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'tia oraras prrlolrlrautas

JOSÉ LUIZ 11OLTZ. Prefeito Municipal de Sarapui, Estado de São Paulo, no
uso das st:as .t ibtaçnes

FAZ SABER que a Câmara Municipal, na ibrma da Lei Orgànica do Mamelpto,
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Icr

C A P O 1 1 1,0 1
DISPOSIÇÕES PRF:L1MI\ARE:S

Artigo 1" - Esta lei reorganiza a estrutura administrativa e funcional da Prefeitura Municipal. cria
o seu organograma, enuncia as nova. unidades administrativas do Executivo, descreve as
am:butções das pnletpais unidades administra:is as. rctbrn ula e reorganiza o seu quadro de
pessoal

1rtigo 2' As unidades administrativas da Prefenm a, maiores e menores, passam a ser insutwdas
por esta

	

e constam dos Anexos 1 a VII . onde, •al qual nos artigos desta kl, são designadas por
Yt ias ;Moais

Artigo 3" - O Anexo 1 e o Organograma Geai da Prefeitura Municipal e indica. em tinhas
semeais continuas, as subordinações hierãrgiucas entre as unidades administrativas, de tinha.
sendo que as pontilhadas indicam a cmcubçio das Comissões. dos Conselhos e da Unidade de
lh tésa Civil ao Executivo

Parágrafo Cnico - As unidades adntini3tralrv aS podem ser, conforme COnstent dos Anexos l a
\li
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1 - eseculnas ou de linha, com fbnçnes exeeuuvas, sob rígida hierarquia, ou

1 11 - de srájl. desenvolvendo túnçâes de nssessona ou consultoria Imediata para o
Poder Executivo. sem hierarquia sobre outras unidades, salvo quando excepcionalmente indicado

Artigo;' - A composição do quadro dc pessoal. e a tabela com os níveis de salários e referências
salariais, passam a seguir o disposto nesta lei complementar, aplicável a todos os seus servidores

Artigo 5° - O regime Juridico adotado e o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLI - , de
acordo cora o disposto na Lei Complementar ne 071, de 23 de setembro de 1997.

Artigo 60 - A presente reorganização não se aplica aos servidores do Magistério Municipal, que
sio regidos pela lei n° 83 5 . de 08 de Junho de 1990

CAPÍ FULO 11

Ua ORGA\17.AÇ ÃO ADMI\ISERATIVA D1 PREFEITURA

Artigo 7° - A Prefeitura Municipal organiza-se pelas seguintes unidades administrativas,
funcionalmente autônomas e diretamente subordinadas ao Gabinete do Prefeito, designadas pelas
siglas que as acompanham, segundo o organograma constante do Anexo 1.

1- ComissÕes Municipais;
11 - Conselhos Municipais.
III - Unidade de Defesa Civil - UDU.
IV - Assessora Especial de Governo - AEG.

- Assessoria Técnica de Governo - ATG.
VI - Assessona de Gabinete - AG,
VII - Fundo Municipal de Assistência Social - EMAS.
V111- Diretoria dc Administração e Recursos Humanos - DAREI:
IX - Diretoria de Educação e Cultura - DEC,
X - Diretona dc Finanças. Planejamento e Tributação DFPT:
XI

	

Diretoria de Obras, Viação e Urbanismo - DOVU,,
XII- Diretoria de Saude e Assistência Social - USAS,
XII - Diretora dos \eeocros Jurídicos- DSJ

Artigo 3" - A Diretoria de Administração e Recursos Humanos DAK71, constante do Anexo
II. conta com as se guintes unidades subordinadas

Praça Ii de Março. 25 - Tel. Ta( 1151 276,1177- 276.1173 - CEP 13.225.0(1- Sarapui - SP
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a) Serv iços Gerais, que conta com as seguintes unidades subordinadas

1) Setor de Expediente.

2) Setor de Património.

hl Serviços Funerários, que conta com a unidade subordinada do Setor
de Centiténo.

It - Divisão de Recursos Humanos, que conta com unidade subordinada do
Setor de Pessoal.

111 - Divisão de %taterral e Suprimentos. que conta com as seguintes unidades
subordinadas

a) Setor de Compras, e

b) Setor de Alrnoxai dado

Artigo 9" - A Diretoria de Educação c Cultura - UEC, constante do Anexo III, coma com as
seguintes unidades subordinadas:

1 - Divisão de Educação Básica, que conta com as seguintes unidades
subordinadas

a) Senrço de Educaç o Infantil, que conta com as seguintes unidades
subordinadas

11 Setor de Creche, e

2) Setor de Pre•Escola..

b).. Scnrçu de Ensino Fundamental, que conta com as seguintes

un idades subordinadas

	

1) Setor de Unidades Escolares,

2) Setor de Classe Especial.

Praça 13 de Marco, 25 - TelJFas {15) 276.11?7- 276.11"8-CEP 18.225.01- Sai apuí SP
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c) Setor de Apoto Administrat i vo,

11 -

	

Di' isão de Merenda Escolar. que conta com a unidade subordinada
do Setor de Cozinha Piloto.

Iii - Divisão dc Esportes e Lazer, que conta com a unidade subordinada do
Setor de Conjunto PoIcsportivo.

IV - Divisão de Turismo, que conta com as seguintes unidades
subordinadas.

a) Serviços de Admuristraç3o.

b) Serviços de Pesquisa e Planejamento,

el Sen iças de Promoçao e Djvuleaçào,

d) Serviços de Operação Tunstica

Artigo 10 A Diretoria dc Finanças, Planejamento e Trbutação - DFPT . constante do Anexo
IV. coruta com as seguintes umidades subordinadas

- Divisão de Tesouraria e Arrecadação.

II Divisão de Orçamento. Contabilidade e Empenho:

111 - Divisão de Tributação, que conta com as seguintes unidades
subordinadas

a) Serviços de Controle de Tributos Indiretos.

b) Serviços de Controle de Tributos Diretos, que conta com as seguintes
unidades subordinadas

'Setor de Cadastro Imobdnlito.

-) Setor de Lançadora.

Praça 13 de Março, 25 - IeI.!Fax (I5) 276.117'- 276.11'8 - CEP I&225.00-Sarapui-SP
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3) Setor de Cadastro Mobiliaria

e) Serviços de Fiscalização Tributaria

Artigo 11 - A Diretoria de Obras, Viação e Urbanismo

	

DOVU, constante do Ando
V, conta com as seguintes unidades subordinadas:

1- Divisão de Planejamento, Engenharia. Arqunetum e Habitação.

11- Divisão de Obras Públicas:

111 - Divisão de Topografia,

IV - Divisão de Serviços Públicos, que conca com as seguintes unidades
subordinadas'

a) Serviço de Manutenção de Vias Vicinais:

h) Serviço de Manutenção de Viu Urbanas,

c) Serviço de Limpeza Publica:

d) Serviço de Oficina Mecãnica

Artigo 12 - A Diretoria de Saúde e Assistência Social - USAS, constante do Anexo VI.
conta covil as seguintes unidades subordinadas

I - Divisão de Saude Coletiva, que conta com as seguintes unidades
subordinadas

a) Serviço de Vigdàneta Sanitária.

bl Serviço de Vig8ãncia Epidemiologica;

11- Divisão de Assistência Médica.

III - Divisão de Assistência Odontologtca:

IV- Divisão Administrativa, que coma com a unidade subordinada do
Serviço de Unidades Básicas de Saude.

Prurir 13 de Marro. 25-l'-LPa.r (15) 2"b.11"?-2'G-IP8 CEP 18.225.00- Sarapui- SP
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- Div isão de Enfnnta_gem. c

VI Serviço dc Farmácia

Artigo 13 - A Ihietona dos Ne¢onos Juridicos DNJ. constante do Anexo VII. conta
com a unidade subordinada da. Procuradoria Juridica

(APITO LD 111

DAS ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES PRINCIPAIS

Artigo 14 - Esta lei enumera as atribuições genéricas das unidades administrativas
pnncipais, ficando a cargo de cada unidade administrativa subordinada a enumeração das
arrtbmções de sua compelénCia

Parágrafo único - As atribuições especificas das unidades administrativas subordinadas
as unidades principais serão descritas em ato do Executivo

Artigo 15 - São atribuições genéricas da Diretoria de Adnrínistração e Recursos
Humanos- DARII:

1 -Através do Setor de Expediente:

a) receber, registrar. dtstntbuir e expedir processos e demais papeis.
protocolando-os c autuando-os, conforte o caso,

h) realizar os serviços gerais de zeladona, vrgilància c limpeza da Prefeitura:

II - Através do setor de Patrimônio:

a) cadastrar e chapear o material permanente da Administração Municipal,

b) registrara movrmernaçin dos bens móveis pelas diferentes repartições da
Pretendia.

Praça 13 de Março. 25 - TcJ.E;ax 115) 276.11 "?- 274.11'8 - (EP 1$.225.!X)- Sarapuí - SP
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e) arquivar os Termos de Responsabilidade dos responsáveis pelos1 1' a diferentes órgãos da Prefeitura. em relação ao material existente nas dependências:

d) arquivar todas as escrituras e as correspondentes matriculas dos bens
'inoveis da Prefümra.

el providenciar a baixa patrimonial, o seguro dos bens moveis e imóveis da
Municipalidade.

t) proceder, periodicamente, ao inventário de todos os bens moveu
constantes do cadastro.

g) providenciar e controlar as locações de Imóveis, bem como as cessões
de uso dos bens municipais,

III Através (lo Setor de Cemitério:

a) cadastrar e registar os óbitos. sepultamentos e exumações.

b) promover os expedientes de limpeza, manutenção e conservação das
dependências do Cemitério Municipal. Inclusive o necrotério.

IV Através rio Setor de Pessoal:

a) propor os expedientes relativos à posse, férias, enquadramentos,
substituições. licenças, dispensa e demais atos relacionados com a vida funcional dos
empregados da Prefeitura Municipal.

b) manter o cadastro e o prontuário atualizados dos servidores

c) preparar e registrar os atos relativos á vida funcional dos servidores

dl .controlar a classdicação e exercido dos servidores, preparando
expediente para aposentadoria.

municipais,

municipais,

e) reg i strar e controlar a frequência dos servidores. coordenando os
demais órgãos da Administração sob cale as pecto. para 1)ns de elaboração da folha de
pagamento.

Praca 13 de Marco, 2$ - TeI./P:u 11 ã) 2'6.11?' 276.11 "8 - ('EP 18.225.00 - Sarapui - SP
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1) preparar os expedientes relacionados com o pagamento do pessoal e

2.1' \
,W baminhá-los á Diretoria de Finanças, Planejamento e Tributação:

g) providenciar a publicação dos atos que reclamam publicidade.

h) coordenar as atividades relacionadas aos concursos públicos e
internos.

i) expedir atestados e preparar certidões requeridas e relacionadas com
a vida funcional dos servidores.

) apurar o tempo de serviço para todos os efeitos,

1) elaborar portarias relativas á vida funcional dos servidores, e

m) programar e manter permanente atividade de treinamento e
desenvol vimento dos servidores.

V - Através do Setor de Compras:

a) elaborar, controlar e manter o cadastro de fornecedores,

h) processar as compras do Poder Executivo:

c) preparar os expedienetes referentes ás aquisições de materiais ou
a prestação de serviços,

V l - Através do Setor de :Umosarifado:

a) analisa; a composição dos estoques e verificar a sua
correspondência com as necessidades efetivas da Municipalidade,

b) coordenar e controlar os pedidos de compra para formação ou
reposição de estoque:

e)controlar o atendimento pelos fornecedores, dos pedidos efetuados,

d) comunicar os atrasos e meras irregularidades cometidas pelos
fornecedores, para as providências caba eis;

Prata 13 de Morto. 25 - TclJPas (151 276-11' 7- 2'6.11 78 - ('t:l » 18.225.011- Sarapui- SP
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c) receber e armazenar os materiais adquiridos dos fornecedores,

	

,-1

	

atido a sua quantidade e qualidade e denunciando as irregularidades verificadas

	

2. 1

	

as providências cabivers,

t) efetuara entrega dos materiais requisitados.

g) zelar pela guarda e conservação dos materiais em estoque:

h) manter atualizados os registros de entrega e salda dos materiais
em estoque.

t) realizar balanceies mensais e inventários dos materiais estocados

Artigo 16 - São atribudçdes genencas da Diretoria de Educacão e Cultura - DEC:

1 - elaborar, planejar, coordenar. supervisionar e executar os atos referentes ás

atividades educacionais.

II - planejar, orientar, coordenar, uuegrar, executar, controlar e avaliar todas as
atividades das unidades escolares.

Ill - supervisionar, pedagógica e adminisuauvamente, a educação infantil e o
ensino fundamental.

IV - dirig ir e mmuttar o ensino em todas as unidades escolares do sistema
municipal de ensino.

- atualizar. em caráter permanente, as tecnicas de ensino e propor medidas
tendentes ao seu aperfeiçoamento no Município.

V 1 -- responsabilizar-se. com o devido acompanhamento e avaliação, por todas as
etapas inerentes da Merenda Escolar,

VII - organizar. ampliar e manter a Biblioteca Municipal,

VIU - planejar, coordenar. supervisionar, executar e difundir as atividades
culturais da Administração Municipal. programando. com a elaboração dos respectivos
calendários, a realização de exposrçóss e de eventos civtcos. artistios, artesanais e
toNdoncos.

IX - proteger o patrimônio Instónco e cultural do .Mumcipio.

Praça 13 de Março, 25 -Tel. Fax 1151 276.1177-- 276.1 178 - ( EP 18.225.90 Sarapuí - SP
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X planejar, coordenar, supervisionar, executar e difundir os atos referentes ás

\A

	

idades turísticas do Muntcipro:

XI - elaborai e coordenar os estudos de base necessários á manutenção do
sistema municipal de turismo:

XII - divulgar e incentivar a realização de eventos turismos, através da
imprensa e marketing, elaborando o respectivo calendário.

XIII - fomentar o turismo, promovendo parcerias comi pesqueiros. pousadas,
restaurantes e hotéis.

XIV - promover a divulgação das potencialidades turisticas e econômicas do
\tumelpw junto aos diferentes meros de comunicação. bem como junto aos úrgãos
públicos federais, estaduais e regionais:

XV - incentivar o turismo. por todos os meios, responsabilizando-se pela
publicidade envolvida:

XVI programar as atividades esporuvas, eventos esportivos e de recreaçào da
Administração Municipal:

XVII - estimular e organizar a pratica das várias modalidades esportivas do
Munic¡pio. bem como de competições correlatas.

XVIII - manter cursos de esportes para a população.

XIX - cuidar. manter. coordenar e controlar o Estádio e o Ginásio de
Esportes do \Iunicipio. que sediarão as competições esponnas,

XX responsabilizar-se pelas atrv idades de fazer do Vlunicipm.

XXI

	

divulgar e incentivar a realização de eventos esportivos e de
recreação, através da imprensa e marketing. elaborando os respectivos calendários:

XXII ,.realizar convénios com entidades públicas e privadas e celebrar os
contratos pertinentes.

p raia IS de Marro. 25
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São atribuições genéricas da Diretoria de Finanças, Planejamento e
s41i8;ibttV. ção - DEPT

1 - fazer executar a poliuca econômico-financeira e os programas de trabalho
definidos pelo governo municipal, dentro dos principias e das normas gerais de direito
financeiro,

II

	

organizar e supervisionar as atribuições destinadas as atividades das
Divisões de Tesouraria e Arrecadação, Orçamento. Contabilidade e Empenho;

III a área de 'T'esouraria. constante da Divisão de Tesouraria e Arrecadação,
tem como atribuições

a) recepcionar e registrar as receitas,

b) executar e registrar os pagamentos aos fornecedores.

e) controlar os créditos vencidos e não pagos,

d) controlar as disponibilidades financeiras em moeda c consolidar a
situação financeira diária através de demonstrativos destinados ao Chefe do Poder
Executivo e da Contabilidade,

IV - a área de Orçamento. constante da Drvrsào de Orçamento.
Contabilidade e Empenho, tem como atr:bmções

a) elaborara Lei do Plano Plunanual,

h) elaborara Lei de Direi' mas Orçamentárias.

c) elaborar a lei e a peça orçamentárias anuais, bem como acompanhar
suas execuções nos respectivos exercícios.

- a área de Contabilidade. constante da Divisão de Orçamento.
Contabilidade e Empenho. tem como at: ebutções

a) consolidar as receitas e as despesas:

b)elaborar o balancete mensal,

el elaborar os balanços anuais. e

Prata 13 de Harto. 25
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d) realizar as prestações de contas da execução orçamentária c dos
tI61A "6», • -

	

Iotailiatos tintados como Poder Público ou Privado:7ccti'°
2 ti '\'), VI a área de Empenho, constante da Divisão de Orçamento.

Contabilidade e Empenho, tem corno atribuição controlar os saldos orçamentários
autorizados pelo Poder Legislativo. viabilizando a abertura de créditos adicionais e
controlando os compromissos de contas a pagar mediante a ordem cronológica de
p referências:

VII - a Divisão de Tributação tem como atribuições.

a) controlar os tributos duetos e Indiretos da Prefeitura,

b) coordenar e supervisionar as rendas mobilianas e imobdianas da
Prefeitura.

c) realizar o cadastro, a fiscalização. o lançamento c o controle das
rendas mobiliarias e imobiliárias da Prefeitura.

d) emitir e entregar carnés de impostos municipais e contribuições de
melhorias, taxas diversas c outras receitas .,

c) revisar e propor alterações que se fizerem necessárias a Planta
Genérica de Valores Venais, e

O colaborar com a Assessoria Especial de Governo e com a
Procuradoria Juridica na atualização de normas legais sobre a legislação de tributos
municipais

Artigo 18 - São atribuições genéricas da Diretoria de Obras. Viação e Urbanismo
DOVI:

I promover ações de planejamento urbano:

II realizar a análise de projetos de construção:

III - efetuar o embargo de obras e de loteantentos irregulares e clandestinos,

IV realizara analise e a aprovação de parcelamento do solo no nmmcipio:

Praça 13 de Março. 25 - Irl. V ar 115) 276.1177- 276.11'8 - ( IP 18.225.110 - Sarapui SI'
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V - expedir certidões e alvarás diversos.

VI - realizar a vistoria de estabelecimentos Industriais, comerciais e de
prestação de serviços, para a abertura de fritas.

VII- elaborar projetos e mapas,

VIII - executar levantamentos [tipográficos.

IX - realizai vistorias tecmcas, elaborando os respectivos laudos

X

	

planejar, controlar, acompanhar, fiscalizar c medir as obras municipais
de administração direta e indireta.

XI - supervisionar os estágios de engenharia. desenho e arquitetura.

XII - planejar e fiscalizar as obras de ntanutencào, ampliação e reformas de
próprios municipais, e de obras convenixdas;

XIII -- expedir lmhire-re de construções,

XIV controlar o arquivo de processos da Diretoria, bem como projetos.
certidões. mapas e fichas.

XV - atender aos requerimentos da CFTLSB. do DEPRN. do DER, do
C RE.A e outros órgãos pubbcos e teenicos.

XVI - expedir projetos de habitações populares para a população de baixa
renda,

XVII - expedir autorização para numeração predial,

XVIII - expedir plantas de tumulos e rnuretas. bem como sua demarcação.

XIX - elaborai documentações técnicas para obtenção de recursos junto aos
órgãos fedems. estaduais, entidades privadas e organizações não governamentais:

XX - fornecer diretrizes para a implantação de empreendimentos no
mumcipio

Praça 13 de Março. 25
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XXI - realizar proJclos do sistema viário urbano e lura'.,

XXII expedir notificações diversas.

XXIII - fiscalizar as divisas do ntumcipro,

XXIV - assessorar tecnicamente a Procuradoria Juridica nos processos de
usucapião. de parcelamento do solo. unificação, desapropriação, retificação de área.
elucidação de Impasses. documentação. etc

XXV - assessorai tecnicamente os diversos setores da Administração:

XXVI - expedir alvarás de alinhamento.

XXVII - promover a demarcação dos imóveis públicos e dos limites

XXVIII - cumprir e fazer cumprir as exigências e os dispositivos do Plano
Diretor de Desenvolvimento Integrado:

XXIX planejar, promover e executar o processo de adesão dos municipes
nas obras públicas em que incidam as contribuições de melhoria.

XXX -fiscalizar as vias publicas e as estradas municipais. realizando
vistorias técnicas e elaborando os respectivos laudos:

XXXI 'cabeai a abertura, a conservação e a manutenção das vias públicas
e das estradas vicinais do Municipur.

XXXII - expedir certidões referentes a estradas vicinais e vias públicas, e

XXXIII - providenciar a limpeza e varrição das vias públicas. recolhendo o
entulho e praticando as demais atividades correlatas

Artigo 19 - São atribuições genéricas da Diretoria de Saúde e Assistência Social -
DAS

1 - supervisionar serviços médicos e odontologicos.

1 p

.

7
r,t i;th

K '6krx5

2.

municipais.
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Il supervtaonar as unidades húsicas de saude, ambulatórios, centros de saude
:,a

III - adquirir e orientar a aquisição de medicamentos. produtos e serviços
correlatas,

IV - controlar viaturas médicas.

V - orientar a poliuca de saúde do Mu inerme,

Vl - prestar assistência médica á população. sobretudo em atendimentos de
urgência,

VII cumpro os convénios celebrados. em consonãncta coma poliuca de
mimicipabzação dos serviços de saúde.

VIII

	

promover e coordenar campanhas de vacinação e esclarecimento
público,

IX

	

orientar o estabelecimento de pohttcas de prevenção e controle de
doenças. sobretudo as infecto-contagiosas:

X - promover a assistência ã saúde, visando a reabilitação fisica e mental de
pacientes

XI - promover a vigilância %anitaria e eptdemiol igtca:

Artigo 20 - São atribuições genéricas d:! Diretoria dos Negócios Juridicos - DNJ.
atrases da Procuradoria Juridica

1 - redigir projetos de leu, minutas de decretos. de portarias e de outras
providências normativas de competência do Executivo.

II - promover a permanente atualização e ntodemização da legislação

municipal.

Ill - zelar pelo estrito cumprimento da legislação concernente ao Mumcipio,

comunicando ao Prefeito os casos CM que tal se fizer necessário;

IV - exercer funções lutidico-eonsuhivas em relação ao Poder Executivo e á

Administração em geral.

Prata 13 de \lartn. 25 - Trl.,1. a. 1151 276.11" 276.1178- ('I:P 18.225.00 -Sarapui- SP
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V

	

processai smdieãnc;as, inquéritos administrativos e deitais
edunentos disciplinares por determinação do Prefeito Municipal,

Vi - efetuar os demais serviços de naturezapuidica, quer contenciosos. quer
de natureza admmisuativa.

VII - assessorar as demais Diretorias em todos os procedimentos licuatónos
e. se for o Caso, de aquisição direta de obras, serviços ou bens, alem de alienaçaes.
locações e demais contratações de qualquer natureza.

Vlll - emitir pareceres sobre desapropriações e propor as ações respectivas,

IX - emitir pareceres e orientar o Executivo em todas as questões
envol v endo servidores ',idílicos,

X - promover. privativamente, a cobrança amigável e judicial da Divida
Ativa.

XI - representar ativa e passivamente, no foro judicial ou extrajudicial, a
Fazenda Municipal e o Prefeito, recebendo citações e intimações.

XII - desempenhar todas as atribuições compatíveis com a natureza de suas
funções

Artigo 21 -

	

São atribuições ;rcne:uas da Assessoria Especial de Governo para
Assuntos Jurídicos e Adnrinist ra ticos -AEG:

- exercer. junto ao Prefeito, atividades consultivas em todos os assuntos de
ordem nidica, administrativa. patrimonial e fiscal, bem como outros serviços correlates
que lhe venham a ser atribuído»

II - resolver, com a necessária desenvoltura. as questões Jurídicas e
administrativas. internas e externas, que possam. de alguma forma envol v er os interesses
da Municipalidade.

111 responsabilizar-se pela reforma da estrutura adnun j strativa e pela
reorganização do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal. bem como pela atualização
de todos os códigos do Município,

Prata 13 de Março. 25 - 'rcl.+F as 1151 22 76.11 77- 276.1173 - CF:P 13.225.011 - Sarapuí SP
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IV - colaborar, com a Procuradoria Jurídica, no estudo e na permanenteII,i
II*' atualização e modernização da legislação Mune¡pal.

Cu
2 <Jé,»s V colaborar. com a Procuradoria 'Indic& na redação de projetos de lei.

decretos. portarias e de outras provldencros normativas de competência do Eeecu[teo.

V l - ser o elo de ligação entre o Prefeito. a Pretcnuta Municipal e o Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo TCESP. sobretudo nas questões relativas ao
cumprimento das diretrizes impostas pela Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de
2000

Artigo 22 - São atribuições genéricas da Assessoria Técnica de Governo - ATG:

1

	

supervisionar e sistematizar o processo de comunicação do Paço
Municipal e do Gabinete do Prefeito,

11 desenvolver estudos paia elaboração e implantação de projetos junto as
demais Diretorias da Prefeitura Municipal,

III - elaborar instrumentos necessários para a sistematização de Informações
Internas, criando. Inclusive fblhetos ou panfletos. sempre visando a prestação de
Informações e o esclarecimento publicas sobre làlos ligados a Administração Municipal.

I\' - realizar estudos e pesquisa de interesse do Municipio para promover a
difusão Interna c externa dos trabalhos elaborados pelas Diretorias;

- organizar e orientar as cerimônias públicas.

V l - servir como elo de ligação entre a Administração \lumcmpal e os orgàos
de comunicação. sobretudo jornais impressos, radio c televisão.

VII - elaborar e coordenai estudos de base, necessários a manutenção do
sistema de Protocolo. Expediente e Arquivo da Preféutura Municipal;

VIII - coordenaras medidas Inerentes a segurança dos mun impes quando da
ocorrência de eventos desastrosos, visando o atendimento a população aiingrda.

IX - exercer outras competências correlatas que lhe forem atribuidas pelo
Prefeito Municipal.

Artigo 23 - São atnbuuções genéncas da Assessoria de Gabinete AG:

Praça 13 de Março, 25
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1 coordenar e controlar a correspondência e tramitação de demais papeis
'̀^'r. ri

	

a(4i?+fímete do Prefeno,

11 - coordenar e controlar a edição de leis e a nurnemçdo seqüencial de
deu elos. portarias e outras providências normativas do Poder Executivo Municipal,

1[1- elaborar e controlar a agenda de trabalho do Prefeito.

IV - exercer as atividades pobaco-sociais da Prefeitura com os munícipes.
entidades e associações de classe, registrando as reivindicações apresentadas para
apreciaçcao pelo Prefeito;

V - recepcionar os muniupes e as autoridades que se dirigirem ao Gabinete
do Prefeito.

VI - manter atendimento sobre eventuais dúvidas de munícipes ou visitantes:

VII

	

assessorar o Prefeito .\hnuerpal nas soluções de problemas da
população que se dirige ao Gabinete.

VIII - exercer ondas competéncas correlatas que lhe fitem atnbuidas pelo
Prefeno Municipal

Artigo 24 - F atribuição genérica do Fundo \lonicipal de Assistência Social - MIAS,
(aptar. aplicar e proporcionar recursos e meios para o fran;aamento na area de assistência
social

CAPITULO I\

DO (2t ADRO Uf: PESSOAI.

Artigo 25 - O quadro de pessoal cia Prefeitura do Murucipio de Sarapui é consumido dos
empregos públicos indicados nos seguintes Anexos que Integram esta Lei Complementar

a) Anexo VIII - empregos de provimento permanente

h) Anexo IX - empregos de confiança. de provimento em connssão

Praça 13 de ptarço. 25
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.Artí ' 26 - Para os efeitos da presente Lei Complementar, consideram-se.

1 EMPREGO PLBLICO: a posição instituida na organização do
funcionalismo, criado por lei. em reinem certo. com denominação própria c aurburçóes
especificas cometidas a um empregado publico,

11 - E\IPREGADO PÚBLICO a pessoa lïsica ocupante de emprego
público, de provimemo permanente ou em comissão. contmtnda sob o regime da
legislação trabalhista, que presta serviço de forma não eventual e mediante retribuição
pecuniária:

111 - SERVIDOR PÚBLICO: o titular de emprego público que mantém
com a Administração Publica relação de trabalho, não eventual, sob vinculo de
dependência. caracterizando-se pela prolissonalidade e relação de subordinação
hienãrgmca:

IV - QUADRO DE: PESSOAL: o conjunto dos empregos que Integram a
estmtura administrativa Mnc:onal da admuusuação pública municipal;

- REFERÊNCIA: o número indicativo da posição do emprego na escala
básica dc saalanos.

VI - SALÁRIO: a retribuição pecuniária básica, devida pelo exercido do
emprego publico. corá vedor fixado na lei,

VII - REMUNERACAO: o salário do emprego público- acrescido das
vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. a que o servidor faz jus, incorporáveis ou não

SE.CA(1 1

DOS E\IPRLGOS DE; I'ROVUIENTO PERMANENTE

Artigo 27 - Os empregos de provimento permanente são aqueles especificados no
Anexo VIII desta. Lel Complementar e serão obngatoriamente preenchidos mediante
concurso publico de provas, ou de movas e lindos, conforme o respectivo edital assim o
determine

Parágrafo único Os aprovados em concurso para preenchimento dos
empregos dc Tesoureiro e Comprador deverão, no ato da posse c por ocasião dc seu
deshgarnerrto do serviço, apresentar declaração de seu bens

Praça 13 de Março. 25 - TelJFax (IS) 276.1177 2'6.11'8 - CEP 18.225.00- Sarapui SP
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1

DOS EMPRECOS DE CONFIANÇA

Artigo 28 - Os empregos de confiança, de livre preenchimento e dispensa pelo Prefeito
Municipal, e que correspondem ás atividades de direção, chefia e assessoramento, são
aqueles especificados no Anexo IX desta Lei Complementar.

Artigo 29 - Ao servidor publico, ocupante de emprego de provimento permanente, que
vier ocupar transitoriamente empreso de confiança. será devido o salário equivalente ao
mesmo. enquanto permanecer nessa situação, acrescido de todas as vantagens pessoais.
calculadas sobre o padrão de referencia solaria]. inerentes ao seu empreso de origem.

Parágrafo único - Será devido ao servidor a remuneração de maior valor, enquanto
permanecer na situação pret esta no "capuz' deste aniso.

('APÍTF LO \

DA ADMISSÃO E 1)0 DESI.ICAMFIN'I'O

Artigo 30 - A admissão de pessoal regido pela Consolidação das Leis do Trabalho -
cera autorizada pelo Prefeito Municipal mediante solicitação do órgão interessado a

Diretoria de Administração e Recursos liumanos, conforme estabelecido em regulamento
especifico, apus o cumprimento de preceito constitucional que a condiciona a realização
de concurso público.

Artigo 31 - Na realização de concurso público, para admissão de pessoal na Prefeitura
Municipal (ie Sarapui. poderão ser considerados como titulo, os fatores de experiencta
especifica na área profissional almejada, e no serviço público, de acordo com as normas
estabelecidas no respectivo edital. sempre com a rigorosa observância do disposto no
artigo 112, e seus 4§, erro artigo 1 1) da Lei Or gânica do Município

Artigo 32 -

	

Para o preenchimento dos empregos públicos deverão ser observados os
requisitos mínimos Indicados nos Anexos VIII e IN (lesta Ict

Praça 13 de Março. 25
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Z
^t.\`^rÈÁ^ú 33 - A deficiência fìsca e a limitação sensorial não con;utuu3o impedimento ao

)1 ` t" exercido de emprego público no Nlunrcipro. salvo quando consideradas incompatíveis
com a natureza das aoibuações a serem desempenhadas.

§ 1" - A incompatibilidade a que se rclère o "copla" deste artigo será declarada
mediante Junta Múdtca Especial. constrtmda de profissionais espec ializados na :irea
correspondente a deficiência ou d limitação diagnosticada.

à 2" - Sobre a decisão da Junta Médica Especial não caberão recursos

3" - A deficiência fisica c a limitação sensorial não servirão de fundamento á concessão
de aposentadoria, salvo se adquiridas postenormente ao ingresso no serviço publico.
observadas as disposições legais pertinentes.

- A Prefeitura Municipal de Sarapui estimulará a criação e o desenvolvimento de
programas de reabilitação profissional para os servidores portadores de deficiência física e
limitação sensorial.

Artigo 34 - Ate 2% (dois por cento) dos empregos constantes do Anexo 1, desta lei, serão
reservados para serem ocupados por deficientes físicos, segundo cada edital de concurso
especificamente dera mine

Artigo 35 - Dar-se-a o desligamento definitivo do servidor, abrindo-se vaga. nas
hipóteses pertinentes e especificas constantes da legislação trabalhista.

CA PI l t 1.0 \'1

DO t:NQ1 .U)J(:111F:\TO

Artigo 36 - Os servidores serio enquadrados no seu emprego permanente atual e
respectivo padrão de salário, obedecida a investidura em concurso público. sobre o qual
serão, a partir do enquadramento. calculados ou recalculados os adicionais e as demais
vantagens pessoais, incorporadas ou n5o, que a cada um tenham sido auibuidas

Parágrafo único – O enquadramento nominal dos senadores. após o inicio da vigência
desta lei. dar-se-a por decreto de enquadramento nominal, expedido pelo Prefeito
\Lnuclpal
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Xrtigo 3? - Se por qualquer motivo o servidor estiver exercendo atividades diferentes
t(aggelas inerentes ao seu emprego publico permanente. por força desta Lei

elementar, devera retornar ao emprego de origem e com a remuneração
sir,

2 ¡ s N correspondente ao padrão de salino lixado para o mesmo

Parágrafo único

	

Os servidores que. em decorrência de enfermidade ou acidente de
trabalho, Picarem impedidos de exercer as atividades para as quais estiverem
enquadrados. poderão ser readaptados em função compativel com suas condições tisnas e
de remuneração correspondente ao emprego original. desde que haja avaliação e
especificação médica

CAPEI U IA VII

DA JORNADA 1» TRABALHO

Artigo 38 - .A jornada de trabalho semanal sem de quarenta horas, para todos os
senadores públicos munia pais , com exceção daquelas expressamente mencionadas, em
campo próprio, nos Anexos VIII e IX desta Lei Complementar

§ 1" - O Chefe do Executivo poderá, altares de decreto, estabelecer horários
diferenciados. em razão da peculiaridade dos serviços a serem executados, mantendo-se a
respectiva j ornada de trabalho

§ 2" - O serviço extraordinário sela remunerado acrescido no mínimo de 50% (cinqüenta
por cento) cm relação 5 hora normal de trabalho. e somente seta permitido para atender a
situações cxcepewnais e temporanas. respeuado o limite de 2 (duas) horas por jornada.
nunca excedentes de 60 (sessenta) horas mensais. devidamente autorizadas pelo Duetor da
área ou pelo Prefeito Municipal

§ 3•" -

	

A autorização, a que se refere o parágrafo anterior, devera ser devidamente
justificada. motivando a necessidade e a conveniência.

§ 4'• - O serviço noturno, assim considerado aquele prestado em horár io compreendido
entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora
acrescido de 25% (vinte e cinco por cento(, computando-se cada hora como cinquenta e
dois nunutos e trinta segundos.
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CAI'Ílt 1.0 VIII

DAS st usrnrlCtirs

7'1 Artigo 39 - Os servidores ocupantes de empregos em confiança e do quadro
permanente. poderão ser substituidos nos seus impedimentos legais e afastamentos
temporarios, por periodo igual ou superior a 15 (quinze) dias consecutivos. assumindo-o o
substituto, cumulativamente ou não com o emprego que ocupa, na fornia que dispuser o
alo de substituição

1° - O substituto, enquanto perdurar a substituição. percebera. se vantajoso. o saiam)
correspondente ao emprego no qual exerça a substituição

2" - Suprimido

§ 3° - Qualquer que seja o per iodo. cessada a substituição, o substituto retornara ao seu
emprego de o ieem

C':\I' I L I I) Is

I)AS

	

ES)( AS

Artigo 40 - .Além daquelas expressamente previstas na CI.T, poderão ser ainda
concedidas ao servidor as seguintes licenças

a) para tratar de assuntos particulares,

b) por motivo de doença em pessoa da famiha.

Artigo 41 - A critério da Administração, a licença para uatar de assuntos particulares
seira concedida somente aos ocupantes de empregos permanentes. pelo prazo máximo de
doze (12) meses. sem remuneração, prorrogável uma única vez por periodo não superior a
esse limite.

I' - A licença podera ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do ser v idor ou no
interesse da Administração

S 2° - Não se concedera nova licença antes de decorndos 2 (dois) anos do término da
anterior ou de sua pronoação

Prata 13 de Marra, 25
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Artigo 42 - A licença de que trata a ahnca "h" do algo 40 poderá ser concedida ao
nr,^^{{.idor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, ascendente ou descendente,

ç/ a L45ffd cante a sua comprovação através do competente atestado médico- pelo prazo de até 10
!dez) dias. com remuneração. que será abatido do pendo de férias regulares Excedendo
a 10 (dez) dias, a licença não será remunerada

Parágrafo único — A licença somente será defenda se a asxrsténaa direta do servidor for
Indispensável e não puder ser prc,tada :unrMtneamente com o exercioio do emprego.

CAPEI 1 1.0 X
I-

DA ESCALA IW SALÁRIOS

Artigo 43 - Fica criada, na escala de salanos. a rekréncia 21 (vinte e un i ), )a inclusa no
Anexo X desta lei

Artigo 44 - A escala de salários dos empregos 'subimos constitui-se de 21(vmte e uma)
referencias, representadas por algarismos arabicos numerados de 1 a 21, onde o numero
Indica, na ordem crescente. o nivel de responsabilidade e complexidade de suas
atribuições.

Parágrafo único A cada classe de emprego correspondera determinada referencia

artigo 45 - Os valores da escala de saramos dos empregos pubhcos sio os constantes do
Anevo X, que faz parte integrante da presente lei

Artigo 46 - Nenhum servidor poderá perceber salino Inferior ao salário minimo nacional

Artigo 47 - Os aumentos salariais e a revisão geral anual dos salários dos servidores
públicos municipais dar-se-ao mediante autorização legislativa, com a rigorosa
obscrvãncra das normas constitucionais vigentes e das disposições contidas na Lei
Orgânica do Niunicipro de Sarapui

CAPITULO XI

DO ADICIONAI. POR TEMPO DE SERVIÇO

Artigo 4$ - O adicional por tempo de serviço é devido a razão de 5% (cinco por cento)
do :alo' do respectivo salmo básico. a cada 5 lcmeo) anos minterruptos de serviço



Estado de São Paulo

Prefeitura MunicA,al	 de Saráuí

;, piiSG:o prestado pai servidor ocupante de emproo permanente, ainda que investido o
k.t.V tS servidor em função gratificada ou emprego de confiança. e observado o limite de21 1-

	

(trinta e cinco por cento) daquele valor

Parágrafo único – O servidor fala jus ao adrmonal a partir do mês em que completar o
q:imqúin m de efetivo exetciclo no emprego.

C.\PÍTI I1) \11

DA FUNÇÃO GRA'IIFICADA

Artigo 49 Suprimido Integialmente

Artigo 50- Supnmido integralmente

('APÍI't LO \111
DA (RI AC:ÃO, TK:\SSFOIt\IA('AO, :IMPEI 1(\O OtAN rITITIV1.
Ki:DE\O\1 f\AC:1o,

	

F:\77\(10 DE E\I p RE(:OS PÍDEI( OS E D
11.TERIA ÃO t} IS REPEKIAC'ItSS:MAKI AIS

sEC ko
DA (Rl:\CAO DE E\IPKEGOS

Artigo SI . Ficam CR VIDOS, pela presente I.er Complementar. os seguintes empregos
de provimento PEKM:tNFN 1 E, nas quantidades, dcnominaçdes, referências salariais.
requisitos para preenchimento e cargas horánas semanais, )a inclusos no Anexo VIII .
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Q'FF_. Z 11 Denonminacao

	

Referência

	

Requisitos para Preenchimento
do Emprego

	

salarial
Carga

Horária
Semanal

ü' I .Agente

	

14 Ensino Mediei Completo, conhecimento da 4 J

	

o:ai.

l nbuta rio Icu^ilaçáo	 espccI ica e mformatica. 	

til
Coletor de lix __ 05

1Encarregado

	

-13
Ensino Fundamenta! Incompleto
Ensino Medre Completo

40 horas
40 hora.

de \lgdálreia
Sanita' ia

I Encarregado

	

14 Ensino Medro Completo. conhecimento da 40 horas
' de Recursos
Humanos

Ieesslaçào especifica e m&ormatica

Engenheiro

	

19
Agrônomo

Curso Superior Completo e registro no CR A 40 hora

40 horas---fngenhelro

	

I9

Farmacêutico

	

19

Curso Supertor Completo e registro no
CREA .
Curso Superior Com leo e registro no CRF

	

40 horas

o

Medico

	

19
Veterinário
Motorista de

	

09
Onrhus
Nutricionista

	

.19

Curso Superior Completo e registro no

	

40 horas
1`RM\'

Ensino Fundanmmai Incompleto e CNH -F. 40 horas

Curso Superior Completo eCompleto

	

no CR\ 40 horas
'?I Procurador

	

(9 Curso Superior Completo e registro na OAl3

	

40 horas

Curso Superior na arca e registro no MEC

	

40 horasProf Ed

	

15
Fisrca

.

	

i

	

I Tccmco

	

15 Curso Tecnico na arca e registro no CREA

	

40 horas
.

	

grrcola
fccnico em

	

15
Edititaçòes

Curso Tccnico na arca c registro no CRU A

	

10 horas

J-

trtign c? .

	

Freiam CRIADOS. pela presente Lei. os segundes empregos de CONFIANÇA, de
p io..tnento em comissfio, nas quantidades. denommaçdes. referencias salanais, requisitos para
preenchimento e cargas baianas semanais. Já Inclusos no Anexo IX

Praça 13 de Harto. _'
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Estado de Sào Paulo

Requisitos para Preenchimento

	

C arga
Ilor:iria
Semanal

Curso Superior Completo em. Ciências

	

40 horas
Jundreas, regrsno na OAI3,eom exercitem ha
mais de 10 ldez) anos e notono conhecimento
da Administração Publica

1 Ensino Superior Completo mais

	

40 horas
conhecmmemos especificos
Ensino Fundamentai Incompleto.

	

140 horas

J Ensino Fundamental Inconeto

	

a0 horasi

C'RC

	

_

	

_
Curso Superior completo e inscrição no CRM, 40 horas
CRO ou CRAS 7
Curso Superior em Advocacia e isenção na 40 horas

i OAI3

Praça I.i de 'Iaiçu, 25 - '1'rl1F ta (l 12 76.i t 77-2'Ci.1173 (TI' I3225!XI- Saripui - SP.
i li

i ,z

	

o (,,»)
2

	

, ..i

	

n'

Q4 t-.

	

Dc
i
^ ltontinação do Referência i

Fntp rego

	

Salarial

r,l

	

Assessor

	

Especial, 21
de

	

Governo

ri/Assuntos Juridicos
' e Admimstmtn os 	
Assessor Técnico de 1 20
Cio,erno
Assessor

	

dei 10
trinspone

''1

	

Chefe de Turma10
Coordenador de' 14
1_spones	 e 	 Lazer	
Coordenado, de

	

14
Turismo
Coordenado,

	

de. 19
Obras.

	

Tração

	

ei

Recursos Humano _
iD l

	

Doem- de Educação _20
e Cultura

' 1

	

( Diretor de Finanças 20
_ Planai. e Tribulação

til

	

i Diretor de Saüde e120

t rbanumo
Coordenador Geral 19
de Finanças

01

	

¡ Diretor de Adm e 20

Assistência Social
T Diretor

	

do >Ci
Nem ocios Jundmos

Ensino u ament
fna arca
Ensino Fundamental Completo e experiência 40 horas
na área

	

-
Entono Médio Completo, com conhecimentos . 40 horas
cspec l cos na ca

Curso Superior Completo e conhecimento

	

i horas
ecitico na arca.	 +	
Ensino Superior completo e conhecimento

	

140 horas
es eUitco.
Cu St error uri Ped ogia e experIèneta na r40 horo s
arca _ _ _
Curso S erior em Contabilidade e registro no 140 horas

l m o e enp encia 40 h sr
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SE( \O 11
DA TRANSFORVI AÇÃO DF E:AII'RF.cOS

Artigo 53 • Ficam "ERA NSFOR\IA DOS os seguintes eniptegos de CONFIANÇA em
empregos de provimento PERMANENTE. de acordo com as novas quantidades, referências c
denominações que seguem

1

	

De:
QTE.

	

Emprego de Confiança

'S( stef : , copai
L!I

	

Comprado'
0+

	

Dentista
0P	 Encarregado de Saúde

01-

	

Enc. Do Setor Elétrico
!02"	 J Enfermeiro Padrão

1
06	 Médico
01	 Psicolouo	 _

1 01

	

Secreta no da Junta do
Serviço Militar	

102	 Técnico em Labomtõno

	

1
01

	

Tesoureiro

Reter.

	

1

	

Para: Reter. Carga
Salarial

	

QTE.

	

Emprego de Provimento Salarial Horária
Permanente _ Semanal

19
—

01

	

Assistente Social 19 40 horas
12 01

	

Comprador 12 40 horas
16 03

	

Dentista 20 20 horas _
10 01

	

Enc. De Saúde 13 40 horas
10 101

	

Enc. Do Setor Elétrico I o 40 horas
ló 02

	

Enfermeiro 19 40 horas
20 10

	

Médico 20 20 horas
14 01

	

Psicolouu 19 40 horas
06 01

	

Secretário

	

da

	

Junta

	

do 10 40 horas
Serviço Militar

08
_
02

	

l'ecnico ern l :aboratorio

	

os 40 horas
17 01

	

Tesoureiro

	

17 40 horas

SFC,iO III

DA AMPLIA(:AO QUANTITATIVA
Artigo 54 - Ficam ampliados, nas suas res; ectisa. ç.rmt:dades. os seguintes empre gos
permanentes constantes do quad o abalso

DE

	

ÌPARA Dl- NOMINAL SO

	

CARGA
IIORARIA

01 02 Eletricista

	

-1u hora

07 10 Escrt tutano

	

40 hi

	

Is

02 03 Fiscal _ 49 horas
02 ,06

	

t Inspetor de Alunos 40 hora

Praça 13 de Março. 25 - Tel. Faa (151 276.11 7 7- 276.1178 ('EP 18.225.00-Sarapui-SP
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y'
51

	

^r Recepcionista 40 horas'a
((^^r..y;‘jw o4 Tratonsta	 40 horas

»:i_ 05 Vigia 40 horas

SEÇÃO IV
DA ItEDENO'IINACIO Dl: E.\IPRIYLOS

Artigo 55 - Fica REDENONINADO o seguinte emprego permanente. constante do quadro
abaixo. mantidas a mesma quantidade, referência, requisitos para preenchimento e carga horaria
semanal.

DE

	

PARA
Aeente de Saúde	 L\'isitador dc Saúde

SEÇÃO V
DA EXTINÇÃO DE E\IPREGOS

Artigo 56 - Ficam a partir da promuivaçzío da resente Lei Complementar. EXTINTOS os
se_uuies empregos pubhces dc provimento PL12\IA\ENTE. conforme quadro que se g ue

Q'1'E.

	

Denominarão do Emprego

01	 _

	

1 Agente Sanitário	
02	 lAuxiliar de Escrita 	
01 _

	

Auxiliar de Recuisos Humanos 	 -
12	 , Encarregado de Turma	

Artigo 57 - Ficam EXTINTOS, a partir da promulgação da presente Lei Complementai, os
seguintes empregos de CONFIANÇA constantes do quadro abaixo

01

	

As r. s'or dc Matei til 1 arr:mi m 	oc Compras
01	 :.Assessor de Tributação 	 _	 _	 	 : 12
01	 Chefe de Governo

	

...	 20
Coordenador de Creche 	 1201

Praça 13 de %lai co. 25 - T tIJEax (15) 276.1177- 2'6.1178 CE:P 18.225.00 - Sarapoi - SP
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Referência
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06
02
03
lo

!2'1 L. Denominação do Emprego Referência
Salarial
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rdenadoi de Pre-Escola lo
'arrugado de Avente Sanitário

Encarregado de Pintura
lo
lo

Encarregado

	

Transporte da Saúde_de 10
Secreta no de:\drn e Recursos Ilutnanos 20
Secretario da Educação 20

1 Secretário de Finanças. Planejamento e Tributação 20
Secretário de Obras, Viação e Urbanismo ._ 20
Secretario de Saude e Assistência Social

	

20

54( 1 %0 VI

I)

	

l,TFai.-%C%O DE REI LRF\(I.-1S S\RIAIS

Artigo 58 - Ficam Al. fEIL\D,\S, a partir da publicação desta Lei Complementar. as
referências salariais dos empregos de PROVIMENTO PERMANENTE, de conformidade com o
quadro que segue

11

-

	

-
pI

	

_
01

	

_
`01

01

	

Secretario dos Negóeos

	

ocos

Denominação do Emprego
De

Referencia
Salarial

Para
Referência

Salarial

Carga Ì
Horária
Semanal

,^:yuuanre ae xaecanrco

	

.,.

	

..,,

	

-,•3', J us

Almoxarife

	

04

	

10 40 horas_
Auxiliar de Contabilidade 04 10 40 horas
Auxiliar de Enfermagens 04 08 40 horas
Auxiliar de Farmácia 03 06 40 horas_
Auxiliar Odontológico 03 08 40 horas
Cozinhem 01 03 _ 40 horas
Encarregado de ViRiláncta Epidemsologica 10 13 40 horas
Escnturario 04

	

06 . 40 horas
Fiscal 1 06

	

10 40 horas
Guarda Municipal

_
02

	

04 40 horas
Inspetor de Alunos

	

-

	

,_ 03

	

_

	

08

	

_ 40 horas
' Merendeira 01

	

03 40 horas
Momos:a 07

	

t08

	

_ 40 horas
Recepcionista

	

_

	

1 03

	

05 40 horas
1ecmcodeRaioX 106

	

13

	

,40horas

Prata 13 de Março. 25 - Iel. Fax 1151 2'6.11"- 2'6.11-8-CEP 18.225.00 - Sarapui SP
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cif

	

1

21 eAPH (^ {

	

07
Seaetário da Junta do Serviço Militar	 06	
Supero,sora de merenda	 03
Vigia	 01

Artigo 59 - Ficam ALTERADAS, a parti; da promulgação desta lei Complementar, as
releiencias salariais dos empregos de confiança. de conformidade com o quadro integrante do
presente artigo. que segue:

Denominação do Emprego
De

Referencia
Salarial

Para

	

I
Referência

Salarial

Carga
Horária
Semanal

Assessor de Recursos Ilumanos 12

	

' 15 40 horas
Diretor de Obras Viação e Urbanismo 19

i08
20 40 horas

Assessor Administrativo 12 40 horas

CAPI I'I lã) XI\

DAS DISPOSICÓ S FINAIS L TRANSITÓRIAS

Artigo 60 - Para todos os eleitos legais. nas questões dos direitos e deveres dos servidores
públicos municipais. aplicar-se-ào as normas constantes da Consolidação das Leis do Trabalho -
CLI

.-artigo 61 - Ao servidor municipal que completar 20 (ante) anos de efetivo exerci ta() é
assegurado o pagamento da sexta parte dos seus salários uttegra is, que a eles se tncorporarao. na
forma do artigo 116 de Lei Orgànica do Municipio

Artigo 62 - Ficam extintos os empregos criados por leis antcnores e que expressamente não
constem desta Lei Complementar e seus Anexos, resguardados possíveis direitos de seus
ocupantes

Praça 13 de Março. 25 - 7'el.Ia\ (151 2?6.11" 2'6.1178-CEP 18.225.00- Sal apuí - SP
111
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10	 40 horas
05	 40 horas	
05	 +40 horas	
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M0
'irf,Oó 63

	

O servidor poderá ser cedido, para ter exercício em outros órgãos ou entidades de

MPP 1

	

o publico ou filantrópicas do Mun icipio. em havendo interesse da Administração, com ou
sem premzo de sua remuneração, com as condições estabelecidos no ato de afastamento

Artigo 6J - A Seção de Pessoal. da Diretoria de Adinuustração e Recursos Humanos. aposulara
os tiudos e Lua as devidas anotações nos prontuários dos empregados públicos municipais

Artigo 65 - Fica o Prefeito autorizado a baixar os atos regulamentares ou instruções nece rias
3 execução desta Lei Complementar.

Artigo 66 - O preenchimento dos empregos constantes da presente Lei Complementar fica
condicionado 5 necessidade do serviço publico, disponibilidade orçamentária e financeira,
respeitados os limites de comprometimento impostos pela Lei da Responsabilidade Fiscal - LRF

Artigo 67 - A descnção pormenorizada das atribuições dc cada emprego previsto nesta Lei
Complementar será objeto de decreto do Executivo, a ser expedido no prazo de 90 (noventa)dias.
a contar da publicação desta lei, e constituirá objeto de permanente atualização.

Artigo 68 - Os atuais ocupantes dos empregos ora extintos e transformados. e os contratados
temporariamente. continuarão a exercer as suas funções ate a investidura dos aprovados em
concurso público, a ser realizado em ate 90 (noventa) dias após a publicação desta lei, assegurado
o reeeb:mento de eventuais verbas salariais e rescrsorras a que tenham direito

Artigo 69 - As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar serão atendidas, no
corrente rxercicio, por conta das dotações propnas consignadas no orçamento v+genIC

Artigo 70 - Esta lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus
elmos, no que couber, somente após a realização do concurso público e da respectiva investidura
dos aprovados, revogadas as disposições em contrano e, especialmente a Lei Complementar
,.72 97, de 01 de Agosto de 1.997 e seus Anexos, Lei n" 652+93, de 22 de julho de 1993: Lei
Complementar n0 76/98, de 22 de Maio de 1998, Lei Complementar n' 77/99, dc 12 de fevereiro
de 1999, Lei Complementar n" 7 8199, de 2d de fevereiro de 1 999, Lei Complementar n 0 79/99,
de 09 de Abril de 1 999, Lei Complementar n" 80 x99 , de 08 de pinho de 1 999:1.ei Complementar
n° 81/99, de 16 de agosto de 1.999, Lei Complementar n" 82/99 , de 09 dc setembro 1 . 999, Lei
Complementar n' 83!99. dc 23 de setembro de 1.999 e Lei Complementar n" 90300, de 26 de
maio 2 OGO.

Praça 13 de Março, 25 - Tel.!Fax 115) 276.11 7 ' 276.1178- CEP 18.225.00-Sarapuí-SP
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ANEXO VI

SAÚDE e ASSISTENCIA SOCIAL
DIVISAO

Saúde

	

Msisténcio
Coletiva

	

Medica Odonfalógicc
Assistência

	

Adrninistratr,'a

	

Enfermagem

Farmácia

SERVIÇO

Vigilância

	

Vigilância
Sanitária

	

Epidemiotógica
Unidades Bosicos

Ge Solide



ANEXO V

DIVISAO

OBRAS, VIAÇÃO
E URBANISMO

f	

Cía[

1opoTafro

Plane¡o-nento
Engentcrc
Nquteturo e
Ho Ytaçao

SERVIÇOS

SeMços Publ:ccs

to,ncE r./niacre D=.

	

U1D'3.7

Vakm:

	

'' UD3tS

	

FtiX

	

YNJrn



AI1EXO N

DIVISÃO

FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO

TESOURARIA E
ARRECADACAO

ORÇAMENTO
CONTABILIDADE

EMPENHO
TRIBUTACAO

SERVIÇO

TRIBUTOS

	

TRIBUTOS

	

fSCMIY ÁO
INDIRETOS

	

DIRETOS

	

TRWT?RA

C/tXSIAGCJOA$ E »oco?,
/JC&YVtQ

	

~

SETOR



AIIEXO III

EDUCAÇÃO e CULTURA

DMSÃO

Educo-ca
Basco

LRVIÇO

Ecr.coçoo

	

Ersm
IMOn'1

	

'.Ftlr ;C

turismo

h,

	

: a _
AL1man.

	

e

	

a
Coage)

Ooercç 3
lesto

_!',porte e
azes

Merencw
Escalo'

	

Crvn

	

Apoci

	

Cor;uvc

	

plpq

	

.ulmo!

	

?desporto

ETOR



ADMINISTRAÇAO e
RECURSOS HUMANOS

Recursos

	

Material e
Humanos

	

Suprimentos

SERVIÇO

DIVISÃO

Aorninis icoms

SETOR

Sei 'Aços
Gerais

Ser os
Funerãnos

ciente

	

Palrn't/,o•

	

Corras

	

Ahc 31oas

St-



ANEXO i

CafIstOC:'
Staff

t
er'roMunicipal

C onNeTi)S

C`ytE:Xr

Diretoria

	Adrrinitcçao c

	

: cccoçou

	

Reccusos Humane:

	

C. :.u'n
DARH

	

DCC

	

I

	

1
-Ineneei. PCXepfrenw

	

O:xns, V,cÇÕQ

e Ifbuixoo

	

e u'bansno

	

DFFI

	

DOvU

L
Saúde e

A$SSI. 5xai
OSAS

Negáca
Jvdicos

DNJ
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ANEXO VIII - EMI'RI:COS DE PROVIMENTO PER\IANEN . FE:

Carga"'^ á.

I
I lorá ria
Semanal

40 horas

40 horas
É 40 horas

40 horas

Número

	

IDenonunação

	

Referihrcia
Salarial

L
de

bmpregos
02

	

Atente Euholário 14

50

	

Aludante Geral 0 1

	

_01I
L- 01

Ajudante Mecânico 08
Almoxarife 10

08 Artífice 0.5
IF^ 01 Assistente Social 19

F
02 10Auxiliar de Contabilidade

20 Auxiliar de Enfermagem 08

01 Auxiliar de Farmácia 06
03 Auxiliar dç Promoção Social 06
02 Auxiliar Odontnlo'áco 08
03 Coletor de lixo 05
01 Comprador 12_

01 Continuo 01.
07 ^Co

	

ua 01
01 Coveiro 05_
02 Cozinheira 03

Ralursítos para Preenchimento

l isino Médio CnmpieIo. conhecimento da legislação .
cspccillcae informa0at

-Rinsino_ Fundamentai I:rcom a.

	

_
Ensino Fundamental Ir1Con f cto c conhecimento na área
Ensino Médio Conrdeto e conhecimentos de infomiatiea

_

!Ensino Fundamental Incompleto.
Ensino Fundamental Incompletos

( Ensino Fundamental Incompleto.

I Ensino Fundamental Incompleto , com amhecnnemo
espe i i _o n a área 	

Regional de Enfermagem - COREN
Ensino Fundamental Completo. , -
Ensino Fundamental Completo

¡Ensino Fundamental Completo.
f Ensino Fundamental Ineom rp o

40 horas--
40 horas

40 horas

40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas

1 Ensino Fundamental Completo e Re g istro no Conselho

	

40 horas

Ensino Fundamental Incompleto
Curso Superior Compacto e Reiuslro no Conselho Regional
der .4smtèncm Social -- C RAS
Ensino Fundamental Completo, e cnnbav;uuemo especifico na
arca

/
	

i 40 horas
40 horas --

I 40 horas
_ll	 40 horas

Ensino Médio Completo, mais conhecimentos espccificos da
área.

Praça 13 de Mnrço. 25 Terna. (0151276.1177 276 1178 - CP1' 18.225 (XI SAItAI'1II - SI'



Número Denominação
de

Empregos	
Dentista

Eletricista

01

	

Encarregado de Material e
Património

01	 Encarregado	 da Vig, Sanitána
01

	

Encarregado de Recursos
Humanos

Ol

	

Encarregado de Saúde

Ensino Fundamental Completo- prática e conhecimentos
espccificos naárea

	

_-.I
Curso Superior Completo de Enfermagem e registro no —
COREN	

Engenheiro_lcronomo	 19	 Curso Supenor ('amp:cro, e rcygixno	 no URNAÌ	
01	 Engenheiro Ciud

	

_

	

19

	

_Curso Superior Completo e registro no CRER 	

10

	

Eserilumrio

	

06- - -^ Ensino Fundamental Completo, pratica em datiltgrafin-er
__conhecimentos de informática 	

19

	

Curso Superior Completo e registro no CRF

40 horas

40 horas

40 horas

40 horas
40 horas
40 horas

40 horas

Prcf	 tupi MI ►l. pal ç Saraptz
1,srad dc Sio I'auár

Refe
- rência Requisitos pata Preenchimento
Salarial

03

02

2(1

	

Cioso Superior Completo em Odontologia e competente
reg istro no ('RO	

09

	

Ensino Fundamental Completo e conhecimentos especif cos
na área

	

-12

	

Ensino Médio Completo

13

	

Ensino	 Médio Completo.
14

	

Ensino Médio Complcao, Conhecimento da kgislaçi o
especifica e infbrma0ta

13

	

Ensino Médio Completo.

01

01 Encarregado de Vigilância
Epidemioltigica	
Encarregado cio Setor Elétrico

Enfermeiro

13

	

Ensino Mcdio Completo	

10

19

01

	

Parnmceutico

40 horas_
40 horas

40 horas

9

C.

	

^ rsé
ÏCarga

	

á
Horária
Semanal

20 horas

40 horas

40 horas

{raça 13 de Man,a. 25 feltras to151276.1177 - 276.1178 CEP 18 223.00 - SARAM
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Número IDeeominação
de

	

Empregos_ _
03

	

Fiscal

	

08	 Guarda \lunieipol

	

06

	

Inspetor de Alunos

(0

	

Médico Clínico Geral

01	 Medico Veterinário
10

	

Merendeira	
18

	

Monitora

20

	

Motorista

Referencia [Requisitos para Preenchimento

	

Carga

	

, r

1 Salarial

	

Horária

	

.;r

Semanal	

	

10

	

Ensino Fundamental Completo, conhecimen- tos da legislação

	

40 horas

	

pertinente e de informática

	

_—
	-

04

	

Ensino Fundamental Incompleto.

	

40 horas

	

08

	

Ensino Fundamental Completo

	

40 horas

	

20

	

Curso Superior Completo, com o competente registro no
Conselho Regional de Medicina 	 CRM	

	

19	 Curso  Superior completo c registro no CRMV

	

03

	

Ensino Fundamental Incompleto-	
02- o= Ensino Fundamental Incompleto.

	

08

	

Ensino Fundamental Incompleto, CNH "C"

20 horas

30 horas
40 heras _
40 horas

40 horas

06	 Motorista de ônibus
01

	

Nutricionista

05

	

Operador de Máquina

	

09

	

Ensino Fundamental Incompleto, CNI I "D" c pratica em
conduzir e opeiar maquinas da ares de construção civil

-

	

04 Pedreiro 09 Ensino Fundamental Incompleto, prática e conhecimentos 40horas
específicos na área

01

	

Procurador Juridico 	 19

	

Curso Superior Completo e registro na OAB 	 40 horas
01	 Prof De	 Educação Fisica 	 15	 Curso	 Supura na arei e registro no MEC 	 40 horas
01

	

Psicõlogo	 _

	

19

	

Curso Superior Completo dc Psicologia e registro no CRP. _	40 horas
06	 Recepcionista

	

_

	

_ _-	 05	 l Ensino Fumdunemal C onipleto 	 	 40 horas

IRep 13 4e Março. 25 _Iel dl" l015) 276 1177 - 276 117X (J;P I% 2."mxi- S.ARAP1.1-SP

	

c1

09
19

Ensino Fundamental Incompleto, CNH "E 	
Curso Superior Completo e registro no CRN

40 horas
40 horas

40- horas



Número i Denominação -^-^- -

Emrcgos 1 _
L— 01 SecrcLario da J S M 10

20 Servente 01
01 Supervisora de Merenda 05

Õa

	

TTécnico Aviicola 15
02 Técnico de Raio X l3

ei Técnico en) Editic;

	

es 15
02 Técnico em Laboratório 08

C

	

01 Tesoureiro li
04 Tratorista 08

r-- o5 _ Vigia 05
02 Visitado, de Saúde 06

-02 Zelador Ol

de

I
+Curso Técnico na área e iegrsuo no CREA.

Ensino Técnico em Patologia Clínica.

. Ensino Fundamental Completo e conhecimentos em mform
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Completo. mais conhecimentos

Ensino Médio Com o e conhecimentos especillcos na área 40 horas
Ensino Fundamental Incompleto, CNI I , mais pratica em

	

40 horas
conduzir tratores

I
Ensino Fundamental Incompleto

	

40 hora:
Ensino Fundamental Completo	 40 horas
Ensino Fundamental Incompleto.

	

40 homa

es rLecifleos na área__
Curso Técnico na arca e registo no CREA
Ensino Medro Completo e curso específico dc Radiologia,
com registro no Conselho Regional dc Radiologia.

tv

y

c_

Calga

	

, N
é -.

Horária ^t
Semanal `

ji 40 horas _
i. 40 horas

40 horas

40 horas
40 horas

40 horas  1
40 horas

Prefeitura Nl_uniç 11 de iapuí
n ir ruo 1'unu

Referência Requisitos para Preenchimento
Salarial

Prava 13 de Nlmvo. 25 'l4iFas (015) 276.1177-276 1178 - CAI' 18225.00- SARAM 11 - SP
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ANEXO R- EMPREGOS DE. PROV UH?NI O EM COMISSÃO
Número de
Empregos

__

	

TDenominap3o Referência
Salarial

Requisitos Para Preenchimento
1

Cargo
Horária

01
i

Assessor Administrativo 12 Ensino Médio Completo e conheci mentos de 40 horas
Inf ormativa.

01 Assessor Especial de Governo 21 (Curso Serenar Completo em Cienccts Juridicas, ¡0 horas
p` Assuntos Jurídicos e registro na OA13, com exercieio ha mais de 10

Administrativos (dez) anos e com notório conhecimento da

{ Administração Pública.
01 Assessor de Finanças e 12 Cosmo Médio Completo e conhecimentos de

	

40 horas
Contabilidade informática

(il Assessor de Gabinete 12
_

Ensino Médio Cemnlelo e conhecimentos de

	

40 horas
inforrnatiea

Ill Assessor de Planelanremo e 12 Ensino Médio Completo e conhecimentos de

	

40 horas
()içamento informática

ol Assessor de Recursos ILumanos IS Ensino Médio Completo. mais conhecimento

	

40 horas
f espexifico na área e de infomlática.

	

__
02 Assessor de Transporte

_
Io Ensino Fundamental Incompleto. 40 Horas

01 Assessor Tccnico de Governo 20 Ensino Superior rompido. 40 horas
01 Chefe de Ylanutenç %o I S Ensino Fundamental C'ompleto ' ^40 horas
01 Chefe de Turma 10 Ensino Fundamental Incompleto. 40 horas
01 Coordenador de Esportes e 14 Ensino Médio Completo e experiencia na área 40 horas

Luar
01 I

	

Coordenador de Turismo 14 Ensino Médio Completo e eiència na área 40 horas _
01 Coordenador Geral de Finanças 19 Ensino Superior Completo. com conhecimentos 40 horas

especifieos na arco

Pravo 13 de Marco. 25 -Tal Al io (015)276.1177 . 276.117%-('f.P 11( 225 O %ARAPli SP.



N [(mero de

	

Denominação

	

Referência
Unapr

	

os _._. _ Salarial
01 Coordenador de Obras, Viação

e Urbanismo_
19

01
_
Dircror de Administração e

Recursos Humanos
20

01 Diretor de Educação e Cultura 20
_

01 Diretor de Finanças.
—

Plrmciamcnto c Tnhulas?o
20

r^ 01 Uueun de Obrs. Viação e 20
1 _

	

Urbanismo1

	

01

	

Diretor de Saúde e Assistência 1

	

20
SocialE-_.-- 4	 ^--01

	

Diretor dos Negócios huidivask 20

ngenheiru, inscrito na (RFA e experiênaa na i horas
_ _ __

Curso Supcnor e Inscrição no (RN, CRO ou

	

20 horas

--
C_._RAS
Curso S erior em Advocacia e Inserção na OAB 40 horas

Pr f i r Mnadç Siar i ii
^.tr.1 .bi São Paul

____

	

Horá
Ensino Mcdto Completo, cora conhecimentos

	

40 horas

e i P hi ato —^^ Caros a n

I urso Superior cm Pedagogia c experiência na

	

f 40 botas

,cifícos na arca
Ensino Superior Completo e conhecimento

	

40 horas

rea-
Curso Supcnor em Cmgabilidade e registro no t40 horas

m ti

1

praça 1; rk Mauç. 25 Iolda.11115) 276 1177 - 276.117%- CIi1' I%.22S.00 - SAPAIS
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rgfe ura Muniçiaál d _aára uí

ANEXO X

	01

	

208,00

	

1 02

	

215,00
0341 2 30,00
04 1 245.00_1

	

05

	

279.00
06 1 297.00
07 L 334.00,- 1

	

i 08

	

371.00 .. l
09_1 _115.00j

	

t 10

	

490.00

	

11	 519,00_ _

	

L 12

	

564,00

	

13	 631.00	 _
. 14701,00

	

15

	

771.00_
r 116_954,00

L 17 L 1,024,00

	

18

	

L192.00
19^ 1.290,00

H20 r1-X42,00
h 21 1 2:500,00 -_

Praça 13 de Manjo. 25 -7ci •F (01512%117? 2761178-CUPIS 225(A) -.SARAPIII SP
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