
 
LEI Nº 2.302, DE 03 DE MARÇO DE 2016.  

 
 
 

Altera padrão e acrescenta atribuições ao cargo 
de Diretor de Pessoal. 

 
 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE , Estado do Rio 
Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte lei: 
 
 Art. 1o Fica alterado o padrão e acrescentada atribuições ao cargo de Diretor de 
Pessoal para CC- 08/FG-08, constante do quadro de cargos em comissão/funções 
gratificadas, do art. 9o, da Lei Municipal nº 2.195/2014. 
 
 Art. 2o Fica alterado o padrão e acrescentada atribuições ao cargo de Diretor de 
Pessoal para CC- 08/FG-08, constante do Anexo IV, da Lei Municipal nº 2.195/2014. 
 
 Art. 3o Demais dispositivos da Lei Municipal nº 2.195, de 19 de maio de 2014, 
que alterou a Lei Municipal nº 1.176, de 31 de dezembro de 2004, permanecem 
inalterados. 
 

 Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal Grande, 03 de março de 2016. 
 
 
 
 

SELMAR ROQUE DURIGON 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 
 

JOSÉ AUGUSTO MICHELON 
Responsável Pelo Expediente da 

Secretaria Municipal da Administração 
 



 
CARGO: DIRETOR DE PESSOAL 
Padrão: CC-08/FG-08 
 
 
Síntese dos Deveres: Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário 
Municipal da Administração em assuntos que dizem respeito à política de recursos 
humanos do Município, orientando, dirigindo e supervisionando a execução da folha de 
pagamento mensal dos servidores, dos registros e controles funcionais e demais 
documentos legais pertinentes.  
 
 
Descrição das Atividades: Compete ao Diretor de Pessoal a orientação, direção e 
supervisão da execução de atividades relativas à política de recursos humanos do 
Município, no que se refere ao recrutamento, seleção, admissão, contratação e nomeação, 
exoneração e avaliação dos servidores públicos municipais; chefiar os serviços de 
elaboração dos registros, controles funcionais, lançamento da movimentação de pessoal e 
controles de frequência, da folha de pagamento mensal dos servidores e a efetivação do 
cumprimento das obrigações patronais, decorrentes; dirigir, encaminhar os servidores aos 
serviços de inspeção de saúde, de efetivação dos controles relativos à nomeação, licença, 
aposentadoria, pensão, inativação e outros relativos aos servidores; divulgar técnicas e 
métodos de segurança e medicina do trabalho nos ambientes de serviços; chefiar quanto à 
elaboração de portarias, e demais documentos legais, assim como do arquivamento e 
manutenção dos processos e documentos em geral dos servidores; participar de reuniões 
de diretoria e secretariado, opinando e sugerindo alternativas para o saneamento de temas 
em discussão; supervisionar a elaboração do programa SIAPES-TCE. Orientar nas 
emissões de documentos oficiais, tais como certidões e declarações. Supervisionar na 
elaboração de comprovantes de rendimentos anuais para fins de IRPF. Supervisionar o 
cronograma das obrigações do SIAPES e SAPIEM ambos do TCE. Executar outras 
atividades de direção na unidade a que pertence. 
 
 
Requisitos Mínimos:  
 Idade Mínima - 18 anos 
 Escolaridade - Ensino Médio  
 
Admissão: Livre Nomeação  
 

 


