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3      TIPo:

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREl

Jacarei,14 de Novembr

Excelentissima Senhora Presidente,

Encaminho  anexo,  Projeto  de  Lei  n°  34/2018,  para  apreciagao  dos  Senhores

Projeto  de  Lei  n°  34/2018  -Altera  a  estrutura  administrativa,  os  cargos  de

provimento  em   comissao,   cargos  de  confianga   privativos  de  servidor  efetivo,   as  fung6es

gratificadas,   cria  a   Procuradoria  da   Fundagao  Cultural,   o  cargo  de  contador  e  da  outras

providencias da Fundagao Cultural de Jacarehy -Jose Maria de Abreu.

Solicjtamos   ainda,   sejam   as   proposig6es   submetidas   ao   regime   de

tramita§ao urgente nos termos do Artigo 91,  lnciso I, Paragrafo I, da Resolu9ao 642, de

29 de setembro de 2005.

Sendo o que nos compete para o momento,  aproveitamos a oportunidade para

renovar votos de estima e consideraeao.

Atenciosamente,S=-
IZAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

A Excelentissima Senhora
LUCIMAR PONCIANO
D.D.  Presidente da Camara Municipal de Jacarei / SP
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Telefone:  (12)  3955-9111  -Fax:  (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

PROJETO DE LEI N° 34, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018.

Altera  a  estrutura  administrativa,  os  cargos  de  provimento em

comissao, cargos de confianga privativos de servidor efetivo, as

fun?6es gratificadas,  cria a Procuradoria da Fundagao Cultural,

o  cargo  de  contador  e  da  outras  providencias  da  Fundagao

Cultural de Jacarehy -Jose Maria de Abreu.

0   PREFEITO   MUNICIPAL  DE  JACAREi,   no  uso  de  suas  atribuie6es  faz

saber que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.

Art.1°A  Lei  n°  6149,  de  31   de  agosto  de  2017,  passa  a  vigorar  com  os

seguintes acr6scimos e alterag6es:

``Art.   3°  A  Fundaeao   Cultural  de  Jacarehy  -  Jose   Maria  de  Abreu,

entidade    fundacional     do     Municipio,     para     execugao     dos     servieos    de     sua

responsabilidade apresenta a seguinte estrutura administrativa basica:

I -Gabinete da Presidencia:

(...)

b)  Diretoria Geral;

c) Assessoria;

(...)

lv - Departamento de Eventos;
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V -Departamento de Patrim6nio;

a) Unidade de Gestao do Museu;

b)   Unidade de Gestao do Arquivo;

Vl -Procuradoria.

Art.   40      Fica   aprovado   o   Quadro   Demonstrativo   dos   Cargos   em

Comissao e de Confianga da  Fundagao Cultural de Jacarehy -Jose Maria de Abreu,

na forma do Anexo I.

(...)

Art. 8°  A Diretoria Geral compete:

I  -  cooperar  com  a  Presidencia  no  planejamento  e  organizagao  da

Fundagao Cultural;

11 -auxiliar a Presidencia na tomada de decis6es;

Ill -orientar os Conselhos, quando necessario;

lv -implementar diretrizes fixadas pela Presidencia, coordenar, orientar

e controlar os trabalhos dos 6rgaos de atividade meio da Fundagao Cultural;

V  -  executar  outras  atividades  correlatas  ou  que  lhe  venham  a  ser

atribuidas pelo Presidente.

Art. 9°  A Assessoria compete:

z+
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I    -    assessorar    ao    Presidente    no    planejamento    de    ag6es,    na

implementagao  das  propostas  contidas  no  plano  de  governo,  na  organizagao  dos

meios e na tomada das decis6es estrategicas da Fundagao;

11   -assistir  ao   Presidente   nas   relag6es   parlamentares,   com   6rgaos

internos  e  externos,  comunidade  e  na  harmonizagao  das  iniciativas  dos  diferentes

6rgaos;

Ill  -presidir  reuni6es  colegiadas  das  areas  a  fim  de  alinhar as   areas

para a consecugao do plano de governo e das diretrizes proferidas pelo Presidente;

V-  executar  outras   atividades  correlatas   ou   que   lhe   venham   a   ser

atribuidas pelo Presidente.

(.")

Seeao lv
Dos Departamentos, Diretorjas e Unidades de Gesfao

Art.15. Ao Departamento de Eventos compete:

(...)

Art.  17. Ao Departamento de Patrim6nio compete:

(...)

Art.18.   A Unidade de Gestao do Museu compete:

(...)

Art.19.   A Unidade de Gestao do Arquivo compete:EE`
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Secao V
Da Procuradoria Juridica

Art.   19-A.      A   Procuradoria   Juridica,   dotada   de   autonomia   t6cnica,

I  -  representar juridicamente  a  Fundagao  em  juizo  ou  fora  dele,  nas

ag6es  em  que  esta  for  autor,  feu  ou  interessado,  acompanhando  o  andamento  do

processo ate sua decisao final;

11 -receber citag6es e intimag6es em nome da Fundagao;

111  -  elaborar  petig6es,   recursos  em  qualquer  instancia  e  de  qualquer

especie;

lv    -    comparecer    a    audiencias    e    outros    atos,    todos    voltados

exclusivamente a defesa dos direitos ou interesses da Fundaeao;

V   -   elaborar   parecer   juridico   sobre   consultas   ou    procedimentos

administrativos   que    lhes   forem   submetidos   pelas   autoridades   constituidas   ou

departamentos desta Fundagao;

Vl  - emitir parecer em  todos  os procedimentos  licitat6rios,  inclusive  nos

casos de compra por dispensa de licitagao;

Vll   -   manifestar-se  juridicamente   sobre   os   pedidos   de   prorrogaeao

contratual, aditamentos, reajustes e documentos similares;

Vlll  -emitir parecer,  quando solicitado pela  autoridade competente,  em

situag6es que envolvam direitos dos servidores perante a Fundagao;
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lx      -      redigir      ou      elaborar     documentos     juridicos      em      geral,

pronunciamentos,  minutas e  informae6es sobre quest6es de  natureza  administrativa,

fiscal,  civil,  trabalhista,  penal  ou  outras,  aplicando  a  legislagao,  forma  e  terminologia

adequadas  ao  assunto  em  questao,  todos  relativos  exclusivamente  a  defesa  dos

interesses juridicos da Fundaeao;

X  -  defender  judicialmente  o  Presidente  da  Fundaeao,  quando  esse

figurar   como   autoridade   coatora   em   Mandados   de   Seguranga,   exclusivamente

quando no desempenho de suas atribuig6es;

Xl  - exercer as fung6es de consultoria,  assessoria juridica e assessoria

tecnico-legislativa da Fundagao;

XIl -prestar orientagao juridica a Administragao acerca da interpretagao

das leis, quando consultado;

Xlll   -   zelar   pelo   estrito   cumprimento   da   legislaeao   concernente   ao

Municipio, oficiando ao Prefeito ou a outra autoridade municipal competente;

XIV   -   representar   a    Fundagao   perante   os   Tribunais   de   Contas,

apresentando manifestaeao e defesas institucionais;

XV   -   promover   privativamente   a   cobranea   da   divida   ativa   inscrita,

judicial e extrajudicialmente;

Xvl - propor ao  Presidente ou a outra autoridade municipal competente

as medidas que se afigurem convenientes a defesa dos interesses do Municipio ou a

melhoria do servigo pt]blico municipal, especialmente nas areas conexas a sua esfera

de atribuig6es;

Xvll    -    acompanhar    inqueritos    civis    e    criminais    e    procedimentos

preparat6rios ou investigativos de interesse da Funda?ao;
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XvllI    -    manifestar-se    previamente    a    celebra?ao    de    termos    de

compromisso de ajustamento de conduta em que  haja assungao de obrigag6es pela

Autarquia;

XIX -ajuizar as ae6es de interesse da Fundagao;

XX  -  emitjr  parecer  sobre  requerimento  de  ressarcjmento  por  danos

causados por agao ou omissao na prestagao dos servieos ptlblicos;

Xxl  -  atuar  como  mediador  entre  6rgaos  e  entidades  integrantes  da

Administraeao  Ptlblica  Municipal  Direta e  lndireta,  como etapa  previa  indispensavel a

eventual exame pelo Poder Judicjario;

XXIl -atuar nos feitos judiciais que tenham por objeto atos constitutivos

ou translativos de direitos reais em que figure a  Fundagao;  versem sobre permissao,

concessao administrativa de uso e desafetaeao de bens im6veis da Fundagao;

XxllI  -representar a  Fundagao em todos os juizos,  instancias e 6rgaos

oficiais nas ag6es ou procedimentos;

XXIV -  executar outras  atividades  correlatas  ou  que  lhe  venham  a  ser

atribuidas pelo presidente.

Paragrafo l]nico.   A representaeao extrajudicial atribuida a  Procuradoria

nao exclui:

I   -  o  exercicio   e   a   responsabilidade   pr6prios   dos   agentes   ptlblicos

municipais na celebragao de contratos e de outros instrumentos;

11  -  a  competencia  concorrente,  por  parfe  de  autoridades  municipais,

para  receber notificac6es e  intimac6es decorrentes de  processos  administrativos de
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fiscalizagao  promovida  por 6rgaos  da  administragao  federal  ou  estadual  em  face  da

Autarquia, caso prevista em regulamento.

Art.19-8.    E  facultado  ao  Procurador,  ocupante  ou  nao  em  cargo  em

comissao,   a  opgao  pelo  regime  de  dedicagao  exclusiva,  a  qualquer  tempo,  que

acarretara  a  percepgao  de  adicional  de  50%  (cinquenta  por  cento)  ao  vencimento,

sendo vedado o exercicio profissional da Advocacia fora do servigo publico municipal,

ressalvado o patrocinio de causa pr6pria.

Paragrafo   tlnico.      Em   caso   de   opgao   pela   dedicagao   exclusiva,   a

Procuradoria devefa informar a Ordem dos Advogados do Brasil -OAB.

Art.    19-C.      A   verba    honoraria   e   de   sucumbencia   recebidos   em

decorrencia  de  ag6es  judiciais  e  medidas  extrajudiciais  que  envolvem  a  Autarquia

serao   rateados   igualitariamente  entre  os  ocupantes  do  cargo  de   Procurador  da

Fundagao,   ocupantes   ou   nao   em   cargo   em   comissao,   obedecendo-se   o   limite

previsto no lnciso XI, do Artigo 37 da Constituigao Federal.

§  1°    0  rateio  dos  honorarios  advocaticios  e  verbas  de  sucumbencia
dar-se-a    mensalmente,    juntamente    com    o    pagamento    dos    vencjmentos    e

correspondera a totalidade dos valores recebidos no mss imediatamente anterior.

§  2°   A verba  honoraria  e  sucumbencial  excedente  ao  limite  do  artigo

37,  Xl,  sera  revertida  a  Fundo  Especial  da  Procuradoria  Juridica  desta  Fundaeao  e

sera  gerido  por  Procurador  designado  pelo  Presidente,  bern  assim  sera  admitida  a

compensagao do mss que nao exceder o limite Constitucional estabelecido ou vertido

para  13° salario.

§ 3°  0 montante depositado no Fundo Especial na hip6tese prevista no

§  2°,  podera  ser  aplicado  em  operag6es  financeiras  licitas  e  seguras,  a  criterio  do

Procurador  desta  Autarquia,  sob  orjentagao  da  Diretoria  Geral,  cujos  rendimentos

serao rateados na mesma forma do principal.
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Art.   19-D.    A  verba  honoraria  e  de  sucumbencia  nao  sera  paga  ao

Procurador que venha afastar-se das fune6es do cargo:

I  - em  virtude de  sua  posse  para  exercer mandato eletivo em  qualquer

esfera de governo;

11   -   para   prestar   servigos   em   6rgao   da   Administragao   Pdblica   de

qualquer outro ente federado;

Ill  -que  gozar  de  licenga  para  tratar  de  interesses  particulares  ou  de

licenga medica superior a 180 (cento e oitenta dias) dias;  nao se aplicando nos casos

previstos Artigo 72,  lncisos X e Xll, Artigo  100 ao  106 da  Lei  Complementar n°  13 de

7  de  outubro  de  1993  que  "Disp6e  sobre  o  Estatuto  dos  Servidores  Pdblicos  do

Municipio de Jacaref";

lv  -   casos   excepcionais   relacionados   a   licenga   de   servidor   serao

avaliados pelo Presidente da Fundagao.

Art.   19-E.      Nao   havera   prejuizo   de   pagamento   dos   honorarios  de

sucumbencia rateados, ao Procurador que estiver de licenea nos casos previstos nos

incisos  I,11,Ill,  lv,  V,  Vl,  VII,  lx,  X,  Xl,  XII,  Xlll,  XIV,  XV,  Xvl,  Xvll  e Xvlll  do art.  72 do

Estatuto dos Servidores Publicos do Municipio de Jacarei.

Art.   19-F.     Em  nenhuma  hip6tese  os  honorarios  de  sucumbencia  se

incorporarao  a  remuneragao  do  servidor e  nem  sobre  eles  sera  calculada  nenhuma

vantagem a que o mesmo tenha direito.

Art.19-G.   Por se tratar de verba eventual,  o valor percebido a titulo de

honorarios e de sucumbencia nao sera computado para nenhum efeito previdenciario,

a excegao do disposto no paragrafo t]nico deste artigo,  incidindo apenas o imposto de

renda, de acordo com as faixas estipuladas pela Receita Federal do Brasil.
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Pafagrafo    dnico.    Por    livre    opgao,    pr6pria    e    individual    de    cada

Procurador,  podera ser requerida a inclusao do valor percebido a titulo de honorarios

de    sucumbencia    para    efeitos    de    calculo    da    remuneragao    de    contribuigao

previdenciaria.

Art.19-H.    A  Fundagao  tera  legitimidade  para  transigir  nos  processos

judiciais   ou   extrajudiciais,   ate   o   limite   de   100   VRMs   -   Valor  de   Refefencia   do

Municipio.

§ 1°  A Fundagao podera transigir ainda nas ag6es cujo pedido consista

em  obrigagao  de  fazer,  desde  que  o  custo  para  implementar o  objeto  da  agao  nao

acarrete Onus superior ao limite estabelecido no caput deste artigo.

§ 2°  0 limite previsto no caput deste artigo nao se aplica aos processos

de desapropriagao ou  servidao de  passagem  realizados extrajudicialmente,  os quais

serao   pautados   pela   avaliagao   para   obtengao   do   valor   da   area,   realizada   por

profissional tecnico constituido por esta Fundaeao ou da Prefeitura.

§  3°    Cabers  ao  Procurador,  amparado  pelo  conjunto  probat6rio  dos

autos  e  em  consonancia  com  os  preceitos  juridicos  propor,  aceitar  ou  declinar  de

acordo judicial ou extrajudicial ate o limite previsto no caput deste artigo.

§  4°    0  Procurador,  sempre  que  possivel,  consultara  previamente  o
Procurador Chefe antes de transigir na forma prevista neste artigo.

Art.   19-I.      0   Procurador  tern   autonomia   para,   mediante   despacho

fundamentado, deixar de ajuizar agao ou  interpor Recurso, quando entender que nao

e juridicamente indicado ou que podera onerar ainda mais o Poder Pdblico.
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CAPITULO IV

DAS ATRIBUIC6ES

Art. 21. Ao Diretor Geral compete:

I  -  planejar,  supervisionar,  coordenar,  administrar  e  fazer  executar  a

programagao  dos  servigos  de  interesse  da  Fundagao  a  sua  area  dentro  dos  prazos

previstos;

11   -   estabelecer   em   conjunto   com   o   Presidente   a   estrategia   das

diretrizes politico-governamentais,   garantindo a articulaeao entre as areas.

Ill  -  prestar  assistencia  especifica  e  especializada,  ao  Presidente  da

Fundagao e demais autoridades;

lv -coordenar as atividades das Areas;

V    -    coordenar    a    gestao    ordinaria    da     Fundaeao,     incluindo    a

implementagao   das   diretrizes   e   o   cumprimento   das   deliberag6es   tomadas   pela

Assembleia Geral e pelo Conselho de Administraeao;

Vl  -  expedir  atos  e  resolug6es  necessarios  para  as  deliberag6es  da

Diretoria ou que delas decorram;

Vll  -prestar apoio e fornecer subsidios ao  Presidente  no  planejamento

e programagao de ag6es visando o desenvolvimento da Fundagao;
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Vlll   -   elaborar   estudos,   pesquisas   sobre   quest6es   que   lhe   forem

apresentadas pelo Presidente;

lx  -  auxiliar  e  fornecer  informae6es  e  subsidios  a  Presidencia  e  as

Diretorias    da    Fundagao    na    elaboraeao    nos    projetos    de    suas    respectivas

competencias;

X  -  acompanhar  e  zelar  pela  consecugao  de  todas  as  atividades  e

objetivos definidos e englobados pelas competencias das Areas;

XI  -  responder pelo  pelo expediente da  autarquia,  abertura de editais e

formalizagao  de  contratos  nos  impedimentos  legais,  temporarios  e  ocasionais  do

Presidente;

Xll -representar o Presidente, quando for o caso, junto a autoridades e

6rgao;

Xlll  -outras  atividades  correlatas  ou  que  lhe  venham  a  ser atribuidas

pelo Presidente.

Art. 22.  Ao Assessor compete:

I - prestar atividades de assessoramento estrategico ao Presidente no

exercicio de suas fung6es;

11  -assistir ao  Presidente  nas relag6es com 6rgaos internos,  externos e

111 -presidir reuni6es colegiadas,  representando o Presidente;
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IV-   articular,    coordenar   e   supervisionar   o    cumprimento   diretrizes

politico-governamentais;

V-   executar   outras   atividades   correlatas   de   confianga   ou   que   lhe

venham a ser atribuidas pelo Presidente.

Art.   23.   Os   Departamento   serao   representadas   por   urn   Diretor  de

Departamento,  nomeado pelo  Presidente e cujo  provimento do cargo de confianga e

privativo  de  servidor  efetivo,   nos  termos  do   inciso  V  do  art.   37,   da  Constituieao

Federal.

Art.23-A.   As   Unidades   de   Gestao   do   Museu   e   do   Arquivo   serao

representadas por urn Supervisor de  Unidade -FGO-A,  designado pelo Presidente e

cuja fungao de confianea sera exercida por servidor efetivo, nos termos do inciso V do

art. 37, da Constituieao Federal.

Paragrafo  Unico.  Sera  devida  gratificaeao  pelo  exercicio  de  fungao  de

Supervisor de  Unidade  no valor equivalente a 50%  (cinquenta  por cento) do valor da

remuneragao mensal da referencia Ccll.

(...)

Art. 25. Ao Diretor de Departamento compete:

I -    planejar e fazer executar a programagao dos servicos afetos a sua

area dentro dos prazos previstos;

11  -  controlar  a  execugao  das  diretrizes  politico-governamentais  a  ser

desempenhadas pela equipe,   garantindo absoluta fidelidade as orientag6es traeadas.

Ill  -coordenar,  orientar e  acompanhar o  andamento  das  areas  e  dos

servidores subordinados a fim de fazer cumprir as determinag6es do Presidente;
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lv  -     prestar  assessoria  em  sua  area  diretamente  as  autoridades

superiores, transmitindo e controlando a execugao de suas ordens no nfvel estrutural-

organico da autarquia.

V  -  orientar  seus  subordinados  na  realizagao  dos  trabalhos  e  na  sua

conduta funcional;

Vl -representar, quando autorizado, o Presidente;

Vll  -  executar  outras  atividades  correlatas  ou  que  lhe  venham  a  ser

atribuidas pelos seus superiores.

Art. 26.   A16m das atribuig6es especificas decorrentes de cada  Unidade

de  Gestao,  definidas  nesta  Lei,  compete  aos  Supervisores  de  Unidade -  FGO-A as

atribuig6es dispostas no Anexo 11 desta  Lei.

(...)

Art.  32.

§  5° A   gratificagao   prevista  neste  artigo  sera  de  natureza  transit6ria,

sendo  devida  somente  enquanto  perdurar  a  motivagao  para  a  sua  fixagao,  nao  se

incorporara a remuneragao mensal dos servidores que a perceberem e nem sobre ela

incidira qualquer outra vantagem pecuniaria.

(...)

Art.33-A. Ate que seja realizado concurso e tomado posse o Procurador

da  Fundagao,   podera  ser  designado  Procurador  do  Municipio  de  Jacarei,  o  qual

gozara de todos os direitos e deveres referentes ao Procurador desta Fundagao.
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Art.33-B.  A jornada  de  trabalho  dos  servidores  da  Fundagao  e  de  40

(quarenta) horas semanais, salvo disposieao diversa em Lei especifica.

§ 1°   E permitida a compensagao das horas eventualmente excedentes,
realizadas exclusivamente por necessidade de servieo, em descanso a ser concedido

em outro dia, desde que autorizado pela respectiva Diretoria.

Art.   33-C.      Podera   ser   concedida   jornada   ou   horario   de   trabalho

diferenciados  ao  servidor efetivo,  em  virtude  de  ingresso  em  curso  de  Mestrado  ou

Doutorado, para compatibilizar a grade da graduagao com o exercicio do cargo.

Pafagrafo    unico.       A   concessao    prevista    no   caput   deste    artigo

dependera de comprovagao da necessidade por parte do servidor, de autorizagao da

Autoridade competente e perdurara apenas pelo tempo indispensavel a conclusao do

curso.„

Art.  2° Os  anexos  I  e  11  da  Lei  n° 6149,  de  31  de  agosto de  2017,  passam  a

vigorar com os seguintes acrescimos e alterae6es:

"ANEXO I

ANEXO I-A

CARGOS DE PROVIIVIENTO EM COMISSAO

Cargos Referencia Quantidade Vencjmento Pr6-requisito

Presidente CCO 1 R$11.691,17
Ensino SuperiorCompleto

Diretor Geral Ccl 1 R$ 8.021,59
Ensino SuperiorCompleto
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Assessor Ccll 4 R$ 6.250,16 Ensino SuperiorCompleto

Diretor Cultural CCII 1 R$ 6.250,16 Ensino SuperiorCompleto

ANEXO I-a

cARGOs DE cONFiANeA DE pROviiviENTO DE sERvlDOR EFETivo

Cargos Refer6ncia Quantidade Vencimento Pr6-requisito

Diretor de Departamento Ccll 2 R$ 6.250,16
Ser servidor efetivo epossuirEnsinoSuperiorCompleto

ANEXO  11

FUNC6ES GRATIFICADAS

Referencia Quantidade Gratifica9ao

FGO- A 2 500/o da referencia CCII

FG1 03 R$ 866,07

FG2 02 R$ 592,97

EGO-A  Atribui€6es:  supervisionar  os  trabalhos  pertinentes  a  area  de

atuaeao  da  sua  Unidade,  buscando  o  continuo  aperfeieoamento  da  gestao  e  da

execugao;   djstrjbuir   e   controlar   os   servjgos,   preparar   e   apresentar   ao   superior

imediato   o   programa   de   trabalho   e   o   relat6rio   de   atividades   da   Unidade   que

supervisiona;  elaborar  estudos  e  pareceres  em  requerimentos  e  despachos  sobre

assuntos    de    sua    competencia.    Designar   os    locais    de    trabalho,    controlar    o

cumprimento do horario e dispor sobre a movimentagao interna e externa do pessoal

de sua  Unidade; coordenar a administragao de pessoal contemplando todas as suas

esferas;   avaliar  periodicamente   o  desempenho  em   servigo   do   pessoal  sob   sua
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responsabilidade,   em   colaboragao   com   a   Comissao   de   Avaliagao   de   Estagio

Probat6rio  e  orgaos  competentes.  Providenciar e  controlar os  materiais  necessarios

as   atividades   da   unidade.   Arquivar   e   controlar   os   processos   e   documentos,

informando  e  fazendo  informar  aos  interessados  sobre  seu  andamento.  Executar

outras  atividades  correlatas  de  supervisao  que  lhe  venham  a  ser  atribuidas  pelos

seus superiores.

FGI  Atribuic6es:   Assessorar o  superior da  unidade,  supervisionando

o desenvolvimento de tare fas,  quando  determinado  pelo  mesmo;  realizar a  interface

entre as demandas da equipe perante o gestor; transmitir a equipe as determinag6es

do gestor e zelar pelo cumprimento destas;  dirimir ocorrencias cotidjanas,  na medida

em  que  lhe  for  possivel,  seguindo  os  parametros  estabelecidos  pelos  gestores  da

unidade.  Obter documentagao perante 6rgaos ptlblicos ou terceiros para instrugao de

procedimentos  internos  ou  exigidos  por  lei,  mantendo-os  atualizados  e  organizados,

devidamente  acondicionados  na  forma  determinada.   Elaborar  documentos  oficiais

quando solicitado.

FG2 Atribuig6es:

Coordenar  procedimentos  que  possam  contribuir  com  a  melhoria  das

rotinas de trabalho da  unidade,  propondo ag6es  inovadoras.  Buscar,  continuamente,

o    aprimoramento    das    rotinas    de    trabalho;    auxiliar    o    gestor    na    elaboragao,

manutengao  e  cumprimento  das  metodologias  de  trabalho.  Realizar  conferencia  de

documentos    pr6prios    da    unidade,    mantendo-os    organizados    e    devidamente

acondicionados  na forma determinada.  Supervisionar as atividades da  unidade  onde

for designado;"

Art.  3°  Fica  assegurada  aos  atuais  ocupantes  dos  cargos  extintos  e  que

eventualmente  sejam  reconduzidos  aos  cargos  de  mesma  refefencia  ou  de  referencia

superior criados nesta Lei, a contagem continua do prazo para fins da aplicagao dos efeitos
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estabelecidos    no    Estatuto    dos    Servidores    Ptlblicos    do    Municipio    de    Jacarei,    Lei

Complementar n° 13, de 17 de outubro de 1993.

Art.  4°  Ficam  criados  na  Fundagao  Cultural  de  Jacarehy  -  Jos6  Maria  de

Abreu os seguintes cargos de provimento efetivo:

Denominacao Refetencia Vencimento
CargaHoraria

Quantidade Requisitos

Procurador 12 R$ 3.652,78 40h 02

Bacharel em Direito epossuirregistronaOrdemdosAdvogadosdoBrasil-OAB

Contador 11 R$3.208,14 40h 01

Bacharel em CienciasContabeisepossuirregistronoConselhoRegionaldeContabilidade-CRC

Paragrafo  Unico.  As  atribuie6es  do  Procurador  da  Fundaeao  Cultural  e  do

Contador estao dispostas,  respectivamente, nos Anexos I e 11 da presente Lei.

Art. 5° 0 cargo efetivo de tecnico de contabilidade fica extinto na vacancia.

Art, 6° Ficam extintos os cargos de Diretor de Eventos,  Diretor de Patrim6nio,

Assessor de  lmprensa,  Assessor Comunitario e de  Gerentes criados  pela  Lei  n° 6149,  de

31  de agosto de 2017.

Art.  70 A  Lei  n° 4.557,  de  26  de  dezembro  de 2001,  passa  a  vigorar com  a

seguinte redaeao:

"Art.40
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Pafagrafo  dnico.  A  Fundag5o  Cultural  de  Jacarehy  -  Jos6  Maria  de

Abreu  prestara suporte  tecnico  e  administrativo  para  a  realiza?ao  das atividades do

CODEPAC.

/...'

Art.  60

11  -  1   (urn)  representante  da  Fundagao  Cultural  de  Jacarehy  -  Jos6

Maria de Abreu;

'...'

Art.  23.  A  Funda?ao  Cultural  de  Jacarehy -Jos6  Maria  de  Abreu,  sob

orientagao  do  CODEPAC,  no  prazo  maximo  de  dois  anos  ap6s  a  aprovag5o  desta

Lei,  devera  realizar invent6rio  do  patrim6nio  cultural  do  municipio,  o  qual  devera  ter

permanente atualiza?5o."

Art. 8° No que couber,  renumere-se os capitulos, seg6es, subg6es, artigos e

demais dispositivos legais das Leis aqui alteradas.

Art.  9°  As  disposig6es  dessa  lei  poderao  ser  objeto  de  regulamentagao  no

que for cabivel ou necessario.

Art.    10.   As   despesas   decorrentes   desta   Lei   correrao   pelas   dotag6es

orgamentarias pr6prias, suplementadas se necessario.

Art.  11.  Revogam-se as disposig6es em  contrario,  especialmente   as alineas
"d" do inciso  I,  "a" e "b" do inciso  111,  "a" do inciso  lv do art.  3° e os arts.10,13,14,16 e 27 a

31  da Lei n° 6149, de 31  de agosto de 2017.
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Art.12.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Gabinete do Prefeito,13 de novembro de 2018.

lzAIAS JOSE DE SANTANA
Prefeito do Municipio de Jacarei
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ANEXO I

DENOIVIINACAO DO CARGO: CONTADOR

ATRIBUIC6ES:

-interpretar Politica Municipal da Fundagao;

-aplicar a legislagao fiscal, tributaria e financeira;

-prestar servigos de orientaeao a Fundagao;

- efetuar registros e operag6es contabeis,  oreamentarias e patrimoniais,  bern

como os trabalhos de contabilizagao de documentos e prestagao de contas;
-  realizar  a  conciliaeao  de  contas,  classificar  e  avaliar  despesas,  elaborar

balancetes,  balangos,  relat6rios  e  demonstrativos  de  contas,  preparar  a  declaracao

do  imposto  de  renda  da  autarquia,  atender  auditagem  e  fiscalizae6es,  bern  como

realizar emissao  de livros  fiscais e  quaisquer  outras  atividades  pertinentes  ao  seu

ambito de atuagao.

cONDie6Es DE TRABALHO:

Hofario: periodo de 40 horas semanais.

REQUISITOS IvllNIMOS PARA PREENCHllvIENTO:

lnstrucao:  Bacharel em Ciencias Contabeis.

Habilitacao: registro no Conselho Regional de Contabilidade -CRC.

EE=
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ANEXO  11

DENOIvllNACAO DO CARGO:  PROCURADOR

ATRIBUIC6ES:

-representar juridicamente a Fundagao em juizo ou fora dele,  nas ag6es em

que este for autor,  feu  ou  interessado,  acompanhando  o andamento do  processo ate sua
decisao final;

-  elaborar  petig6es,  recursos  em  qualquer  instancia  e  de  qualquer especie,

comparecer  a  audiencias  e  outros  atos,   todos  voltados  exclusivamente  a  defesa  dos

direitos ou interesses da Fundagao;
-     redigir     ou     elaborar     documentos    juridicos     em     geral,     pareceres,

pronunciamentos, minutas e informag6es sobre quest6es de natureza administrativa, fiscal,

civil,  comercial,  trabalhista,  penal  ou  outras,  aplicando  a  legislaeao,  forma  e  terminologia

adequadas ao assunto em questao, todos relativos exclusivamente a defesa dos interesses

da Fundaeao
-analisar licitag6es,  contratos e convenios e outros assuntos de interesse da

Fundagao;

-promover o patrocinio judicial da  Fundagao, em todos os Juizos,  lnstancias

e Tribunais, em conjunto com o Procurador do Municipio de Jacarei ou isoladamente;

-  examinar as  publicag6es  oficiais,  tanto  administrativas  quanto judiciais,  de

interesse da Fundaeao,  nos 6rgaos da imprensa oficial;

- assistir o Presidente e Diretores nas suas relag6es com os demais 6rgaos e

unidades da Fundaeao; e
- executar outras atividades pertinentes ao seu ambito de atuagao.

cONDie6Es DE TRABALHO:

Hofario: periodo de 40 horas semanais.

REQUISITOS IvllNIMOS PARA PREENCHIMENTO:

Forma§ao:  Bacharel em Direito.

Habilitaeao:  registro na Ordem dos Advogados do Brasil -OAB.
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MENSAGEM

Tenho  a  honra  de  submeter  a  analise  dessa  Egregia  Casa  Legislativa,  o
•incluso  Projeto  cle  Le-i  que  altera  Estrutura  administrativa,  os  cargos  de  provimento  em

comissao,  cargos  de  confianga  privativos  de  servidor efetivo,  fun?6es gratificadas,  cria  a

Procuradoria  da  Fundag5o  Cultural,  o  cargo  de  contador e  e  d5  outras  providencias   da

Funda?ao Cultural de Jacarehy -Jos6 Maria de Abreu.

lnicialmente  cumpre  informar  que  o  projeto  objetiva  atender  o  disposto  na

agao  Adin  n°  2045403-31.2018.8.26.0000,  apresentada  no  Tribunal  de  Justiea  do  Estado

de Sao Paulo.  Na decisao judicial foi determinado que o Municipio reorganize sua estrutura

administrativa em ate  120 dias do julgamento.  Dessa forma, o dia 06 de dezembro de 2018

e  data  limite  para  o  cumprimento  da  decisao judicial,  sob  pena  de  prejuizo  dos  servigos

ofertados a populagao.

0  presente  Projeto  de  Lei  extingue,  cria  e  altera  cargos  de  provimento  em

comissao, cargos de confianga de provimento por servidor efetivo,  cria fungao gratificada e

readequa suas respectivas atribuig6es.

Foram   extintos   cargos   como   o   de   Assessor   de    lmprensa,   Assessor

Comunitario e de Gerentes.

Foi criado no Gabinete da  Presidencia o cargo de  Diretor Geral com  objetivo

exercer  as  fung6es  do  Presidente  quando  ausente  e  de  fazer  a  diregao  das  politicas

governamentais   da   Fundagao.   Foi   tambem   criado   o   cargo  Assessor  com   atribuie6es
especificas de confianea e de assessoramento estrategico.

Os  cargos  comissionados  de  Diretor  de  Eventos  e  Diretor  de  Patrim6nio

foram alterados para de Diretor de Departarmento, de provimento exclusivo de servidor

efetivo do lvlunicipio de Jacarei, com atribuig6es objetivas de confianga e de direeao.
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As  Getencias  do  Museu  e  do  Arquivo  foram  alteradas  para  Unidades  de

Gestao, a quais serao geridas por urn Supervisor.  Nesse sentido, foram extintos os cargos

comissionados  de  Gerentes  e  foram  criadas  as  fung6es  Gratificadas  de  Supervisor  de

Unidade -  FGO-A,  cuja desjgnacao 6 exclusiva  de servidor efetivo.  Todas  as  demais

Gerencias foram extintas.

A remuneragao da  FGO-A sera correspondente a 50% do valor da refefencia

Ccll  (atualmente  de  R$  6.250,16),  criando  nova  fungao  gratificada.  As  demais  fung6es

gratificadas permaneceram com a mesma quantidade e atribuig6es.

Alem desta estrutura, cria-se a  Procuradoria da Fundagao Cultural dotando-a

de autonomia representativa e eficiente para responder aos anseios da Fundagao no plano

administrativo e judicial.

As  Fundag6es  do  Municipio  de  Jacarei  sao  as  Llnicas  entidades  que  nao

contain  com  Procuradoria  pr6pria  e  dependem  da  extraordinaria  extensao  de  servigos  e

malha   de   atendimento  da   Procuradoria   Geral   do   Municipio,   nao   conseguindo,   assim,

elaborar   planejamento   juridico   e   atender   a   sua    demanda   de   forma   exclusiva.   A

Procuradoria  visa  ainda  realizar atividade tfpica de assessoria juridica e  atender as  novas

fung6es que a FCJ tern assumido, tais como novas parcerias e grandes editais.

Foi  tamb6m  adequado  o  CODEPAC  em  face  das  alterag6es  propostas  na

estrutura administrativa.

Por  oportuno  foi  ainda  criado  o  cargo  de  Contador  e  extinto  na  vacancia  o

cargo  de  Tecnico  de  Contabilidade,  a  fim  de  atender  as  necessidades  da  Fundagao  em

face das alterag6es realizadas pelo Conselho Regional de Contabilidade -CRC.

Destaca-se que  o  presente  Projeto de  Lei e  mais  uma  agao  no conjunto de

medidas  da  atual  Administragao  com  objetivo  de  valorizar  o  servidor  de  carreira  e  de

realizar uma gestao eficiente.
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Cumpre  ainda  esclarecer  que,   a  fim  de  atender  ao  disposto  na  referida

decisao judicial,  na elaboraeao das atribuig6es dos cargos em comissao foram  utilizadas a

t6cnica  legislativa  e  contetldo de  diversos Acordaos  e  instrumentos  normativos,  dentre  os

quais cabe destacar:

-  Decisao  de  Plenario  Virtual  do  Supremo  Tribunal  Federal  -  STF,

Tema  1010  -Controversia  relativa  aos  requjsitos  constitucjonais  (art.

37,  incs.11 e V,  da  Constituigao da  Repdblica)  para a  crjagao de cargos

em comissao.  Relator Ministro Dias Toffoli, Julgado em 06/09/2018.

Lei Complementar n° 1.118, de 01  de junho de 2010, que "djsp6e sobre

o   Plano  de  Cargos  e  das  Carreiras  dos  Servidores  do  Quadro  de

Pessoal do Minist6rio Pdblico do Estado de Sao Paulo".

-Lei  Complementar  n°  1.080,  de  17  de  dezembro  de  2008,  alterada

pela  Lei  Complementar n°  1.306,  27 de setembro de 2017,  que "institui

Plano Geral de cargos,  vencimentos e Salarios para os servidores das

classes que especifica, do Governo do Estado de Sao Paulo''.

Ressalta-se  que  este  Projeto  de  Lei  possui  s6Iido  escopo  legal,  conforme

disp6em  o  inciso  I  do  art.  30  da  Constituicao  Federal,  incisos  I  a  Ill  do  art.  40,  art.  60  e

incisos  I,  Vl,  lx,  XXIV  e  Xxxl  do  art.  61   da  Lei  n°  2.761   de  31   de  margo  de  1990,   Lei

Organica do Municipio de Jacaref .

Por fim, destaca-se que o anexo Demonstrativo atesta que as despesas com

a criaeao de cargos correrao por dotagao pr6pria do orgamento e serao suplementadas se

necessario.
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Justificado   nestes   termos,    a   fim   de   que   a   proposta   possa   alcangar

plenamente   os   seus   objetivos,   encaminhamos   o   Projeto   de   Lei   para   apreciaeao   e
aprovagao dessa Casa Legislativa.

Gabinete do Prefeito,13 de novembro de 2018.

=€E~SffiTffi
Prefeito Municipal de Jacarei

Pra¢a dos Tres Poderes, 73 -29 andar -Centro -Jacarei' -SP
Telefone: (12) 3955-9111 -Fax: (12) 3961-1092 -gabinete@j.acarei.sp.gov.br



Prefeitura de Jacarei
Fundacao Cultural de Jacarehy

DECLARACAO

lnformamos  para  fins  de  cumprimento  do  disposto

no inciso 11, do art.16 da Lei Complementar n°  101, de 04 de maio de 2000,  Lei

de   Responsabilidade   Fiscal,   que   a  estimativa   de   lmpacto  Orgamentario  -

Financeiro   referente  a   criagao  e  extingao  de  cargos  e  criagao  de  fungao

gratificada na Fundagao Cultural de Jacarehy - Jose Maria de Abreu estao em

parte previstos no orgamento da mesma.

As   despesas   decorrentes   com   a   execugao   da

presente   Lei   correrao  por  conta  das  dotag6es  consignadas   no  orgamento
vigente, e serao suplementadas se necessario.

Nada mais a declarar firmo a presente.

Jacarei,13 de novembro de 2018.

Pra¢a dos Tres Poderes, 73 -29 andar-Centro -Jacarei'-SP
Telefone: (12) 3955-9111 -Fax: (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br
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