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Oficio n° 212/2019 -GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

A Vossa Excelencia o Senhor

Presidente Abner Rodrigues de Moraes Rosa

Gabinete do Presidente da Camara Municipal de Jacarei

Assunto: Projeto de Lei

Excelentissimo Senhor Presidente:

Jacarei, 09 de maio de 2019.

i-i  .-......  `='   ..      -`

Encaminho   anexo,   Projeto   de   Lei   n°   15,   de   8   de   maio   de   2019,   para

apreciacao dos Senhores Vereadores.

Projeto de  Lei  n° 15/2019 -"Altera as refefencias dos cargos dos servidores

da Administragao Direta e lndireta do Municipio de Jacarei".

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

para renovar votos de estima e consideragao.

Respeitosamente,

E!-EEE
JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Prapa dos Trfes Poderes`  73  -2° andar- Ccntro - Jacare[-SP
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PROJETO DE LEI  N° 15,13 DE IVIAIO DE 2019.

Altera     as     refefencias     dos     cargos     dos     servidores     da

Administragao Direta e lndireta do Municipio de Jacarei.

0  PREFEITO  DO  MUNIcipIO  DE  JACAREi,  no  uso  de  suas  atribuie6es  faz

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

Art.1°  Fica alterada para a referencia "7" os seguintes cargos com refetencia
"6" da Administracao Direta e  lndireta do Municipio de Jacarei:

I -Agente de Defesa Civil;

11 -Agente Municipal Fiscalizador de Transito;

111  -Almoxarife;

IV -Eletricista;

V -Operador de Maquinas  11;

Vl -Tecnico de Agropecuaria;

Vll -T6cnico de Enfermagem;

Vlll -Tecnico de Laborat6rio;

lx -Tecnico em RX -24 h. Semanais.

Paragrafo   tlnico.    0   cargo   efetivo   de   Agente   Municipal   Fiscalizador   de

Transito   passa   a   denominar  Agente   Municipal  de   Mobilidade   Urbana,   com   atribuie6es

constantes no Anexo  11.
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Art. 2° Fica alterada para a refefencia "8" os seguintes cargos com refefencia
"5", "6" e "7" da Administragao  Direta e  lndireta do Municipio de Jacarei:

I -Fiscal Ambien(al;

11 -Fiscal de Obras;

Ill -Fiscal de Posturas;

lv -Fiscal de Tributos;

V -Fiscal Sanitario;

Vl - Comprador;

Vll -Mestre de Obras;

VIIl -Operador de  Maquinas  111;

lx -Tecnico de Seguranea;

X -Top6grafo Pleno.

Paragrafo  t]nico. Altera  a denominagao do cargo efetivo de Top6grafo  Pleno

para Top6grafo.

Art. 3°  Fica alterada para a referencia "6" os seguintes cargos com refefencia
"4" da Fundaeao Cultural de Jacarehy -Jos6 Maria de Abreu:

I -Agente Cu[tural;

11 -Assistente de Administragao;

Te,efone: i::;a3g::.Tgr.SIS.P_a:aexr:(Siz)33-92;.a_:8;;-_C:an:::e-t:a::::;-rs:.sp.gov.br     _.
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Art. 4°   Fica alterada para a  referencia "7" o cargo de Agente de Fiscalizaeao

e  Regulagao  com  refefencia  "6"  do  Servigo  de  Regulagao  do  Saneamento  de  Jacarei  -

SRJ.

Art.   5°     Fica   alterada   para   a   refefencia   "8"  a  cargo  de  Tesoureiro  com

referencia "7" do lnstituto de Previdencia do Municipio de Jacarei.

Art.  60   As alterag6es de  refetencia  passam  a  vigorar a  partir de  10 de julho

de 2019.

Art.    7°   Ficam   extintos    na   vacancia    os   cargos   de   provimento   efetivo

constantes no Anexo I desta Lei.

Art.  8°  A presente Lei nao se aplica aos servidores do Servigo Aut6nomo de

Agua e Esgoto de Jacarei.

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

Gabinete do Prefeito,  13 de maio de 2019.

lzAIAS JOSE DE SANTANA

PREFEIT0  DO MUNIcipIO DE JACAREl

Pra¢a dos Ties Poderes, 73 -29 andar-Centro -Jacarel'-SP
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ANEXO I

--?``     o6
`:.,

I,-1        aI--:

REFERENCIA CARGOS

6 Desenhista

6 Desenhista Gfafico

6 Educador Social -24 hs semanais

6 Operador de Computador Senior - 30 hs semanais

7 Assistente Tecnico

7 Coordenador de Projetos Educativos I

7 Eletrotecnico

ANEX0 1'

DENOMiNAeAO    DO    CARGO:    AGENTE    MUNicipAL    DE    MOBiLiDADE

Atribuie6es :

URBANA

a)  Operar  o  fluxo  de  pedestres  e  veiculos  de  modo  a  preservar  a  ordem

pllblica e a  incolumidade das pessoas e do seu  patrim6nio  nas vias publicas,  assegurando

a seguranca viaria e a fluidez do transito dos modais de deslocamento urbano;

b)   Orientar   e   auxiliar   diretamente,   em   seus   deslocamentos,   pedestres,

ciclistas  e  condutores,  como  educadores  dos  direitos  e  deveres  previstos  no  C6digo  de

Transito  Brasileiro;

c)  Executar  a  fiscalizaeao,  com  poder  de  policia  de  transito,   referentes  a

circulaeao, estacionamento e parada de veiculos de passeio, cargas e transportes;

Pra¢a dos Tres Poderes, 73 -2Q andar-Centro -Jacarei-SP
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d)  Pugnar  pela  garantia  da  acessibilidade  dos  pedestres  e  pessoas  com

mobilidade  reduzida,  fiscalizando  as  infrag6es  cometidas  por pessoas fisicas ou juridicas,

sem  utilizacao de veiculos,  nos termos do  C6digo de Transito  Brasileiro e  leis de posturas

pertinentes.

e) Outras fune6es que lhe forem atribuidas.

REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO:

-Grau de instrueao minima: 20 grau completo;

- Possuir Carteira Nacional de  Habilitagao categorja AB, AC, AD ou AE;

-ldoneidade moral comprovada por investigagao social e certid6es expedidas

perante o poder judiciario,  estadual, federal e municipal.

CONDICOES DE TRABALHO:

-  Hofario:  Carga  horaria  semanal  de  40  (quarenta)  horas  que,  a  criterio  da

Administragao,  podefa  ser  cumprida  em  jornada  12x36  horas,  em  regime  de  plantao  e

turnos de revezamento, em periodo diurno ou noturno.

Praca dos Tr6s Poderes, 73 -29 andar-Centro -Jacarei-SP
Telefone:  (12) 3955-9111 -Fax: (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br

£-..



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

MENSAGEM

Tenho  a  honra  de  submeter  a  analise  dessa  Egfegia  Casa   Legislativa,  o

incluso    Projeto    de    Lei    que    altera    as    referencias    dos    cargos    dos    servidores    da

Administragao Direta e  lndireta do Municipio de Jacarei.

A Constituigao  Federal de 5 de outubro de  1988 determina,  em seu artigo 39,

§   1°,   ainda   que   de   forma   indireta,   a   exigencia   de   urn   plano   de   cargos,   carreira   e

vencimentos  dos  servidores  ptiblicos,  fixado  por  lei,  que  observe  a  natureza,  o  grau  de

responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira.

0   novo   piso   salarial   da   Prefeitura   do   Municipio   de   Jacarei   e   entidades

coligadas   incorporam,   assim,   especificidades   do   mercado   de   trabalho   jacareiense   e

paulista, estando acima do salario minimo nacional e paulista.

Justifica-se  a  alteragao  das  refetencias  "5"  e  "6"  para  a  refefencia  "7"  e  a

altera?ao  da  refetencia  "7"  para  a  refefencia  "8"  visando  a  valorizagao  do  servidor  pdblico

municipal,   e   consequentemente,   a   eficiencia   e   qualidade   no   servigo   ptlblico   dado   ao

aumento no vencimento.

ADlviiNlsTRAeAO DIRETA

Rofel.enc Ca'90 Total de Vaga Nova Aumento
ia Vagas OcuE)ada Referencia Real (%1

6 AGENTE  DE  DEFESA CIVIL 20 8
-      ,i    ¥`

&RET; .

6
AGENTE  MUNICIPAL 100

53 RE7
12,98%

FISCALIZADOR  DE TRANSITO

6 ALMOXARIFE
10

2
ti-:7 12,98%

6 ELETRICISTA
15

14 i:, 7
12,98%

6 OPERADOR  DE MAQUINAS 11 30 11
'`.`i: 12,98ELJ.'``

6 TECNICO DE AGROPECUARIA 3 1
-  `   -es I J^ ^-'::_I,
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6 TECNICO DE  ENFERMAGEM 32 24 a.i=rf=^ +jtt

6 TECNICO DE LAB0RATORIO 20 13
-.

2,98RE`.I-

6 TECNICO  EM  RX -24  H. 14 7 7 12,98%
SEMANAIS

--.`fa

5 FISCAL AMBIENTAL 2 2 RE8 43,53%

6 FISCAL DE OBRAS 15 14 8 27,87%

6 FISCAL DE  POSTURAS
25

18
`.8 27,87%

6 FISCAL DE TRIBUTOS
20

17 I.-.i-         8
27,87%

6 FISCAL SANITARlo
25

10

`ife      8 27,87%

7 COMPRADOR 20 12 L.\8 13,18%

7 MESTRE  DE OBRAS
10

10

•:
13,18%

7 OPERADOR  DE MAQUINAS  Ill
15

10 8
13,18%

7 TECNICO  DE  SEGURANCA
5

5
r 13,1a9!_ -,

7 TOPOGRAFO PLENO
6

4 -    ._.,`;'_¥E; #        I,:.

TOTAL 387 235

FUNDAeAO CULTURAL

Refer6ncia Cargo
Total deVagas VagaOcupada NovaReferencia AumentoReal(%)

4 AGENTE CULTURAL 8 4 6 26,02%

4 ASSISTENTE  DE ADMINISTRACAO 4
2 8 26,02%    `

4 SECRETARIA 3
1 6 26,02%

6 ALMOXARIFE 1 1 Z 12,98ca     `t.
Total 11

.`- -!it:`_3j8 I       FgL¥#,,qu7!

lNSTITUTO DE  PREVIDENCIA D0 MUNIcipI0 DE JACAREi

Referenc Cargo Total de Vaga Nova Aumento
ia Vagas OcuDada Referencia Real '%)
7 COMPRADOR 1 0

i&±,_i\;iEL±:+.---

7 TESOUREIRO 1 1 -i:-`--,-

TOTAL •fi-       --;¥3

SERVICO DE REGULACAO DO SANEAIVIENTO DE JACAREi

Nova
Reforencia

Aumento

Praca dos Tres Poderes, 73 -29 andar-Centro -Jacarei-SP
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A   Proposta   Legislativa   tern   o   objetivo   de   reajustar   os   vencimentos   dos

servidores de carreira que permaneceram congelados por anos,  uma forma de fazer justiea

aos servidores municipais,  alem de promover a  reforma administrativa tao  necessaria para

a Administragao Publica, garantindo os Principios da Eficiencia e Moralidade.

Em  relaeao  aos  cargos  de  provimento  efetivo  extintos  na  vacancia,   cabe

destacar que o Projeto de Lei levou em consideragao as atividades e atribuig6es que foram

incorporadas por outras fung6es gratificadas e cargos da Administraeao ao longo do tempo.

Exemplo disso,  o cargo de Assistente Tecnico cujas as  atribuig6es descritas

abaixo:

-  responder  pelo  setor,  na  ausencia  do  titular,  conhecendo  toda  a  rotina  de

trabalho;

-   assistir   na   execueao   e   programacao   financeira,   inclusive   ongamentos,

levantando os dados necessarios;

-propor a utilizagao de normas gerais, baseando-se em leis e decretos;

-participar de projetos.  planos de organizacao. de servigos administrativos ou

financeiros;

-   sugerir   normas   e   procedimentos,   observando   as   necessidades   para   o

processo administrativo ou financeiro.

Atribuig6es   estas   que   foram   incorporadas   nas   fune6es   gratificadas   do

Supervisor  de  Execugao  Ongamentaria  que  compete:   orientar,   preparar,   acompanhar  e

avaliar a execugao ongamenfaria, a aplicagao de recursos na Sai]de,   Educagao e Pessoal;

orientagao    tecnico    normativa    da    execueao    ongamentaria;    levantamento    de    gestao

orgamentaria,   financeira   e   patrimonial   e   Audiencias   Publicas;   atuar   na   elaboraeao   e

Pra¢a dos Tres Poderes,  73 -29 andar-Centro -Jacarei-SP
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aprovaeao de decretos de creditos ongamentarios;  relat6rios gerenciais pertinentes a area e

reservas (pfe empenho).

Mais  recente  a  fungao  gratificada  FGO-A,  criada  pela  lei  n° 6245/2018,  cujas

atribuie6es sao:  supervisionar os trabalhos pertinentes a area de atuagao da sua  Unidade,

buscando  o  continuo  aperfeieoamento  da  gestao  e  da  execueao;  distrjbuir  e  controlar os

servigos,  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  hofario  e  dispor  sabre  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    responsabilidade,    em    colaboraeao   com   a   Comissao   de   Avaliagao   de    Estagio

Probat6rio  e  6rgaos  competentes.   Providenciar  e  controlar  os  materials  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.

Lembrando  tambem  que  as  atribuic6es  do Assistente  Tecnico  tiveram  suas

atividades  englobadas   pelo   recente  cargo   publico  de   provimento  efetivo  de   Executivo

Ptiblico,   urn  cargo  criado  para   profissionais  das  diversas  areas  de  conhecimento  das

atividades-meio,   com   o   objetivo   de   prover  a  Administragao   Municipal   de   profissionais

capazes  de  atender  as  exigencias  da  moderna  Administragao  Publica  com  as  seguintes

competencias:

-   Prover   no   nivel   organizacional   de   sua   atuaeao   o   aporte   tecnico   e

metodol6gico para o desenvolvimento e continuidade das ag6es de servigo pLlblico;

-   Prestar  assistencia   ao   respectivo   dirigente   na   execugao   de   atividades

tecnicas do 6rgao;

-    Elaborar   e/ou    participar    da    elaboraeao,    implementaeao,    supervisao,

coordenagao,   execugao   e   monitoramento   de   politicas   publicas:   planos,   programas   e

projetos;

Praca dos Tres Poderes, 73 -29 andar-Centro -Jacarei-SP
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-    Elaborar    e/ou    participar   da    elaboraeao,    implementaeao,    supervisao,

coordenacao, execugao e monitoramento do ongamento;

-   Elaborar  e/ou   coordenar  a   elaboraeao  de   projetos   basicos,   executivos,

memoriais descritivos e gerenciar o seu cumprimento;

-   Elaborar  diagn6stico   e   propor   medidas   para   a   solugao   de   problemas

identificados;

- Produzir informag6es gerenciais que sirvam de base a tomada de decis6es

e ao planejamento das atividades do 6rgao;

-  Orientar  a  execueao  de  projetos  especificos  e  a  elaboraeao  de  normas  e

manuais de procedimentos;

- Realizar estudos e desenvolver outras atividades que se caracterizam como

de  apoio  tecnico   a   execugao,   acompanhamento,   controle  e   avaliacao  das   atribuic6es

pr6prias do 6rgao;

-  Realizar estudos  para  o  desenvolvimento  de  instrumentos  de  avaliagao  e

controle das atividades, planos e programas da respectiva unidade;

-    Elaborar   e    implantar   sistemas   de   acompanhamento   e   controle   das

atividades do 6rgao, visando a avaliagao de sua eficiencia e eficacia;

-  Realizar estudos e  pesquisas para  permanente atualizagao dos metodos e

t6cnicas utilizadas;

- Elaborar e/ou rever minutas de anteprojeto de lei e de decreto e outros atos

administrativos de conteddo normativo;

- Prestar orientaeao tecnica as unidades integrantes da estrutura do 6rgao;

-  Emitir  pareceres  t6cnicos,   responder  a  consultas  formuladas  e  elaborar

relat6rios;

-   Opinar   conclusivamente   em   assuntos   relativos   a   respectiva   area   de

atuagao;

- Promover intercambio de dados e informae6es;

- Executar outras tarefas afins determinadas pela Diregao do 6rgao.

Praca dos Tres Poderes, 73 -29 andar-Centro -Jacarei-SP
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lmportante   salientar  que,   dentre   todos   os   cargos  que   serao   extintos   na

vacancia a ultima contracao data de quase 27 anos atras,  ou seja,  a Administragao Ptlblica

nao   nomeou   desde   entao   nenhum   dos   cargos   de   Desenhista,   Desenhista   Gfafico,

Educador  Social  -  24h  semanais,   Operador  de  Computador  Senior  -  30hs  semanais,

Assistente Tecnico, Coordenador de Projetos Educativos I e Eletrotecnico.

Atualmente,  estao  ativos   12  servidores  nos  cargos  que  serao  extintos  na

vacancia,   considerando   que   o   ultimo   servidor  nomeado  ja   possui   quase  27   anos  de

exercicios na Administragao e o mais antigo possui 36 anos de atividade.

Em   relagao   a   nova   denominaeao   do   cargo   efetivo   de  Agente   Municipal

Fiscalizador de Transito  para Agente  Municipal  de  Mobilidade  Urbana  a  atualizagao  se faz

necessaria,  pois,  as  atribuig6es  criadas  na  lei  municipal a.  4073,  de 6  de  abril  de  1998,  se

mostraram  incompletas  e  desconexas  com  as  leis  federais  que  tratam  da  atuagao  do

agente  de  fiscalizagao  de  tfansito  que,  com  o  advento  da  Politica  Nacional  de  Mobilidade

Urbana,  editada  pela  Lei  Federal  n.12.587  de  03  de  janeiro  de  2012,  passou  a  ter  uma

atuacao  mais  equilibrada,  superando  a  mera  aeao  punitiva  da  fiscaliza¢ao,  conjugando-a

com  as ae6es de  operagao da  mobilidade  urbana,  com  foco  na  seguranga  viaria e fluidez

de deslocamento de pedestres, ciclistas e demais modais.

Tal  mudanea  foi  reafirmada  em  ambito  constitucional,  com  a  aprovagao  da

Emenda   Constitucional   n.   82/2014   que   criou   os   paragrafos   9°  e   10  do   artigo   144  da

Constituigao   Federal,  exaltando  a  responsabilidade  do  municipio  de  assegurar  ao  seu

cidadao  o  "direito  a   eficiente  mobilidade  urbana"  por meio  dos  seus  respectivos  agentes

responsaveis pela promogao da seguranga viaria da cidade.

Destaca-se que,  o aumento de despesa ja esta previsto na  Lei Oreamentaria

podendo  o  Executivo  Municipal  realizar  as  alterae6es  pretendidas  sem  prejuizo  do  born

funcionamento da Administraeao  Ptlblica.
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Por  fim,   ressalta-se  que  este   Projeto  de   Lei  possui   s6lido  escopo   legal,

conforme disp6em  a  inciso  I  do art.  30 da  Constituigao  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 mareo de  1990,  Lei  Organica  do

Municipio de Jacarei.

Pelo   exposto,    solicitamos,    assim,    a   analise   e   aprovagao   dos    Nobres

Vereadores  em  relaeao  a  materia  proposta,  para  que  haja  tempo  habil  para  promulgagao

da Lei e elaboragao da folha de pagamento com o reajuste proposto.

Justificado   nestes   termos,    a   fim   de   que   a   proposta   possa   alcanear

plenamente   os   seus   objetivos,   encaminhamos   o   Projeto   de   Lei   para   apreciagao   e

aprovagao dessa Casa Legislativa.

Gabinete do Prefeito,  13 de maio de 2019.

PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE JACAREl

Praia dos Tres Podere5, 73 -29 andar Centro -Jacarei-SP
Telefone: (12) 3955-9111 -Fax: (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br
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DECIARAQAO

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   Orgamenfario  -

Financeiro    referente    a    reforma    administrativa    com    as    alterag6es    das

referencias dos vencimentos dos servidores do  Municipio de Jacarei estao em

parfe previstos no ongamento da mesma e serao suplementadas se necessario.

0  pleito em questao refere-se ao estudo de  impacto

econ6mico  de  alteragao  das  refetencias  dos  vencimentos  dos  servidores  do

Municipio de Jacarei conforme demonstrado nas planilhas anexas.

As   despesas   decorrentes   com   a   execueao   da

presente   Lei   correrao   por  conta  das  dotag6es  consignadas   no  ongamento
vigente.

Nada mais a declarar firmo a presente.

Jacarei,10 de maio de 2018.

Prapa dos Tres  Poderes,  73  -2° andar- Centro - Jacarel'-SP
Telefone. (12) 3955-9111  -Fax:  ( 12) 3961 -1092 -gabincte©acarei sp gov.br
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