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Oficio n° 068/2019-GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

PROTOCOLO NI  #8    TIPO:

DATA  ,£,5 !cl ASS:be,
CAMARA MUNicIPAL DE ,JACAREi

Jacarei,

A Sua Excelencia, o Senhor

Abner Rodrigues de Moraes Rosa

DD.  Presidente da Camara Municipal de Jacarei / SP

Assunto:  Mensagem de Veto ao Projeto de Lei (Lei n° 6249/2019)

Excelentissimo Senhor Presidente:

Comunico  a  Vossa  Excelencia  que,  nos  termos  do  §  1° do  artigo  43  da  Lei

Organica do Municipio (Lei n° 2.761, de 31.03.90), existem raz6es impeditivas para outorga

da   sangao   integral  do   Projeto  da   Lei   n°  6.249/2019,   que  "Disp6e  sobre  a  criagao  da

Secretaria  de  Satlde,  estabelece  a  estrutura  administrativa,  os  cargos  de  provimento  em

comissao  e  da  outras  providencias",  motivo  pelo  qual,  decidi  veta-lo  parcialmente,  pelas

raz6es anexas aos aut6grafos da Lei ora vetada.

Restituimos,  dessa  forma,  a  materia  vetada  ao  reexame  dessa  E,  Casa

Legislativa,   cujos   nobres   Vereadores   conscientes   da   responsabilidade   de   que   sao

imbuidos, saberao melhor refletir.

Respeitosamente,

` -=±f i-t--
lzAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Praga dos Tres Poderes, 73 -2° andar-Centro -Jacarei-SP
Telefone:  (12) 3955-9111  -Fax:  (12)  3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br



Prefeitura de Jacarei
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MENSAGEM DE VETO AO PROJETO DE LEI (LEI  N.a 6.249/2019)

Apesar   da    nobre   justificativa   apresentada   pelo   legislador   municipal,

existem  raz6es que  impedem  a  outorga  da  sangao  integral  ao  Projeto de  Lei  (Lei

n.° 6.249/2019), em razao de inconstitucionalidade decorrente de interesse ptlblico

e descumprimento por arrastamento de decisao judicial.

0   Projeto   de   Lei   disp6e   sobre   a   criaeao   da   Secretaria   de   Satlde,

estabelece a estrutura administrativa,  os cargos de provimento em comissao e da

outras providencias.

Salientando  que,  o  Projeto  objetiva  cumprir o  disposto  na  decisao judicial

da Agao Direta de lnconstitucionalidade que tramitou perante o Egfegio Tribunal de

Justiga do  Estado de Sao  Paulo,  sob  n° 2107905-06.2018.8.26.0000,  extinguindo,

criando   e   alterando   cargos  em   comissao,   al6m   de   criar  fungao  gratificada   e

readequando suas respectivas atribuig6es.

Ocorre  que,  a   Emenda  n°  7  ao  Projeto  na  forma  disposta  acaba  por

arrastamento      descumprindo      a      decisao     judicial      da      referida     ADIN,      e

consequentemente, padecendo de inconstitucionalidade.

A Emenda   n° 7 modifica o  Projeto de Lei para  incluir o artigo 78-8 e seus

pafagrafos a fim de permitir a nomeagao para cargos de provimento em comissao

e a designagao de fune6es gratificadas na Secretaria de Sallde sem o pie-requisito

de   ensino   superior   completo,   flexibiljzando   uma   exigencia   do   Projeto   de   Lei

Original.
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Ocorre    que   a    formagao    completa    em    ensino    superior   e    requisito

imprescindivel   para  que   profissionais   possam   assumir  determinados  cargos  e

fung6es com  atribuig6es e  responsabilidades  especializadas  na  area  da  Saude  a

garantir  o  born  funcionamento  da  estrutura  administrativa  e  o  cumprimento  do

programa de governo.    Detalha-se:

No Gabinete do Secretario de  Saude foi criado o cargo de assessor com

atribuig6es  especificas  de  confianga  e  de   assessoramento  estrategico,   sendo

essencial que os mesmos possuam  nivel de escolaridade compativel com o cargo

de  Secretario,  ou  seja  superior  completo.  A  finalidade  dos  assessores  e  a  de

colaborar   na   pr6pria   funeao   do   Secretario,   avaliando   viabilidades   e   fazendo

recomendag6es  sobre  investimentos  ou  desenvolvimento  de  novos  projetos,  de

modo a garantir o cumprimento das diretrizes politico-governamentais.

lmportante    destacar    que    o    cargo    de    assessor    foi    pensado    no

assessoramento do Secretario em areas especificas da sal]de, tendo em vista que

a  Secretaria  de  Saude  e  urn  6rgao  especializado,  necessitando  de  profissionais

com  competencia  e  conhecimento  especifico.  Tanto  que  os  Assessores  estao

lotados apenas no Gabinete do Secretario.

Ademais, a Emenda n° 7 atinge nao somente os cargos de assessor,  mas

sim  a  todos  os  cargos  de  provimento  em  comissao  da  Secretaria  de  Sadde,

inclusive  Secretario  de  Sai]de,  Secretario  Adjunto  de  Satlde,  Ouvidor da  Saude,

Diretor de Ateneao  Basica,  Diretor de Atengao  Especializada,  Diretor de Vigilancia

em   Sadde,   Diretor   Administrativo,   Diretor   de   Planejamento   e   Regulagao   de

Servigos de Sal]de,  Diretor de Urgencias e Diretor Financeiro.

Os   cargos   de   Diregao   tern   por   atribuigao   e   finalidade   implementar

diretrizes fixadas  pelo  Secretario,  coordenar,  orientar e  controlar os trabalhos dos

6rgaos  de  atividade  meio  da  Secretaria,  al6m  de  cooperar  com  o  Secretario  no

planejamento e organizagao da Secretaria.

2i
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Veja-se,  por exemplo,  a  Diretoria  Financeira  e  a  Administrativa.  Elas  sao

responsaveis   pela   agao   estrategica   pautada   nos   indicadores   dos   Planos   de

Governo  e  Municipal  de  Saude  e  de  interface  com  as  diversas  Secretarias  do

Poder Publico Municipal,  Estadual e Federal,  bern como a gestao dos recursos da

Secretaria, por meio de planejamento e controle financeiro.

Nao ha,  portanto,  como nomear pessoas sem formagao superior para tais

Cargos.

Lembrando  que   os   cargos  de   Diretor  nao  foram   atingidos  pela  ADIN,

sendo que  para  estes ja  eram  exigidos ensino  superior completo.  A  Emenda  n° 7

resultaria   em  diminuigao  de  qualificagao  dos  servidores  que  prestam  valoroso

servigos a populagao.

0  requisito  de  ensino  superior,  alem  de  ser  uma  necessidade  de  mais

servidores  qualificados,  tern  por  objetivo  incentivar  cada  vez  mais  os  servidores

efetivos a se qualificarem e investirem no seu crescimento profissional, valorizando

a carreira e ajudando a Administragao Ptlblica a se desenvolver.

Repisa-se que flexibilizar a exigencia de ensino superior completo para os

cargos em  comissao e fungao gratificada seria desrespeitar a decisao judicial que

declarou   inconstitucional   os   cargos   de   Assessor   Comunitario,   Assistente   de

Gabinete,    Gerente   de    Manutengao   de    Pr6prios   da    Sal]de   e    Gerente   de

Almoxarifado de  Medicamentos,  pelas  raz6es ja declaradas  na ADIN,  todos com

exigencia apenas de ensino m6dio completo.

Caso persista,  a  manuteneao deste artigo 78-8  possibilitaria  novamente o

questionamento  pelo  Ministerio  Pt]blico,  seguindo  o  presente  artigo  o  destino  dos

demais artigos declarados inconstitucionais,

Ainda  que  discordemos  da  decisao judicial  da  ADIN,  a  mesma  deve  ser

cumprida sob pena de improbidade administrativa e descumprimento judicial.

Praga dos Tres Poderes, 73 -2° andar-Centro -Jacarei-SP
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Portanto,    em    razao    dos    apontados    vicios    de    inconstitucionalidade

decorrente  de  interesse  publico  e  descumprimento  por  arrastamento  de  decisao

judicial,    imp6e-se    o    veto    parcial    ao    Projeto    de    Lei    (Lei    n°    6.249/2019),

especialmente ao art. 78-8 e seus pafagrafos.

Essas  sao  as  raz6es  que  me  levaram  a  vetar  parcialmente  o  Projeto  de

Lei (Lei n.a 6.249/2019), as quais ora submeto a elevada apreciagao dos Senhores

Vereadores.

Gabinete do Prefeito, 21  de fevereiro de 2019.

Prefeito do Municipio de Jacarei

Praca dos Tres Poderes, 73 -2° andar- Centro -Jacarei-SP
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CAMARA MUNICIPAL DE JACA
PALACI0 DA  L113F.RDADE

LEI    N°    6.249/2019

Altera a Lei n° 6.157, de 24 de outubro de 2017, que "Cria
a     Secretaria     de     Sadde,     estabelece     a     estrutura
administrativa,  os cargos de  provimento  em  comiss5o e
da outras providencias. "

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREl,  USANDO  DAS

ATRIBul?OES  QUE  LHE  SAO  CONFERIDAS  POR  LEI,  FAZ

SABER   QUE   A   CAMARA   MUNICIPAL   APROVOU   E   ELE

SANCIONA  E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.1°    A  Lei  n°  6157,  de  24  de  outubro  de  2017,  passa  a  vigorar  com  os

seguintes acrescimos e alterag6es:

"Art.  3°    A  Secretaria  de  Satlde,   para  execugao  dos  servi?os  de  sua

responsabilidade apresenta a seguinte estrutura administrativa basica:

b) Assessoria;

(...)

a)  Unidade Basica de Satide -10 horas;

b) Unidade Basica de Satlde - 12 horas.

a) Unidade de Satlde Especializada;

b) Centro de Atengao Psicossocial.
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a)    Unidade de Vigilancia  Sanitaria;

b)    Unidade de Vigilancia Ambiental;

c)    Unidade de Vigilancia  Epidemiol6gica;

d)   Unidade de zoonoses.

b)  Unidade de Suprimentos;

c) Unidade de Administragao e Recursos Humanos;

d)  Unidade de Manuteneao de Pr6prios da Satlde;

e)  Unidade de Almoxarifado e Medicamentos;

f) Rede de Assistencia  Farmaceutica.

a) Unidade de Regulagao de Servigos de Sai]de;

b)  Unidade de Avalia?ao e Controle.

a)  Unidade de Urgencias;

b)  Unidade  de  Pronto  Atendimento  -UPA  Ill  -  Dr.  Thelmo  de  Almeida

Cruz;

c) Unidade de Pronto Atendimento -UPA Parque Meia Lua.

VIll-Diretoria  Financeira:

a) Unidade de Fundos da Sai]de e Gestao de Parcerias;

Paragrafo  unico.   As  Unidades e  Centros  compete a  gestao  e  execugao

das diretrizes e dos servieos estabelecidos pelo Gabinete da Secretaria.

PRACA   Dos  TREs  PoDEREs,  74  -CENTRo  -JACAREi/SP  -CEP     12   327-901   -TEL      (012)3955-2200  -\\\\``.jai`{ii.i`i.i!).Ii`{±.hr
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(...)

Art. 5°   Fica aprovado o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissao

e Fungao Gratificada da Secretaria de Sat]de,  na forma dos Anexo I e  11.

(. . .)

Art. 80  A Assessoria compete:

I    ~    assessorar    aos    Secretarios    no    planejamento    de    a?6es,    na

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

meios e na tomada das decis6es estrat6gicas da Secretaria;

11   -assistir  aos   Secretarios   nas   relae6es   parlamentares,   com   6rgaos

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

6rgaos;

Ill  -  presidir  reuni6es  colegiadas  das  areas  a  fim  de  alinha-las  para  a

consecueao do plano de govemo e das diretrizes proferidas pela Secretaria;

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

atribuidas pelo Gabinete.

(...)

Art.14.   A Unidade Basica de Satlde -12 horas compete:

(...)

PRACA  Dos  TRES  PODERES`   74  -CENTRo  -Jr`C,AREi/SP  *   CEP.12   327-901   -TEI_       (012)3955-2200  -\\\`\\.i:`i`:il.|`i.,`|t.I|`_g.hr

zz±



CAMARA MUNlclpAL DE ]ACARn
+    PALACI0DA  LIBERDADE

LEI N° 6.249/2019 -Fls. 4/15

Art.16.   A Unidade Basica de Satlde  10 horas compete:

(.. -)

X -executar outras atividades correlatas ou que venham  a ser atribuidas

pela sua  Diretoria,

(...)

Art.19.   A Unidade de Saude Especializadas compete:

(.. .)

X -executar outras atividades correlatas ou que venham a ser atribuidas

pela  Diretoria.

(...)

Art.  21.   Ao Centro de Aten?ao Psicossocial compete:

(...)

XI -executar outras atividades correlatas ou qile venham a ser atribuidas

pela  Diretoria.

(...)

Art.23.   A Unidade de Vigilancia Sanitaria compete:

(...)

PRACA  Dos  TREs  PoDEREs.   74  -CENTRo  -JACAREi/SP  -CEP     12   327-901   ~  TEL      (012)3955-2200  -\\\\\\.iai`arl`i.sii.Ii`e.hr
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Art.24.   A Unidade de Vigilancia Ambiental compete:

(...)

Art.  25.   Unidade de Vigilancia  Epidemiol6gica compete:

(".)

Art.26.   A Unidade de Zoonoses compete:

(,..)

Art.27

I -gerenciar as atividades administrativas desenvolvidas pelos 6rgaos de

gestao da Secretaria;

(.")

lv   -   orientar   a    realiza?ao    de    estudos,    levantamentos   de    dados

administrativos para melhor desenvolvimento das astividades da Secretaria:

(...)

Art. 28.  A Unidade de Fundos da Saude e Gestao de Parcerias compete:

I  -  auxiliar  a  Diretoria  nos  assuntos  pertinentes  ao  controle  do  sistema

orgamentario e financeiro de  Fundos da Satlde e  no gerenciamento de convenios,  parcerias

e contrato§, bern como nas rela?6es contratuais com Organizag6es Sociais;

PRACA   Dos  TREs  PODEREs`   74  -CENTRo  -JACAREl/SP  ~   CEP     12   327-901   -TEL   ,   (012)3955-2200  -\\\\\\.iiii`arl`i+I).I|`s!.hr
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11    -   estabelecer   e    implementar   medidas    de    controle,    evitando    o

comprometimento   dos   recursos   e   mantendo   o   equilibrio   financeiro   e   operacional   da

administraeao;

Ill  -estabelecer e  editar  regras  para  emissao  de  relat6rio  de  Prestagao

de  Contas  ao  Conselho  Municipal  de  Sat]de  -  COMUS,  a  oiitros  6rgaos  cedentes  e  para

gestao e prestagao de contas de convenio e parcerias;

lv  -  estabelecer  e  implementar  medidas  de  controle  e  avalia?ao  das

prestag6es de contas apresentadas pelas Organizag6es Sociais e demais parceiros;

V -manter atualizado  banco de dados para acompanhamento,  analise e

decis6es estrategicas;

Vl  -execiitar outras  atividades correlatas  ou  que venham  ser atribuidas

(...,)

Art.29.   A Unidade de Suprimentos compete:

1.)

Art.30.   A Unidade de Administraeao e Recursos Humanos compete:

(...)

Art.31.   A Unidade de Manuteneao de Pr6prios da Saude compete:

(...)

pela  Diretoria.

PRACA   DC>s  TREs  PoDEREs,   74   -C[NTF!o  -Jr`cAREi/SP  -CEP.12   327-901   -TEL      (012)3955-2200  -\`\`\\`iat.arc.i.`il.liz:Bl.
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Art.  33.   A Unidade de Assistencia Farmaceutica compete:

(...)

Art.  34.   A Unidade de Almoxarifado de Medicamentos compete:

(.,.)

Art.  36.   A Unidade de Regulagao de Servigos de Satlde compete:

(...)

Art.  37.   A Unidade de Avalia?ao e Controle compete:

(...)

Art.  39.   A Unidade de  Urgencias compete:

(...)

Art.  40.    A  Unidade  de  Pronto  Atendimento  -  UPA  Ill  -  Dr.  Thelmo  de

Almeida Cruz compete:

(...)

Art.  41.    A  Unidade  de  Pronto  Atendimento  -UPA  -Parque  Meia  Lua

(...)

Art.  41-A.   A Diretoria  Financeira compete:

compete:

PRACA  Dos  TREs  PoDEREs,   74  -CENTF{ct  -JACAREi/SP  -CEP,12.327-901   -TEL      (012)3955-2200   -\!\\\\._iiiciii.|`ifl!.I|`,i±.br
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I   -   planejar   e   coordenar   as   atividades   orgamentarias   e   financeiras

desenvolvidas pelos 6rgaos da Secretaria;

11 -auxiliar e assessorar o Secretario no exercicio de suas atribuig6es:

Ill -coordenar,  controlar e administrar as transferencias provenientes do

Governo Federal e Estadual no ambito da Secretaria de Satlde;

lv  -  coordenar  e  controlar  as  transferencias  para  organizag6es  sociais

que   fazem   a   gestao   de   servigos   medico-hospitalares   para   Administraeao   Ptlblica

Municipal;

V ~ planejar e coordenar a gestao do Fundo Municipal da Saude;

Vl - buscar recursos de entes federativos e setores da sociedade para o

aperfeigoamento dos servieos de satlde no municipio;

VIl -assinar, em conjunto com o Secretario, os documentos financeiros e

contabeis da Secretaria;

VIIl -elaborar, em conjunto com o Gabinete do Secretario e Diretorias, a

proposta orgamentaria anual da Secretaria e suas alterag6es;

lx    -    orientar    a    realizagao    de    estudos,    levantamento    de    dados

orgamentarios para melhor desenvolvimento das atividades da Secretaria;

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

atribuidas pelo Secretario,
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DAs ATRIBuie6Es EspEciFicAs DOs TiTULAREs DOs cARGOs DE

PROVIMENTO EIVI COMISSAO E DE FUNCAO GRATIFICADA DE SUPERVISOR

(...)

Seeao 11

Dos demais titulares dos cargos de provimento em comissao

(...)

Art. 43

Vll   -   responder  pelo  expediente   da   Secretaria,   abertura  de   editais  e

formaliza?ao  de  contratos  e  nos  impedimentos  legais  temporarios  e  ocasionais  do

Secretario;

Vlll -representar o Secretario,  quando for o caso, junto as autoridades e

Art. 44.  Ao Assessor compete:

6rgaos;

I -prestar atividades de assessoramento estrategico aos Secretarios  no

exercicio de suas fune6es;

11 -assistir aos Secretarios nas rela?6es com 6rgaos internos, externos e

Ill -presidir reuni6es colegiadas,  representando os Secretarios;

comunidade;

IV-   articular,   coordenar  e   supervisionar  o   cumprimento  das   diretrizes

politico-governamentais;
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V-executar outras atividades correlatas de confianga ou que lhe venham

a ser atribuidas pelos Secretarios.

(...)

Art.  75.   Ao Diretor Financeiro compete:

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

dos servigos afetos a sua area dentro dos prazos previs{os;

11 -prestar assistencia ao Secretario e demais autoridades;

Ill  -assinar,  em  conjunto  com  o  Secretario,  os  documentos financeiros  e

contabeis da Secretaria;

lv -planejar e controlar a gestao orgamentaria financeira da Secretaria;

V  -  controlar  a  execu?ao  das  diretrizes  politico-governamentais  a  ser

desempenhadas pela equipe, garantindo absoluta fidelidade as orienta?6es tragadas;

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

atribuidas pelos seus superiores.

(...)

Se9ao Ill

Dos Supervisores de Unidades e Centros
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Art.76.   As  Unidades e  Centros serao  representados  por urn  Supervisor,

designado  pelo  Prefeito e cuja fungao de  confianca  sera  exercida  por servidor efetivo,

nos termos do inciso V do art.  37,  da Constituigao Federal.

§  10    Sera  devida  a  seguinte  gratificaeao  pelo  exercicio  de  fungao  de

Supervisor de Unidade/Centro:

I  -   FGO-A:  50%  (cinquenta  por cento)  do  valor da  remunera?ao  mensal

da  referencia  Ccll,  atribuida  aos  Supervisores  dos  seguintes  6rgaos:  Unidade  Basica

de   Satlde   -   12   horas,    unidade   de    Saude    Especializada,   Centro   de   Atengao

Psicossocial,    Unidade    de   Vigilancia    Sanitaria,    Unidade    de   Vigilancia   Ambiental,

Unidade     de     Vigilancia     Epidemiol6gica,     Unidade     de     Zoonoses,     Unidade     de

Suprimentos,     Unidade    de    Administragao    e     Recursos    Humanos,     Unidade    de

Manuten?ao   de   Pr6prios   da   Satlde,   Unidade   de   Almoxarifado   de   Medicamentos,

Unidade  de Assistencia  Farmaceutica,  Unidade  de  Regu!agao  de  Servigos de  Sat]de,

Unidade    de   Avaliagao   e   Controle,    Unidade    de    Urgencias,    Unidade   de    Pronto

Atendimento   -   UPA   Ill   -   Dr.   Thelmo   de   Almeida   Cruz   e   Unidade   de   Pronto

Atendimento  -  UPA  Parque  Meia  Lua;   Unidade  de  Fundos  da  Sai]de;   Unidade  de

Gestao de Parcerias;

11  -  FGO-B:  50%  (cinquenta  por cento)  do  valor da  remuneragao  mensal

da  referencia  Ccll],  atribuida  aos  Supervisores  das  Unidade  Basica  de  Sai]de  -10

horas.

§    20         Alem    das    atribuig6es    especificas    decorrentes    de    cada

Unidade/Centro,    definidas    nesta    Lei,    compete    aos    supervisores    as   atribui?6es

dispostas no Anexo  11  desta  Lei.

i
§  3°    A  gratifica?ao  prevista  neste  artigo  sera  de  natureza  transit6ria,

sendo  devida  somente  enquanto  perdurar  a  motivagao  para  a  sua  fixagao,  nao  se
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incorporara a  remuneragao mensal dos servidores que a perceberem e nem sobre ela

incidira qualquer outra vantagem pecuniaria.

Art.    77.       Sao    requisitos    minimos    para   designagao   da   fungao   de

Supervisor de Redes,  Unidades ou Centro:

I - ser servidor efetivo;

11 -possuir conhecimento sobre a area de atuagao;

Ill -possuir forma?ao em nivel superior.  (NR)

\
Art.  78-

comissao  e  a  designaeao  d{

requisito  de  ensino  superior

Sera permitida

n96es  9

cursando  a  correspondente  gra

(cinquenta por cento) do curso em q

§   10     Caso  o

frequentar  regularmente  a  respectivo

nomea?ao para cargos de provimento em

Secretaria  de  Satlde  sem  o  pre-

a  nomeado  ou  o  designado  esteja

tenha  concluido  ao   memos   50%

estiver matricul

or  ocupante  de

cuja  regularid

rgo  em  comissao  deixe  de

de  de  matriciila  devera  ser

comprovada  semestralmente  perante  a  Ad

exonerado,

inistragao  Mun

§   2°      No   caso   do   exerci
designagao  quando  o  servidor  deixar  de  frequen

al,  devera  o  mesmo  ser

de   fungao   g

r  regularmente

devendo  a  mesmo  comprovar  semestralmente,  per

regularidade de sua matricula.

tificada,   cessara   a

respectivo  curso,

te  a  Administra

§  3°    Nao  se  aplicara  o  disposto  nos

servidor apenas mudar de curso, sendo sua responsabilid;

da Administraeao Municipal ciente dessa alteragao."

§   10  e  20

Municipal,   a

anter o Setor
JO  Se  0

Pessoal

Art.  2°   Os  anexos  I  e  11  da  Lei  n° 6157,  de  24 de  outubro  de  2017,  passam  a

vigorar com os seguintes acrescimos e alterag6es:
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"ANEXO I

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSAO

Cargos Referencia Quantidade encimento Pr6-requisito

Secretario CCO 1 R$11.691,17 Ensino Superior Completo

Secretario Adjunto Ccl 1 R$ 8.021.59 Ensino Superior Completo

Assessor Ccll 8 R$ 6.250,16 Ensino Superior Completo

Ouvidor da Saulde Ccll 1 R$ 6.250,16 Servidor Efetivo com  EnsinoSuperiorCompleto

Diretor de Atengao Basica Ccl 1 R$ 8.021,59 Ensino Superior Completo

Diretor de AtengaoEspecializada Ccl 1 F3$ 8.021,59 Ensino Superior Comple{o

Diretor de Vigilancia emSatlde Ccl 1 R$ 8.021,59 Ensino Superior Completo

Diretor Administrativo Ccl 1 R$ 8.021,59 Ensino Superior Completo

Diretor de Planejamento eRegulacaodeServicos Col 1 R$ 8.021,59 Ensino Superior Completo

Diretor de Urgencias Ccl 1 R$ 8.021,59I Ensino Superior Completo

Diretor Financeiro Ccl 1 R$ 8.021,59 Ensino Superior Completo

ANEXO  11

DAS FUNC6ES GRATIFICADAS

Referencia Quantidade I Gratificaeao

EGO- A 30 50% da referencia Ccl!

FGO- 8 15 50% da  referencia CcllI

Supervisor   de   Unidade/Centro   (FGO-A   e   FGOIB)   -   Atribui§6es:

supervisionar  os  traba!hos  pertinentes  a  area  de  atuaeao  da  sua  Unidade  ou  Centro,

buscando  o  continuo  aperfeieoamento  da  gestao  e  da  execugao;  distribuir e  controlar

os  servi€os,  preparar  e  apresentar  ao  superior  imediato  o  programa  de  trabalho  e  o

relatdrio  de  atividades  da  Unidade  ou  Centro  que  supervjsiona;  elaborar  estudos  e
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pareceres   em   requerimentos   e   despachos   sobre   assuntos   de   sua   competencia.
Designar  os  locals  de  trabalho,  controlar  o  cumprimento  do  horario  e  dispor  sobre  a

movimentagao  interna  e  externa  do  pessoal  de  sua  Unidade  ou  Centro;  coordenar  a

administracao de pessoal contemplando todas as suas esferas:  avaliar periodicamente

o desempenho em  servigo do pessoal sob sua  responsabilidacle,  em colaboragao com

a  Comissao de Avaliaeao de  Estagio  Probatdrio e orgaos competentes.  Providenciar e

controlar  os  materiais  necessarios  as  atividades  da   Unidade  ou  Centro.  Arquivar  e

controlar os processos e documentos,  informando e fazendo jnformar aos interessados

sobre  seu  andamento.   Executar  outras  atividades  correlatas  de  supervisao  que  lhe

venham  a  ser  atribuidas  pelos  seus  superiores  no  ambito  da  Secretaria  de  Satlde.  "

(NR)

Art.  3°     Fica  assegurada  aos  atuais  ocupan{es  dos  cargos  extintos  e  que

eventualmente   sejam   reconduzidos   aos   cargos   de   mesma   referencia   ou   de   referencia

superior criados  nesta  Lei,  a  contagem  continua do prazo  pal-a fins da aplica€ao dos efeitos

estabelecidos    no    Estatuto    dos    Servidores    Publicos    do    Municipio    de    Jacarei,    Lei

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

Art. 4°  Na Secretaria de Sadde ficam extintos os cargos de Assessor Tecnico,

Assessor Comunitario, Assistente de  Gabinete,  Assistente da  Secretaria Adjunta e todos os

Gerentes.

Pafagrafo  i]nico.    Para  efeito  de  aplicagao  da  FGO-B  -Anexo  11,  o  valor  da

referencia Cclll e o instituido em  norma municipal.

Art. 5°  Ficam alteradas as seguintes nomenclaturas dispostas na Lei n° 6.157,

de 24 de outubro de 2017:

I  -"Gerencia" passa a ser denominada de "Unidade";

11   -   "Gerente"   passa   a   ser   denominado   coma   fun?ao   de   "Supervisor   de

Unidade".

Pafagrafo Unico.  As Gerencias de Centro de Atengao Psicossocial passam a

ser denominadas de Centros e serao representadas pelo Supervisor de Centro.
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Art.  60    As  disposig6es  dessa  lei  poderao  .ser  objeto  de  regulamentagao  no

que for cabivel ou necessario.

Art.    70       As   despesas   decorrentes   desta    Lei   correrao   pelas   dotag6es

orgamentarias pr6prias, suplementadas se necessario.

Art.  8°    F}evogam-se  as  disposig6es  em  contrario,  especialmente  da  Lei  n°

6157, de 24 de outubro de 2017:

I  -as  alineas  "d",  "e",  "f" do  inciso  I;  item  1  da  alinea  "b"  do  inciso  11;  itens  1  das

alineas "a" e "b" do  inciso  Ill;  alineas "a" e  item  1  cia  alinea  "f" do  inciso V,  do art.  3°;

11  -os  arts.10,11,12,15,18,  20,  32.  46,  47,  49  a  52,  54  a  57,  59 a  62,  64  a

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

70,72.e73.
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