
Prefeitura Municipal de Saranuí
Estado de São Paulo

LEI COMPLEMENTAR N° 100/03
DE 27 DE MAIO DE 2003.

" Dá nova redação ao artigo que menciona, altera
referências salariais e requisitos básicos para
preenchimento dos empregos que especifica, constantes
do Anexo VIU da Lei Complementar n" 97:03, de 17 de
março de 2003"

JOSÉ LUIZ Ilol:l"Z, Prefeito Municipal de Sarapui.
Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal, na forma da Lei
Orgânica do Mmticipio, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Iei.

Art. 1"

	

- O artigo 34 da Lei Complementar n° 97/03, de 17 de março de 2003, passa a
vigorar com a seguinte redação :

" Artigo 34 - Fica reservado um percentual de até 5% (cinco por cento) para
pessoas portadoras de deficiência física e sensorial, no provimento de empregos públicos
permanentes, nos órgãos e entidades da adnúnistração pública municipal direta, indireta e
fundacional, obedecido o principio do concurso público de provas ou de provas e titulas.
segundo cada edital de concurso especificamente determine.

Parágrafo único- As Rações decorrentes do cálculo do percentual de que trata
este artigo só serão arredondadas para o número inteiro subsequente quando maiores ou i g uais
a 5 (cinco)."

Art. 2"

	

-

	

Ficam alteradas - a partir da publicação desta Lei Complementar, as referências
salariais dos empregos de provimento permanente, constantes do Anexo

	

VIII, de
conformidade com o quadro que segue:

De

	

1

	

Para 1 Carga -,
Referência Referência Horária

Salarial	 Salarial	 Semanal 1

Comprador	 12	 14	 40 horas
Escriturário	 (ló	 111	 0

	

40 horas
Monitora	 _	 J	 02	 06

	

40horas

Art. 3" - Ficam alterados, a partir da publicação desta lei Complementar, os requisitos
bastcos para preenchimento dos empregos de provimento permanente, constantes do Anexo
Vlll, de conformidade com o quadro que segue.

Denominação do Emprego

Praça i 3 de Marçvr,

	

2 7 6
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Prefeitura Municipal dc Sarapui
Estado dc São Paulo

Denominação do Emprego

	

Requisitos para preenchimento

	

Carga I
Horária
Semanal

e 40 horas

Auxiliar Odontológico

Encarregado

	

de
Epidenúológica
Escriturário

	

T Ensino

	

Fundamental

	

Completo. 40 horas
conhecimentos em informática e prática
em digitação	
Ensino Médio Completo 	 40 horas

Art. 4° -

	

As despesas decorrentes com a execução desta Lei Complementar correrão à
conta das dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário,

a,.
t+

	

,<<'

nc

	

•'

\uliar dc Farmácia

Encarregado de Saúde

Ensino Fundamental Completo
_	 conhecimentos especificos

Ensino Fundamental Completo
conhecimentos especificos	 	 _

' Ensino Médio Completo e conbectmentos
especificos	

Vig. ' Ensino Médio Completo e conhecimentos
'especificos

e 40 horas

40 horas

40 horas

Monitora

Art. 5° -

	

F ty Lei Complementar entrará em
disposições

	

ontràho.
,
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Jose t..r(2fl6Ite --.
Prefeito Municictt-L1.

igor na data de sua publicação, revogadas as
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