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ATOS DO PODER EXECUTIVO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

LEIS
LEI Nº 8.258 DE 17 DE JUNHO DE 2013.
CRIA EMPREGOS DE CONFIANÇA NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DE SETE LAGOAS – CODESEL.
O Povo do Município de Sete Lagoas, por seus representantes legais votou, e eu em seu nome sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1° Ficam criados na estrutura administrativa da Companhia de Desenvolvimento de Sete Lagoas - CODESEL os
seguintes empregos de confiança, de recrutamento amplo e de livre nomeação e exoneração:
I - 01 (um) emprego de Diretor-Presidente Adjunto;
II - 01 (um) emprego Diretor Técnico de Obras;
III - 01 (um) emprego Diretor de Desenvolvimento Urbano;
IV - 01 (um) emprego de Coordenador Administrativo;
V – 01 (um) emprego de Coordenador Técnico Jurídico;
VI – 01 (um) emprego de Gerente Administrativo II;
VII – 01 (um) emprego de Gerente Operacional II;
VIII - 01 (um) emprego de Gerente Financeiro II;
IX – 01 (um) emprego de Gerente de Desenvolvimento I;
X – 01 (um) emprego de Gerente de Recursos Humanos I;
XI – 01 (um) emprego de Gerente de Obras I;
XII – 01 (um) emprego de Gerente de Fiscalização I;
XIII – 01 (um) emprego de Gerente de Patrimônio I;
XIV – 01 (um) emprego de Gerente de Limpeza Urbana I.
Art. 2° O emprego de confiança de Diretor-Presidente Adjunto terá as seguintes atribuições:
I - supervisionar as atividades da Companhia, zelando para que os objetivos propostos sejam alcançados;
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II - representar a Companhia, na ausência do Diretor-Presidente;
III - substituir o Diretor - Presidente nos seus impedimentos eventuais ou seus afastamentos temporários.
§1º O emprego mencionado no “caput” deste artigo exige a qualificação em Ensino Médio completo.
§2º Fica estabelecido o vencimento do emprego de Diretor-Presidente Adjunto, no valor de R$ 8.910,00 (oito mil,
novecentos e dez reais), para o cumprimento da carga horária de 08 (oito) horas diárias.
§3° O vencimento do emprego de Diretor-Presidente Adjunto não poderá ultrapassar o percentual de 90% (noventa
por cento) do vencimento do Diretor Presidente.
Art. 3° O emprego de confiança de Diretor Técnico de Obras terá as seguintes atribuições:
I - projetar, dirigir, supervisionar, analisar, fiscalizar e acompanhar permanentemente a execução das obras, dos
projetos e especificações a cargo da Companhia ou de terceiros, por ela realizadas;
II - planejar, organizar, executar e controlar projetos na área da construção civil, realizar investigações e
levantamentos técnicos, definir metodologia de execução, desenvolvimento estudos ambientais, revisar e aprovar
projetos, especificar equipamentos, materiais e serviços;
III - construir, supervisionar, inspecionar, orçar e avaliar todas as obras;
IV - executar obras de construção civil, controlar cronograma físico e financeiro da obra;
V - prestar consultoria técnica, periciar projetos e obras (laudos e avaliações), avaliar dados técnicos e operacionais;
VI - controlar a qualidade da obra, aceitar ou rejeitar materiais e serviços, prevenir e avaliar riscos nas obras de
engenharia;
VII - elaborar normas e documentação técnica, procedimentos e especificações técnicas, normas de avaliação de
desempenho técnico e operacional;
VIII - elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade, de acordo com as normas técnicas de
segurança, qualidade, produtividade, utilizando-se de programas e equipamentos de informática;
IX - avaliar o impacto ambiental e social das obras civil.
§1º O emprego mencionado no “caput” deste artigo exige a qualificação em Ensino Superior Completo, em
Engenharia Civil.
§2º Fica estabelecido o vencimento do emprego de Diretor Técnico de Obras, no valor de R$ 5.940,00 (cinco mil,
novecentos e quarenta reais), para o cumprimento da carga horária de 08 (oito) horas diárias.
Art. 4° O emprego de confiança de Diretor de Desenvolvimento Urbano terá as seguintes atribuições:
I - dirigir e supervisionar os serviços da Companhia;
II - preparar os programas e projetos básicos de expansão da Companhia;
III - preparar o relatório para aferição do desempenho global da Companhia;
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IV - manter o contato permanente com entidades, públicas, privadas objetivando integrar o desenvolvimento e
crescimento das obras da Companhia.
§1º O emprego mencionado no “caput” deste artigo exige a qualificação em Ensino Superior completo.
§2º Fica estabelecido o vencimento do emprego de Diretor de Desenvolvimento Urbano, no valor de R$ 5.940,00
(cinco mil, novecentos e quarenta reais), para o cumprimento da carga horária de 08 (oito) horas diárias.
Art. 5° O emprego de confiança de Coordenador Administrativo terá as seguintes atribuições:
I - controlar, acompanhar e fiscalizar os contratos da Companhia;
II - coordenar os serviços administrativos em geral;
III - coordenar e assessorar os diretores em assuntos inerentes à Companhia;
IV - assegurar o cumprimento das metas da Companhia.
§1º O emprego mencionado no “caput” deste artigo exige a qualificação em Ensino Superior completo.
§2º Fica estabelecido o vencimento do emprego de Coordenador Administrativo, no valor de R$ 4.950,00 (quatro mil
novecentos e cinquenta reais), para o cumprimento da carga horária de 08 (oito) horas diárias.
Art. 6° O emprego de confiança de Coordenador Jurídico terá as seguintes atribuições:
I - coordenar e Assessorar as Licitações de interesse da Companhia;
II - coordenar e assessorar na realização das Assembléias Gerais de Acionistas e Conselho de Administração;
III - coordenar e assessorar a companhia em todas as áreas do Direito;
IV - instruir, dar parecer e andamento aos processos judiciais que envolva a Companhia;
V - apresentar defesa, recurso e embargos, comparecendo a audiências e outros atos para defender direitos ou
interesses da CODESEL em processos no Tribunal de Contas do Estado, Receitas Estadual e Federal e aos representantes
do Ministério Público;
VI - coordenar e Assessorar as Licitações de interesse da Companhia;
VII - coordenar e assessorar na realização das Assembléias Gerais de Acionistas e Conselho de Administração;
VIII - coordenar e assessorar a companhia em todas as áreas do Direito Administrativo;
IX - assessorar e acompanhar todos os atos jurídicos de interesse da Companhia.
§1º O emprego mencionado no “caput” deste artigo exige a qualificação em Ensino Superior completo, em Direito,
com registro na Ordem dos Advogados do Brasil.
§2º Fica estabelecido o vencimento do emprego de Coordenador Jurídico, no valor de R$ 4.950,00 (quatro mil
novecentos e cinquenta reais), para o cumprimento da carga horária de 08 (oito) horas diárias.
Art. 7° O emprego de confiança de Gerente Administrativo II terá as seguintes atribuições:
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I - gerenciar os serviços administrativos;
II - supervisionar, acompanhar e otimizar as tarefas do setor administrativo;
III - subsidiar e atender as demandas do setor administrativo;
Parágrafo único. Qualificação: Ensino Médio.
Art. 8° O emprego de confiança de Gerente Operacional II terá as seguintes atribuições e qualificação:
I - gerenciar os serviços operacionais;
II - implementar e acompanhar os inerentes ao emprego que lhe forem demandados;
III - definir prioridades de serviço e delegar funções quando for o caso;
Parágrafo único. Qualificação: Ensino Médio.
Art. 9° O emprego de Gerente Financeiro II terá as seguintes atribuições:
I - gerenciar os serviços da área financeira da CODESEL;
II - subsidiar, implementar, acompanhar e executar todas as demandas da Diretoria Financeira da CODESEL.
Parágrafo único. Qualificação: Ensino Médio.
Art. 10 O emprego de confiança de Gerente de Desenvolvimento I terá as seguintes atribuições:
I - gerenciar todas as atividades da empresa;
II - buscar e aplicar medidas que buscar o desenvolvimento da empresa;
III - implementar e dinamizar as ações de desenvolvimento da empresa;
IV - gerenciar, otimizar e priorizar soluções na área de desenvolvimento.
Parágrafo único. Qualificação: Ensino Fundamental.
Art. 11 O emprego de confiança de Gerente de Recursos Humanos I terá as seguintes atribuições:
I - gerenciar as atividades relacionadas ao RH da empresa;
II - gerenciar e executar as demandas referentes ao RH da empresa;
III - otimizar, implementar e executar os serviços inerentes ao quadro de RH da empresa.
Parágrafo único. Qualificação: Ensino Fundamental.
Art. 12 O emprego de confiança de Gerente de Obras I terá as seguintes atribuições:
I - gerenciar todas as obras em andamento da empresa;
II - elaborar e acompanhar planilhas orçamentárias de obras/serviços;
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III - definir e gerenciar prioridades de serviço a serem atendidos pelo departamento;
IV - supervisionar, fiscalizar e executar medições em obras da CODESEL.
Parágrafo único. Qualificação: Ensino Fundamental.
Art. 13 O emprego de confiança de Gerente de Fiscalização I terá as seguintes atribuições:
I - gerenciar todos os serviços de fiscalização da CODESEL;
II - gerenciar, supervisionar e acompanhar os serviços de medições das obras;
III - elaborar planilhas dos serviços executados, otimizando e dinamizando o setor de fiscalização.
Parágrafo único. Qualificação: Ensino Fundamental.
Art. 14 O emprego de confiança de Gerente de Patrimônio I terá as seguintes atribuições:
I - gerenciar todo o Patrimônio da empresa;
II - manter atualizado todo o patrimônio da empresa;
III - elaborar planilhas, otimizar e executar todos os serviços inerentes ao setor de patrimônio da empresa;
IV - tomar medidas necessárias ao cumprimento de suas funções, de forma a garantir a integralidade e qualidade do
patrimônio da CODESEL.
Parágrafo único. Qualificação: Ensino Fundamental.
Art. 15 O emprego de confiança de Gerente de Limpeza Urbana I terá as seguintes atribuições:
I - gerenciar todos os serviços de limpeza urbana, realizados pela Companhia;
II - otimizar e implementar políticas de melhoramento no serviço de limpeza realizadas pela CODESEL;
III - manter atividades de cooperação e integralização com os demais setores da CODESEL;
IV - subsidiar outros setores da empresa, em atendimento as diversas demandas.
Parágrafo único. Qualificação: Ensino Fundamental.
Art. 16 Ficam estabelecidos os seguintes vencimentos para os empregos de confiança de gerentes criados pela
presente Lei:
I - os empregos de Gerentes I, com exigência de qualificação de ensino fundamental, o valor de R$ 2.475,00 (dois mil,
quatrocentos e setenta e cinco reais);
II - os empregos de Gerentes II, com exigência de qualificação de ensino médio, o valor de R$ 3.465,00 (três mil
quatrocentos e sessenta e cinco reais).
Art. 17 Ficam estabelecidos os seguintes vencimentos para os empregos abaixo relacionados já existentes na estrutura
da CODESEL:
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I – Diretor Financeiro: R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais);
II – Diretor Administrativo: R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais);
III – Diretor Operacional: R$ 5.940,00 (cinco mil novecentos e quarenta reais).
Art. 18 Os empregos criados por esta Lei serão nomeados pelo Conselho de Administração, nos moldes do Estatuto
Social da CODESEL.
Art. 19 O Anexo Único faz parte integrante desta Lei.
Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, 17 de junho de 2013.
MARCIO REINALDO DIAS MOREIRA
Prefeito Municipal
JOSÉ MAGELO MARTINS DA COSTA
Diretor-Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Sete Lagoas – CODESEL
HELISSON PAIVA ROCHA
Procurador Geral do Município
(Originária do Projeto de Lei nº 088/2013 de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal)

DIVERSOS
EDITAL DE PROCESSO SIMPLIFICADO PARA CADASTRO RESERVA
DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO-PST
A Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, está com
inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para cadastro reserva de professores e estagiários na área de
Educação Física, para atuarem na execução do Programa Segundo Tempo 2013/2014.
Para o adequado desenvolvimento das atividades e o regular funcionamento do projeto, é fundamental que seja
assegurada a participação de profissionais conforme estabelecido a seguir:
Função
Coordenador
de Núcleo
Monitor

Qualificação
Profissional de nível superior da área de educação física ou
esporte com experiência comprovada em gestão e/ou
administração de projetos esportivo-educacionais.
Estudante de graduação regularmente matriculado em cursos de
educação física ou esporte, preferencialmente que já tenha
cursado o correspondente à primeira metade do curso.

Carga horária

Salário

20h/semana

R$ 900,00

20h/semana

R$ 450,00

As inscrições acontecem no período de 1° a 26 de julho, de 8 às 16h, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer,
situada na Rua Cônego Raimundo, nº 32, bairro Centro. De acordo com Geraldo Cesar Maciel, Secretário de Esportes,
após as inscrições, os candidatos classificados serão chamados para entrevista, farão parte do cadastro reserva e logo que
selecionados, farão uma capacitação.
Os documentos exigidos são currículo e documentos que comprovem a experiência profissional e atuação em
projetos.
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EXTRATOS
EXTRA 0166 – 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 166/2010 – Entre o Município de Sete Lagoas e o Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato original, passando a
vigorar de 15 de julho de 2013 até 15 de julho de 2014. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. Data da assinatura: 03/06/2013.

EXPEDIENTE
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS
Órgão Oficial do Município de Sete Lagoas, (MG)
Criado pela Lei Municipal nº 8.233 de 21 de março de 2013.
Edição, impressão e disponibilização:
Procuradoria Geral do Município
Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia
Praça Barão do Rio Branco, nº 16 – Centro
Telefone: (31) 3779.7472
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