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Jacarei,  08 de janeiro de 2018

A Sua Excelencia,  a Senhora
LUCIMAR PONCIANO
DD.  Presidente da Camara Municipal de Jacarei / SP

Excelentissima Senhora Presidente,

_``..`-.T`',

Encaminho  anexo,  Projeto  de  Lei  n°  02/2018,  para  apreciagao  dos
Senhores Vereadores.

Projeto de  Lei  n° 02/2018 -A/fera a Estrufura Ac/mr.n/.sfraf/.va do Serv/.go

Aut6nomo de  Agua  e  Esgoto de Jacarei -  SAAE,  cria,  transforma e  incorpora cargo de

provimento efetivo, e da outras providencias.

Sendo   o   que   nos   compete   para   o   momento,   aproveitamos   a
oportunidade para renovar votos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

|i=,ir-=2---J-
lzAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Pra?a dos Tres Poderes. 73 -2° andar-Centro -Jacarer-SP
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PROJETO DE LEI  N° 2,  DE 8 DE JANEIRO DE 2018.

Altera     a     Estrutura     Administrativa     do     Servigo

Aut6nomo  de  Agua  e  Esgoto  de  Jacarei  -  SAAE,

cria,  transforma  e  incorpora  cargo  de  provjmento

efetivo, e da outras providencias.

0   Prefeito  do   Municipio   de  Jacarei,   usando  das

atribui?6es que lhe sao conferidas por lei, faz saber que a Camara  Municipal aprovou

e ele sanciona e promulga a seguinte lei.

Art.     1°    Fica    criado    o    cargo    de    Auxiliar    de

Saneamento  (Operacional  I),  de  provimento  efetivo,  no  Quadro  de  Servidores  do

Servi?o Aut6nomo de Agua e Esgoto de Jacaref,  nos seguintes termos:

Pafagrafo  ilnico.  Ficam  incorporados  no  cargo  de

Auxiliar de  Saneamento  (Operacional  I)  os  seguintes  cargos  pdblicos,  constantes

na Lei n° 2.915, de  13 de mar?o de 1.991 :

I -Aiudante de Manuteneao;

11 -Ajudante de Opera?5es;

Ill  -Auxiliar de Opera?6es de ETE e  ETA.

Pra9a dos Tres Poderes.  73  -2° andar-Centro -Jacarei-SP
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Art.     2°    Fica    criado    o    cargo    de    Auxiliar    de

Saneamento  (Operacional  11),  de  provimento  efetivo,  no  Quadro  de  Servidores  do

Servi?o Aut6nomo de Agua e Esgoto de Jacarei,  nos seguintes termos

!cargo Referencia    Vencimento CargaHol.aria '-duantidadeIdecargos

Auxiliar de Saneamento(Operacional11)
1                I     R$1.168,78

14oh 75

Pafagrafo   dnico.   Fica   incorporado   no   cargo   de

Auxiliar  de  Saneamento  (Operacional  11)  o  cargo  pdblico  de  Auxiliar  de  Servigos

Gerais, constante na Lei n° 2.915,  de 13 de mar?o de  1.991.

Art.    3°    Fica    criado    o    cargo    de    Agente    de

Atendimento,    de   provimento   efetivo,    no   Quadro   de   Servidores   do   Servi?o

Aut6nomo de Agua e Esgoto de Jacarei,  nos seguintes termos:

de Atendimento

Quantidade
de cargos

Paragrafo  i]nico.  Ficam  incorporados  no  cargo  cle

Agente de Atendimento  os  seguintes cargos  ptlblicos,  constantes na  Lei  n° 2.915,

de 13 de mango de 1.991.

I - Atendente de 0800;

11 -Telefonista.

Prapa dos Tres  Poderes, 73  -2° andar-  Centro - Jacarei-SP
Telefone.  (12) 3955-9111  -Fax.  (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br
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Art. 4°  Fica criado o cargo de Oflcial de  Servi?os de

Saneamento,    de   provimento   efetivo,    no   Quadro   de   Servidores   do   Servi?o

Autonomo de Agua e Esgoto de Jacarei, nos seguintes termos.

lcargo CargaHofaria '!.u_:_jii:a_.:ET
Refetencia   , Vencimento

I

!OficialdeServi?osde|Saneamento I

140hI

I               78

1                     R$  1.168,78

Paragrafo  dnico.  Ficam  incorporados  no  cargo  de

Oficial  de  Servigos  de  Saneamento  os  seguintes  cargos  pt]blicos,  constantes  na

Lei  n° 2 915,  de  13 de  mango de  1.991 :

I  -Auxiliar de AdministraQao;

11  -Assistente de Administra?ao;

Ill  -CIficial Administrativo.

Art.    5°    Os    servidores    ocupantes    dos    cargos

incorporados com  refefencia salarial acima do cargo criado serao  mantidos com a

mesma referencia salarial.

Art.   6°   As   atribui?6es,   condi?6es   de   trabalho   e

requisitos para preenchimento dos cargos criados nos artigos 10 ao 40, constam no

Anexo I desta Lei.

§1°      Os      servidores      ocupantes      dos      cargos

incorporados,   com  mudanea  de  requisitos  para  provimento,   nao  precisarao  se

adequar aos novos requisitos dos cargos.

Praga dos Tres Poderes. 73  -2° andar-Centro -Jacarei-SP zzCz±
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§2°   0    disposto    no    pafagrafo    1°,    deste    artigo,
tambem  se  aplica  aos candidatos aprovados  em  concursos ja  homologados  ate  a

publicaeao desta Lei, que venham a ser nomeados.

§3°  As  atribui?6es  previstas  no  Anexci   I  desta  lei,

aplicar-se-ao aos servidores em exercicio e aos que venham a ser nomeados nos

respectivos cargos.

Art.     7°     Os     cargos    Auxiliar    de     Saneamento

(Operacjonal  I), Auxiliar de Saneamento  (Operacjonal  11), Agente de Atendimento e

Oficial de Services de Saneamento,  possuem carga hofaria de 40 horas semanais,

com possibilidade de sistema de revezamento em turnos.

Art.  8°  Ficam  extintos  na  vacancia  os  cargos  de

provimento efetivo constantes no Anexo 11 desta  Lei.

Art.   9°   Esta   Lei   entra  em  vigor  na   data   de  sua

publicaeao,  revogando-se as disposie6es em contfario.

Gabinete do Prefeito, 8 de janeiro de 2018.

IZAIAS JOSE DE SANTANA
Prefeito do Municipio de Jacarei

Praga dos Tres Poderes,  73  -2° andar-Centro -Jacare{-SP
Telefone.  (12) 3955-9111  -Fax'  ( 12) 3961 -1092 -gablnete@jacarei  sp gov.bi
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ANEXO I

AUXILIAR DE SANEAMENTO (Operacional I)

ATRIBule6ES:  Executar a abertura de valas,  escavag6es,  demoli?6es manuais e

outros  em  geral,  utilizando  diversas  ferramentas  como   picareta,  marretas,  pas  e

outros;    executar   servi?os    manuals    em    geral;    executar   quando    necessaria

manuteneao   dos   sistemas   e   redes   de   agua   e   esgoto;   rea[izar   servi?os   de

jardinagem;   desobstrujr  os   locais   de  trabalho   de  todo   despejo   ou   transportar

materials  para  os  locals  de  trabalho;  executar a  carga,  descarga  e  transporte  de

volumes,   tais   como  ferramentas,   instrumentos,   pegas   entre   outros;   montar  e

desmontar  torres,   andaimes,   conex6es   e   estruturas,   limpar   areas,   oficinas   e

mstala?6es,   realizar  servieos   de   manuten?ao  em   geral   nas  areas   mecanicas;

preencher  requisi?6es  de  almoxarifado  e  relatorios  de  servi?o  em  geral;  realizar

servi?os,   movimenta?ao   de   mobiliario,   organizaeao   de   arquivos   e   areas   de

estocagem.,   manusear  maquinas  do  tipo   moto   poda,   ro?adeira,   serra  circular,

tarraxas,   furadeira,   pulvenzadores,   entre   outros;   realizar   o   controle   diario   do

material existente no setor,  relacionando suas quantidades,  para manter o nivel do

estoque e evitar extravios; veriflcar niveis de reservat6rios, auxiliar na operaeao de

tratamento  de agua;  transportar volumes,  realizar entregas de  produtos  quimicos,

contagem  de  pe?as e  materiais;  limpar areas,  oficinas  e  instala?6es,  capinar;  abrir

valas;   urbanizar   as   areas   do   SAAE;   montar   torres   e   andaimes;   zelar   pelos

sistemas   de   agua   e   esgoto   do   setor,   zelar   pelo   born   funcionamento   dos

equipamentos   eletromecanicos;   realizar  o   envasamento   de   agua   operando   o

sistema  de  envase  e  controlando  o  estoque  de  materiais  necessarios  a  este fim;

auxiliar  o  coletor  de  amostras  na  realizagao  das  descargas  em  ponta  de  linha;

auxiliar  nas  limpezas  de  crivos,  bombas,   parte  externa  de  quadros  eletricos  e

demais  limpezas  de  tanques  e  equipamentos,  efetuar  a  limpeza  das  unidades

operacionais,   vidrarias   e  equipamentos,   tais   como  floculadores,   decantadores,

filtros,  tanques de  armazenamento de  produtos  quimicos,  reservat6rios,  boosters,

tanques   de   aera?ao,    gradeamentos,    laborat6rios,    entre   outros;    auxiliar   no

transporte,   distribui?ao   e  armazenamento  de   amostras   coletadas;   auxiliar   nas

preparag6es de produtos quimicos utilizadc)s nos tratamentos de agua e  efluentes

quando   necessarios;   executar  as   limpezas   e   desinfece6es   dos   tanques   das

unjdades    de   tratamento,    reservatorios   e    tubulag6es;    estoque   de    produtos

Praga dos Trfes Poderes,  73  -20 andar- Centro - Jacarei-SP
Telefone:  ( 12) 3955-9111  -Fax   ( 12) 3961-1092  -gabinete@jacarei  ap gov br
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quimicos; inspecionar corredores, patios, areas e instala?6es do pfedio, verificando

as   necessidades   de   reparos,   condi?6es   de   funcionamento   da   parte   el6trica,

hidfaulica  e  outros  aparelhos,  para  providenciar  os  servigos  necessarios,  efetuar

pequenos    services    e    requisitar    pessoas    habilitadas    para    os    reparos    das
instalag6es    eletrlcas,     bombas,     caixas    d'agua,    extintores    etc.;    zelar    pelo

cump  mento  do  regulamento  interno;  controlar  o  material  de  limpeza,  higiene  e

alimenta?ao,    zelar   pela   sua   guarda,    solicitar   ao   superior   imediato,    quando

necessario, a reposieao destes materia.is;  receber, verificar e distribuir materiais de

limpeza,  higiene  e  alimenta?ao  em  geral;  exeoutar atividade  correlata,  de  acordo

com a determinaeao dos superiores.

CONDIC6ES DE TRABALHO:

Hofario:    periodo   de   40   horas   semanais   com   possibilidade   de   sistema   de

revezamento em turnos.

REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO:

lnstrucao:  Ensino Fundamental Completo.

AUXILIAR DE SANEAMENTO (Operacional 11)

ATRIBUIC6ES:   Executar  limpeza   da  copa,   banheiro,   escrit6rios  em   geral,

patios,   corredores,   portas,   escadas,   pisos,   vidros   dos   pfedios   do   SAAE,

recolher   o   lixo   e   coloca-lo   em   local   adequado   para   remogao,   preparar,

transportar   e   servir   cafe   e   similares   para   os   funcionarios,    municipes   e

visitantes;   zelar  pela   boa  organizagao  da  copa,   limpando-a,   guardando  os

utensilios nos respectivos lugares e  retirando  lou?as quebradas,  para manter a

ordem  e  higiene  do  local;  realizar  o  controle  diario  do  material  existente  no

setor,  relacionando  as  quantidades,  para  manter  o  nivel  do  estoque  e  evitar

extravios;    transportar   volumes,    realizar   entregas   de   produtos   em   geral,

contagem  de  peeas  e  materiais;  limpar areas,  oficinas  e  instala?6es;  executar

atividade correlata, de acordo com a determinagao dos superiores.

Pra€a dos Tres Poderes, 73  -2° andar- Centro - Jacarei-SP
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CONDIC6ES DE TRABALHO:

Hofario:   periodo  de  40  horas  semanais  com   possibilidade  de  sistema  de

revezamento em turnos,

REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO:

lnstrucao:  Ensino Fundamental Completo.

AGENTE DE ATENDIMENTO

ATRIBul?6ES:  Efetuar e atender liga?6es em geral;  transferir liga?6es internas e

extemas;   anotar  e  transmitir  recados  e  fornecer  informae6es;   solicitar  reparos

telefonicos;   atender   ao   pdblico   via   telefone   ou   outro   meio   de   comunicagao

disponibilizado    e    pessoalmente,     encaminhando    as    solicitag6es,     prestando

atendimento  e  orientagao  ao  ptlblico  em  geral;  prestar e  obter informag6es  sobre

condi?6es  e  interveng6es  no  sistema  de  abastecimento  de  agua  e  de  coleta  de

esgoto   e   outros   servi?os   prestados   pelo   SAAE;   registrar  as   solicitae6es   dos

clientes,   orientando,  solucionando  ou  encaminhando  as  areas  competentes  do

SAAE    para    resolu?ao.,    executar   serviaps   de   emissao,    registro,    controle   e

organizacao  da  documentaeao envolvida:  registrar e  controlar entrada  e  saida  de

documentos,  protocolar correspondencias.,  realizar recebimento e  armazenamento

adequado de amostras e outras atividades correlatas.

CONDIC6ES DE TRABALHO:

Horario:    periodo   de   40   horas   semanais   com   possibilidade   de   sistema   de

revezamento em tumos.

REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO:

lnstrucao:  Ensino  Medio Completo;  conhecimento e pratica em  editores de texto,

planilhas eletr6nicas e software de apresentaeao.

EE
Prapa dos Tr6s Poderes, 73  -2° andar- Centro - Jacarei-SP
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OFICIAL DE SERVICOS DE SANEAIVIENTO

ATRIBUIC6ES:  Auxiliar  no  controle  da  previsao  ongamentaria,  controle  confabil,

controle  de fundos,  controles  de ferias,  seguros  e  empfestimos  e/ou  outros  tipos

similares de controle,  redigir memorandos,  cartas,  relat6nos e/ou oficios,  cotas em

processos,  termos  de  juntada  e  retirada  de  documentos  em  expedientes,  etc.;

examinar processos relacionados com assuntos gerais da administraeao do SAAE,

os quais exijam  interpreta?ao de textos legais,  especialmente da legisla?ao basica

do  Municip.io;  elaborar  pareceres  instrutivos.,  redigir  relat6rios  gerais  ou  parciais.,

redigir  qualquer  modalidade  de  expediente  administrativo,   Inclusive   minutas  de

atos  oficiais,   auxiliar  na  verifica?ao  de  receita,   despesa,  folha   de   pagamento,

empenho,   demonstratlvos  de  caixa  quanto  a  sua  exatidao;   redigir  relat6nos  e

outros tipos  de dooumentos  tomando-os em  linguagem  corrente,  para  digifa-los  e

providenciar    a    expedieao    e/ou    arquivamento    dos    mesmos;    organizar    os

compromissos   de   seu   superior   hiefarquico,   dispondo   horarios   de   reuni6es,

entrevistas   e   solenidades,   especificando   os   dados   pertinentes   e   fazendo   as

necessarias anota?6es em agendas,  para lembrar-lhe e facilitar-lhe o cumprimento

das obrigaeees assumidas; fazer chamadas telefonicas,  requisig6es de material de

escritorio,     registro    e    distribuieao    de    expedientes    seguindo    os    processos

estabelecidos,  para oumprir e agilizar os servig3s  de seu  setor;  realizar previsao e

cctntrole de materials verificando registro de entrada e saida dos mesmos, arquivar

e  organizar  controles  fisicos  ou  digitais  determinados  pelos  superiores:  executar

tarefas   de   escritorio,   protocolo   de   correspondencia   e   outros   similares;   digitar

servieos   rot.ineiros,    util.izando   impressos   padron.izados;    atender   o   expediente

normal    da    unidade,    efetuando    abertura,    recebimento,    registro,    distribuieao,

correspendencia   interna   e   externa   e   respectivos   protocolos;   efetuar  controles

relativamente complexos, envolvendo interpretaeao e compara?ao de dois ou mais

tipos  de  informa?6es,  confefencla  de calculos de  licitag6es,  auxiliar em  processos

de   compras,   outras   atribui?6es   correlatas   que   lhe   forem   determinadas   pelos

supenores

Prafa dos 'rr6s Poderes,  73  -20 andar-Centro -Jflcarei-SP
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CONDIC6ES DE TRABALHO:

Hofario:    periodo   de   40   horas   semanais   com   possibilidade   de   sistema   de

revezamento em turnos.

REQUISITOS PAIRA PREENCHIMENTO:

lnstmu§ao:  Ensino  Medio  Completo,  conhecimento e pfatica  em editores de texto,

planilhas eletr6njcas e software de apresentagao.

Prapa dos Ties  Poderes, 73  -2° andar- Ccntro - Jacarei-SP
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ANEXO  11

CARGOS EXTINTOS NA VACANCIA

REFERENCIA CARGOS

3 Auxiliar de Almoxarifado

3 Auxiliar de  Mecanica

3 Auxiliar de Topografia

3 Copeiro

3 Jardineiro

3 Lavador de Autos

4 Agente de Seguranca Patrimonial

4 Auxiliar de Enfermagem

4 Auxiliar de Opera?6es ETA

4 Eletricista de  Manuten?ao

4 Secretaria I

5 Analista de Pessoal Junior

5 Auxiliar de Compras

5 Coletor de Amostras

5 Secretaria  11

-
Praga dos Tr6s Poderes,  73  -20 andar-Cenfro -Jacarei-SP
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MENSAGEM

Tenho  a  honra  de  submeter  a  analise  dessa  Egfegia

Casa  Legislativa,  o  incluso  Projeto  de  Lei  que  cria  na  estrutura Administrativa  do

Servigo Aut6nomo de Agua e  Esgoto de Jacarei - SAAE  os cargos de provimento

efetivo   de   Auxiliar   de   Saneamento   (Operacional   I),   Auxiliar   de   Saneamento

(Operacional 11), Agente de Atendimento e Oficial de Servi?os de Saneamento

A  Administraeao   Pdblica  visa  atender  o   Principio  da

Eficiencia   com   a   criagao  de  novos  cargos  e  a  incorporacao  de  determinados

cargos de provimento efetivo,  de acordo com o art.  37  da Constitu.I?ao Federal  de

1988,  que segue:

"Art.  37.  A  administragao  poblica  direta  e  indireta  de

qualquer   dos   Poderes  da   Uni5o,   dos   Estados,   do
Distnto   Federal   e   dos   Municipios   obedecefa   aos

principios  de  legalidade,  impessoaljdade,  moralidade,

publicidade        e        eficiencia        e,        tambem,        ao

seguinte.. Reda ao  dada ela  Emenda  Constitucional

0   renomado   HELY   LOPES   MEIRELLES,   definiu   o

Principio  da  Eficiencia,  coma  "o  que  se  imp6e  a  todo o  agente  ptiblico  de  reallzar

suas  atribuig6es  com   presteza,   perfeieao  e   rendimento   profissional    E   o  mais

modemo   principio   da   fun?ao   administrativa,   que  ja   nao   se   contenta   em   ser

desempenhada   apenas   com   legalidade,   exigindo   resultados   positivos   para   o

servigo  pdblico  e  satisfat6no  atendimento  das  necessidades  da  comunidade  e  de

seus membros",  e acrescenta que "o clever da eficiencia corresponde ao clever da

boa administragao"...  (MEIRELLES,  2002).
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Desta  forma,  os  novos  cargos  de  provimento  efetivos

criados  exigem  para  o  preenchimento  dos  requisitos  o  nivel  escolar  de  Ensino

M6dio Completo para os cargos de Agente de Atendimento e Oficial de Servi?os de

Saneamento   e   Ensino   Fundamental   Completo   para   os   cargos   de  Auxiliar  de

Saneamento  (Operacional  I)  e Auxiliar de  Saneamento  (Operacional  11),  tendo  em

vista   que   alguns   cargos   incorporados   somente   exigiam   10   Grau   lncompleto,

visando   desta   forma   o   aumento   da   qualifica?ao   do   servidor   e   eficiencja   na

prestagao do trabalho.

Destaca-se  que,   o  Projeto  de  Lei  vein  trazer  malor

mobilidade  entre  as  areas,  pois  o  mesmo  cargo  podera  ser  lotado  em  diferentes

setores, favorecendo uma gestao que racionalize o aproveitamento intemo.

Os cargos de Auxiliar de Saneamento (Operacional I) e

Auxiliar de  Saneamento  (Operacional  11)  tern  como  atnbuieao  auxiliar em  servi?os

de  apoio  operacional  especificos,  conforme  habilidade  e  espectalidades  de  cada

area de atua?ao.

Os   cargos   de  Agente   de  Atendimento   e   Oficial   de

Servi?os   de    Saneamento   tern   como   atribui?ao    executar   tarefas   de   apoio

administrat.ivo e prestar assistencia especifica nas areas de atuaeao.

Necessario  esclarecer  que,  o  presente  Projeto  de  Lei

nao  possui  impacto oreamentario,  uma  vez que  nao  ha aumento de despesa,  em

razao  da  extin?ao  dos  cargos  e  incorporagao  dos  mesmos  aos  cargos  criados,

mantendo a mesma quantidade de lotagao.

Salienta-se  que  nao  ha  alteragao  de  referencia  dos

vencimentos    dos    cargos,    ou    seja,    os    servidores    ocupantes    dos    cargos

incorporados com refefencia  salarial acima do cargo criado serao mantidos com a

mesma referencia salarial. I-
I+aga dos Tri5s Poderes,  73  -20 andar-Centro -Jacarei-SP

Telefone:  (12) 3955-9111  -Fax:  (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.go`'.br



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

:``

`..,.``,:..

_:F=::fir:jf

fr;fr

Ademais,   em   respeito  ao  direjto  adquirido  e  ao  ato

juridico  perfeito  os  servidores  ocupantes  dos  cargos  incorporados  nao  precisarao

se adequar aos requisitos dos cargos criados, assim como os servidores que serao

chamados dos concursos homologados na presente data.

Em  relaeao  a  quantidade  de  cargos,  o  Proieto  de  Lei

levou   em   consideracao  o   numero  total   de  cargos   existentes   e   com   funeees

similares,   que   serao   incorporados   para   nao  serem   prejudicados   em   eventual

evolugao de carreira e sem prejuizo das vantagens pessoais.

Quanto  a  quantidade  total  de  cargos  de  Auxiliar  de

Saneamento (Operacional  I) considerou a quantidade total de cargos, conforme se

detalha na tabela abaixo:

TABELA      DE       CARGOS       INCORPORADOS       PELO      AUXILIAR       DE
SANEAMENTO (OPERACIONAL I)

Cargos Refefencia Carga Quantidade    de
Horaria cargos total

Ajudante de Manuten?ao 3 40h 5

Ajudante de Operac6es 3 40h 15

Auxiliar de Opera?6es de ETE e 4 40h 4
ETA

Quanto  a  quantidade  total  de  cargos  de  Auxiliar  de

Saneamento (Operacional 11) considerou a quantidade total de cargos, conforme se

defalha na tabela abaixo:

TABELA DE CARGO INCORPORADO PELO AUXILIAR DE SANEAMENTO
(OPERACIONAL 11)

Cargo Referencia Carga Quantidade de
Horaria cargos total

Auxiliar de Servieos Gerais 3 40h 75

Praga dos Tres Poderes, 73  -2° andar-Ccntro -Jacarei-SP
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Em  relaeao  a quantidade total de cargos de Agente de

Atendimento  considerou  a  quantidade  total  de  cargos,  conforme  se  detalha  na

tabela abaixo:

TABELA DE CARGOS INCORPORADOS PELO AGENTE DE ATENDIMENTO

Cargo Referencia Carga Quantidade de
Hofaria cargos total

Atendente de 0800 4 40h 14

Telefonista 3 40h 10

Quanto   a   quantidade  total   de   cargos  de   Oficial   de

Servl?os  de  Saneamento  considerou  a  quantidade  total  de  cargos,  conforme  se

detalha na tabela abaixo'

I      TABELA DE CARGOS INCORPORADOS PELO OFICIAL DE SERVICOS DE

SANEAMENTO

Cargos Referencia Carga Quantidade   de
Hofaria cargos total

Auxiliar de Administragao 3 40h 17

Assistente de Administraeao 4 40h 51

Oficial Administrativo 5 40h 10

Esclarecendo que, o presente Projeto de Lei nao causa

aumento de despesas, visto que a criagao de novos cargos objetiva a incorporaeao

de cargos ja existentes e ocupados.
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Por  flm,   ressalta-se  que  este   Projeto  de   Lei   possuj

s6Iido   escopo   legal,   conforme   disp6em   o   inciso   I   do   art.   30   da   Constitui?ao

Federal,  incisos I a  11  do art  40,  art,  60 e incisos  I, Vl e  lx do art. 61  da Lei n° 2.761

de 31  de mango de  1990,  Lei Organica do Municipio de Jacarei.

Justificado  nestes  termos,   a  tim  de  que  a  proposta

possa  alcangar  plenamente  os  seus  objetivos,  encaminhamos  o  Projeto  de  Lei

para apreciagao e aprovagao dessa Casa Legislativa.

Gabinete do Prefeito, 8 de janeiro de 2018.

__  IiiE``_-
]ZAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Munic[pio de Jacarei
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