
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE 
Estado de Minas Gerais 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 03/2022 

 

Cria o cargo temporário de Assessor de Manutenção 

de Estradas, no âmbito do quadro do Departamento 

de Obras e Urbanismo. 

 

A Câmara Municipal de Liberdade aprovou e o Prefeito Municipal sanciona e 

promulga a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Fica criado na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Liberdade 

o cargo de provimento comissionado de Assessor de Manutenção de Estradas de caráter 

temporário para funcionamento até o final do mandato da atual administração. 

 

Art. 2º. A Lei Complementar n
o
 1.478/2012, que dispõe sobre a estrutura 

administrativa, plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos do Poder 

Executivo Municipal passa a vigorar com as seguintes alterações:  

“Art. 35......................................................................... 

IV. Departamento de Habitação, Obras e Urbanismo: 

z) Assessor de Manutenção de Estradas, cargo comissionado temporário, 01 vaga 

(Anexo III, item 16);” 
 

Art. 3º. Fica acrescido ao Anexo III da Lei Complementar n
o
 1.478/2012 o item 16, 

passando a ter a seguinte redação: 

“16 – Assessor de Manutenção de Estradas: 

Provimento: Cargo de provimento em comissão temporário 

Vencimento: 63 UVPE – R$ 2.211,30 (dois mil, duzentos e onze e trinta centavos) 

Vagas: 01 

Jornada: Dedicação exclusiva 

Requisitos: Ensino fundamental incompleto  

Atribuições: 

• Assessorar e cumprir as determinações do Diretor do Departamento de Habitação, 

obras e urbanismo; 

• Executar a construção, pavimentação e conservação de estradas, vias e 

logradouros municipais; 

• Dirigir o trabalho dos servidores designados para o exercício da função de 

manutenção de estradas; 

• Coordenar o trabalho das máquinas e caminhões na manutenção de estradas; 

• Assessorar na definição e controle de padrões da qualidade e eficiência a serem 

desenvolvidos pelos serviços nas estradas rurais sob sua orientação, especialmente no 

que diz respeito a drenagem, para contenção de enxurrada, e erosão das estradas e 

terrenos vizinhos e demais boas práticas em defesa do meio ambiente; 
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• Atender às reclamações do público sobre a execução dos serviços públicos e de 

utilidade pública, concedidos ou permitidos; 

• Desenvolver programas anuais de serviços de manutenção e conservação das 

estradas municipais; 

• Promover reuniões com os servidores designados para distribuição das atividades 

operacionais; 

• Desempenhar outras atividades correlatas à função e que lhe sejam atribuídas pelo 

Prefeito Municipal. 

• Receber e dar conhecimento ao Prefeito Municipal de todas e quaisquer sugestões 

de melhoria na forma de serviços vindas dos produtores rurais usuários das estradas 

municipais.” 

 

Art. 3º. Fica suspensa a designação da Função Gratificada de Chefe de Manutenção 

de Estradas constante no Anexo IV da Lei Complementar n
o
 1.478/2012, item 7, enquanto 

estiver vigente ou provido e cargo comissionado criado no artigo 1º desta lei. 

 

Art. 4
o
. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura Municipal de Liberdade – MG, 2 de maio de 2022.  

 

 

WALTER DE ASSIS TOLEDO JUNIOR 

Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA 

 

A criação do cargo comissionado de Assessor de Manutenção de Estradas de caráter 

temporário para funcionamento até o final do mandato da atual administração busca ampliar a 

possibilidade de recrutamento de pessoal para trabalhar no executivo municipal que tenha 

conhecimento e expertise na manutenção das estradas vicinais, em especial, para possibilitar a 

nomeação de servidores aposentados que não podem mais ser designados para o exercício de 

função gratificada. 

Como consabido, o Município conta com mais de 800 km de estradas, sendo a maior 

parte de estradas vicinais de competência da administração municipal, conforme Plano 

Rodoviário instituído pela Lei nº 580/1977. Durante muitos anos, a administração pode contar 

com muitos funcionários do seu quadro de efetivos que dominavam a manutenção e conservação 

destas estradas.  

Ocorre que com a aposentadoria de vários servidores do Departamento de Habitação, 

Obras e Urbanismo dificultou sobremaneira a fixação do conhecimento institucionalizado desta 

árdua tarefa de importância sem igual para a nossa economia. Ademais, foi os próprios reclames 

da população rural que apontou antigos funcionários como capazes de superar o período de 

intensas e contínuas chuvas que vivenciamos. 

Diante deste quadro, a opção natural para superar esta dificuldade que se espera 

momentânea foi a criação ainda que temporária de um conjunto de atribuições (cargo público) a 

ser exercida por cidadão com amplo recrutamento.  

Embora, sui generis, a solução aqui engendrada leva em conta o próprio debate 

nascido nesta Casa Legislativa, no que se refere à temporalidade do cargo, e da população mais 

afetada na última temporada de chuvas, no que se refere aos cidadãos libertenses que seriam 

capazes do exercício de tal missão, além de buscar a parametrização da remuneração aos cargos 

de assessoramento do Poder Administrativo Municipal, em especial ao de assessor de gabinete, 

em face da importância da conservação das estradas vicinais para vida de todos.   

 

WALTER DE ASSIS TOLEDO JUNIOR 

Prefeito Municipal 


