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Oficio n° 454/2019 -GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

A Vossa Excelencia a Senhor

Presidente Abner Rodrigues de Moraes Rosa

Gabinete do Presidente da Camara Municipal de Jacarei

Assunto:  Projeto de Lei n° 27/2019

Excelentfssimo Senhor Presidente:

Vereadores.

Jacarei, 02 de outubro de 2019.

pROTeectLONp|1J|Tipo._

DAT4aniAsee_
CAMARA Muf`dlcIPAL DE JACAREi

Encaminho anexo,  Projeto de  Lei  n° 27/2019,  para  apreciagao dos  Senhores

Projeto   de   Lei   n°   27/2019   -   "Cria   e   altera   a   lotagao   dos   cargos   dos

servidores da Administragao  Pdblica  Direta do Municipio de Jacaref".

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

para renovar votos de estima e consideraeao.

Respejtosamente,

i  .--_.=``
lzA.IAS JOSE  DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Prapa dos Tres Poderes,  73  -20 andar- Centro  - Jacarei-SP
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PROJETO DE LEI  N° 27,  02  DE OUTUBRO  DE 2019.

Cria     e     altera     a     lotaeao    dos    cargos    dos     servidores    da

Administragao Pdblica Direta do Municipio de Jacarei.

0   Prefeito  do   Municipio   de  Jacarei,   usando  das  atribuig6es  que   lhe   sao

conferidas por lei,  faz saber que  a  Camara  Municipal  aprovou e ele sanciona  e  promulga  a

seguinte  lei:

Art.  1°    Fica  alterada  a  lotagao  dos  seguintes  cargos  de  provimento  efetivo,

no Quadro de Servidores da  Prefeitura Municipal de Jacarei,  nos seguintes termos:

Cargo Refefencia
I Vencimento

CargaHoraria Lotacao

Arquiteto 12 R$ 3.785,74 40h 20

Assistente Social 9 R$  2.573,61 30h 100

Enfermeiro 9 R$  2.573,61 40h 110

Engenheiro Civil 12 R$ 3.785,74 40h 25

Engenheiro de Seguranga do Trabalho 12 R$ 3.785,74 40h 02

Fisioterapeuta 10 R$ 2.924,41 30h
I        20

-`----_.
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Fonoaudi6logo 10 R$ 2.924,41 30h 21

Medico Veterinario 12 R$ 3.785,74 20h 14

Nutricionista 9 R$  2.573,61 40h 18

Psic6logo 9 R$ 2.573,61 30h
I         75

Tecnico de Enfermagem 6 R$  1.775,19 40h 50

Tecnico em Seguranga do Trabalho 7 R$ 2.005,53 40h 06

Terapeuta Ocupacional 9 R$ 2.573,61 30h 17

Art.  2°  Ficam  criados  no  Quadro  de  Servidores  da  Prefeitura  Municipal  de

Jacarei os seguintes cargos de provimento efetivo:

Cargo Refer6ncia Vencimento CargaHofaria Lotaeao

Analista de Recursos Humanos 09 R$ 2.573,60 40h 03

Analista de Suporte a Rede 10 R$ 2.924,40 40h 02

Contador 11 R$ 3.208,14 40h 04

Engenheiro Eletrico 12 R$ 3.785,74 40h 01

Pafagrafo   tlnico.  As   atribuie6es,   condig6es   de   trabalho   e   requisitos   para

preenchimento do cargo constam do ANEXO  I desta  Lei.

~ .-.. :1.   ..
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Art. 3° Fica extinto o cargo,  de provimento efetivo,  de Auxiliar de Enfermagem

do Trabalho,  referencia 4.

Art.  4°  As  despesas  decorrentes  com  a  execueao  da  presente  Let correrao

par conta das dotag6es consignadas no orgamento vigente, suplementadas, se necessario.

Art.  5°  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicagao,  revogadas  as

disposie6es em contfario.

Gabinete do Prefeito, 02 de outubro de 2019.

lzAIAS JOSE DE SANTANA

PREFEITO  DO MUNIcipIO  DE JACAREi

Praca dos Tres  Poderes.  73  -20 andar- Centro - Jacarei-SP
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ANEXO I

DENOIvllNACAO DO CARGO: ANALISTA DE RECURSOS  HUMANOS

DESCRICAO  SUMARIA:  desenvolver atividades  nas  areas de  recrutamento

de seleeao atraves de concurso ptiblico  ou  processo seletivo  regido pela  Lei  n° 4550/2001,

administragao  de  pessoal  e  beneficios,  analisando  necessidades  e  sugerindo  alternativas

para   os   problemas   apontados,   planejando,   desenvolvendo   e   organizando   programas,

estudos e pesquisas especificos de sua area de atuagao.

ATRiBuie6Es:
-  Realizar  pesquisas  sobre  as  novas  tendencias  de  mercado  na  area  de

cargos, salarios e beneffcios;

-   Efetuar   o   apontamento   de   horas,   atraves   das   marcag6es   de   ponto

eletr6nico,  registrando atestados e tratando divergencias  identificadas,  para garantir a

veracidade dos dados integrantes a folha de pagamento dos colaboradores;

-  Desenvolver  atividades  inerentes  a  area  de  departamento  de  pessoal  tais

como:    folha    de    pagamento,    ferias,    rescisao    contratual,    calculo    de    encargos

trabalhistas    e    administraeao    de    estagiarios,    visando    o    pleno    atendimento    as

exigencias legais;

-   Realizar   a   recrutamento   e   seleeao   de   pessoal,   captando   candidatos,

efetuando   analise   previa   atraves   de   contato   telefonico   e   entrevista   presencial,

juntamente com a area solicitante;
-  Efetuar  a  integragao  de  novos  colaboradores,  preparando  os  documentos

necessarios  para  admissao e fornecendo  orientag6es  inerentes as  politicas  de  RH  e

procedimentos  internos,  a  fim  de  garantir  a  integragao  dos  mesmos  no  ambiente  de

trabalho;

-    Administrar    beneficios     concedidos     pela     prefeitura     aos     servidores,

providenciando  a  entrega  e  levantando  informag6es  necessarias  para  manutencao

(inclus6es,  alterag6es  e exclus6es),  com  a finalidade de  assegurar o  pagamento dos

beneficios aos servidores;

-Efetuar o  levantamento de  informae6es  para  composieao de  indicadores de

RH,  a fim de subsidiar a  Diretoria;

.-.....--.. `    `.i.            -
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- Promover ag6es de qualidade de vida e assistencia aos

- Efetuar atividades nas areas de Medicina e Seguranga do Trabalho;

-  Examinar  processos  especificos  da  sua  area,  dando  pareceres  tecnicos,

apresentando solue6es que melhor atendam a questao, dentro dos limites legais;

- Zelar pela  guarda,  conservagao  manutengao e  limpeza dos  equipamentos,

instrumentos e materiais utilizados,  bern como do local de trabalho;

- Manter-se atualizado em relagao as tendencias e inovag6es tecnol6gicas de

sua area de atuagao e das necessidades do setor/departamento;
-  Executar outras  tarefas  correlatas,  conforme  necessidades  ou  a  criterio  de

seu superior imediato.

CONDICOES  DE TRABALHO:

Hofario:  periodo de 40 horas semanais.

REQUISITOS MINIMOS PARA PREENCHIMENTO:

lnstrucao:  Superior Completo

Habilitagao:  Experiencia anterior de 03 anos em  RH.

DENOMINACAO DO CARGO:  ANALISTA DE SUPORTE DE  REDE

DESCRICAO    SUIVIARIA:    administram    ambiente    informatizado,    prestam

suporte   tecnico   ao   cliente,    elaboram   documenta?ao   t6cnica.    Estabelecem   padr6es,

coordenam   projetos,   oferecem   solug6es   para   ambientes   informatizados   e   pesquisam

tecnologias em informatica.

ATRIBUIC6ES:

-Administrar ambiente de Tecnologia da  lnformagao;

- Prestar suporte t6cnico ao cliente/usuario;

• Estabelecer padr6es para ambiente de tecnologia da  informagao;

-Oferecer solug6es para ambientes de tecnologia da informagao;

-Pesquisar inovag6es em tecnologia da  informagao;

- ldentificar falhas mos sistemas;

-Corrigir falhas nos sistemas;

Prapa dos Tres Poderes.  73  -2° andar- Centro  - Jacarei-SP
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- Definir requisitos tecnicos para contrataeao de produtos e servigos;

- Elaborar relat6rios tecnicos;

- Emitir pareceres t6cnicos;

- Elaborar estudos de viabilidade tecnica e econ6mica;

-  Executar outras  tarefas  correlatas,  conforme  necessidades  ou  a  criterio  de

seu superior imediato.

CONDIC6ES DE TRABALHO:

Hofario: periodo de 40 horas semanais.

REQUISITOS IvllNIMOS PARA PREENCHIMENTO:

lnstrucao:  Superior  Completo  em:  Engenharia  da  Computagao,  Tecnologia

da lnformagao,  Ciencia da Computagao, Tecn6Iogo em Redes de Computadores.

Habilitacao:  Experiencia anterior de 02 anos em Tl.

DENOMINACAO D0 CARGO:  CONTADOR

DESCRICAO  SUMARIA:   planejar,   dirigir  e  executar  trabalhos   inerentes  a

Contabilidade  Ptlblica,  organizando  e  supervisionando  os  referidos  trabalhos  e  realizando

tarefas  pertinentes  para  apurar  os  elementos  necessarios  ao  controle  e  apresentaeao  da

situagao patrimonial, econ6mica e financeiras.

ATRIBUIC6ES:

-  Exercer  o  controle  contabil  da  execueao  do  oreamento  em  todas  as  suas

fases, procedendo ao empenho pr6vio das despesas;
-  Escriturar sintetica  e  analiticamente os  langamentos  relativos  as operag6es

contabeis, em  livros ou fichas pr6prias, visando demonstrar a receita e a despesa;
- Levantar os balangos,  balancetes,  conforme determinagao legal;

-  Colaborar  na  tomada  de  contas  dos  agentes  responsaveis,  quando  for  o

Caso;
-Exercer a supervisao tecnica;

Pra¢a dos Tres Poderes` 73  -2° andar- Centro - Jacarei`-SP
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-   Assinar,   juntamente   com   o    Diretor   do    Departamento   Administrativo-

Financeiro e/ou Presidente,  balangos, balancetes e outros documentos legais;
-   Visar   mapas,   resumos   e   outros   documentos   elaborados   para   serem

apresentados ou fornecidos pelo Setor Confabil;
-      Comunicar     ao      Diretor     Administrativo-Financeiro,      com      a      devida

antecedencia sobre a posigao das dotag6es oreamentarias;
-  Fornecer  elementos,  quando  solicitados,  para  a  redagao  final  da  proposta

orgamentaria ou  para a cobertura de cfeditos adicionais;
- Manter controle dos dep6sitos e retiradas bancarias,  conferindo os extratos

de    contas    correntes,    bern    como    propondo    as    providencias    que    se    fizerem

necessarias;
-   Promover   a   anulaeao   do   empenho,   quando   tal   medida   se   justificar,

comunicando o fato ao setor interessado;
-  Promover  a  liquidaeao  da  despesa,  bern como  a  confetencia  de  todos  os

elementos dos processos respectivos;
-   Executar  outras   tarefas   correlatas   que   lhes   forem   determinadas   pelos

superiores.

CONDIC6ES DE TRABALHO:

Horario:  periodo de 40 horas semanais.

REQUISITOS IvllNIMOS  PARA PREENCHIMENTO:

lnstrucao: Curso Superior em Ciencias Contabeis.

Habilitacao:  registro no Conselho  Regional de Contabilidade -CRC.

DENOIvllNACAO DO CARGO:  ENGENHEIRO ELETRICO

DESCRICAO   SUMARIA:   Executam   servigos   eletricos,   eletr6nicos   e   de

telecomunicag6es,      analjsando      propostas      tecnicas,       instalando,      configurando      e

inspecionando sistemas e equipamentos, executando testes e ensaios.  Projetam, planejam

e  especificam  sistemas  e  equipamentos  el6tricos,  eletr6nicos  e  de  telecomunicag6es  e

elaboram  sua  documentagao  t6cnica;  coordenam  empreendimentos  e estudam  processos

el6tricos,  eletr6nicos e de telecomunicae6es.

-`L\-.--.-.
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ATRIBUIC6ES:

- Elaborar e dirigir estudos e projetos de engenharia eletrica;

- Estudar caracteristicas e especificae6es;

-   Preparar   plantas,   tecnicas   de   execugao   e   recursos   necessarios,   para

possibilitar  e  oriental  nas  fases  de  construeao,  instalagao,  funcionamento,  manuteneao  e

reparagao de instalag6es, aparelhos e equipamentos eletricos, dentro dos padr6es t6cnicos

exigidos;

-Desempenhar  as  atividades  previstas  nos  itens  01   a  18  do  artigo   1°  da

Resolugao   n°   218/73,   do   Conselho   Federal   de   Engenharia,   Arquitetura   e   Agronomia,

referentes    a    geragao,    transmissao,     distribuigao    e    utilizagao    da    energia    eletrica,

equipamentos,  materiais  e  maquinas  eletrjcas:  sistemas  de  medigao  e  controle  eletricos:

seus servigos afins e correlatos;

-   Projetar,   planejar   e   especificar   sistemas   e   equipamentos   eletricos   e

eletr6nico;

-Analisar  propostas  tecnicas,   instalar,   configurar  e   inspecionar  sistemas  e

equipamentos;

-Executar testes de ensaio de sistemas e equipamentos;

- Executar servigos tecnicos especializados;

-Coordenar empreendimentos e estudar processos eletricos e elettonicos;

-    Supervisionar    as    etapas    de    instalae6es,    manuteneao    e    reparo    do

equipamento eletrico;

-lnspecionar os trabalhos acabados e prestando assistencia t6cnica;

-  Elaborar relat6rio e laudos tecnicos em sua area de atuagao;

-  Elaborar estimativa  dos  custos  de  mao  de  obra,  dos  materiais  e  de  outros

fatores   relacionados   com   os   processos   de   fabricagao,    instalagao,   funcionamento   e

manutengao ou reparaeao;
-  Participar,   conforme  a   politica   interna  da   instituigao  de  projetos,   cursos,

eventos, convenios,  pesquisa e extensao;

-     Trabalhar     segundo      normas      tecnicas     de     seguranga,      qualidade,

produtividade,  higiene e preservaeao ambiental;

Executar    tare fas    pertinentes    a    area    de    atuagao,    utilizando-se    de

equipamentos e programas de informatica;

-.--=i-.-.-_
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-  Executar  outras  tarefas  compativeis  com  as  exigencias  para  exercicio  da

fungao,  regidas conforme determina o Conselho;

-  Executar outras  tare fas  correlatas,  conforme  necessidades  ou  a  criterio de

seu superior imediato.

CONDICOES  DE TRABALHO:

Hofario:  periodo de 40 horas semanais.

REQUISITOS MINllvIOS PARA PREENCHllvIENTO:

lnstrucao:  Superior em  Engenharia Eletrica

Habilitacao:   Registro  no  Conselho  Regional  de  Engenharia,  Arquitetura  e

Agronomia -CREA.

-... :.::.1.  .
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MENSAGEM

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

presente  Projeto  de  Lei,  que  visa  ampliar  e  criar cargos  de  provimento  efetivo  do  Quadro

de Servidores  PL]blicos da Administra?ao Pl]blica Direta do Municipio de Jacarei.

A  Proposta  Legislativa  tern  por  finalidade  atender  o  aumento  de  demandas

da Administraeao  Ptiblica e de prosseguir com a  reforma administrativa iniciada em 2017.

Considerando   o   crescimento   econ6mico   e   populacional   do   Municipio   de

Jacarei   e   o   crescimento   consideravel   do   nilmero   de   municipes   faz-se   necessaria   a

estruturaeao do quadro de servidores para  melhor atendimento dos  usuarios.

Nesse  sentido,  o  Projeto  de  Lei  tern  por  objetivo  o  aumento  de  lotagao  no

quadro  efetivo  de  servidores  da  Administragao   Direta   para   composieao  do  quadro  das

Secretarias de Administragao e Recursos  Humanos,  Municipal de  Educa?ao e de Sallde.

Assim,  a  adequagao  do  quadro  de  servidores  efetivos  e  tambem  urn  dos

elementos  que  contribuifa  sensivelmente  para  o  atendimento  das  metas  tragadas  pela

Administragao.

Nesse sentido, se prop6em aumentar a lotagao dos seguintes cargos:

Cargo Refefencia Vencimento Ca rg a           Lotacao NOva
Hofaria        Atual Lotacao

Arquiteto 12 R$ 3.785,74 40h 17 20

Assistente Social 9 R$  2.573,61 30h 83 100

Enfermeiro 9 R$  2.573,61 40h 92 110

Prapa dos Tres  Poderes,  73  -2° andar-Centro -Jacarel-SP
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Engenheiro Civil 12 R$ 3.785,74 40h 20 25

Engenheiro de SegurangadoTrabalho
12 R$ 3.785,74 40h 01 02

Fisioterapeuta 10 R$ 2.924,41 30h 12 20

Fonoaudi6Iogo 10 R$ 2.924,41 30h 14 21

Medico Veterinario 12 R$ 3.785,74 20h 09 14

Nutricionista 9 R$ 2.573,61 40h 06 18

Psic6logo 9 R$ 2.573,61 30h 59 75

T6cnico de Enfermagem 6 R$  1.775,19 40h 32 50

Tecnico em Seguranea doTrabalho
7 R$ 2.005,53 40h 05 06

Terapeuta Ocupacional 9 R$ 2.573,61 30h 09 17'

Considerando  que  a  Administragao   Ptlblica   possui   multiplos   e   complexos

sistemas   de   elaboragao   de   processos,   procedimentos   para   realizaeao   das   politicas

pdblicas,  tais  como:  estudos,  pesquisas,  projetos  e  programas  exigem,  cada  vez  mais,

profissionais preparados.

Considerando que  criar os  cargos  de  provimento  efetivo abaixo  relacionados

ira  captar  profissionais  habilitados  em  suas  areas  de  conhecimento  das  atividades-meio,

com  o  objetivo  de  prover a Administragao  Municipal  de  urn  corpo  de  profissionais  capazes

de atender as exigencias da moderna Administragao PL]blica.

Neste sentido, se prop6em criar os seguintes cargos:

Prapa dos Tres Podcres.  73  -2° andar- Ccntro - Jacarei-SP
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Cargo i RefetenciaI Vencimento Carga Lotacao Nova
Hofaria Atual Lotacao

Analista de RecursosHumanos 09 R$ 2.573,60 40h 0 03

Analista de Suporte aRede
10 R$ 2.924,40 40h 0 02

Contador 11 R$ 3.208,14 40h 0 04

Engenheiro  Eletrico 12 R$ 3.785,74 40h 0 01

Conjuntamente com o trabalho dos eletricistas, faz se necessario a presenea

do   engenheiro   responsavel,   os   quais   tern   imprescindivel   papel    na    manutengao   da

qualidade   dos   servieos   prestados,   incluindo-se   os   desenvolvimentos   de   t6cnicas   dos

servieos executados.

Hoje  no  quadro  de  servidores  ha  apenas  tecnicos  contabeis,  que  possuem

grandes responsabilidades,  respectivamente, de atuar em todo numerario da administra?ao

e  de  atender  as  demandas  tributarias  diretamente  com  a  populagao,  mas  que  os  novos

profissionais  nao  podem  finalizar o  processo  contabil  em vista  de  nao  atender a  legislagao

vigente  que  exjge  urn  profissional  habilitado  pelo  Conselho  Regional  de  Contabilidade  -

CRC,  cujo registro dos novas profissionais de nivel tecnico nao e mais permitido.

0   cargo  de  Tecnico  em   Enfermagem   do  Trabalho  vein  para  atender  as

exigencias da  Norma Regulamentadora n° 4,  do Ministerio do Trabalho, que versa sobre os

servigos especializados em engenharia de seguranga e em medicina do trabalho.

No mesmo sentido e para fazer face a sua demanda e volume de servigos, o

presente projeto cria os cargos de Analista de RH, Assistente de Tl e Analista de Suporte a

Rede,   de   modo  a  alcanear  a  universalizagao  dos  servigos  as  exigencias  do  mercado

Prapa dos Tres  Podel.es.  73  -20 andar- Centro  - Jacarel'-SP
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externo,  fazendo  com  que  se  necessite  de  mais  profissionais  para  atender  a

interna e assim atender ao principio da eficiencia.

Destaca-se  que  com  a  referida  criagao  e  ampliaeao  alem  de  valorizagao  do

trabalho   do   servidor  efetivo,   havera   uma   melhora   em   todos   os   ambitos   para   que   a

Administraeao possa executar seus servigos com mais destreza e efetividade.

A extineao  do  cargo  de  auxiliar de  enfermagem  do trabalho  sera  em  funeao

da adequagao do quadro funcional.

Esclarece-se  que  a  abertura  de  concurso  pdblico  para  preenchimento  da

lotagao   sera   realizada   conforme   a   necessidade   e   interesse   pdblico,   sendo   que   as

despesas sefao realizadas quando houver provimento.

Desta forma, encaminha em anexo o Estudo de lmpacto Oreamentario.

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  margo  de  1990,   Lei  Organica  do

Municfpio de Jacarei.

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,  02 de outubro de 2019.

i-\  c--+-r:-`s-a-
tzAtAS JOSE DE SANTANA

Prefeito Municipal de Jacarei
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DECLARAQAO

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  reforma  administrativa  com  as  alterag6es  de  lotagao  e

criagao  de  cargos  da  Administragao  Ptlblica   Direta  do  Municipio  de  Jacarei

estao  em  parte  previstos  no  orgamento da  mesma  e  serao  suplementadas  se

necessario.

0  pleito em questao refere-se ao estudo de impacto

econ6mico   de  alteragao  da  criagao   de   cargos  e  alteragao  de   lotagao  dos

servidores   do   Municipio   de   Jacarei   conforme   demonstrado   nas   planilhas

anexas.

As   despesas   decorrentes    com    a    execugao   da

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

Nada mais a declarar firmo a presente.

Jacarei,  02 de outubro de 2019.

EiiEE
CARLOS  FELIPE SEPINHO APPARECIDO

Secretario de Administra?ao e Recursos  Humanos
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