
PROJETO DE LEI Nº 037/2020. 

 

 

Altera parcialmente a Lei Municipal nº 3.375, de 25 de 

fevereiro de 1997. 

 

 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 

suas atribuições legais, apresenta à consideração dessa Colenda Casa Legislativa o seguinte: 

      

     PROJETO DE LEI: 

 

Art. 1o Altera parcialmente o quadro descritivo do Artigo 40 da Lei Municipal nº 3.375, de 

25 de fevereiro de 1997, extinguindo os seguintes cargos: 

 

 “Art. 40 ....…………………………………………………………………………………….. 

 

NOME N° FG/GF CC 

Coordenador de Políticas para o Idoso 01 05 05 

Chefe da Coordenadoria da Mulher 01 06 05 

 

  

 Art. 2o Altera parcialmente o quadro descritivo do Artigo 45, extinguindo o seguinte cargo: 

 

 “Art. 45………………………………………………………………………………………. 

 

NOME N° FG/GF CC 

Coordenador do PROCON 01 05 06 

 

 Art. 3o Altera parcialmente o quadro descritivo do Artigo 35, criando as seguintes vagas: 

 

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

 

NOME N° FG/GF CC 

Chefe da Coordenadoria de Políticas para as 

Mulheres, Diversidade e Idoso 

01 06 05 

Supervisor de Políticas para o Idoso 01 05 05 

Coordenador do PROCON 01 05 06 

 



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

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 05 DE MAIO DE 2020 

 

DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 



Senhor Presidente, 

  Senhores vereadores, 

 

O Projeto de Lei que estamos submetendo à apreciação desta Câmara de Vereadores, tem 

por finalidade passar os recursos e responsabilidades oriundas das políticas públicas para o Idoso, 

das Mulheres e da Diversidade e do Procon para o Gabinete do Prefeito. 

Considerando que as pautas acima citadas são pautas que exigem ação emergente e urgente, 

como decisões e ações de suporte, de encaminhamentos, de articulação política e gestão, cabendo 

ao Gestor Municipal tomar para si a responsabilidade de dinamizar os processos de promoção 

destas políticas, sendo fundamental o diálogo do poder público e da sociedade na construção destas 

pautas, consolidando e dotando do aparelhamento necessário, assim como de profissionais 

qualificados e comprometidos com as causas sociais das mulheres, idosos e população LGBT, e dos 

direitos dos consumidores. 

Considerando que o Gabinete do Prefeito, por questão de hierarquia e poder de decisão, 

impõe a essas pautas o status de fundamentais no Plano de Governo e no trabalho que atende à 

população, posto isso, justifica-se a troca de competência da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, Habitação e Direitos do Idoso e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação para o Gabinete do Prefeito Municipal. 

Destarte, trata-se de um Projeto de suma importância, em vista disso é que contamos com a 

compreensão sempre peculiar de Vossas Senhorias para aprovação desta importante matéria. 

Diante do exposto, pedimos vênia para aprovação deste Projeto de Lei. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 05 DE MAIO DE 2020 

 

DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal 

 

ANEXO 

Atribuições dos Cargos 

 



 

 CHEFE DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, 

DIVERSIDADE E IDOSO 

PADRÃO DE VENCIMENTO: FG/GF 06 – CC 05 

ESCOLARIDADE: Conforme determina o artigo 61, §2° da Lei Municipal 3.3375/1997. 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Coordenar as atividades relacionadas a situação da mulher no 

Município, da diversidade, e da pessoa idosa no âmbito do Município. 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: estimular, apoiar e desenvolver estudos e diagnósticos sobre a 

situação da mulher, da diversidade, e da pessoa idosa no Município, formular políticas de interesse 

específico da mulher, da diversidade, e da pessoa idosa, de forma articulada com Secretarias afins; 

traçar diretrizes, em seu campo de atuação, para a Administração Direta e Indireta e, de forma 

indicativa, para o setor privado; elaborar e divulgar, por meios diversos, material sobre a situação 

econômica, social, política e cultural da mulher, da diversidade, e da pessoa idosa., seus direitos e 

garantias, assim como difundir textos de natureza educativa e denunciar práticas, atos ou meios que, 

direta ou indiretamente, incentivem ou revelem a discriminação da mulher, da diversidade, e da 

pessoa idosa, ou, ainda, restrinjam seu papel social; estabelecer, com as Secretarias afins, programas 

de formação e treinamento dos servidores públicos municipais, visando suprimir discriminações em 

razão do sexo nas relações entre esses profissionais e entre neles e o público; propor e acompanhar 

programas ou serviços que, no âmbito da Administração Municipal, se destinem ao atendimento à 

mulher, da diversidade, e a pessoa idosa., sugerindo medidas de aperfeiçoamento e colhendo dados 

para fins estatísticos; elaborar e propor a execução de projetos ou programas concernentes a 

condição da mulher e da diversidade que, por sua temática ou caráter inovador, não possam, de 

imediato, ser incorporados por outra Secretaria, gerenciar os elementos necessários ao 

desenvolvimento do trabalho da Coordenadoria da Mulher. 

 

 SUPERVISOR DE POLÍTICAS PARA O IDOSO 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: FG/GF 05 – CC 05 

ESCOLARIDADE: Conforme determina o artigo 61, §2° da Lei Municipal 3.3375/1997. 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Coordenar as políticas públicas referentes as pessoas idosas no âmbito 

do Município. 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: Formular e promover políticas públicas destinadas a garantir 

direitos constitucionais à pessoa idosa, Promover estudos, pesquisas, projetos, assembleias, 

seminários, conferências e articular ações entre órgãos públicos e privados para implementar 

políticas e programações referentes à promoção do idoso; Expedir diretrizes que se destinem a 

orientar órgãos, entidades governamentais e comunitárias que atuem com relação aos interesses e 

direitos dos idosos. 

 

 

 COORDENADOR DO PROCON 



PADRÃO DE VENCIMENTOS: FG/GF 05 – CC 06 

ESCOLARIDADE: Conforme determina o artigo 61, §2° da Lei Municipal 3.3375/1997. 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Coordenar as atividades do PROCON no âmbito do Município. 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES: Coordenar a política municipal de defesa do consumidor; Promover 

procedimento administrativo, com instância de instrução e julgamento no âmbito de sua 

competência, dentro das regras fixadas pela legislação em vigor; Aplicar as sanções administrativas 

previstas na legislação de defesa do consumidor; Receber, assinar, avaliar e encaminhar consultas, 

denúncias ou sugestões apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito 

público e privado; Prestar aos consumidores orientação permanente sobre os seus direitos e 

garantias; Informar, conscientizar e motivar o consumidor através dos meios de comunicação; 

Desenvolver palestras, campanhas, feiras, debates e outras atividades correlatas; Manter cadastro 

atualizado de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços; Expedir 

notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre 

questões de interesse do consumidor; Manter vínculo com órgãos e entidades de notória 

especialização técnica para a consecução do PROCON. 

 


