbano e rural; elaboração de projetos hidrosanitários; realização de planejamento e/ou
projetos de regiões, zonas, cidades, obras,
estruturas, transportes, explorações de recursos
naturais e desenvolvimento da produção industrial
e agropecuária; realização dos cálculos dos
projetos elaborados; execução, direção e
acompanhamento de construção de edifícios e
obras e orientações a usuários de serviços públicos
municipais sobre os assuntos que caracterizam o
conteúdo da sua área de habilitação profissional;
operação
dos
equipamentos
que
sejam
necessários ao desempenho de suas atividades
profissionais; execução das atividades que sejam
necessárias ao cumprimento dos objetivos do cargo
tais
como:
digitação,
arquivamento,
encaminhamentos, atendimentos pessoais, por
telefone ou por e-mail, registros, informações
escritas ou verbais, entre outras.

Atribuições
Específicas:
Compreende,
especificamente, a elaboração e execução de
projetos de engenharia civil no que se refere a
estrutura de prédios, pontes e outros; análise e
emissão de parecer sobre projetos no que se refere
a construção de obras públicas e particulares;
realização de projetos, direção e acompanhamento
de construção de estradas de rodagem, pontes e
obras que sejam necessárias ao atendimento dos
seus objetivos de uso; realização de projetos,
direção e acompanhamento de obras de drenagem
para irrigações destinadas ao aproveitamento de
rios, canais e obras de saneamento urbano e rural;
direção e acompanhamento da construção de
edifícios com todas as suas obras complementares
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vinculados aos interesses e aos objetivos da
administração pública municipal; realização de
projetos, direção e acompanhamento de construção
de obras de calçamento de ruas, bem como a
supervisão da execução de obras de saneamento
urbano e rural; elaboração de projetos hidrosanitários; realização de planejamento e/ou
projetos de regiões, zonas, cidades, obras,
estruturas, transportes, explorações de recursos
naturais e desenvolvimento da produção industrial
e agropecuária; realização dos cálculos dos
projetos elaborados; execução, direção e
acompanhamento de construção de edifícios e
obras.

Pref. Mun. de Major Sales/RN.
Gabinete do Prefeito, em 26 de maio de 2017.

THALES ANDRÉ FERNANDES
Prefeito Municipal

